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 فارسی هاي شعرقالب
 آشنایی با چند اصطالح

اعم از نظم و نثر بهره جسته، حجم عظيمي از آثاار   ،ي مختلفهاهاي خود از روش  ها احساسات و دريافت از دير باز شاعران و نويسندگان براي بيان عواطف، انديشه
 اند. در ادب را به خود اختصاص دادهقگران 

 اي داشته است. تأثير ويژه ،امّا شعر به دليل خيال انگيز بودن و موسيقي و وزن ،اند دمت معنا و مفهوم قرار دادهزبان را اساساً درخ ،نويسندگان
 هاي آن آشنايي پيدا كنيم. اي در شناخت شعر و قالب هاي شعر فارسي الزم است در ابتدا با چند اصطالح پايه به منظور ورود به بحث قالب

 بيت

 و در فارسي با سطر معادل است. ؛به معني اتاق و خانهاي است عربي  بيت واژه
 مثال: باشد كه وزن يكسان و طول برابر داشته باشند. جدا از هم مي بيت كمترين مقدار واحد شعر است كه داراي دو مصراع موزونِ

 تننآ آي ننی شننریب اسننت بننّ  ننا  آي ي ننت 
 

 نننّ هنننيآ لزنناس  یزاسننت نّننا  آي ي ننت   
  

 برابر و هم وزن هستند.طول شكيل شده كه هر دو قسمت داراي بيت باال از دو قسمت ت
    صراع

تارين   كوچاك باه  گويند. به تعبير ديگار   يك بيت را مصراع مي ي هلنگه از در دو لختي و به اين مشابهت نيميك اي عربي است به معني  مصراع واژه
 مثال: شود. مصراع گفته مي وستگي دارديديگرش از نظر وزن و طول پ ي هسخن موزون كه با پار ي هپار

 مصراع اول:
 بننننوي  ننننوي  وليننننا  آینننند هنننننی  

 

 مصراع دوم: 
 ینننناي یننننار  دربننننا  آینننند هنننننی    

 

 نامند.  كنيد بيت باال داراي دو قسمت است كه هر قسمت را يك مصراع مي كه مشاهده مي طوريهمان
 . مانند شعر زير از سهراب سپهري:ها طول برابر ندارندامّا مصراع ؛است داراي وزن شود و شعر مصراع گفته مي ِدر شعر نيمايي به يك سطر يا يك خطّ

 مصراع اول → هايي چه فراخ!دشت
 مصراع دوم → هايي چه بلند!كوه

 سوم مصراع → گشتم:من در اين آبادي پي چيزي مي
 چهارممصراع  → شايد، يپي خواب

 پنجممصراع  → پي نوري، ريگي، لبخندي
 ريیب

« مردّف»ي كه داراي رديف باشد اصطالحاً ريد و عيناً از نظر لفظ و معنا تكرار شوند رديف نام دارد و شعآ هاي قافيه مي كه بعد از واژه كلمه يا كلماتي
 مثال: شود. ناميده مي

 يینند  ر ي تننو اسننو اسننت   ندینند   ّنن   اسننت     
 

 چينند  ایننآ ننن  ننننان اسننت   ناينند   ّنن   اسننت       
 

 شود. رديف در موسيقي شعر تأثير دارد و باعث تداعي معاني مي .دارد  رديف نام مصراع عيناً و به يك معني تكرار شده است ودر هر دو « ل استكشم»هاي  واژه
  قافيّ

 مثال: نامند. آنها را كلمات قافيه مي ،هاي هماهنگ و داراي حرف يا حروف مشترك آورده شود ها قبل از رديف واژهاگر در پايان ابيات يا مصراع
 كننري هننا ي  بسننب  نناز  ننو ا   ننا  ننیسننا 

 
 كننري   آناننّ دننوي ياشننت  بيمانننّ تنن ننا  ننی   

 
امّا رديف اختياري  ،است قافيه در شعر كهن اجباري است« ا»كه قبل از رديف آمده است قافيه نام دارد و حرف مشترك آنها « تمنّا»و « ما»هاي  واژه

 ندارد. يهستند امّا نظم مشخّص يّت قائلدر شعر نيمايي هر چند براي قافيه اهمّ .است
 دارد.يي ايي دارد و درنوع قالب شعر تأثير بسزابخشد و تأثير موسيق قافيه به شعر استحكام مي

 قالب 

 است. مؤثّر ها در آرايش قافيه و تعداد ابيات و محتواي شعر چون تفاوت قالب ؛بخشد قالب در واقع شكلي است كه قافيه و تعداد ابيات به شعر مي
بيات   55تا  5اند يعني غزل بين  ولي از جهت تعداد ابيات و محتوا متفاوت ؛هاي غزل و قصيده از نظر آرايش قافيه همسان هستند ه عنوان مثال قالبب

 .امّا محتواي قصيده بيشتر مدح و توصيف است ؛محتواي غزل بيشتر عاشقانه و عارفانه است .بيت هم مي رسد 06شود ولي قصيده تا  سروده مي
 تخس ص  

نهاد و اغلاب در پاياان غازل و بعقااً قصايده        تخلّص در لغت به معني رهايي يافتن است و يكي از معاني اصطالحي آن اسم مستعاري است كه شاعر برخود ماي 
 ص بعقي از شاعران:تخلّ .هوشنگ ابتهاج است ،كه تخلّص شاعر معاصر« سايه»ين محمّد است يا الدّ كه تخلّص خواجه شمس« حافظ»مثل لقب  .آورد مي

 د حسين بهجت تبريزي: شهريارمحمّ، اخوان ثالث: م. اميد ،مولوي: خاموش
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ي آهنگ و رياتم خاصّا   ،هاي مناسب در كنار هم بلكه با قرار دادن واژه ،امّا نه از زبان معمول ؛گيرند براي بيان عواطف خود از زبان كمك مي انشاعر 
 شود. يده مياين آهنگ خاص وزن نام .آفرينند مي

ي مانند بيت زير كه در هر مصراع تركيب و تناسب واژه هاي موسيقي خاصّا ، آيد ها پديد مي اي از صوت به بيان ديگر وزن نظم ثابتي است كه در مجموعه
 ز وزن مي شود.ها  را جا به جا نماييم موسيقي بيت به هم مي خورد و عاري ا از مصراع اي هر يكه واژهاز آفريده است كه اگر هر كدام 

 توانننننا بننننوي هننننر كننننّ يانننننا بننننوي  
 

  ياننننننني ي  نيننننننر برنننننننا بننننننوي   
 

 هم وزني دو كلمه يا عبارت:
 بشناسيم. ،هاي كلمات را جدا نموده چنانچه بخواهيم هم وزني دو كلمه يا عبارت را دريابيم بايد هجا

 هجا
 شود. شنيده مي ،فاصله و قطع بيهجا يا بخش، مقدار آوايي است كه با يك بار باز شدن دهان و بيرون دميدن 

 داراي دو هجاست: كِ/ تاب« كتاب» ي همثال: واژ
 مدرسه داراي سه هجاست: مَد / رَ/ سِ ي هواژ       
 انواع هجا:

 ( صامت + مصوّت كوتاهu) هجاي كوتاه -5
 (/ااِ (/ كه: ك،) ااِمثال: نه : ن،)

 ( صامت + مصوت كوتاه + صامت-الف: هجاي بلند ) - 2
 (، ل / ااُ(، ر / گُل: گ،)ااِ ال : دَر: د،)مث

 ت بلندب: صامت + مصوّ
 مثال: با: ب، ا/ سي: س، ي/

 هجاي كشيده: - 3
 ت كوتاه+ دو صامتالف: صامت + مصوّ

 (ش، ت /)ااُ  مثال : كٌشت : ك،
 ت بلند +يك يا چند صامتب: صامت + مصوّ

 مثال: سيب : س، ي، ب/ ساخت: س ،ا ،خ ، ت/
مه را باا  كنيم و بعد تعداد هجاهاي يك كل ميص ها و نوع آن را مشخّ نويسيم و سپس هجاهاي آن مي ،خوانيم يا مصراع را همانطور كه مي ابتدا كلمه

 چنانچه تعداد هجاها و نوع آنها برابر بود آن دو كلمه يا دو مصراع هم وزن هستند. ؛كنيم مقايسه ميديگري  كلمه
 كنيم: با هم مقايسه ميمثال: هجاهاي دو مصراع زير را 

 از / جُ / دا / يي / ها / شِ / كا / يت / مي / كُ / نَد كند ها شكايت مي از جدايي -5
 از / نَ / في / رَم / مَر / دُ / زَن / نا / لي / دِ / اند اند از نفيرم مرد و زن ناليده -2

 ،ياااان دو مصااااراع بااااا هاااام   ا لاااا ا  ،هااااا در دو مصااااراع باااااال يكسااااان هسااااتند     چااااون تعااااداد هجاهااااا و نااااوع آن   
 كنيم: ها و نوع آنها بررسي مي هجاحال مصراع زير را از نظر تعداد  .هم وزن هستند

 / بُ / وَد تَ / وا / نا / بُ / وَد / هر / كِ / دا / نا  توانا بود هر كه دانا بود
 شود. ص ميحال اگر هجاهاي اين مصراع را سه تا سه تا جدا نماييم نظم آن مشخّ

مثالً وزن مصاراع اوّل شااهنامه:    .هاي ديگر آن شعر  است ل ا وزن هر مصراع يك شعر نمودار  وزن مصراع ،زن در زبان فارسي مصراع استمبناي و
 فعولن فعولن فعولن فعل است ل ا وزن تمام  مصراعهاي شاهنامه همين وزن است.« به نام خداوند جان و خرد»

 .دهد و تأثير عاطفي و احساسي دارد زي ميوزن به شعر موسيقي و زيبايي و شور انگي
 هاي شعر فارسیقالب

 قصيدن 

اقل زوج آن هم قافيه مي شود. حادّ  هاي ي باشد از قبيل: مدح، موعظه، توصيف و ... كه مصراع اوّل با مصراعخاصّ قصيده شعري است كه در آن قصدِ
 رسد. اكثر تا شصت، هفتاد بيت مين پانزده بيت و حدّابيات آ

 كاملي كه در دست است از رودكي است با مطلع زير: ي هترين قصيد جود آمد. كهنو  هه اولين نوع شعري است كه در ادب فارسي بعد از اسالم بقصيد
  نننناير  ننننی را ب ننننري باینننند قربننننا » 
 

 «ي ا  را نرفنننت   كنننري بنننّ  نننندا    با نننّ 
 

 ابد.dبه دليل گرايش به تصوّف و عرفان غزل برتري ميبه بعد و از اين دوره هاي مسلّط شعر فارسي است  قصيده تا قرن ششم و ظهور سنايي از قالب
خي سيستاني، قااآني،  خسرو، فرّ رودكي ، خاقاني، منوچهري، مسعود سعد سلمان، انوري، سعدي، ناصرِ توان از يان مشهور شعر فارسي مياز قصيده سرا

 رداد اوستا نام برد.مهعراي بهار، اميري فيروز كوهي، حميدي شيرازي و ملك الشّ
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 اصسی قصيدناركا  
  طسع -1

 مثال: .نامند كه بايد در لفظ و معني ج ّاب و دلنشين باشد ل قصيده را مطلع ميبيت اوّ 
 بنننا كنننار ا  رس نننّ بنننرف و  سي ننن ا   » 
 

      اف ننننّ   ننننا          ، بي تنينننندن  ي  بننننا رس ننننّ 
                          «فر دی»                                                           

 غز  ت -2
و چنانچاه در وصاف طبيعات و يااد آوري از روزگاار       شود ناميده مي« تغزّل»هاي او باشد  ابيات آغازين قصيده اگر در مدح معشوق و توصيف زيبايي 

 شود. گفته مي« تشبيب و نسيب»جواني باشد به آن 
 تخس ص -3

ل باه  ماه و تغازّ  بيت يا ابياتي است كه شاعر با آن به طرزي ماهرانه از مقدّ ،ي گريز زدن و خالص شدن است و در اصطالحتخلّص در قصيده به معن
 شود. ي اصلي قصيده وارد مي تنه

 الزم به ذكر است تخلّص در غزل چنانچه پيش از اين ذكر شد با تخلّص در قصيده تفاوت دارد.
 ي اصسی قصيدن تنّ – 4

چون مدح، رثا، وصف، پند و اندرز و موعظه، شكوه  يقسمت قصيده و تمام مقصود شاعر را در بردارد كه معموالً محتوا و مقامين  ترين اين بخش اصلي
 و شكايت، حكمت، عرفان و مسايل سياسي و اجتماعي دارد.

 شریطّ   يعا -5
 :گويد ايان يكي از قصايدش چنين ميمثالً عنصري در پ ؛كنند رزوي دوام و بقا ميهايي براي ممدوح خود آ پاياني قصيده با ذكر  شرطدر ابيات شاعران معموالً 

 هنيّّ تا بنّ هننّ  قنت دسنل عنالو را     
 بقاي شنان  دنا  بناي   رنر ر ي لنت ا      

 

 بّ شايي   رو ا  اینزي بنوي ق نا   قندر     
 يلي بّ را ي   يس ي بّ باين   سنارر 

 

  قطع -6
  شاعران در آن به هنر نمايي پرداخته در انتخاب الفاو و مفاهيم سعي زيادي مي نمايند.بيت آخر قصيده مقطع نام دارد كه معموالً

 ناز نذاري قصاید
 كنند: شاعران قصايد را از سه جهت نام گ اري مي

 نامند. مي بائيّه دباش« ب»از نظر رديف و قافيه: چنانچه حرف اصلي قافيه الف باشد آن را الفي و اگر  - 5
 نامند. و ... مي «هخزانيّ»و وصف خزان باش « هبهاريّ»مه: چنانچه وصف بهار باشد مقدّ راز نظ -2
ي و وطناي و اجتمااعي باشاد آن را    و ياا سياسا  « هحبسايّ »و يا شكايت از زندان باشد « همدحيّ»از نظر محتوا: چنانچه مدح كسي باشد آن را  -3

 نامند. امه ميچك
 شود: و زيباي سعدي آورده ميدر پايان ابياتي از يكي از قصايد معروف 

 بنننگ بمريیننند   بمنننريي ر  ننننار   
 رسنند كنناري ب ننآ اي كننّ يسنن ت  ننی

 انننند هنننا آ رين اینننآ كنننّ ير شننندنا ّ
 تنننا بداننننند اینننآ ددا نننندا   سننن  
 ایننآ هنننّ رف ننند    نناي شننو  چّننو 
 نننناز ني نننو ننننر بنانننند  آي نننی    

 ياننند ر ننا   سننا  يیمننر را كننّ  ننی 
 صننورز  یزنناي انناهر هنني  ني ننت    

 ینننند ير بنننند  آي ننننی را عقنننن  با 
 نننيي ا  آ  كننز يسننت بير نننت ب ننر ي  
 ننننخ دننواهی، ير بسننب رنجننی بزننر    
 شنن ر نعنننت را ن ننویی كننآ كننّ رننل 
 نننر بننّ هننر  ننویی  بننانی باشنندز    
 نننناز نيننن  رف منننا   نننایع   نننآ 
   ر بننننا   ياري   شنّننننير تيننننز  
 ا  ير   د نننن ما  اندیّننننّ كننننآ 
  نجيننننل آن  مسو نننا  بنننّ صنننز    
 بننا بنندا  بنند بنناي   بننا ني ننا  ن ننو  

  نننريز نينننا يزي،   نننرس  يینننو بنننا

 ي  بننننّ ينيننننا ير، نزننننندي هوشننننيار 
 نننيي ا  آ  كننز تننو نياینند هنني  كننار   
 رسننن و   ر  یيننننّ تنننآ اسننن ندیار   
 كننز ب ننی دسننل اسننت ينيننا یاينننار    

 و ا  ایّنننا  اع زنننار هننني  نمنننرف ي 
 بنننّ كنننز   انننند سنننراي  رنمنننار    
 یننا كجننا رفننت آ  كننّ بننا  ننا بننوي نننار 
 اي بننننراير سننننيرز  یزننننا  بيننننار  
  رننننّ  نننا  ير كالزننند ياري رننننار   
 نننننريي ني ننننی   نننناز اد يننننار  

 بایننندز، تخننننی ب نننار در ننننی  نننی
 ننننزار ي سنننت ياري بنننندنا  رنننل  

 شنن ر ینن  نعنننت نمننویی ا  هننزار    
 تنننا بنانننند نننناز ني نننت نایننندار    

 ا  لّننمر بميننري رننو  نندار  نننر  دنن 
    يعننننناي  نننننريز نرهيزننننننار  
 سنننخت نينننري االننننا  را ير رصنننار
  اي نن ، نن  بناي    ناي دنار، دنار      
 بننن  ب نننرس ا   ري نننا  يینننو سنننار 
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 اي كّ ياري چّوِ عقن    ننوي هنوي   
 يانننی بمننوي  سننعدیا چندان ننّ  ننی  

 نايشننناها  را  ننننا نوینننند    ننندح  
 ینننا ر  الدنننا ي بنننّ ني نننویی بننندن

 

 نننند  ننآ ير نننوي كننآ چننو  نوشننوار 
 رننننل نزاینننند ن نننن آ ا   آشنننن ار  

 كننننو ير یننني  ار  نننآ يعنننایی  نننی
   بقننننناي عننننننر بردنننننوريار يار  

 

 
 
 

 رز  

تارين   اند. غازل در واقاع مهام     ن را غزل ناميدهع شعر بيانگر سخنان عاشقانه است آغزل به معني حديث عشق و عاشقي است و چون اين نو ي هواژ
 ذوق ايرنيان و فارسي زبانان است. ي هقالب شعر فارسي و شناسنام

