
خدا نام به   

 

 

www.konkurchi.www.konkurchi.www.konkurchi.www.konkurchi.iiiirrrr    
konkurchi.ir@gmail.com 

    

!!!چي  كنكور وبسايت  

سامان مهندس:  وبسايت مدير  

        



 

١ 

 

  

  

  

مقصود شاعر معموالً معني دور و . اي است با حداقل دو معني كه يكي نزديك به ذهن و ديگري دور از ذهن باشد آوردن واژه
  .گاه هر دو معني است

  .ها آگاه باشيم ها و عبارت كه از معاني مختلف واژه ي ايهام را دريابيم توانيم آرايه زماني مي :توجه

  

   :ايجاد كنند  توانند  ايهام هايي كه مي واژهاشاره  به برخي از 

 جاري-2روح و جان -ا  روان
 مهرباني و محبت-2خورشيد  مهر

 نگرعاقبت-2انديشدكسي كه به دوري نمي -1  دورانديش
  .ساختند با شيشه و بلور كه به شكل الله مينام چراغي است-2گل الله   -1  الله
 رايحه-2آرزو   -1  بو
 گيردآتش نمي-2كنداثر نمي -1  گيرد در نمي
 نهر و آب جاري-2نام نوعي ساز  -1  رود
 .مردمك دارد–2. كندكسي كه با مردم مهرباني مي -1  دار مردم

 پيوسته-2شراب    -1  مدام
 دل-2ي تقلبي سكه -1  قلب
 مضطرب و پريشان-2در حال نگريستن -1  نگران

 .دور از تو  هستم–2.  دور از تو باشد -1  دور از تو
 نوعي حيوان-2عيب و نقص  -1  آهو
 دوره-2پيمان -1   عهد

 باغ-2نام كتاب سعدي -1  گلستان
 فضاي اطراف-2ميل و اشتياق  -1  هوا
 صحرانورد-2نوش شراب -1  پيما باديه

 يك روز-2رزق   -1  روزي
 قد و قامت-2زِبر    -1  باال
 آرزو-2دهان -1  كام

 نيكو-2بانوي ارمني -1  شيرين
  

  

  

  

  

 ايهام
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 )90 -تجربي( كنند باطل در اين خيال كه اكسير مي/تيره هيچ نشد حاصل و هنوز قلب جز 1
  )89 -تجربي( برخيزم نگرانبه جمال تو چو نرگس/محشر كه من از خواب گران برخيزم صبح 2
  )87 -رياضي( ي وصال گلبودريم جامه بهزان مي/دران رسيد گل از بهر داد ما جامه 3

  )90 -هنر(شد چندان ز غمت خاك به سر ريخت كه تن/جان دگرم بخش كه آن جان كه تو دادي  4
  )مرد(رفت-2فعل اسناديدر معناي  -1

  )89 -رياضي(دورانديش نيستمن غالم آن كه/اي دمت عيسي دم از دوري مزن 5
  ) 88-هنر( خواهد بودنگرانتا دم صبح قيامت/چشمم آن دم كه ز شوق تو نهد سر به لحد 6
  گشت صبح نخسترويسيهكه از دروغ/به صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست 7
  خواهد شدروانقدمي نه به وداعش كه/حافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود 8
  )91 - رياضي(اجل گيرد گريبانمدور از تو مگر روزي كه/نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها كردن 9
 )91 –تجربي (آوخ كه چه دام است اين، يارب چه مدام است آن؟/تومدامي دام تو، سرمستمن بسته 10
  )91تجربي ( ست اينباالزان كه بر من رحمتي از عالم /ي آن سرو از سرِ من كم مبادباالي سايه 11
  )91 -تجربي( شــود كــمميروزيز عمــر مانده/غنيمت دان اگـر داني كه هـر روز 12
  )91 -هنر(نصيحت همه عالــم به گــوش مــن بـاد است/تا نـرساند مرا لبش چــون نــاي كامبه  13
  )92 -رياضي(كند  اش غش ميي جامهبوصوفي صافي به/غش ده كه اندر صومعه زان شراب بي 14
  )92 - هنر(سخن در حالت آرد سنگ را ، بيشيرينگفتار/فرهاد شورانگيز اگر در پاي سنگي جان بداد 15

  

 

 

اي است با حداقل دو معني كه يك معني آن مورد نظر و پذيرفتني است و معني ديگر نيز با بعضي از اجزاي كالم  آوردن واژه
.تناسب دارد  

  )90رياضي( است دست و نه قانون و نه دف برچنگنه/در مجلس دهر ساز مستي پست است  1
نوعي آلت موسيقي كه مفهوم آلت موسيقي مورد نظر شاعر است -2ي انگشتانمجموعه -1: دو معنا دارد» چنگ«

 .تناسب دارد»دست«ي انگشتان با و معناي مجموعه
  گفت دستانترك زالتو را كه گفت كه اين/به مهلتي كه سپهرت دهد ز راه مرو 2

  
معنايي كه پذيرفتني نيست اما با دستان (پدر رستم-2)معناي مورد نظر بيت(پير-1:دو معنا دارد» زال«

  .)كه لقب خودش است تناسب دارد
معنايي كه در بيت پذيرفتني (لقب زال  -2) معناي مورد نظر شعر(مكر و حيله  -1: دو معنا دارد» دستان«

 .)نيست اما با زال تناسب دارد
  )92 -زبان(از خون خويش فرهاد شيرين كند دهان را /كامان حسن غيور را نيست پرواي تلخ 3

  )متناسب با فرهاد(بانوي ارمني -2)معناي مورد نظر بيت(ي شيرينداراي مزه - 1 :دو معنا دارد» شيرين«
  

  

 ي ايهام نمونه ابيات كنكور سراسري با آرايه

 ايهام تناسب
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  .آميختن دو يا چند حس است در كالم 

  )90-رياضي(تر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند  خوش نديدم ي سخن عشقصدااز  •

  )صدا(و شنوايي» نديدن«آميختن دو حس بينايي» نديدن صدا«

  )90 -تجربي( نديد ز مي در شيشه و ساغر بويي هيچ كس/ ي