ماان  رود و خاستگاه آن به معناي عاام ه   يانواع شعر فارسي به شمار مترين  ي داد تا امروز يكي از برجستهي اين قالب را شكل مستقلّاز زماني كه سناي
 ايران است. ي هعاميان ي ها و اشعار عاشقانه ترانه

 ساد ار رز 
بيات اسات و    54 ،55بيت و حداكثر  3 ،4اقل ابيات  غزل هاي زوج ابيات ديگر هم قافيه مي شود. حدّ آن با مصراعاوّل غزل شعري است كه مصراع 

 آورند. محتوايي عاشقانه و عارفانه دارد و شاعران معموالً تخلّض خود را در پايان غزل مي
 ي رز  ير    ایّ

 سعدي هاي رودكي و شده مانند غزل يسخن گفته م يوق زمينايي عاشقانه داشته و صرفاً از معشدر آغاز غزل محتوعاشقانّ:  -5
محمّاد  ين دهد و غزل عارفانه پديد مي آيد. موالنا جاالل الادّ   جاي خود را به معشوق آسماني )خدا( مي يمعشوق زمين «سنايي»ا ظهور ب عارفانّ: - 2

 مولوي غزل عارفانه را به اوج رساند.
ياده شاده مثال    تنهايي از مسايل اجتماعي در هم  لوههاي عاشقانه و عارفانه با ج درون مايه ،هر چند در شعر بعقي از شاعران رز  ا  ناعی: -3

 اند. هايي با محتواي اجتماعي و سياسي سروده خي يزدي غزلت شاعراني چون فرّامّا در عصر مشروطيّ ؛غزل حافظ
 رز  سرایا   ّدور شعر فارسی

خاي يازدي،   يّاري، شاهريار، فرّ  كهن هستند و رهي معشعر  ي هترديد حافظ، مولوي، سعدي، صائب تبريزي و سنايي از غزل سرايان نامدار در عرص بي
 غزلي از سعدي: روند. ترين غزل سرايان معاصر به شمار مي عماد خراساني، سيمين بهبهاني، و هوشنگ ابتهاج برجسته

  ن كّ چّ  ّ اق   نریّا  بنويز   ي آ د
 نّ فرا وشيو ا  ذكر تو دنا وي نّناند  

 تو ير يا آ نسنزار نخ ن و ین  شنب     بی
 كري  را يز بنّ يز ا ي ند  صنا     ی ندن  

 بّ تول اي تو ير آتي  حننت چنو دسين    
 تا  مر ی  ن  و بوي تنو آري يز صنز   

 ن نت  سعدي ا   ور فراقت هنّ ر   ایآ  نی 
 

  ننا  بننويز تننا برف ننی  بننرز صننورز بننی 
 ي ا صاف تنو رينرا  بنويز    كّ ير اندیّّ

 ّ  ي دننار  غننيال  بننويز  كننّ نننّ ير بايینن
 ّ  ي هجنرا  بنويز    رنّ ي ر ا  نمرز كّن 

 نویيننا ير چنننآ  لننّ   ریحننا  بننويز   
 هنّ شب  ن مر  نر  سنحر دنوا  بنويز    
 عدد بّ   ی    آ بر سنر نيننا  بنويز   

 

 
 
 
 
 

 قطعّ

ايان ناوع   اي از يك چياز اسات و    اي يا پاره همعناي لغوي قطعه با مفهوم اصطالحي آن هماهنگي دارد چون قطعه )به كسر قاف( در لغت به معني تكّ
 شود. اي از اواسط قصيده است به اين نام خوانده مي پاره چون شعر نيز

 ساد ار قطعّ
بيت اسات.   50، 55اكثر متداول آن اقل ابيات قطعه دو بيت و حدّشود. حدّ گفته ميقطعه  ،هاي زوج آن هم قافيه باشد ابياتي كه مصراع ي هبه مجموع

 هاي شعر فارسي رايج بوده است.و در تمام دوران  اين نوع شعر داراي وحدت موضوع و محتواست
 قطعّ يّ  ح وا   ير    ای

مطالاب اخالقاي، پناد و     ؛ امّا معموالً محتاواي آن ديل اجتماعي مورد استفاده قرار گيرتواند از جهت طنز و هجو و مسا هايي است كه مي بلقطعه از قا
 ي است.اندرز، مناظره، حكايت، شكايت و مسايل سياسي و اجتماع

 قطعّ سرایا   ّدور شعرفارسی
عراي بهار توان از پروين اعتصامي، ملك الشّ اند ودر ميان شاعران معاصر مي ها را سروده در ميان شاعران گ شته ابن يمين، و انوري مشهورترين قطعه

  اي از سعدي: قطعه و ايرج ميرزا نام برد.
 نِسننننی دوشننننزوي ير رن نننناز ر  ي

 عزيننري بنند  ن نن و كننّ  ّنن ی یننا   
 بم  نننا  نننآ نِسنننی نننناچيز بنننويز   
 كنننا  هننو نّننيآ بننر  ننآ ا ننر كننري  

 

 رسننيد ا  يسننت  خنند  ی بننّ يسنن و    
 كنننّ ا  بنننوي ي  ینننز تنننو   ننن و    
  لننني آ  ننند تی بنننا ن ننن  نّ ننن و   
   نرنننّ  ننآ هنننا  دنناكو كننّ ه نن و  
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  ثنوي

با ساختار اين قالب شعري همااهنگي دارد. ايان قالاب شاعري از      است و اين نام گ اري «و تاييد»گويند به معني  هم مي« مزدوج»مثنوي كه آن را 
ه نمودند و فردوسي ايرانيان است و در شعر عرب سابقه نداشته. در شروع شعر فارسي شاعراني مانند رودكي، شهيد بلخي به اين قالب توجّ اختراعات خاصّ

خود و خاقااني و   «ي هخمس»، نظامي در «ويس ورامين»ين اسعد گرگاني درن فخرالدّجسته. هم چني  ايرانيان از اين قالب بهره ي هدر نظم بزرگترين حماس
و  «منطق الطّير»ار در سرودن و عطّ «نويمثنوي مع»اند. موالنا در خلق  اي به اين قالب داشته ها و تمثيالت خود رويكرد ويژه سنايي براي سرودن داستان

 از حميدي شيرازي نام برد.« بت شكن بابل»دكتر خانلري و « عقاب»توان از مثنوي  در شعر معاصر مي .اند از اين قالب بهره گرفته «بوستان»سعدي در 
كناد امّاا    ي جداگانه دارد و قافيه در بيت بعد تغيير مي يعني دو مصراع هر بيت قافيه ؛شود ي آورده ميي مستقلّ مثنوي شعري است كه در هر بيت قافيه

 ابيات يكي است. ي هوزن هم
 ال از بوستان سعدي:مث

 ی ننی قطننرن بننارا   ابننري چ ينند    
 كننّ  ننایی كننّ يریاسننت  ننآ كي نن و 
 چننو دننوي را بننّ چّننو رقننارز بدینند 

  نننایی رسنننانيد كنننار سنننشدري بنننّ
 بسننندي ا  آ  یافننت كننا  ن ننت شنند  
 توا ننننع كننننند هوشنننننند نننننزیآ

 

 دجنن  شنند چننو ندننناي يریننا بدینند     
 نننر ا  ه ننت رق ننا كننّ  ننآ ني نن و    
 دصنندف ير كننناري بننّ  ننا  نر رینن    
 كننننّ شنننند نننننا ور ل لنننن  شنننناهوار
 ير ني ننن ی كوفنننت تنننا ه نننت شننند 
 ندنند شننا  نننر  يننون سننر بننر   ننيآ    

 

ي جداگانه دارد. قافيه در بيت اوّل )چكيد، بديد( است و در بيت دوم )كيستم، نيستم( در بيت  امّا هر بيت قافيه ؛بيات باال همه در يك وزن سروده شدها
 سوم )بديد، پروريد( و ...

  ثنوي يّ ير    ای
 توان به چهار دسته تقسيم كرد: هاي زبان فارسي را مي درون مايه و محتواي مثنوي

 نظامي. ي هتوسي، اسكندر ناماسدي  ي هفردوسي، گرشاسب نام ي هحماسي و تاريخي: شاهنام -5
 ين اسعد گرگاني.ي: ليلي و مجنون، خسرو و شيرين نظامي، ويس ورامين فخرالدّعاشقانه و بزم -2
 وي موالنا.ار، مثنوي معنير عطّسنايي، منطق الطّ ي هفاني: حديقعر -3
 .اخالقي و تعليمي: بوستان سعدي -4

 ار نيّابوريير عط  ثنوي ا   نطل الط  يّ ننون
 ن ننت یوسننب را چننو  ننی ب ر د ننند  
 چنننو  دریننندارا  ب نننی برداسننن ند
 نيننر  الننی  ا  بننّ دننوا  آرّنن ّ بننوي 
 ير  ينننا   ننننع آ ننند ير دنننر ي  

 از  ن ننننر سرنّنننن ّ   آر  ي ایننننآ
 ایننآ   ننآ ب نن ا    بننا  ننآ بيننع كننآ
 دننندن آ نند  ننري را ن ننت: اي سننسيو  
 ه ننت صنند ننننجي بدننا ير انجنننآ 
 نينننز  ن  نننا: كنننّ يان ننن و یقنننيآ 
 لي  اینو بگ كّ چّ يشنآ چّ ي سنت 

 

 سنننود ند  صنننریا  ا  شنننوق ا   نننی  
 ننننخ رن، هننو سننن   ّنن ي دواسنن ند 
 ری نننانی چننند بننر هننو رشنن ّ بننوي     

 عننننانی فننننر ي ن ننننت: اي ي    كن
    ّ  از ي  كنننال فنننّ ری ننننا  را رشننن 

 يسننت ير يسننت  ننني نننّ بننی س ننخ آ 
 ني ننت ير دننوري تننو ایننآ ندنننا نسننيو   
 چنننّ تنننو   چنننّ ری ننننا  اي نينننر  
 كننایآ ن ننر را كننگ بن ر شنند بننّ ایننآ 
 نویننند اینننآ    ا  دریننندارا  ا سنننت

 

 رباعی

ت ادبي ايجاز در زباان  به دليل شكل كوتاه و گزيده گويي در آن با سنّ چون ؛رباعي است ،هاي شعري در بين شاعران ايران ترين قالب يكي از محبوب
 اي بديهه گويي است.رفارسي سازگاري دارد و بهترين قالب ب

غلاب  ا ،گردد و يادگار اشعار محلّي و فهلويّات است. از شروع شعر فارسي تاا اماروز   مي اي ديرينه دارد و به قبل از اسالم بر اين نوع شعر در ايران سابقه
 اند. ه ويژه نمودهشاعران به اين قالب توجّ

 ساد ار رباعی
م شاعر مختار اسات كاه قافياه    مصراع سوامّا در  ؛م و چهارم حتماً بايد هم قافيه باشندهاي اوّل و دو رباعي شعري است داراي چهار مصراع كه مصراع

 مثال: بياورد يا نياورد.
 هنماز سشيدن يز در س سحري

 ي صز  ر آیينّیعنی كّ ننويند ي
 

 يانننی كننّ چننرا هنننی كننند نورننّ نننري  
 كز عننر شنزی نذشنت   تنو بنی دزنري             

 «دياز»                                                   
 ع سوم قافيه ندارد.م و چهارم هم قافيه است امّا مصراهاي اوّل و دوع( در مصراخبري گري، بي سحري، جلوههاي: ) شود واژه همانطور كه مشاهده مي
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     رباعی
 راه ديگر شناخت وزن رباعي اين است كه هجاي اوّل هر مصراع هجاي بلند است. .«االّ باهلل ۀَقوّالحولَ و ال »وزن رباعي مطابق است با آهنگ وريتم 

 رباعی يّ  ح وا   ير    ای
دارد و مصراع چهارم  پردازد و مصراع سوم آمادگي ايجاد كرده و خواننده را به ادامه وا مي مي  رباعي همواره چنين بوده كه دو مصراع بيت اوّل نخست به توصيف زمينه

  فلسفي است.ها بيشتر عارفانه و عاشقانه و  هاي كوتاه شاعرانه است و محتواي آن ترين قالب براي ثبت لحظه كند و مناسب بر مقصود اصلي تكيه مي
 تقسيم كرد:توان  ميدسته  هسات فارسي را به لحاو محتوا به رباعيّ

 گنجوي مهستي ، خي سيستانيات رودكي، فرّات عاشقانه: رباعيّرباعيّ -5
 آیننند اشننن و  ي يیننندن    صننن   نننی

  ندنننار، بننندار رر نننت اشننن   نننرا 
 

 آینند ا  بدننر تننو اي  دننر ن نن   ننی     
  ّ  آینند            ي ي   ننی  كننایآ قافسننّ ا  كعزنن

 «                                          اي  د  ی ننجّ»                             

 ام نيشابوريات خيّات فلسفي: رباعيّرباعيّ -2
 ني ی    بندي كنّ ير ندناي بّنر اسنت     
 با چنر    نآ روالنّ كانندر رن عّنل     

 

 شننايي    رنننی كننّ ير ق ننا   قدراسننت  
 تننر اسننت چننر  ا  تننو هننزار بننار بياننارن

 «                                                   ازدي »                                            
 ار، مولويات عارفانه: خواجه عبدا... انصاري، ابو سعيد ابوالخير، عطّرباعيّ -3

 ی  عاشل ناك   ی  ي   ندن كجاسنت 
ّ  چو  بنندن  ّ   ي اندیّن  ي دویّنند هنن

 

 ی  سود ّ بنی ف نر نراكنندن كجاسنت      
 ندن كجاسنت   نگ ير ي   دا  دداي را ب

                                                        «ارعط »                                           

   بي ی ي

ن را اين قالاب شاعري و وزن آ   .شود هاي محلّي سروده مي سروده مي شود و كار بردي ساده دارد واغلب به گويشه فهم دو بيتي معموالً با زباني عامّ
 داند. عراي بهار ياد آور اوزان شعري دوران ساسانيان ميمرحوم ملك الشّ

 ساد ار ي  بي ی
م و چهارم حتماً بايد هم قافيه باشاند و مصاراع ساوم معماوالً     هاي اوّل و دو ب از دو بيت يا چهار مصراع كه همانند رباعي مصراعدو بيتي شعري مركّ

 مثال: .تواند آن را هم قافيه كند امّا شاعر مي ؛قافيه ندارد
 سننحرنّ بننر  ننن  ترشنند  شننزنو   
 بينننا ر عطنننر  ل ننني سنننوي فنننایز

 

 ن ننيو آه نن ّ  ل نني ریخننت بننرهو     
 هننناي عنننالو  نننرا فنننار  كنننآ ا  رنننو

 «                                             فایز يش   انی»                                

 :ي در اين قالب سروده شده استروستايي و محلّ ي ههاي ساد نهبسياري از ترا
  ّ  اي سننی ر  ن رنننا   سننّ ر  ن رف نن

 آیننو دننويز ن  ننی سننر ه  ننّ  ننی   
 

 اي نننننور  ن رننننا     نننن و  رف ننننّ 
 شننننارن كنننآ بزنننيآ چنننند ر  ن رنننا 

 

     ي  بي ی
 هاي شعري دوران ساسانيان است. ات گفته شده است و از وزنبه آن فهلويّبوده و « چامه»است كه اين وزن مخصوص « فعولن ،نمفاعيلن، مفاعيل» وزن دو بيتي 

 ي  بي ی سرایا  شعر فارسی
قيصر امين پور، حسن حسايني   سياوش كسرايي، ،مهدي اخوان ثالث. شتستاني از مشهورترين دو بيتي سرايان گ شته هستندبابا طاهر همداني و فايزد

 چند دو بيتي: ي هنمون   روند. معاصر به شمار مي و هوشنگ ابتهاج از دو بيتي سرايان شعر
  يسننت   يینندن   ي  هننري ي  فرینناي   
 ب نننا ز دنجنننري نيّننني  فنننو ي 

 

 كننّ هننر چننّ يینندن بيننند ي  كننند ینناي   
  ننننو بنننر يیننندن تنننا ي  ننننريي آ اي                 

                           «                          بابا باهر»                                          
 شننب اسننت   رننو نرف ننّ چننار سننویو

 ي رنننو را   شنننب را بينننا تنننا قص نننّ
 

 بيننا اي ي سننت بنّننيآ ر بننّ ر یننو     
 آیننند بمنننویو        اننننر دوابنننت نننننی  

                                                  «اخوان ثالث»                                     
 یننآ  ننا نننر بميننریو   بيننا اي ي  ا  ا

 ي يینننریآ دنننوي را بينننا ننننو كنننرين
 

 ي يیمنننننر بمينننننریو  رن كاشنننننانّ 
 ي نرنننننر بميننننریو        سننننرا  ا   لننننّ

                                            «ر امين پوريصق »                               
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 بيننا  انننا كننّ ينيننا را  فننا ني ننت    
 ير ایآ رن هنر چنّ فنایز يیندن بمّنوي     

 

   وي رارنت ير اینآ  حننت سنرا ني نت      
  هنراهننا ، ينننر  ننز نقنني نننا ني ننت                          

                                                 «فايز دشتستاني »                                    

 )چار نارن( دار نارنچ
تاوان حاد فاصال مياان شاعر       آزمود. اين قالب را ميرا اب شد و اديب الممالك فراهاني اولين كسي بود كه آن مشروطه در شعر پارسي ب ي هقالب چهار پاره از دور 

زاد، سهراب ساپهري و يادا... راياايي در آن طباع     خرواج فراواني يافت و شاعراني چون: شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرّ  36و 26هاي  چون در دهه ؛ستنكهن و شعر نو دا
 ي: خانلري، گلچين گيالني و نادر نادر پور به آن اقبال زيادي نشان دادند.للّي شعري بودند از قبيل: فريدون توها تي شاعراني كه پاي بند سنّحتّ ،آزمايي كردند

 ساد ار چدار نارن
دو » ها به آن  كند بعقي ي تغيير ميشوند و قافيه در هر دو بيت عهاي زوج آن هم قافيه مي چهار پاره اشعاري است شامل چند دو بيتي كه معموالً مصرا

 گويند. مي« ها پيوسته دو بيتي»يا « بيتي
 بسنننو آراز چنننو  قنننویی سنننز زار   
  نخس نن ا  سننار ، قننري دورشننيد  

 

 بننّ نر ننی بننر سننر كننار   هنننی رفننت  
  يا نننا  افنننل بينننر   هننننی رفنننت 

 
 شننن ل بنننا ي كننننا  ير  ننننزي آ 
 بّ يشن ی ننر شنقایل بناي سنر   نت       

 

 ياشننننت شنننن ون يیمننننر   را  ينننننر 
 تننو ننننداري كننّ نننا رچيآ نننذر ياشننت 

 
 ّ  ي  ننو   ننوا  نننار   نننا  بننر سننين

 صننندا سنننر ياين رنمنننيآ ير رن بننناي
 

 راننند    نناني ير بسننو بننوي    بسننو  ننی  
 نرف ننننار ي    بينننننار رننننو بننننوي   

 
 ي   ل ونننننت بننننوي تننننار ربنننناب و» 

 تننو كننّ بننا  ننا سننر ینناري نننداري    
                                                                                                           

 دننواهی ا  ایننآ رننا  دننرابو   چننّ  ننی  
 «چننرا هننر نينننّ شننو آیننی بننّ دننوابو   

 «                                 فرید   تول سی»                                 
هاي دوم هر دو بيتي با هام،   امّا مصراع ؛ه است كه همگي داراي يك وزن واحد استدو بيتي تشكيل شد 4شود شعر باال از  كه مشاهده مي همانطوري
تي اسات )خارابم،   ي سانّ تدر دو بيتي اوّل )كارون، بيرون( دو بيتي دوم )دگر، گ ر( دو بيتي سوم )بلم، غم( و دو بيتي چهارم كه دو بياست. هم قافيه شده 

 داراي وحدت موضوع و محتواست.اين دو بيتي  ي هامّا هم ؛خوابم( قافيه هستند
 چدار نارن يّ  ح وا   ير    ای

 ها معموالً مقامين عاشقانه، توصيفي، اجتماعي و روايتي دارند. چهار پاره
 يك چهار پاره از شعر معاصر: ي هنمون

   ّ  ي دينا   ني ر تراي نينرز   بنا تيّن
 تا ير نميآ چّو تو نقني هنوس ندنو   

 

 از ی  شب تنو را   نر  نر شنعر آفریندن      
 از ننننا  هنننزار چّنننو سنننيّ را دریننندن

 
ّ  سوسّ  ي ش ت   شو ير ا ست بر قا  ت ك

 تننا ا  نزننند چّننو بنندز ایننننی يهننو 
 

 از  شننرا  كننب آلننوي  ننان را    ناشننيدن 
 از  چّنننو ر نننويا  نمنننان را ي يیننندن

 
 تا ني    تنا  قند  تنو را يلنّنيآ كننو     
 از ا هننر  نننی تننراي تنننی  از كننرين 

 

 از ّنوين يست ا  سر نينا  بنّ هنر سنو ن     
 از  ي رقصننی ربننوين ا  هننر قنندي كرشنننّ

 
 ا  ا تو چو  ب ی كّ بنّ بنت سنا  ننمنري    
   ت ا   ی رنر ري   ي ر ا  رنو  ننی   

 

 اي ير نيي ناي دویي بنّ دناكو ف نندن    
 اي نویی ي  ا  ك ی كّ تو را سادت كنندن 

 
 ي نينا   هّدار  ان ّ ير نگ اینآ ننرين  
 از كند ی  شب كّ دّو عّل تو يیوانّ

 

ّ  آ    از  بننت تننراي بسدننوس چّننو ب نن 
 ّ ّ      بينند سنای  از  هنا كنّ تنو را هنو ش  ن 

                                              «نادر نادر پور»                                       

   ن ط

 .، گرفته شده استها كرده باشند ن مهرهاي كه مانند بند تسبيح در آ رشته ي مرواريد يا به معني رشته« سمط»مسمّط از  ي هواژ
قاجارياه و مشاروطه چاون شااعران باه       ي هدردور .مسمّط از مخترعات ايرانيان است و پايه گ ار آن را منوچهري دامغاني شاعر قرن پنجم مي دانناد 

 «يافساانه »ماثالً   ؛اي به اين قالب نشان دادند ويژهرويكرد  ،تري بودند هاي تازه اند و به دنبال قالب ماعي و تجدّد خواهانه گرايش پيداكردهتهاي اج انديشه
 عشقي ساختاري شبيه به مسمّط دارد. زادهرمي« آل ايده»نيما يوشيج يا داستان 
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 ساد ار   ن ط
رشته  ي مصراع آخر هر آيد و هر رشته شامل چند مصراع هم قافيه است ولي قافيه هاي( گوناگون پديد مي هاي )رشته مسمّط شعري است كه از بخش

 مثال: گويند. مي« بند»شوند. اين مصراع را در اصطالح ها با هم، هم قافيه مي هاي پايان رشته جداگانه است و مصراع
 ديزید   دز آرید كّ هنماز دنزا  اسنت  
 آ  بر  ر ا  بيآ كّ بر آ  شنا  ر ا  اسنت  
 يهقا  بّ تعج ب سرانمّت نزا  اسنت 
 بنننا  س بدننناري را ينزنننا  ب ندنننند

   بنا ، بنّ  اري بش نندند   د  ّ بّ  يا
  یننآ نننر  نمنناریني بننر ا  بننا  بزندننند 

 

 بنناي دننن  ا   انننب دننوار ز   ا  اسننت 
 ر ا  اسنت      نویی بنّ  ثن  نينرهآ رنن     

 كاندر چنآ   با  نّ نن   انند   ننّ نسننار    
 نننر ي بزریدننند   بننّ كنجننی ب  ندننند  
 با ا  نّ نّنينند   ننّ نوینند   ننّ دندنند     

 آ ار تننا آذر  ننّ بمننذري، آینند سننشگ    
 

پنج مصراع  يها رزان، گزان( قافيه هاي: )خزان، وزان، رزان، رنگ ي اوّل واژه در رشته .هاي منوچهري دامغاني است ي از مسمّطي كلّ و رشتهشعر باال د
هااي پانج مصاراع     بشدند( قافيهند، پسندند، نه خندبهاي: ) بكندند، بفكندند،  ي دوم واژه است. در رشته« گلنار»اش  قافيه ،اوّل است و مصراع پاياني رشته

 اوّل يعني: آزار با گلنار هم قافيه شده است. ي هاوّل است و مصراع ششم با مصراع پاياني رشت
   ن ط يّ  ح وا   ير    ای

ين شاعر شااعران   بي بوده براي تقام ط قالضمناً مسمّ .مسمّط معموالً سخنان عاشقانه، مدح، توصيف و مسايل اجتماعي و سياسي است ي هدرون ماي
 گويند. مي« مسمّط تقميني» يا شعر شاعران ديگر است و به آن،هاي يك غزل  ديگر كه مصراع بند آن در هر رشته مصراع

 تر يع بند 

معني بازگشت  امّا در اين نوع شعر به آواز يا تحرير موسيقي است؛ام در شعر فارسي معمول بوده است. ترجيع به معني گرداندن ترجيع بند از قديم االيّ
 بند. ديگر ترجيع ي يعني بيتي ثابت و تكراري به خانه ؛است

 جه قرار گرفت.صفويّه بيشتر مورد توّ ي هدوراند و در  ترين ترجيع بند را در ديوان فرّخي سيستاني ديده ظاهراً قديمي
 ساد ار تر يع بند
ياا  « خاناه »هاا   ي مستقل آنها را به هم متّصل مي كند باه هار ياك از غازل     يههاي مختلف كه بيت يكسان با قاف هايي است با قافيه ترجيع بند غزل

 گويند. اگر بخواهيم نمودار آن را نشان دهيم چنين است: مي« برگردان»يا « ترجيع»شود و بيت تكراري را  گفته مي« رشته»
 

 خانه يا رشته
 

---------------- 
------------------ 

------------------ 

 ---------------- 
---------------- 
---------------- 

 بيت ترجيع
 

----------------- 
----------------- 

 
 ها داشته باشد. ي كامل با ابيات رشتهها و بيت ترجيع داراي يك وزن است و بيت ترجيع از نظر معني بايد مناسبت  الزم به ذكر است تمام ابيات رشته

  واي تر يع بندحير    ایّ یا  
 موضوع ترجيع بند معموالً مدح، عشق، عرفان، و مرثيه است.

 خي سيستاني، هاتف اصفهاني، سعديترجيع بند سرايان مشهور زبان فارسي: فرّ
 ترجيع بند از سعدي: ي هنمون

 اي  لنننب تنننو هنننر دننننی كننننندي 
 زننننايا خننننراز بنننندیآ صنننن ت،  

 یننار  چننّ شنندي انننر بننّ ررنننت   
 ینن  چننند بننّ ديننرن عنننر بمذشننت  

 

 چّنننت بننّ كرشنننّ، چّننو بننندي     
 كنننز چّنننو بننندز رسننند نزنننندي   
 بننناري سنننوي  نننا نمنننر ف نننندي    
  ننآ بعنند بننر آ  سننرز كننّ چننندي     

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
 

 يريا كنننّ بنننّ لنننب رسنننيد  نننانو  
 كننگ يینند چننو  ننآ  ننعيب هرنننز   

 

 شنننند عنننننانو  آ   كننننّ  يسننننت  
 كننننز ه نننن ی دننننویي ير ننننننانو 

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
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  ننز نقنني تننو ني ننت ير  نننيرز    
 چنننو  ير تنننو نننننی تنننوا  رسنننيد 

 

  نننز نننناز تنننو ني نننت بنننر  بنننانو   
 بننننّ  ا  نزننننوي كننننّ تننننا تننننوانو 

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
 

 ايام.  ي آن انتخااب نماوده   بيست رشته دارد و در هر رشته حدود دوازده بيت آماده اسات و ماا ابيااتي از ساه رشاته       است ترجيع بند باال حدودگفتني 
 ها آنها را به هم پيوند مي دهد. خود و بيت تكراري در پايان رشته بندي خاصّ يك غزل است با قافيه ،شود هر رشته كه مشاهده مي همانطوري

 تركيب بند 
ها را يك بيت غير  اي مانند غزل دارد. اين بخش ب از چند بخش كه هر بخش درون مايه و قافيهيعني مركّ ،همانند ترجيع بند تركيب بند شعري است

 دهد. امّا هم قافيه به هم پيوند مي ،تكراري
 ي تركيب بند ير    ایّ

از تركيب بندهاي معروف زبان  در بردارد. را ح، عشق و عرفانيعني مقاميني از قبيل رثا، مد ؛درون مايه و محتواي تركيب بند همانند ترجيع بند است
 :زير  مطلع ر مدح پيامبر اكرم )ص( است بازاق اصفهاني دين عبدالرّفارسي يكي تركيب بند جمال الدّ

 اي ا  بنننننر سننننندرن شننننناهراهت 
 

 ي عننننري ت يننننّ ناهننننت  ي قز ننننّ 
 

 كربال با اين مطلع: ي و ديگر تركيب بند معروف دوازده بندي محتشم كاشاني در واقعه
 استایآ چّ شوري است ّك ير دسل عالو  با 
 

 با  ایآ چّ نورّ   چّ عزا   چّ  اتو است 
 

 تركيب بند سرایا   ّدور
 محتشم كاشاني و وحشي باافقي از مشاهورترين   ،زاق اصفهانيين عبدالرّالدّ ترين تركيب بند از قطران تبريزي شاعر قرن پنجم ديده شده و جمال قديم

 تركيب بند سرايان زبان فارسي هستند.
 وحشي بافقي:بخشي از يك مربّع تركيبي از 

 ي س ا  شرح نریّانی  آ ننوي كنيند  
 ي بی سر  سا انی  آ نوي كنيند  قصّ 
 

 ياسنن ا  رننو تندننایی  ننآ نننوي كنينند  
  نوي  آ   ريرانی  آ ننوي كنيند    ن ت
 

 شرح ایآ آتي  ا  سو  نم  آ تا كی
 ا  ند  آ تا كیسود و، سود و ایآ ر
 

 ر  ناري  آ   ي  سناكآ كنویی بنويیو   
 ي ر یی بنويیو  عق    يیآ باد ّ، يیوانّ

 

 سنناكآ كننوي بننت عربنندن  ننویی بننويیو 
ّ  ب  ّ  ي سس نسّ  نویی بنويیو    ي سس نس

 
 كگ ير آ  سس سّ رير ا   آ   ي  بند نزوي

 نسّ كّ ه  ند نزوينننی  نرف ار ا  ایآ  
 

    زاي  

آن   شود. در واقع مستزاد و رويكرد شاعران پس از مشروطه به ن شعري محسوب مينّزياد شده است و در حقيقت يك نوع تفني مستزاد در لغت به مع
 تااوان در اشااعار هااا را مااي تاارين مسااتزاد هاار چنااد قااديم ؛تيهااايي از شاااعران اساات بااراي رهااايي از قيااد و بناادهاي شااعر ساانّ  نخسااتين كوشااش
 ديد امّا رواج آن بيشتر از مشروطه به بعد است. ،ي و ابن حسامار نيشابورعطّ مسعود سعد سلمان،
 ساد ار    زاي

شاود و در واقاع    و هم وزن با مصراع اضاافه ماي   ينمستزاد شعري است در قالب قطعه، رباعي يا غزل كه به آخر هر مصراع آن كلمه يا عباراتي آهنگ
 شود. ي محسوب نميقالب مستقلّ

 ر   شند  ر ك نی قنا   نيرز كّ بّ  ا   
 یا آ  كّ بّ عسو   يانني افالبنو  شند    

 از  كننب هنننّ بيننر   شنند   اند د ننّ
 ي كنونيآ يلنو ننر دنو  شند      اندیّّ  

                                                                                                                                                                  

 نی  ر  است   
 كو راص   ي 

 ي نی  كو نالّ
 كو سارر  ی 

                             «مشتاق اصفهاني»   
هاسات و خاود   عباراتي افزوده شده كه هم وزن باا مصاراع   ،شود شعر باال يك رباعي است و در پايان هر مصراع اين رباعي همانگونه كه مشاهده مي

 .اي جداگانه دارد قافيه
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 ي    زاي ير    ایّ

 محتوا و مقمون مستزاد بيشتر مدح، عشق، عرفان و مسايل اجتماعي و سياسي و ميهني است.
 شاعرا     زاي سرا

 ين گيالناااااي )نسااااايم شااااامال(،  ار، ابااااان حساااااام، موالناااااا، سااااايد اشااااارف الااااادّ   مساااااعود ساااااعد سااااالمان، عطّااااا  
 عراي بهار، اديب الممالك فراهانيالشّملك
 ی     زاي يّ ننون

 نريینندز نننال   ننی   نننی ي  شننينّ
 نژ ننرين نسننی  يننا  نسّننآ يینندز    

 نرینانی ن  و كّ چّ كنريي كنّ چننيآ    
 ن  ا كنّ ي نی ير اینآ  دنا  دندیندز     

 

 ؛بر برف چنآ 
 ؛اف رين چو  آ
 !اي یار عزیز

 !نگ  اي بّ  آ

 فري

ذوق  ي هبه شكلي كه شاعر هم ،مستقل سروده شده باشدشود كه  د و منفرد است و در اصطالح به يك بيت گفته ميفرد در لغت به معني يگانه، مجرّ
 خواه دو مصراع آن بيت هم قافيه باشد مانند: ،و فكر و مقصود خود را در آن بيت بيان كند

 ا  نمر رف ی بّ راهت چّو ريرا  با   اند
 

 قدر  ر  نمّ ننر  ي كنّ ا  ننر ا   انند         آ  
                                                          «صائب»                                                

  و يا هم قافيه نباشد مانند:
 نر چّ يست سر  كوتان است ا  يا ا  ن 

 
 سر با یی كّ  ا ياریو سر تا نا ن  اسنت   

                                                                                      «                          صائب»                                                
در آخار دياوان خاود مفرداتشاان را      معموالً شااعران  .شود گفته مي «مفردات»فرد  يها نامند و به جمع بيت هم مي« بيت مفرد»، «تك بيت»فرد را 

 آورند. مي
   رياز يّ ننون

   تو بويي    نندن ر ي  شب بوي    ان بوي
 

 اي آف نننا  ر نننآ ي يننندي     ي بنننوي   
 «                                                            ر ر اص دانی»                                  

 نر چّ بيناري  آ ر ي بّ بدزوي نذاشت
 

 يريز ایآ است كنّ ا  یناي   نيحا رفن و      
 «                                                        صائب»                                                

 عق  سخ ی يیدنا  شنّير صيق  يیدن است
 

  ّورز  ندار با  نريا  كنار اف ناين كنآ      
                                                   «صائب»                                                 

    نع صارب سخآ را بر سر شنوق آ ري 
 

 ي دنا وي بسزن  را بنّ فریناي آ ري      رناّ 
 «                                                          صائب»                                                

 شعر نو 
 ي هالت فرهنگي و اجتماعي و نفوذ شعر اروپايي در ايران شكل گرفت. انتشار منظومتحت تأثير تحوّ 5366 ي ههاي از شعر فارسي است كه عمدتاً از د گونه شعر نو

ر اين جريان نوگرايي كه تا امروز ادامه يافته است شعر سنّتي  را از نظ .دي در شعر سنّتي ايران بودمعروف به نيما يوشيج سرآغاز تحوّلي جّط علي اسفندياري توسّ «افسانه»
 آن را متحوّل كرد و به طور كلي در سه شاخه عمده به شرح زير تقسيم شد: ي هيعني زبان و موسيقي و تخيّل و قالب دگرگون ساخت و درون ماي ساخت فنّي

 شعر نينایی -1
بلكاه   ،تي مرساوم اسات  عر سانّ امّا نه آن چنان كه در شا  ؛داراي وزن عروضي است .شود هم گفته مي« شعر آزاد»يا « شعر نو»شعر نيمايي كه به آن 

صاي  و مشخّ تواند تساوي نداشته باشد و قافيه هم در اين نوع شعر الزامي نيست و جاي خااصّ  يعني مي ؛ها از نظر امتداد و تعداد اركان برابر نيست مصراع
 مثال: تواند تغيير يابد. مطلب مي بلكه تحت تأثير ؛ندارد

 )فاعالتآ ، فع(                           ا  تدی سرشار 
 )فاعالتآ، فاعالتآ، فع(                           ها  اري است   ویزار لحمّ

 ) فاعالتآ، فاعالتآ، فاعالتآ، فاعالتآ، فاعالتآ، فع(      بيند سن   آ  چو  سزوي تّنّ كاندر دوا  بيند آ    اندر
 )فاعالتآ، فاعالتآ، فاعالتآ، فع(                           شناسو  آ  ي س ا    يشننا  را  ی

 )فاعالتآ، فاعالتآ، فع(                           يارز   ندنی را ي ست  ی
 فاعالتآ، فع()                            ر  را يشنآ 

ها مانناد شاعر    و تعداد اركان در مصراعها برابر نيست  كوتاهي وبلندي مصراع ،مهدي اخوان ثالث ي هشود در شعر باال سرود كه مشاهده مي همانطوري
 ي هامّا داراي وزن عروضي است. قافيه هم در اين شعر مانند شعر سنّتي اجباري نيست و جاي مشخّص ندارد و فقاط شااعر دو واژ   ،كندسنّتي برابري نمي

 هاي چهارم و ششم آورده است. را در مصراع« من و دشمن»
  نگاه تازه به جهان و طبيعت، جهات  هاي شاعر است. عشق، سياست، طبيعت و اجتماع است كه مبتني بر تجربه ترين مباحث شعر نيمايي معموالً عمده
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 شعر نيمايي است. گيهاي مهمّگيري اجتماعي و انساني، استفاده از نماد و بيان احساس شخصي از ويژ
 شعر نينایی: يّ ننون

 .است« ي، خاكستري، سياهآب»به نام : « حميد مصدّق» ي هشعر زير بخشي از منظوم
 با  كآ ننجرن را،  آ را دواهو بري بّ سر ر ي در شا  رياز 

 نريي با  آ  ایآ ر ي بّ سر چّنّ ننی
 بد ر آ  است كّ ر ست ن نيو ا  آرا 

 با  كآ ننجرن را، صز  ي يد
 ی   چّ فردندن شزیزچّ ش

 آ  شب ي ر كّ چو  دوا  دوي ا  يیدن نرید
 نغزشاي آ ر يّ ایآ قص  ،كويك قسب  آ
 ا  لزا  تو شنيد

 ستیی  ندنی رؤیا ني ت،  ندنی  یزا
  ي  نيوندي ،توا  بر يرد ی تدی ا  بار  ی

 ي دّ    تدی بذري ریخت  ی توا  ير ي   زرعّ
 ها را برياشت توا  ا   يا ، فاصسّ  ی

 هاست هر ي  بيزار ا  ایآ فاصسّ ،ي   آ با ي  تو
 شيرینی است يّ قص 

 دواند تو  ی يّ آ ا  قص كويك چّو  
 نغز تو ا  رص ّ تدی است يّ قص 

 با  هو قص ّ بمو
 بّ يا ا  تو بمذارز   ير دوا  ر ز ، سرتا بّ آرا ي ي 

 برد ابتهاج نامهوشنگ كسرايي و سياووش سهراب سپهري، فريدون مشيري،  ،خزادتوان از : نيمايوشيج، اخوان، فروغ فرّ شعر نيمايي مي ي از شاعران برجسته
 شعر سشيد -2

شعر ساپيد را چناين   شاملو  .شاعر معاصر است ،آن احمد شاملو ي هو در واقع ابداع كنندنماينده ترين  اي از شعر نيمايي است و برجسته شعر سپيد شاخه
 تعريف كرده است:

ي كناار  شعر سپيد وزن عروضاي را باه طاور كلّا    « تامّا از آن محروم اس ؛نيازي نكند شعر سپيد از وزن و قافيه و آرايش و پيرايش شايد احساس بي» 
 جويد و در آن قافيه هم جاي ثابتي ندارد. ي كلمات بهره ميز موسيقي معنونهاده و به جاي آن ا

 شاعرا  شعر سشيد
ومرث منشاي زاده و  صفّار زاده، علي موساوي گرماا رودي، كيا    ي از: اسماعيل شاهرودي، بيژن جاللي، طاهرهتوان  از شاعران مطرح اين نوع شعر مي

 احمد شاملو نام برد.
 شعر سشيد يّ ننون

 بّ نوكري   ان
 بر باز شدز

 با عقيل   سززن   آینّ
 ياسی سري بر آسنا  نذشت
 كّ نر ا  كزوتر  ننوع است

 ها بّ نجوا چيزي ن  ند صنوبر
   نز ما  بّ هياهو شنّير ير نرندنا  ندايند

 شاملو()احمد               ان برنيا د       
 شعر  و  نو -3

جاه باه تصاادفي باودن     باه دليال توّ   .در واقع از شعر سپيد انشعاب يافتاه اسات   ،شعر معاصر باز نكرده ي هصاين نوع شعر كه چندان جايي هم در عر
موسيقي شاعر ساپيد را هام    بلكه همان آهنگ و  .اين نوع شعر نه تنها وزن عروضي ندارد در آن كمتر به چشم مي خورد. هاي شعر تداوم مقمون ساختار
ترين شاعران اين گرايش  برجسته ي هاز جمل .دانندپيچيده مي ي هبعقي آن را نثر شاعران .شود تشبيهات و استعارات نوين و غريب در آن ديده مي ؛ امّاندارد
 ست.ني ارك فكر به هم پيوسته برخورداز ي .دتوان از : احمد رضا احمدي، بيژن الهي و مجيد نفيسي نام برد. اين نوع شعر ساختاري منسجم ندار مي
 شعر  و  نو يّ ننون

 ی ا  اتاق بر نند / چنرا    قسب تو هوا را نرز كري / ير هواي نرز / عّل  ا تعارف ننير بوي / قناعت بّ نمان ير چان آ  /  ريز كّ ير نر ا / ا  بارا  آ دند / ن 
 «رضا احمدياحمد»    نذاري / ي  / تو عاي نّ رز  / ير دوا  / ير ارف هاي ش   ّ / تندا ننیبمذارند /  آ تو را ي ست يارز / اي تو / اي تو عا
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 آرایه های ادبی
 مباحثی از علم بيان

 تشبيه   -1

 كوشد در آن عنصر مشترك بين دو چيز را كشف نموده، برجسته سازد. شاعر مي ور خيال در شعر فارسي تشبيه است كههاي ص ترين جلوه يكي از برجسته
كنهد تهازگي    جهه مهي  امّا آنچه در شعر معاصر جلب توّ ؛باشدهاي آن بهره نبرده  توان يافت كه از تشبيه و زيبايي در شعر گذشتگان كمتر شاعري را مي

 هاست. هاي تازه در پديده ديد نو و كشف رابطه ي تشبيهات است كه نشان دهنده
 تشبيه چيست؟

 مثال: دو يا چند چيز است. تعبير ديگر ادّعاي همانندي ميان ا بهيتشبيه مانند كردن چيزي به چيز ديگراست 
 بالبلمممم آراو چمممين بممميیی  مممب   »
 

 «بممه ميمممی بممي  ممي يممار ن ه ممی ر ممت 
 

 ا به قو تشبيه كرده است و عنصر مشتركي كه بين اين دو بوده تا شاعر توانسته آنها را به هم تشبيه كند آرام رفتن است.ردر بيت باال شاعر بلم )قايق( 
 غيض از تشبيه

 سه امر است: تشبيه از آوردن معموالً هدف شاعران
 ه يعني طرف اوّل تشبيه.دن وضعيّت و موقعيّت مشبّتوصيف و تصويري كر -1
 پسندد. زيبا پرستي انسان آن را مي خيال و حسّ ي هآفرينش اغراق كه قوّ -2
 .مادّي و محسوس كردن حاالت و تجسّم آنها -3

ايم زيرا قد هيچ كس  ثانياً مرتكب اغراق شده ايم ايم و تصويري از آن آفريده در واقع قد را توصيف نموده« قد او مانند سرو است»گوييم  مثالً وقتي مي
 هاي اين قد را تجسّم نماييم. ايم حالت به بلندي سرو نيست ودر واقع توانسته

 اريان تشبيه
 چيزي يا كسي كه قصد مانند كردن آن را داريم.)ركن اوّل( مشبّه:  -1
 شود. به آن مانند مي ،كسي يا چيزي كه مشبّه)ركن دوم( مشبّه به:  -2
 يا ويژگي مشترك بين مشبّه و مشبّه به است كه مورد نظر شاعر باشد. توجه شبه: )ركن سوم( صف -3
از قبيل: چو، چون، مثل، مانند، به سان، ههم چهون، پنهداري،     ؛پيوند شباهت است ي ههايي كه نشان دهند واژه يا واژه)ركن چهارم( ادات تشبيه:  -4

 گويي و ...
 «فروغ فرّخزاد»   «های  ايت متي ك غي ر گذشت/ زمدگی من چي جيیبار غيیبی/ در دل این ج عهآه چه آراو   پي »  مثال:

 ادات تشبيه  جه شبه مشبّه به مشبّه
 چون تاب داده و خميده جويبار غريب زندگي شاعر

 مثال:
 شمما ا ممي زی چممي موتمما  جمميامی    
 د  شممممم  ي چمممممي عهيممممم  آ  داده 

 

  ممميه چشممم ی چمممي آ  زممممدگامی    
  نمممد تممما  داده د  گيسمممي چمممين ي 

                                          «اي نظامي گنجه»                                  
 

 ادات تشبيه  جه شبه مشبّه به مشبّه
 چو گذشتن و به پايان رسيدن مهتاب معشوق

 چو شب افروزي و زيبا آب زندگاني محبوب سياه چشم
 چو بخش حيات عقيق سرخ رنگ دو شكّر )لبان(

 چون سرخي و طراوت كمند تاب داده دو گيسو
 :مثال

 او مج ي   عش  آتش   دل چين عيد ا مت   ينه
 

 يشمم از دل د د ا مت   این مفس ميست يه بي می 
                                              «شاطر عباس قمي»                                              

 

 ادات  جه شبه بهمشبّه  مشبّه
 _  داشتن حرارت مجمر )آتشدان( سينه
 _   سوزندگي آتش عشق

 _  سوختن عود دل
 _  سياهي دود نفس



 21                                                انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان قم                    های ادبیآرایه

 مثال:
 گيت زد ت بيآید چي مخل بما  يميیم  

 
 چممي  ممي  بمما  آزاد ميایممد  رت زد ممت 

               «                              سعدي»                                              

 ادات  جه شبه مشبّه به مشبّه
 چو كريم نخل تو
 چو آزاد سرو تو

 
 مثال:

 گميیم  خندی چي می منم ابي   تيیی گلبن يه می
 

 آیمی  مييو چي می تيیی موي   منم اختي يه می 
 

 ادات  جه شبه مشبه به مشبه
 _  گريستن و باريدن ابر من
 _  خنديدن و شكفتن ي گل( گلبن )بوته تو
 _  بيرون آمدن و درخشيدن مهر )خورشيد( تو

 _  مردن و خاموش شدن اختر)ستاره( من
 مثال:

 د ت از مس  جيد چي ميدان ره بشيی
 

 تمما يي يممای عشمم  بيممابی  زر شمميی  
 «حافظ»                                            

 ه بليغ اضافي هستندتشبيهي يا تشبي ي هاضاف« كيمياي عشق»و « مس وجود»در بيت باال 
 ادات  جه شبه مشبّه به مشبّه
 _  ارزش بي مس وجود

 _  با ارزش كيميا عشق 
 مثال:

 ی باران يه بيا تد بمه گمل  مي      آن بطيه
 

 چين اشك عي  ی ا ت بيا تاده به رخسار 
 «سعدي»                                                    

 

 تادا  جه شبه مشبّه به مشبّه
ي باراني كه بر  قطره

 گل افتاد
اشك عروسي كه به 

 صورت او چكيده
ي يكسان شبنم سفيد  جلوه

 بر سرخي
 چون

 مثال: اين تشبيه يك تشبيه مركّب است
 هممای مممارمد امممدر ميممان ابممي آن شماخه 

 
 همای اخرمي اممدر ميمان د د     چين پماره  

 
 

 ادات  جه شبه ه بهمشبّ همشبّ
هاي نارنج درميان  شاخه

 هاابر
هاي آتش در ميان  پاره

 دود
گري سرخي در  جلوه

 ميان سياهي
 چون

 

   ها تعار -2
را « سرو»مثالً  ؛گيرد ديگر به كار مي ي همشابهت به جاي واژ ي هاي را به عالق استعاره در لغت به معني عاريه خواستن است زيرا شاعر در استعاره واژه

 ترين ابزار تخيّل در كالم است. كار آمد زبان ادبي و ي هگترين كشف هنرمندانه در حيطاستعاره بزر برد. به جاي قد بلند به كار مي
گهوييم خورشهيد    دو نوع ايماژ داريم يكي تشبيه كه در آن مي»شاعر مشهور: « پل الوار»ولي در استعاره ادّعاي يكساني است به قول  ؛در تشبيه ادّعاي شباهت است
 اند. از شاعران كهن ما فردوسي و نظامي بيش از ديگران از استعاره بهره گرفته« خود گل زرد است»گوييم  كه مي مانند گل زرد است و ديگر استعاره

 مصي حه ی ها تعار
 مثال: آيد. پديد مي بيشتري در كالم ي هبا اين كار تأكيد و مبالغ .به كار بريم ،هه به را به جاي مشبّمصرّحه تشبيهي است كه مشبّه را حذف كنيم و فقط مشبّ ي هاستعار

 چمممي تنوممما ماممممد مممماه  مممي  بممما  
 

  شممممامد از ميگسممممان    مممم         
                                                        «نظامي»                                     

ه بهه اسهت بهه جهاي معشهوق      كه مشبّرا ر كالم حذف شده و ماه ه معشوق باشد دكبّه را در ذهن به ماه تشبيه كرده و مشدر بيت باال شاعر معشوق خود 
 ا نرگس به جاي آن آمده و اشك به لؤلؤ تشبيه شده ولي لؤلؤ به جاي اشك آمده است.امّ ؛آورده است. همينطور چشم محبوب به نرگس تشبيه شده
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 تفا ت تشبيه   ا تعاره
ا در اسهتعاره ادّعهاي يكسهاني    امّ ؛عاي همانندي بين علي و شير داريمما ادّ« نند شير استعلي ما: »يمثالً در جمله ؛تشبيه ادّعاي همانندي دارد -1

شاعر تشبيه محبوب به سرورا فرامهوش كهرده و ادّعها دارد كهه محبهوب       «كند. سرو چمان من چرا ميل چمن نمي» شود:  مثالً وقتي گفته مي ؛است
 همان سرو است.

 جهههههو و تهههههر اسهههههت وذههههههن را بههههها شهههههگفتي، درنهههههگ و جسهههههت  گيهههههزاسهههههتعاره از تشهههههبيه رسهههههاتر و خيهههههال ان -2

 ر است.سازد و در برانگيختن عواطف از تشبيه مؤثّ مي رو  هب رو
 مصي حه ی ههای ا تعار م يمه

 هممراران ممميگس از چممي  جوممامريد      
 

 آمممد یممك گممل زرد    ي ممي  شممد تمماب  
                                                        «نظامي»                                          

 در بيت باال نرگس استعاره از ستارگان است و گل زرد استعاره از خورشيد
 ایم ما به آن گل از   ای خيیشتن دل بسته

 
  ييا  ميست  ی ه رمه این صحيا توی از    

  «رهي معيّري»                                          
 .ه از معشوق است و صحرا استعاره از دنيا و گل الله استعاره از زيبا رويانگل استعار

 بمه مما داد    لطان ازل گند غم عش 
 

 یممن منممرل  یيامممه موممادیم     تمما ر ی در ا 
                                          «حافظ»                                             

 .خداوند است و منزل ويرانه استعاره از دنياست سلطان ازل استعاره از
 مممميا بممميد باریمممده بمممي پّمممي زا  

 
 مشممماید چمممي بلبمممل ت اشمممای بممما    

 «فردوسي»                                          
 .برف استعاره از سپيدي مو و پّر زاغ موهاي سياه است

 دارو يه گيد گل ز  نبل  ایه بان داردی تب
 

 ی به خين ارغميان دارد  ش خط بوار عارض 
                                                      «حافظ»                                             

 .او و سنبل استعاره از گيسوان او ي هبت استعاره از محبوب است و گل استعاره از چهر
      از ميگس  ي  بارید   گل را آ  داد

 
 د ممما ش عن مما  داد از پممي ر ز ترممين ممم 

                           «نظامي»                                             
 .عنّاب استعاره از لب ،تگرگ استعاره از دندان ،محبوب ي هگل استعاره از چهر ،نرگس استعاره از چشم ،لؤلؤ استعاره از اشك

 م نيّه   ی ها تعار

بايد با تهالش و   .ه به آورده نمي شودآن پوشيده و مستور است و مشبّ ي هگويند كه تشبيه در دل گويند ه )بالكنايه( مييّنين دليل مكبه ا را اين استعاره
بهه   گوينهده در دل خهود مهرگ را   « مرگ چنگال خود را در گلوي او فرو برد» گوييم:  مثالً وقتي مي ؛اي به آن پي برد ت بسيار از طريق نشانه يا قرينهدقّ

 برد. مي كرده كه ذهن ما از طريق چنگال به اين تشبيه و ژرفاي آن پياي تشبيه  حيوان درنّده
ا براي اين كه خواننده آن را دريابد يكي از صفات يا لهوازم يها   امّ ؛آورند كنند و مشبّه را مي ا حذف ميره به مصرّحه مشبّ ي هبر خالف استعاره يّنمك ي هدر استعار 

   كنند. م ذكر مياله را در كبه اجزاي مشبّ
 «عش  ی هدارد امداز یزمدگی بال   پيی دارد با   عت مين / پيش»  مثال:

 ا پرنده ذكر نشده بلكه صفات اين پرنده كه داشتن بال و پر و پرش است ذكر شده است.امّ ؛ه به( تشبيه شده استاي )مشبّ در شعر باال زندگي )مشبّه( به پرنده
 «دو )ر تم( عش  باریده بيد.به صحيا ش» مثال: 

ه بهه كهه بهاران باشهد صهفت آن يعنهي       ولي به جاي مشبّ ؛باران تشبيه شده در واقع عشق به .ه و فعل باريدن به آن نسبت داده شده استعشق مشبّ
 مثال: باريدن آورده شده.

 شممبی گيسممي  ممي  هشممته بممه دامممن
 

 پال مممين معجمممي   بييینمممه گممميزن   
                             «منوچهري»                                          

 يعني گيسو آورده شده است. ؛ا به جاي زن يكي از لوازمات آنامّ ؛ه به( تشبيه شده استه( به زني )مشبّشب )مشبّ
 تشخيص  

صهفات و   تعبيهر ديگهر در ايهن نهوع اسهتعاره     خوانده مهي شهود. بهه     «انسان انگاري»يا « تشخيص»كه مشبّه به آن انسان باشد  ايهمكنيّ ي هاستعار
 مثال: كنيم. قي ميشود و آنها را موجود زنده و انسان تلّ بي جان نسبت داده مي هاي انسان به اشياي ويژگي

 دیممد   بمما  شممد پممدراو   گممل بخن
 

 ای خيشممما جومممان در ایمممن هنرممماو  
 
 .شده استگل به انسان تشبيه شده و خنديدن كه صفت انساني است به گل نسبت داده 

يك نهوع تشهخيص    ايم و لذا است و به آن جان بخشيده ر شدهچنانچه چيزي مورد خطاب قرار گيرد به اين معني است كه آن شي يا چيز انسان تصوّ
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 مثال:  شود. محسوب مي
 ای مسيم  حي آرامرمه یمار يجا مت   

 
 ؟منرل آن مه عاش  يش عيّمار يجا مت   

                                   «حافظ»                                        
 .ه از نوع تشخيص استمكنيّ ي هفرض شده است و لذا يك استعار و انسان نسيم سحر خطاب قرار گرفته

 های تشخيص: م يمه
 «سهراب سپهري»       امداخت/   ي بازی می ييد /  آمد/ د ت در گيدن حس می چسباميد / شيق می گاه تنوایی / صيرتش را به پس پنجيه می

 بممه مممين  مميا    مميه پيشممد آ 
 

 ينمممممد زار مفممممميین بيا يا ممممميا   
  «فردوسي»                                           

 شا ميو ميو پای زجنرل بمي ن موماد  
 

 آهسته دشت   بيشه مهابی بمي ا  يشميد   
 

 ها گيیختند   تي چين بادهای  يد  شا
 

 ختممی همما گيی ه ممياه بمما  ممياهی شمما 
                                                  «نادر نادر پور»                                      

 در بيابان گيبه به شيق يعبه خياهی زد بدو
 

 ها گي يند خار مغيالن غم مخمير    يزمش 
          «حافظ»                                             

 مجاز -3

 مثال:  گويند. مي «حهيهت»اي در معناي رايج و اصلي خود كه براي آن وضع شده است به كار رود به آن  اگر واژه
 گيبممه شمميي ا ممت در گممي تن مممي 

 
  يممك مممي  ا ممت در مصمماد پلنمم    

 «سعدي»                                             
 شود. ها حقيقت گفته مي در معني حقيقي كه همان حيوانات باشند به كار رفته است به اين واژه همه« هاي: گربه، موش، پلنگ، شير در بيت باال واژه

 گويند. مي «مجاز»را « قرينه»و « عالقه»به شرط وجود  ،به كار بردن واژه در غير معناي حقيقي و نخستين
 عناي غير حقيقي به كار رفته است و منظور تيم ايران است.در م« ديروز پيروز گرديد ي هايران در مسابق» ي هدر جمل« ايران» ي همثالً واژ

 بيینه چيست؟
 دارد. جوي معني مجازي وا ميو دارد وآن را به جست اي است در كالم كه ذهن را از معني حقيقي باز مي قرينه نشانه

 «تاريخ بيهقي»                  «جوان خيردو   يارها رامدو»مثال: 
 مثال: .هاي جهان است  د بلكه مراد گوينده نعمترتوان خو چون جهان را نمي ؛است« خوردن»كند  از است و چيزي كه ما را راهنمايي ميعبارت باال مججهان در 

 آ ممميین جمممان آ ممميین پممماك را   
 

 آم ممه جممان بخشمميد   ای ممان خمماك را  
                            «ارعطّ»                                               

 است .« جان بخشيدن و ايمان»كند  اي كه ما راهنمايي مي خاك در مصراع دوم بيت باال مجاز از انسان است و قرينه
 عالبه چيست؟

 هاي مشههور عبارتنهد از:   شود. عالئق مجاز نامحدودند ولي عالقه ناميده مي «عالقه»پيوند و تناسبي كه بين معني حقيقي و معناي مجازي وجود دارد 
 مثال: .مشابهت ي هعالق و هآليّ ي هعالق ،هالزميّ ي هعالق ،سببيّه ي هعالق ،محلّيه ي هعالق ،ي حاليّه عالقه ،كلّيه ي هعالق ،هجزئيّ ي هعالق

 دیدی يه خين ماح  پي اممه شم ر را  
 

 چندان امان مداد يه شما را  محي ينمد    
  «حافظ»                                              

 مثال: .ريختن خون است بين معني حقيقي و مجازي تناسبي وجود دارد ،قتل ي هر بيت باال مجاز است به معني قتل و هالكت و چون الزمخون د
 بيآشممفت ایمميان   بيخا ممت گمميد  

 
 يمميد  مماز مبمميد   یه ممی هممي يسمم   

 «فردوسي»                                           
 .محليّه ي هراهنما بر آشفتن است و در اينجا ايران منظور مردم ايران است به عالق ي هاست. قرين در بيت باال مجاز« ايران» ي هواژ
 های مجاز م يمه

 چه مي ي ر ی   بد عودی يمه شمويی  
 

 ی    غ ت خيردممد   يمس را غمم مخميرد     
 «سعدي»                                            

 .ردم شهرست و شهر مجاز به معني مغم حقيقت ا
 مازو آن  ي  خيامان را يه از بس ماز دارد

 
  نبل مداو از شامه پا اممداز دارد      ی هد ت 

 «فرّخي يزدي»                                     
دو استعاره هستند هر « سنبل»و « سرو»الزم به ذكر است  .مشابهت ي هسنبل مجاز است از موي يار به عالق ي همجاز است از معشوق و دست« سرو»

 اي مجاز است. چون هر استعاره
 آن ييست بدین حال   يه بيده ا ت   يه باشد

 
 خدا مممد جوممان حيممدر يممي ار   جممر شمميي  
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      «كسايي»                                            
 .شير در مصراع دوم مجاز از حضرت علي )ع( است

 من آن مرين  لي ان به همي  مسمتامم  
 

 يه گاه گماه بمي ا  د مت اهميمن باشمد      
          «حافظ»                                             

 .ه به معني سلطنتجزئيّ ي هنگين مجاز است با عالق
 هایين-4

ت و قهوم بهه   ا دو گروه يا يك ملّه ان و معموالً بين دو نفر يببيان غير مستقيم انديشه است يا به تعبيري گريز از منطق عادي ز ،ايه به ويژه در شعركن
 رود. در زبان عادي مردم نيز به وفور به كار مي ،يعني شعر و نثر هنري ،عالوه بر متون ادبي كند. كنايه عمومي پيدا مي ي هآيد و كم كم جنب وجود مي

 ایه چيست؟ين
بهه  ه و نزديهك  زديك و دور باشد. ذهن مها از معنهاي اوليّه   شود كه داراي دو معني ن است و در اصطالح به سخني گفته مي ايه پوشيده سخن گفتنكن

 ه كنيد:به عنوان مثال به بيت زير توجّ .گيرد دور( صورت ميريق استدالل و دريافت معني )معني ايه معموالً از طشود. فهم كن معني دور منتقل مي
 هنمميز از دهممن بمميی شمميي آیممد  

 
 ه ممی رای ش شمميي   تيممي آیممد      

    «فردوسي»                                           
ا منظور گوينهده ايهن   امّ ؛ايه است. معناي اوّليه و نزديك همان است كه كسي شير خورده باشد و دهانش بوي شير بدهدكن« بوي شير از دهان آمدن»

تجربگهي   زدهان آمدن كنايهه از نهاپختگي و بهي   لذا بوي شير ا ؛تجربه خورد كودك است و بي ؛ چون كسي كه شيرمعنا نيست بلكه معناي دوم و دور است
 است.

 شود. كنايه به سه طريق آورده مي
 كنايه با بيان نشانه: -1

 مثال: .به مقصود دست يابد طبدر صدد است تا مخا ،يك چيز يا حالت ي هگوينده با بيان نشان
 مممي تم بممه محي مممی از هممي  يمميی   

 
 چممممميا از در حممممم  شممممميو زرد ر ی 

   «سعدي»                                             
 نصيبي است. شرمندگي و بي ي هبارزترين نشان« شدن زرد روي»

 مثال: .خواهد مخاطب به مقصود برسد گوينده با بيان نمونه و تمثيل يك چيز مي
 از م ا مممات ع مممل غا مممل مشمممي   

 

 گنمممدو از گنمممدو بي یمممد جمممي ز جمممي   
 «  سعدي»                                               

 .لمصراع دوم بيان نمونه و تمثيلي است جهت معناي مصراع اوّ
 كنايه با بيان علّت و دليل: -3

 .كند كه در زبان روز مرّه بسيار رايج است آن كار بيان مي ت كاري را به جايگوينده علّ
 مثال:

 .اين كنايه دليلي است براي چانه نزدن« قيمت مقطوع است»
 .عاي خود را با دليل همراه مي سازد قدرت قانع كردن و تأثير گذاري بر مخاطب را داردشود و چون ادّ ل و درنگ و اعجاب خواننده ميباعث تأمّ كنايه معموالً

 ایههای ين م يمه
 اممممد عابمممدامی يمممه ر ی بمممي خلممم  

 
 يننمممد م ممماز     ت بمممي ببلمممه ممممی پشممم 

   «يسعد»                                               
 .ايه از ريا كاري و از خدا بريدن استبله نماز خواندن كني بر خلق داشتن و پشت به قور

 هما زدن  ما ت چنمين  د  حا ظ مه حدّ
 

 لميم خميیش چميا بيشمتي يشميم     پای از گ 
 «حافظ»                                                

 از حدّ خود است.دن ركنايه از تجاوز ك« پاي از گليم بيشتر كشيدن»
 ای دریده یي فان را پي تين از راه ظلم

 
 يد دری  با  تا گيگی شيی   پي متين خم   

                                 «سنايي»                                               
 ايه از عيب و بدي كسي را گفتن و غيبت كردن است.كن« پوستين دريدن»

 تجيبه آید به ميمان خي  بيد گي محك 
 

 شيد هي يه در ا  غمش باشمد     تا  يه ر ی 
  «حافظ»                                              

 كنايه از شرمنده شدن و افشا شدن است.« شدن سيه روي»
 هممي يممه ا  خمميرده ميسممت د د چمميا  

 

 منشممميند بمممه يممماو دل بمممه  ممميا      
 

 و زحمت است.كنايه از تحمّل رنج « ندود چراغ خورد»
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 مباحثی از علم بدیر
 های  فظی آرایه

 تكرار: واج آرايي، تكرار، تصدير، طرد، تكرار عبارت -1
 ف، متوازي، متوازن، موازنه، ترصيعسجع: مطرّ -2
 ، اشتقاقيجناس: تام، ناقص حركتي، ناقص اختالفي، افزايش -3
 های معنيی آرایه

 تلميح -3 تضمين -2 مراعات نظير -1
 ايهام -6 تناقض -5 تضاد -4
 اغراق -9 و نشر لفّ -8 ياميزحسّ -7

 حسن تعليل -11 تمثيل -11
هاي زيبا شناختي داشته  كند به شرطي كه جنبه ديل ميكم و بيش به كالم ادبي و هنري تب عادي را ميا فنوني است كه كال شگردها ي هبديع مجموع

 الً در بيت:مث .چه در معني يا تصوير و چه در لفظ و موسيقي ؛باشد
 او با دد   چنم   ها ره تهيا زده من يه شا

 
 ره آرو چه ح ایمت باشمد   هاین زمان  ي ب 

      «حافظ»                                                
هم  ،آفريده شده موسيقي خاصّي ،لدر مصراع اوّ« و با ها، تقوا شب»هاي  در واژه« ا»ت هماهنگي بين مصوّبا اگر از وزن و قافيه و رديف بيت بگذريم 

يهك معنهاي    ،«گ ره تقهوا زدن با دف و چنه »طرف ديگر  معنوني زيبايي به وجود آورده. ازي قموسي« دف و چنگ و شب»چنين تناسب و هماهنگي بين 
 اين عوامل بر زيبايي لفظي و معنوي بيت افزوده است. ي هايهام دارد. مجموع« ره زدن»است و  «كسيو پاراد»
 های  فظی یهآرا

شهود   شعر يا نوشته احساس مي نآهنگي است كه با خواند ،در واقع موسيقي دروني .مي گويند «آرايه هاي لفظي»موسيقي دروني را  ي هعوامل ايجاد كنند
 شود. و سبب گوش نوازي و زيبايي مي

 ت يار   -1

ههر چنهد    ي پشت سر هم آورده شود يا بها فاصهله تكهرار گهردد.    قصد خاصّاي يا عبارتي يا واجي در سخن با  تكرار در اصطالح بديع آن است كه واژه
به عنهوان آرايهه و حسهن    زيباشناسي و موسقيايي كالم را  افزون نمايد  ي ها اگر جنبامّ ؛دانستند علماي ادب و بالغت كثرت تكرار را از عيوب فصاحت مي

 گيرد. ه قرار ميمورد توجّ
و تنهاوب اسهت كهه    طرات باران به سبب تكهرار  مثالً بال زدن پرندگان يا صداي ق ،رود و اساسي به شمار مي مهمّهنر از مسايل  يتكرار در زيبا شناس

 شود: هاي مختلف در آثار ادبي آورده مي تكرار به شكل اعث مالل است.بزيباست و در غير آن  دلنشين و
 ا ف:  اج آرایی 

 مثال:  به شكلي كه باعث موسيقي لفظي گردد. ،بيت استت در كلمات مصراع يا واج آرايي تكرار صامت يا مصوّ
 تسبيح اگي برسست معذ رو بمدار  ی هرشت
 

 د تم امدر  اعد  ابی  ي ين  ماق بميد   
                                        «حافظ»                                               

سهاعد، سهاقي،   »ههاي   در واژه« ا»هاي بيت هم حروفي آشكاري خلق كرده است ههم چنهين مصهوت     در هفت واژه از واژه« س»در بيت باال صامت 
 مثال:  گويند. مي« حروف ي هنغم»يا « واج آرايي»زيبا  ي هبه اين آراي ،ي آفريده استموسيقي خاصّ« ساق

 ای آن داو   من ز ف ا  داو ا ت   خا ش دامه
 

 او در داو د  مت  ی ا تماده ا بي اميمد داممه   
                      «حافظ»                                                

 مثال: هشت بار تكرار شده و زيبايي گوش نواز و دلنشين از جهت موسيقي آفريده است. ،در بيت« ا»در بيت باال مصوت بلند 
 ي آشي غان ياین  ي يان شي  شييین يار شو 
 

 ييان خيان یغ ما را چنان بيدمد صبي از دل يه ت 
 « حافظ»                                                          

 ي آفريده است.زيبايي خاصّ ،ناميدند افات ميضا،كه قدما آن را تتابع «  ههِ »مصوت در بيت باال تكرار 
  : ت يار  
 مثال: شود. تكرار گفته مي ي كند به اين آرايه يد و تأثير سخن را بيشتر ميافزا اي دوبار يا بيشتر در بيتي تكرار شود بر موسيقي شعر مي اگر واژه

 از در، در آمدی   من از خيد به در شدو
 

 گيیی ير این جوان به جومان دگمي شمدو    
   «سعدي»                                                

 مثال: .ده استدر بيت باال زيبايي آفري« جهان»و « در: » ي هدو واژتكرار 
 گي بي د جان ما در طلا  صمل د  مت  

 
 تي از جان ما مت  حيف مباشد يه د  ت، د  ت 

 «سعدي»                                                
 ي در بيت آفريده است.در بيت باال سه بار تكرار شده و موسيقي خاصّ« دوست» ي هواژ
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 ج: تصدیي 
 مثال: كه در واقع نوعي تكرار است. ،نامند مي« تصدير»بيتي تكرار شود آن را  يانااي در آغاز و پ اگر واژه

 چه م از باشد آن را يه تي در خيال باشی
 

 گمذاری يمه مميا م ماز باشمد      تي صنم م می  
                                             «سعدي»                                               

 مثال: در ابتدا و انتهاي بيت تكرار شده است. «ازنم» ي هواژ
 عصممما بيگمممي تن ممممه معجمممر بممميد

 
 ه مممی اادهممما يممميد بایمممد عصممما    

                   «حافظ»                                               
 در بيت باال در ابتدا و انتهاي بيت تكرار شده است.« عصا» ي هواژ

 د: طيد یا ع س
 مثال: ه دو پاره تقسيم كنند و آن دو پاره را در مصراع ديگر بر عكس تكرار نمايند.مصراعي را ب

 د بي جاممان ممن بميده دل   جمان ممن     
 

 بمميده دل   جممان مممن د بممي جامممان مممن  
                           «حافظ»                                                

 ت يار عبارت یا ج له یا مصياع -ه
 مثال: تكرار شود. هم تكرار شود يا مصراعي در ابتدا و انتهاي مثالً يك غزليك عبارت يا يك واژه پشت سر 

 «هاي ناگفته جز حرف  هترين يار/ سكوت چيست ب سكوت چيست/ چيست/ چيست اي يگانه»
 «فروغ فرّخزاد»  

 های امياع ت يار: م يمه
 خيال خال تي با خيد به خاك خياهم بميد 

 
 ل تمي خمايم شميد عبيمي آميمر        ز خما اتم يه  

                                   «حافظ»                                                 
 ر ی جامممان طلبممی آینممه را بابممل  مماز

 
  رمه هيگر گل   مسيین مدمد ز آهن   ر ی 

       «حافظ»                                                 
 یي ف ينعان من مصي مالحت تي را ت

 
 مصي مالحت تي را ت یي ف ينعمان ممن      

                        «حافظ»                                                 
 عبوممي چشمم ش گي تممه  مميخی   ممه 

 
    ر یمممش گي تمممه زردی عبومممي  ی ه  ممم 

          «سعد مسعود»                                         
 ی ميسمت ا گيشه گي تم زخلم     ایمده  

 
    چش ت بالی گيشه مشمين ا مت     ی هگيش 

 «سعدي»                                               
 باران بطميه بطميه ه می بمارو ابمي ار     

 
 هي ر ز خييه خييه از این چشم  ميل بمار   

 
 شا ا ت   شاهد   ش ر   شيا    شييینی

 
 ت چنين شا يه د  تان بينمی   ا  غني ت 

          «سعدي»                                                
 خممميا  ميشمممين باممممداد رحيمممل   

 
 از دارد پيمممممماده را ز ممممممبيل بمممممم 

 «سعدي»                                             
 ریا ممت بممه د ممت يسممامی خطا ممت 

 
   همما بممي خدا ممت     يممه از د تشممان د ممت 

             «سعدي»                                               
 اشممم بي  ی هبمممرد بمممي بمممي   مممين

 
 ن زمممان د ممت ا  داد بممي       ممروي آ 

                    «فردوسي»                                            

  جر -2
ي سخن گفتن مخصوص و موسقيايي است. سجع اساس نثر فنّي و مقامه نويسي است و گويا سجع در لغت به معني آواز كبوتر است و در حقيقت نوع

 رود. ع به شمار ميعالي و كامل نثر مسجّ ي هت عرب به زبان فارسي راه يافته است. قرآن كريم نمونااز ادبيّ
ههاي قهديم خهود از     ند بعضي معتقدنهد اعهراب در ارجهوزه   هايش نثر مسجّع آورد خواجه عبدا... انصاري است. هر چ ن كسي كه در رسالهيظاهراً نخست

 ات عرب نيست.اند و اين نوع سجع كه در آثار صوفيان آمده است مأخوذ از ادبيّ هاي هشت هجايي عهد ساساني تقليد كرده ترانه
  جر چيست؟

ها در پايان دو يا چند جمله بهه كهار    شوند كه سجع ار ميها زماني پديد سجع كلماتي است كه در وزن يا حروف پاياني يا هر دو يكسان باشد. اين آرايه
 شود. ها آورده مي ها يا بيت رود و آهنگ جمالت را به هم نزديك سازد درست مانند قافيه كه در پايان مصراع

 «.غيي از تي بيد بينداختهي چه م موي تي بيا ياخت، لَا وی هي يه تي را شناخت   عَ»مثال: 
 «يخواجه عبدا... انصار»
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 يعني داراي حرف پاياني مشترك هستند. ؛دارند  هاي عبارت باال سجع در پايان جمله «شناخت، برافراخت، بينداخت»هاي: واژه
هما    فتم   این بيت دل به ا  ا  آ  دیده می ی هخيردو    ن   ياچ ف میييدو   بي ع ي تلف ييده تأ ّ ل ایّاو گذشته مییك شا تأمّ»مثال: 

 «سعدي»    «گفتم. میمنا ا حال خيد 
 سجع دارند.« گفتم سفتم، مي مي»و  «خوردم كردم، مي مي» هاي: واژه
 رود:  ها و انواع مختلفي به كار مي اصلي سجع ايجاد موسيقي خاص در نثر و بعضي مواقع در شعر است و به شكل ي هفايد

 ا ف:  جر مطي د
 مشترك باشند.هاي پاياني  واج يا واجسجع مطرّف آن است كه الفاظ در 

 «سعدي» «ز ر در باز  ت هي يه را زر در تياز  ت»مثال: 
 سجع دارند و داراي حرف پاياني مشترك هستند.« ترازو، بازو»هاي: واژه

 «سعدي» «ش ار دههان را مال بسيار بيد   هني بی»مثال: 
 سجع دارند و در حروف پاياني مشترك هستند.« شمار بسيار، بي:» ي هدو واژ

 متيازی  جر  :
 سجع متوازي آن است كه كلمات در وزن و حرف پاياني اشتراك داشته باشند.

 «سعدي» «ه ه يس را عهل خيد به ي ال م اید    يزمد خيد به ج ال»مثال: 
 .ياني مشتركهم داراي وزن مشترك هستند و هم داراي حروف پا «كمال، جمال:»ي هدو واژ

 ج:  جر متيازن
 لمات فقط در وزن مشترك باشند.سجع متوازن آن است كه ك

 «سعدي»       «ملك ضایر دین باطل ا ت   دین بی ملك بی»مثال: 
 در وزن اشتراك دارند.« باطل و ضايع: »ي هدو واژ

 «سعدي»   «ظا  ی را ح ایت ينند يه هيرو در یشان خيیدی به حيف   تيامريان را دادی به طيح»مثال: 
 ستند.هم وزن ه« حيف و طرح:»ي هدو واژ
 د: ميازمه

 گويند. هاي متوازن در دو جمله يا دو مصراع را موازنه مي رويي و تقابل سجع ه روب
 مثال:

 امراریممد خممي  زشممت بایممد دیممد   » 
 

  
 زهمممي بایمممد خممميرد  امراریمممد بنمممد   

 «كعب قزداري بنت رابعه»                         
 مثال: يعني هم وزن هستند. ؛و خورد( و )خوب و قند( دو به دو با هم سجع متوازن دارند هاي: )زشت و زهر( و )ديد در دو مصراع بيت باال واژه
 چممي  ار چممه ر يممر خمماك پایممت    »
 

 «عهمممل ار چمممه بمممررن طفمممل راهمممت  
 «الدّين عبدالرزّاق جمال»                             

 اغلب كلمات دو مصراع باال با هم سجع متوازن دارند.
 ه: تيصير
نام دارد. ترصيع هم در شهعر  « ترصيع»يعني كلمات در وزن و حروف پاياني اشتراك داشته باشند  ؛هاي آن سجع متوازي باشد سجع كه تماماي  موازنه
 .رود و هم در نثر به كار مي

 مثال:
 تایش مداشمممتزبمممامش تممميان  ممم 

 

  
 ر امممممش گ ممممان ميممممایش مداشممممت

 «سعدي»                                                
 سجع متوازي دارند. روانش( و )توان، گمان( و )ستايش و نيايش( هاي: )زبانش، در بيت باال واژه

 «سعدي»    «.دریغش ه ه جا يشيده حسابش ه ه را ر يده   خيان مع ت بی باران رح ت بی» مثال: 
 ( با هم سجع دارند.دريغش( و )رسيده و كشيده حسابش، بي هاي: )باران، خوان( و )رحمت، نعمت( و )بي واژه
 های  جر: م يمه

 «گلستان»      «در بي ي هعلم خان بيبر و زاهد  عمل درخت بي و عالم بي پر معرفت مرغ بي بي ي هوندزر است و ر ارادت عاشق بي لميذ بيت» -1
 حدیث ر ضه مريیم گل بوشت مبميیم  -2
 

 یم، ر ان به  ميی تمي باشمم      ج ال حير مجي 
                               «سعدي»                                                

«  هاي ما جز باران رحمت خهود مبهار   ز الطاف و مرحمت خود منگار و بركشتهجهاي ما هاي ما جز تخم محبّت خود مكار و بر تنها و جانالهي در دل» -3
 خواجه عبدا....(،  نامه )مناجات 

 .هر چه خوار آيد روزي به كار آيد :ب                 .ستگي را نشايدالف: هر چه نپايد دلب -4
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 د: قيمت شكر نه از ني است كه آن خود خاصيّت وي است.                  ج: هنر چشمه زاينده است و دولت پاينده.
 ش  ي ش ن ا ت یا  خن گيی من ا مت 

 
 ای منممميّر بمممه تمممي مجممميو ج مممال   

 

 ا مت  عنبي ذبن ا ت یما  م ن بميی ممن     
 «ابو طيّب مصعبي»                                    

  ی مهمممي ر بمممه تمممي ر ممميو ي مممال    
 «رشيد و طواط»                                       

 دانم بينم و در باطنش غيب نمي بر ظاهرش عيب نمي
 ی   يي ا ت ميا، جان د يي ا ت مميا  دیده
 

 شمدو  ی تابنمده  ی شيي ا ت ميا، زُهميه  زهيه 
 «                             مولوي»                                                          

مندانه و زيبايي آفرين دارد. زيبايي جنهاس در آن اسهت كهه    اي هنر و جلوهدر شعر شاعران و نثر نويسندگان كاربردي وسيع آن جناس و اقسام  ي هآراي
مهه و  هاي كل ها و صامت اشتراك در مصوّتكه مي آفريند با اقتضاي معني در گفتار پديد آمده باشد. جناس در واقع هرنوع  عالوه بر موسيقي گوش نوازي

 دهد. ختي نشان ميكالم است و در ذات و طبيعت هر زباني خود را به عنوان يك پديده زبان شنا
 جنا  چيست؟

 مثال: اختالف در معني را جناس گويند.هم جنسي و يكساني دو يا چند واژه در حروف سازنده با 
 موممد موممي ج ا ممت ممميا مُوممي   مما مممی

 
 دُرد  يابممت ممميا دَرد جفمما مممی دهممد     

 
 هاي : )مِهر، مُهر( و )دُرد، دَرد( دو به دو با هم جناس دارند. واژه

 «سعدي»  «زمين بري رد. دابي بواری را  يميده تا بنات مبات در موی  دایه»مثال: 
 نات، نبات( با هم جناس دارند.: )بي هدو واژ

ركن اقل اركان جناس دو  چون حدّ ؛توان تصوّر كرد ا در كمتر از دو كلمه نميامّ ؛الفاظ جناس ممكن است در يك عبارت يا بيت بيش از دو كلمه باشد
 اي كه با هم جناس دارند. اصطالحاً اركان جناس مي نامند. است. الزم به ذكر است دو يا چند واژه

 اع جنا امي
 ا ف: جنا  تاو

 اند. يعني در تلفّظ يكسان هستند ولي در معني متفاوت ؛ها و حروف است يكساني دو واژه در تعداد و ترتيب واج
 خيامممممان بشممممد  مممميی آ  ر ان 

 
 چنمممان چمممين شمممده بممماز یابمممد ر ان  

 «فردوسي»                                            
 م به معني روح و روان است.اوّل به معني جاري است و روان دوان هستند ولي روان : )روان، روان( يكسي هدو واژ

 «سعدي»  «يادر يه در بند خيیش ا ت مه بيادر مه خيیش ا تب»مثال: 
ني قهوم  اند. خويش اوّل به معني خود است و خويش دوم به مع : )خويش، خويش( در حروف و حركات مثل هم هستند ولي در معني متفاوتي هدو واژ

 و خويش و فاميل است.
  : جنا  مابص حييتی

 مثال: است. (حركات)هاي كوتاه ها )حروف( و اختالف آنها در مصوّت ساني دو يا چند واژه در صامتيك
 طمميد چ ممن  از بُ مميی شممني  ی هصممبحدو ما مم  
 

 د ر بَ مممميی ی هتمممما  يامممممي  ينممممی  تنمممم   
                                   «حافظ»                                                             

اند. قُمري نام يك پرنهده اسهت و قَمهري     هم چنين در معني متفاوت ،اند ا در حركات متفاوتامّ ؛ها يكسان هستند : )قُمري، قَمري( در صامتي هدو واژ
 مثال: ماه قمري است.

 پسممممممممي را مشممممممممامدمد پيمممممممميان ده
 

 ومممي  بمممده يمممه متوممميت بمممي ا  ميسمممت مَ    
               «سعدي»                                                            

 ت است و مَهر به معني كابين زن است.مهر و محبّاند. مِهر به معني  : )مِهر، مَهر( در حروف يكسان هستند ولي در حركات و معني متفاوتي هدو واژ
 

 ج: جنا  مابص اختال ی
 مثال: جناس در حرف اوّل، وسط يا آخر است. ي هكلماختالف دو 

  ي مممت ت ای هدهمممد صمممبا بمممه  مممبا ممممی  
 

  ي مممت ت بنرمممي يمممه از يجممما بمممه يجممما ممممی  
            «حافظ»                                                    

 مثال: رند.ف دادر حروف اوّل با هم اختالعالوه بر اختالف در معني  : )صبا، سبا( ي هدو واژ
 یممماد یممماران یمممار را مي مممين بممميد  

 

 ه يممان  يلممی   ایممن مجنممين بمميد صممخا 
 

 اند. : )ياد، يار( در حرف آخر و در معني متفاوتي هدو واژ
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 ید: جنا  مابص ا رایش
 مثال:. است در تعداد حروف و معني هاختالف دو واژ

 گممي تممي بممه مممدار ينممی آهنمم  بيممامی 
 

 بوتممي بسممی از مل ممت دارا بممه مممدارا     
 

 مثال:    .: )دارا، مدارا( يكي در ابتداي كلمه حرفي اضافه بر ديگري دارد عالوه بر تفاوت در معنيي هدو واژ
 غممرال   غممرل هممي د ان مممي تممي را   

 
 مجمممميیم غممممرال   مرمممميیم غممممرل   

 «ناصر خسرو»                                          
 .ارد عالوه بر تفاوت معنياختالف د« غزل»در حرف وسط با « غزال: »ي هواژ

 اشتهاق -ه
 مثال: شود بعضي حروف آنها يكسان باشد ولي در معني متفاوت هستند. هم ريشگي دو يا چند كلمه كه سبب مي

  ا ميا ی به شعيی يمه ممدارد شميری   
 

 شاعيی بمدر تمي داممد يمه شمعيری دارد      
 

 .حروف يكسان : )شعر، شاعر، شعور( هم ريشه هستند وداراي بعضي ازي هسه واژ
 های جنا : م يمه

 مه  ایه دارو   مه بي بيف نندو    را مت 
 

 تمي يسمی تبمي م می زممد        گيمه بي درخت 
                                                  «سايه»                                                 

 بسيار  في باید تما پختمه شميد خمامی    
 

 ی تما در م شمد جمامی    صي ی مشميد صما    
                       «حافظ»                                                 

 دهمی زمامی دیري امدازی يه پندو می با
 

 ياین زمان گي  بي چن  ا ت   دل در چن  ميست 
                    «سعدي»                                                                   

 بوياو يه گمير ممی گي تمی ه مه ع مي     
 

 دیممدی يممه چريمممه گممير بوممياو گي ممت     
                    «خيام»                                                 

 م ممن تمما تمميامی دل خلمم  ریممش    
 

 يَنممی بمميي خمميیش      يُنممی، مممی  گممي مممی 
                 «سعدي»                                                 

  ابی بمه ممير بماده بيا مي ز جماو مما      
 

 مطي  بري يه يار جوان شمد بمه يماو مما        
                   «حافظ»                                                 

 این يه تي داری بيامت ا ت ممه باممت  
 

  ین مه تبسّم يمه معجمر ا مت   يياممت        
                     «سعدي»                                               

 يی ر ا باشد يه گيدد عاش  غم خيار خيار
 

 در ره عشمم  تممي امممدر ييچممه   بممازار، زار  
                 «شاطر عباس قمي»                               

 گيو باز آمدی محبي   يم امداو  نرين دل
 

  خارو بيآ ردی   خارا ز پای   پای از گتمل  گُل از 
                                 «سعدي»                                              

 خياجمممه در ابيیشمممم   مممما در گلممميم

 
 عاببمممت ای دل ه مممه ی سمممي گتلممميم   

 

 های معنيی آرایه
هها   اي كه در معني واژه گويند ودر واقع هر نوع هماهنگي و تناسب و رابطه هاي معنوي مي هموسيقي معنوي در شعر و نثر را آراي ي هعوامل ايجاد كنند

 اند: احساس شود موسيقي معنوي است و در كتب بالغي انواعي براي آن شمرده
   مياعات مظيي -1

شود كه گوينهده بهه لفهظ     رايه بديعي محسوب مياين تناسب زماني آ .هاي سخن ادبي است ايي بين واژهنظير در واقع تناسب يا هارموني معنمراعات 
 شعر حافظ است. صّات مهمّشود تابع معاني باشد. در بين شاعران زبان فارسي مراعات نظير از مخت فريده ميآي كه بلكه زيبايي خاصّ ؛ه نكندتوجّ

 مياعات مظيي چيست؟
 مثال: مكان يا زمان يا همراهي و ... با هم تناسب داشته باشند.هايي از يك مجموعه در شعر و نثر كه از نظر جنس يا نوع يا  آوردن واژه

 ارغيان جاو عهيهی به   ن خياهمد داد 
 

 چشم ميگس به شهای  مريان خياهد شمد  
                 «حافظ»                                               

 مثال: سب دارند و از يك نوع هستند.هاي: )ارغوان، سمن، نرگس، شقايق( در بيت باال با هم تنا گل
 ابي   باد   مه   خيرشيد    لك در يارمد

 
 تا تي مامی به يف آری   به غفلمت مخميری   

                  «سعدي»                                              
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 هاي: )ابر، باد، ماه، خورشيد، فلك( با هم تناسب مكاني دارند. واژه
ت و قيّه هها خالّ  هها و تناسهب   ذهني شده تا با كشف رابطهه  يآفريند موجب تكاپو ي كه در شعر و نثر ميبا خلق تناسب معنوي و تداعي خاصّ اين آرايه

 يا نويسنده درك شود. زيبايي سخن شاعر
 مظييهای مياعات  م يمه

 مفس خي   بري ت يه مميبتی بخياممد  
 

 ب يدممد   م اممد جمر غيابمی       ه ه بلمبالن  
                        «سعدي»                                              

 خروس، بلبل، غراب( تناسب دارند.هاي: ) واژه
 مررع  بر  لمك دیمدو   دا  ممه ممي    

 
 خيیش آممد   هنرماو در       ی هیادو از يشت 

                    «حافظ»                                               
 هاي: )مزرع، داس، سبز، كشته، درو( با هم مراعات نظير دارند. واژه

 مطي  عش  عجا  ماز   مميایی دارد  
 

 يمه زد راه بمه جمایی دارد       مهش هي مغ مه   
                   «حافظ»                                                

 )مطرب، ساز، نوا، نغمه( تناسب دارند. هاي: واژه
  ي    امان شدو يه بيق بال چي د د بی

 
 زد   آتممش در آشمميامه گي ممت   بممه خمميمنم 

                   «سايه»                                                 
 هاي: )دود، برق، خرمن، آتش( مراعات نظير دارند. واژه

 تض ين -2
 ي همتني ديگر در خالل كالم اسهت بهه شهكلي كهه شهائب     از شاعر ديگر يا يا شعر ه، حديث است و آن آوردن آي« گنجاندن»تضمين در لغت به معني 

 ن نباشد و نام آن شاعر ذكر شود.سرقت در آ
 مثال:

 دهميم  یخير تا خاطيبدان تيك   يبند
 

 «بيی جيی مي يان آید ه می »ير مسي ش  
                     «حافظ»                                               

 در بيت باال حافظ يك مصراع از رودكي را در ضمن غزل خود آورده است بيت رودكي اين است:
 بممميی جممميی مي يمممان آیمممد ه مممی 

 
 یمممماد یممممار مويبممممان آیممممد ه ممممی 

                      
 مثال:

 از بمممميین بممممد زموممممار زینوممممار 
 

 « بنممممما ربّنممممما عمممممذا  ا ن مممممار» 
                   «سعدي»                                            

 اي از قرآن مجيد را تضمين كرده است. سعدي در بيت باال آيه
 ارز  تض ين:

 ايجاز در كالم است. ي هشود و پديد آورند ت ادبي در خواننده ميع سبب كسب لذّتضمين با ايجاد تنوّ -1
 تر باشد ارزش هنري بيشتري دارد. شاعران قبل از خود است و هر قدر طبيعيآگاهي شاعر از موضوعات و معارف و شعر  ي هتضمين نشان دهند -2
 های تض ين: م يمه

 چممه خممي  گفممت  يد  ممی پممايراد   
 ميممازار ممميری يممه دامممه يممش ا ممت  »
 

 يممه رح ممت بممي آن تيبممت پمماك بمماد    
 «يه جان دارد   جان شييین خي  ا ت

 
 .را آورده است بيت دوم متعلّق به فردوسي است كه سعدي در خالل اشعارش آن

مها عرفنهاك   »جمالش به تحيّر منسوب كه:  ي هو واصفان حلي« ما عبدناك حقّ عبادتك» ف كه: قصير عبادت معترجاللش به ت ي هعاكفان كعب» -2
 «حقّ معرفتك

 را تضمين كرده است.حديث  اال در گلستان دوسعدي در عبارت ب
 چه زمم چي مای هيدو زمميای شميق ا دو  

 اميدو يه مسيم صمبحراهی  ه ه شا در این»
 

 تي بنيازد این مميا را  يه  سان غيا خي  
 «بممه پيمماو آشممنایی بنمميازد آشممنا را    

 «              شهريار»                                            
 

 آن را تضمين كرده است.« هماي رحمت» بيت دوم از حافظ است و شهريار در خالل شعر: 
 جا مادره گفتاری هسمت  عدیا چين تي ي

 یا چي بستان   گلستان تي گلراری هسمت 
 مشني ای د  ت يه غيي از تي ميا یاری هست»

 یا چي شييین  خنت مخل ش ي باری هسمت  
 هيچم ار ميست ت ن مای تمياو بماری هسمت    

 «جر   ي تياو يماری هسمت   یا شا   ر ز به
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مسهمّط  »عراي بهار ابيات آن غزل را در مسمّط خود تضمين كرده است و به ايهن نهوع مسهمّط    شّات سعدي است كه ملك البيت سوم از يكي از غزليّ
 شود. گفته مي« تضميني

 تل يح   -3
تهاريخي،   ي هاي به يك واقعه  چشم اشاره كردن و در اصطالح بديع آن است كه شاعر يا نويسنده در ضمن سخن خود اشاره ي هتلميح در لغت به گوش

 ل، داستان، آيه و حديث و روايت داشته باشد.ثَقصّه، اساطير، مَ
 حياو گشت به یغ ا بوشت ر ی تمي ر زی  
 

 يه دل به گندو آدو  يیا خال تمي بسمتم   
 

 ممنوعه و اخراج او از بهشت دارد. ي هشاعر در بيت باال اشاره به داستان حضرت آدم و خوردن ميو
. دن آن ايجاز و اغراق در گفتار اسهت و از سهوي ديگهر معنهي آفرينهي اسهت و رمزپهردازي       تلميح دو ژرف ساخت تشبيه و تناسب دارد و هدف از آور

 كند. اي است كه شاعر به آن اشاره مي مندي از تلميح آگاهي از  دانسته بهره ي هالزم
 شود: تقسيم مي هرود عمدتاً به دو دست تلميحاتي كه در شعر و نثر فارسي به كار مي

 .هاي ايراني دارد ي و آيينمراتي به اساطير و باروهاي قوتلميحات ايراني كه اشا -1
 .تلميحات اسالمي كه اشاره به قصص قرآن و احاديث و اخبار و روايات اسالمي دارد -2
 كنند/ ايم/ در رهگذار دود/ در خواري هنر/ در ارجمندي جادو/ و مغزهاي مضطرب بيمار/ اندام مار دوش را/ تصوير مي ما ايستاده»مثال:

ايهن چنهين آن را در    يكهرد و فردوسه   اي كه ضحّاك پديد آورده بود و مارهاي دوش او كه مغز جوانان را خوراك آنها مي اي است به جامعه عر اشارهش
 شاهنامه ترسيم كرده است:

 موممممان گشممممت آیممممين  يزامرممممان
 هنمممي خممميار شمممد جممماد یی ارج نمممد
 مدامسمممت خممميد جمممر بمممد آمممميختن 

 های تل يح م يمه

 او دیيامرممممانپياينممممده شممممد ممممم  
 موممممان را ممممتی آشمممم ارا گرمممممد 
 جمممر از يشمممتن   غمممارت    ممميختن

 

 
 

 ی علمم ر ميل را   يد ممي مدینمه  در ب  -1
 

 زیمميا جممر ایممن مبمميد  ممرای امممامتش   
 

 «انا مدينه العلم و عليٌ بابها»اشاره دارد به حديث:
 يد یار مفي   به  دميا يه بسی  يد م -2
 

 ه بميد  ف به زرمما  ميه بفي ختم   آم ه یي 
                   «حافظ»                                               

 اشاره به داستان حضرت يوسف
 ی ای ان خليلی ميست در این داو يفي  ایه - 3
 

  رمه آتش را ه ان ذ ق گلستان گشتن ا ت 
                    «سايه»                                                

 .اشاره دارد به داستان در آتش افكندن حضرت ابراهيم
 شاه تييان يه پسندید   به چاهم ا  ند -4
 

 ار مشيد  طمف تو متن چمه يمنم      د تريي 
 «حافظ»                                               

 فردوسي ي هاشاره دارد به داستان بيژن و منيژه در شاهنام
 دارد ر ا م ممیم مماز مسممت شمميیعت  -5
 

 يه پذیيد يه ر ز   شما مسمتم   م از من  
                          «سعدي»                                              

 چنانچه مست هستيد به نماز نزديك نشويد.« كاريالت و انتم السّال تقرب الصّ» :ي هاشاره دارد به آي
 تضاد -4

قهرمان يا انسان و درون و يا انسان و طبيعهت و   ر ادبي است و در بسياري از آثار بزرگ ادبي مدار بر تضّاد قهرمان و ضدّتضاد از مسايل اساسي در آثا
 ادبي است. مهمّ ي هبديعي در حقيقت مينياتوري از اين خصيص گردد و تضادّ از اين قبيل مي
 ادتعيیف تض

 اي كه زيبايي و لطافت بيافريند. ت به گونهآوردن دو كلمه با معني متضاد در سخن براي روشنگري اس
 مي ی   بمدی يمه در موماد بشمي ا مت      

 بمما چممي  م ممن حيا ممه يامممدر ره عشمم 
 

 شادی   غ ی يمه در بضما   بمدر ا مت     
 تمي ا مت   چي  از تمي همرار بمار بيچماره    

 «خيّام»                                               
 

 ي و غم( در معني متضاد يكديگر هستند.هاي: )نيكي، بدي( و )شاد واژه
 هاي مختلف در آثار شاعران و نويسندگان به كار رفته است: تضاد به شكل

 :ل مثبت و منفي از يك مصدر يا دو مصدر متفاوت تقابل دو فع -1
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 ر د این  تنه يه بيخا ته ا ت به يجا می 
 

 بيخا مته را بنشمامد   ی هييست ياین  تنم  
 

 شستن كه دو فعل مثبت و منفي است به طرز زيبايي در بيت باال آورده شده است.افعال برخاستن و ن
 آوردن دو صفت متضاد: -2

 يش منت ت بي جان ما ت ين زار می خيار می
 

 خياری ظاهي گمياه عمر ت پنومان ما مت     
 

 .عزت( و )ظاهر و پنهان( صفات متضاد هستند )خواري،
 ارت:هاي متضاد در يك بيت يا عب آوردن اسم -3

 يمه ممدارد بمه دل غ می     شادی ممدارد آن 
 )شادي، غم( دو اسم متضاد هستند.    

 های تضاد: م يمه

 ن را يه ميست عا م غم، ميسمت عما  ی  آ 
 

 طاعت از د ت مياید گنوی باید يميد  -1
 

 در دل د  ت به هي حيله رهی بایمد يميد    
                   «نشاط»                                               

 من اگي مي م اگي بد تي بي  خيد را با  -2
 

 هي يسی آن در د عاببت يمار يمه يشمت    
                   «حافظ»                                               

   ا م يدی   ييدو ، جفا مدیدی   دیدو  -3
 

 ش ستی   مش سمتم، بيیمدی   مبيیمدو     
                   «مهرداد اوستا»                                        

 ها خياهم زد   در بحي   بي خياهم  تاد معيه -4
 

  ها خياهم شد   در خشك   تي خياهم گي ت شعله 
                              «فروغي»                                                     

 تممميیی خدا ممممد بممما    پسمممتی  -5
 

 مممدامم چممه ای هممي چممه هسممتی تمميیی  
                    «نظامي»                                            

 در ميابممد حممال پختممه هممي  خمماو   -6
 

 پممس  ممخن ييتمماه بایممد  ا سّممالو      
                   «مولوي»                                           

 تنابض  -5
بهه معنهي    doxohبه معنهي مخهالف و    paraيوناني است كه مركب از دو جزء:  ي هاست كه برگرفته از يك واژ paradox ي هواژ ي همتناقض ترج

 عقيده و نظر است.
ه صهوفيّ  در بيهان عرفها و   .هاي عارفانه اين نوع بيان گسترش مهي يابهد   امّا با ورود انديشه ؛تر است هاي نخستين شعر و نثر فارسي كم تناقض در دوره

 شود. گفته مي« شطح»تناقض وجود دارد كه به آن اصطالحاً مم النوعي ك
رادوكسهي بسهيار ديهده    امّا در شعر معاصر خصوصهاً شهاعران نيمهايي بيهان پا     ؛اند زيادي برده ي هتناقض بهر ي هسعدي و حافظ و عطّار و موالنا از آراي

 دانند. شعرنيمايي ميهاي  به طوري كه منتقدين آن را يكي از ويژگي ؛شود مي
 تنابض چيست؟

معنهاي نهفتهه آشهكار     ،امّها از راه تأويهل   ؛آيد معني به نظر مي كند و در ظاهر بي تناقض كه يكي ديگري را نقض ميم تناقض كالمي است با دو معني
 گردد: شود وباعث زيبايي مي مي

 چنممممين مهممممل دارو زممممميدان راه   
 

 اه هيمممميان مممممنعم، گممممدایان شمممم  
 «سعدي»                                              

امّا شاعر هنرمندانه آنهها را در وجهود مهردان راه جمهع كهرده       ؛تناقض هستند كه وجود يكي نفي ديگري استم)فقير و منعم( و )گدا و شاه( مفاهيمي 
 است.

 تفا ت تنابض با تضاد
دو چيز متضهاد و ههر كهدام    « دوست»و « دشمن» مثالً در بيت زير .اند كدام مستقل هم هستند و دو چيز جدا و هر در تضاد دو كلمه يا دو عبارت ضدّ

 مستقل هستند.
 برمميیم تمما بدامممد دشمم ن   د  ممت   

 
 يممه مممن مسممت ی   مسممتيری مممدامم     

 
امّها شهاعر را    ؛سهت مثالً در بيت زير نفهس عيسهوي كهه زنهده كننهده ا      .ناقض گويندتامّا اگر دو چيز متضاد در يك وجود و يك امر جمع شوند آن را 

 كشد. مي
 عجا شني از بخت  ااگمين  ی این بصّه 
 

 ممما را ب شممت یممار بممه امفمما  عيسمميی 
 «حافظ»                                               
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 تنابض ی هم يم
 «روز بهان»      «ای  اين پيینده، ای خامي  گيینده، این رمر با يه گيیی»  -1

 گيیم  خن می گي  ين با  ا خامي  -2
 

 پا خم گي به مراهی يه زبان من   تي ت  
                       «حافظ»                                               

  ممممعدیا مردیممممك رای عاشممممهان  -3
 

 خل  مجنين ا ت   مجنين عابل ا مت  
                       «سعدي»                                             

 داریم  های می خاصيت شيشه ،به عيش -4
 

 يه خنده بي  ا مما بماه بماه ممی گيیمد       
             «بيدل»                                              

 ی  بوای تي صد ر د  يات بيد  ا تشنه -5
 

 تا  ينمار تمي عطشمناك گذشمت     ر د بی 
 «ا...مرداني نصر»                                    

 بمممماده در جمممماو آبرينممممه گوممممي   -6
 

 تممي  را ممت چممين آ  خشممك   آتممش   
                                 «نظامي»                                             

 رزق ما آید به پای ميو ان از خيان غيا -7
 

 ميربان ما ت هي يس می شيد مو ان ما 
 

 ایواو  -6
است و در اصطالح بديع آن است كه لفظي را در شعر بياورنهد كهه داراي دو معنهي نزديهك و دور باشهد و       «به گمان افكندن»ه معني ايهام در لغت ب

 نيز گفته اند.« تخييل، توهيم و توريه» گاه هر دو معني است. اين شگرد هنري را كتب بالغي ومقصود شاعر معموالً معني دور 
ت و موسيقي معنوي لذّ ،كند و هر چه در مورد بيت بيشتر انديشه شود ي در خواننده ايجاد ميت خاصّرار مي گيرد كه لذّدر ايهام ذهن بر سر دو راهي ق

 شود. بيشتري احساس مي
 دیشا صدای تيشمه از بيسمتين مياممد    
 

 ا به خيا  شييین  يهاد ر تمه باشمد  گيی 
 

رسد خواب خوش است معني دوم كه مورد نظر هست همان معشوق فرههاد اسهت در    در بيت باال ايهام دارد. معني نزديكي كه به ذهن مي« شيرين»
 توان پذيرفت. واقع هر دو معني را مي

 ایواو تنا ا
ي در همان كالم يا بيت تناسهب و  هاي فتني است و معني ديگر با واژهباشد يك معني مورد نظر و پذيراي است در كالم كه داراي دو معني  آوردن واژه

 ير دارد.مراعات نظ
 ما هم این هفته بي ن ر ت   به چش م  ا ی ا ت 
 

 ل حا ی ا ت تي چه دامی يه چه مش ،حال هجيان 
 «حافظ»                                                  

 تناسب و مراعات  نظير دارد.هاي: هفته و سال  امّا معني ديگر آن كه همان سي روز است با واژه ؛بيت به معني محبوب شاعر استاين ماه در »
 های ایواو   ایواو تنا ا م يمه

 دارد مسيم جعد گيسيیت مدامم مست می
 

 يند هي دو  يیا چشم جاد یت خيابم می 
 «حافظ»                                               

 ست و خراب مراعات نظير دارد.امّا معني ديگر آن كه شراب است با م ؛به معني هميشه است« مدام»ايهام تناسب: 
 به را تی يه مه ه بمازی تمي بميدو ممن    

 
 يند بمازی   يه می تي شي  دیده مرس بين 

                               «سعدي»                                             
 امّا معناي دوم آن باز شكاري است. ؛: )بازي( به معني بازي كردن است ي هواژ

  ایه دارو   مه بي بيف نندو    را ت مه
 

 زممد   تي يسمی تبمي م می    ي درختاگي مه ب 
                  «سايه»                                              

 هاي: )بر، درخت، تبر( مراعات نظير دارد.درخت با واژه ي هص شاعر است و معني ديگر آن سايايهام تناسب: سايه تخلّ
 اميری  حسّ -7

 .به بياني ديگر نوعي مجاز است كه از رهگذر آميختن دو حس با يكديگر ايجهاد مهي شهود    .مختلف است در كالم اميزي آميختن دو يا چند حسّحسّ
ين معنهي كهه   بهد  ؛امّا ديدن عطر يا شنيدن رنگ يا آواز روشن كار بردي مجهازي اسهت   ؛هر چيز كار حقيقي حسّ بينايي است ي همثالً ديدن رنگ يا انداز

 اي هنجار گريزي معنايي است. اميزي گونهحقيقي به كار مي بريم. در واقع حسّ را به شكل مجازي به جاي آن حسّ يّحس
« دبها نمكهي دار   ي هافيگوييم: م فالني ق مثالً وقتي مي .مردم هم كار برد دارد ي همرّ بلكه در زبان روز ،رود اميزي نه تنها در شعر و ادب به كار ميحسّ

 ايم. ار بردهكحسّاميزي به « فالني چشمش شور است»يا 
 شاهنشه عجا دارو تي شييین ز  از این شعي 
 

 گييد پای حا ظ را چيا در زر م ی يه  ي تا 
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ين سه حس را بهه  امّا شاعر در بيت باال ا ،فهيم كنيم و شيريني را با حسّ چشايي مي اي شنيدني است و تر بودن را با حسّ المسه درك مي مقولهشعر 
 است.المسه و چشايي را به جاي شنوايي به كار برده  هم آميخته و حواسّ

 حسّاميری ارز    زیبایی 
 ت ببرد.هاي اين موسيقي معنوي از آن لذّ دارد تا با درك زيبايي شعر و سخن ادبي است خواننده را وا مي مختلف كه خاصّ تركيب حواسّ -1
 ديگري درك شود. زيرا امكان ندارد آنچه مربوط به يك حس است با حسّ ؛تناقض دانست ي هاعتباري از مقولتوان به  حسّاميزي را مي -2

 های حسّاميری م يمه
 شممنيو بمميی دهممن تممي از چ ممن مممی -1
 

 شممنيو   رممم  تممي ز   ممه    مم ن مممی   
             «مولوي»                                            

 ش  مدیدو خيشمتي از صدای  خن ع -2
 

 یادگمماری يممه در ایممن گنبممد د ّار ب امممد    
                «حافظ»                                              

 «سايه»    .ي / عطي را زمرمه ييدو تا صبحت ی همن به با  گل  ي  / زیي آن  اب -3
 تمميین آ از چيسممت گفممت ش شممييین -4
 

 مامممد چشمم غ ريمنش بممه ر یمم خيميه      
                «سايه»                                               

 شمنيو  بيی بوبيد ز ا ضاع جوان ممی  -5
 

 شممادی آ رد گممل   بمماد صممبا شمماد آمممد   
                     «حافظ»                                              

 «سهراب سپهري»     ها ت ي چلچلهآید / با ش من پي آ از پ بيی هجيت می -6
 با آ تا  جاو به گلرشت شا خمياو  -7
 

  ابيان چه ذ ق از ایمن ماهتما  تلمي     بی 
                          «ظهوري»                                      

 اغياق -8
ترين عناصر القا در اسلوب بيان هنري است و خصوصاً  يكي از نيرومند در بين شعرا و نويسندگان است و داولو مت هاي بسيار مهمّ اغراق در شمار آرايه

 دهد. اصلي آثار حماسي را تشكيل مي ي هزمين
ين سخن و آفهرينش  يبلكه مقصود گوينده تز ؛چون در آن قصد فريب كاري و تزوير وجود ندارد ؛حق اين است كه اغراق را نبايد مشمول دروغ دانست

 اعث لذّت معنوي است.تصويري شاعرانه است كه ب
 اغياق چيست؟

اي است كهه حصهول    عرف و عادت معمول پذيرفته نيست. به تعبير ديگر آن صفت به اندازه عاي وجود صفتي در كسي يا چيزي كه بر اساساغراق ادّ
 است. ،آن يا محال است يا بيش از حدّ معمول

 برذار تما برميیم چمين ابمي در بوماران      
 

  داع یممارانيممر  ممن  ما ممه خيممرد ر ز   
              «سعدي»                                          

 گريستن مانند ابر بهاري و ناله از سنگ برخاستن خالف عرف و عادت است.
 زیبایی اغياق ارز   

دهد به شهكلي كهه غيهر     م كوچك را بزرگ جلوه ميوسيله شاعر معاني بزرگ را خُرد و مفاهي  اغراق از اسباب زيبايي و مخيّل شدن شعر و نثر است و بدين -1
 ممكن را طوري ادا نمايد كه ممكن به نظر آيد.

 شود. دارد كه سبب لذّت ادبي مي وا مي اغراق ذهن خواننده را به تالش و تكاپو -2
 های اغياق م يمه

 اگمي  ممن  خممارا بممه چنمم  آیممد   -1
 

 شممميد مممميو   از مممميو منممم  آیمممد   
                   «فردوسي»                                            

 آه  مممعدی اكمممي ينمممد در  مممن   -2
 

 م نممممد در تممممي  ممممنردل تممممأكيي    
                   «سعدي»                                             

 بيد/  خيا ت/ من بطاری دیدو ر شنایی می ا ك میر ت آ از چ  در می  هييبيد/ من گدایی را دیدو در ب من زمی را دیدو مير در ها ن می»  -3
 «سهراب سپهري» 

 ی هممي د  ممميد خممي   آمممد از بمماره -4
 

 تمممي گفتمممی بدرّیمممد دشمممت مبممميد     
           «فردوسي»                                           

 گي بين گل  مي  ينمی پيميهنش را   -5
 

 از مممممازيی آزار ر ممممامد بممممدمش را    
                     «طرب اصفهاني»                                   

  ن  هم به حال من گيیه يند بيجا مت  -6
 

 اجمل دارو   او یعنمی ممين بمی    تي زمده بی 
                «بيدل»                                             
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 مُه يي ی  لك مود امدیشه زیمي پمای   -7
 

 ار مالن زممد   تا بي مه بمي ريما  بمرل      
                  «ظهير فارابي»                                      

 ها بيارایند  بتی خي بي یمان را  به زیير -8
 

  ها بيارایی تي  ي ين تن چنان خيبی يه زیير 
                        «سعدي»                                            

   مشي   فّ -9
ل برانگيهز  ضهايي تأمّه  فافزايهد و   ها بهر زيبهايي مهي    برند اين شگرد كالم در آثارشان به كار مي پرورششاعران و نويسندگان شگردهاي مختلفي براي 

 و نشر است . لفّ ،دارد جوي لطيف وا ميو   شعر شناس را به جست ي هكه ذهن خوانند شگردهايكي از اين  .سازد مي
« لهف »هاي بخش اوّل را  شود. واژه د واژه در بخشي از كالم يا مصراع است كه توضيح آنها در بخشي ديگر يا مصراع ديگر آورده ميآوردن دو يا چنلفّ و نشر

 گويند. مي« نشر»هاي بخشي دوم را  و واژه
 «سعدي»   «علم حلم   زاهد بی دینند: پادشاه بید  يس دش ن ملك   »مثال: 

 به دين.« علم زاهد بي»گردد و  مي به ملك بر« پادشاه بي حلم»ستند كه ها ه لف« دين»و « ملك»هاي:  واژه
 و نشر بر دو نوع است: لفّ

 ا  مشي ميت   فّ -1
 گويند. ب ميها باشد آن را مرتّ لف توزيعِ اگر نشرها به ترتيبِ

 بممممه ر ز مبمممميد آن یممممل ارج نممممد 
 بيیمممد   دریمممد   ش سمممت   ببسمممت

 

 بممه ش شمميي   خنجممي بممه گمميز   ي نممد  
 ن را  ممي    ممينه   پمما   د ممت   یممال
 

 

 .گردد و سينه به دريدن و خنجر، پا به شكستن و گرز و دست به بستن و كمند فردوسي است سر به بريدن و شمشير باز مي ي هدر مثال زيباي باال كه سرود
  شيّم  مشي   فّ -2

 نامند. مي« شمشوّ»اگر نشرها به ترتيب لف ها نباشد و به هم ريخته باشد آن را 
 های  فّ   مشي م يمه

 گي دهدت ر زگار د مت   زبمان زینومار   
 

 هي چه بدامی مريی، هي چه تميامی م من   
 

 گفمتم  غرل   مدح   هجا هي  ه از آن می -1
 

  يه ميا شويت   حيص   غضبی بيد به هم 
                            «انوري»                                             

 ر ی   چشمم ی دارو امممدر موممي ا    -2
 

 زمممد  ریممرد آن زر مممی يمماین گوممي مممی  
                  «سعدي»                                             

 منعم م ن از دیدن بمدّ   ر    چشم ش   -3
 

 من امس به  مي    گمل   بماداو گمي تم     
 

 یك زاهد   یك رمد در این شوي مدیمدو  -4
 

 سجد   ميخامه در ایمن شموي   بستند در م 
                 «نشاط»                                               

 ييی   جميی از تمي يميكي    ميد       -5
 

 دل   جاممممه از تمممي  مممريد    مممياه    
                 «كسايي»                                             

 س در عجمبم از بنا گي    خط  بر تي ب -6
 

 تمي آ رده بمي ن    ير يجا بين گلی مشمك  
                                         «شاطر عبّاس قمي»                               

 ت ثيل  -11
دن است و در واقع كالمي ر كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كرمانند كردن، صورت چيزي را مصوّ ،تمثيل در لغت به معني مثال آوردن

 :شود مطلبي حكيمانه باشد كه باعث آرايش و قدرت بخشيدن به سخن مي ي هرا گويند چه نظم يا نثر كه در بردارند
 من اگي ممي م اگمي بمد تمي بمي  خميد را بما        

 
                                                           «حافظ»   آن در د عاببت يار يه يشت یهي يس 

هاي درخشهان تمثيهل را    ات فارسي نمونهدانند. در ادبيّ تشبيه مي ي هاند و بعضي آن را در زمر استعاره دانسته ي هعلماي بالغت بعضي تمثيل را از مقول
بسهيار خهوبي از    ي هنهه نمونه  هم چنهين كتهاب كليلهه و دم    .سنايي ي هار، مثنوي مولوي و حديقير عطّمانند منطق الطّ .توان در آثار شاعران عارف ديد مي

 .دكتر خانري نام برد« عقاب»توان از شعر  حكايات تمثيلي است يا درشعر معاصر مي
 از م ا مممات ع مممل غا مممل مشمممي    

 گه د م پميش تمي گماهی پميش ا  مت     
 

 گنمممدو  از گنمممدو بي یمممد جمممي زجمممي  
 گنجمد د  د  مت   ر  يه در یك دل م می 

                  «سعدي»                                              
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 ا لي  معاد ه:
در يك بيت يا مصراع مطلبي را عنوان مي كند و در بيت بعد يا مصراع بعد با آوردن يهك مثهال يها يهك نمونهه در حقيقهت       شاعر در اين نوع تمثيل 

 توان جاي دو مصراع را عوض كرد. به طوري كه مي ؛آورد مصداقي براي مفهوم مي
 حيص جيان می گميدد  ي شدآدمی پيي چ

 
 گميدد   خيا  در  بت  حيگاه گميان ممی   

                  «صائب»                                              
 

 های امسان از  خن پيمدا شميد   ي ا ی بی
 

 مغر چين  ا  ايند ر يا شيد  بی ی هپست 
                       «صائب»                                             

 ن شعله ميسمت با  مشيند يسي شأ د د اگي
 

 تي ا ت  جای چشم ابي  مرييد گي چه ا با  
                                                    «صائب»                                               

  عدی از  يزمش غيمي متي مد هيومات   
 

 دیشمه ينمد بماران را    غيبه در ميل چمه ام  
    «سعدي»                                             

 د همي  دل  يزاممه را  يَعش  چين آید بَ
 

 ل چمميا  خامممه را يُشممد ا ّ دزد داممما مممی 
                  «نّسالزيب ا»                                         

 اممد  شاهان مرفتمه  ر شن د ن خي  آمدت
 

 شمميد آیينممه عيمما پممي   مم ندر م ممی  
 

 حسن تعليل  -11
آوردن علمي تفاوت دارد. در اين نوع ادبي  است و داراي اسلوب خاصّي است كه با علّتات ت آوردن( ادبي يكي از مباحث مهم در ادبيّتعليل )علّ حسن

 آورد. خود در مي ي همطابق ذوق و سليق نمايد و آنها را ها و ساز و كارهاي آنها تصرّف مي در واقع شاعر در اشيا و پديده
 حسن تعليل چيست؟

 اي كه مخاطب را قانع نمايد: ونهعايي و خيالي براي امري است به گآوردن علّتي ادبي و ادّ حسن تعليل
 آری ای م می  به  ي   گفت يسمی ميميه   
 

 دجمميا  داد يممه آزادگممان توممی د ممتن   
               «يسعد»                                        

 .يعني سرو هم آزاده است و لذا تهي دست ؛آورد كه همان تهي دست بودن آزادگان است و ميوه ندارد علّتي ذوقي و خيالي ميشاعر براي توجيه اين مسئله كه سر
 ارز    زیبایی حسن تعليل

ولي دلپذير و قانع كننده است چهون موسهيقي معنهوي و تخيّهل      ؛ت واقعي و عقلي نيستراز زيبايي حسن تعليل در اين است كه با وجودي كه علّ -1
 .آفريند اي مي شاعرانه

 رود. حسن تعليل مبتني بر تشبيه و تشخيص است و هم در شعر و هم در نثر به كار مي -2
 های حسن تعليل م يمه

  تمماده مهممد جمميامی مممن زمممن در راه -1
 

 ده در زیمي پمای از آن مرميو    به بد خم ش 
                  «نظامي»                                              

 .گردد داند كه در روي زمين به دنبال جواني خودش مي شاعر دليل خميدگي قد را آن مي
 او از دیده به دامان يه مري ها بسته جيی -2
 

 در ينمممارو بنشمممامند  ممموی بممما یی    
                     «حافظ»                                              

 .ت گريستن خود را اين مي داند كه جوي آبي به راه افتد تا سرو باال بلندي )محبوب( در كنار آن بنشانندشاعر علّ
 تي پذیيد رم  خين  يميشت عاشهان خي  -3
 

 امد   زان پي پي امه را چين گل مرارین ييده 
                   «شهريار»                                             

 سرنوشت عاشق فناست و در خون رفتن به همين خاطر پر پروانه رنگين است
 ينم  مياه  من ميی خيیش را مه از آن می -4

 ها به  بت مصيبت  ميه يننمد   چين جامه
 

 تمما بمماز ميجمميان شمميو   مممي يممنم گنمماه  
 ممن مميی از مصميبت پيميی يمنم  مياه         

 «                  رودكي»                                                
 

 .داند كه از مصيبت پيري آنها را سياه كرده است ت  رنگ كردن موي خود را اين ميشاعر علّ
 تنير   ه چنمان بي ي خمت بماد بومار     -5
 

 يه غنچه غيق عيق گشت   گل به جي  آممد  
 «حافظ»                                                

 ت اين كه بر روي غنچه شبنم نشسته و گل به جوش آمده است اين است كه باد بهاري تنور سرخ رنگ الله را برافروخته است.علّ
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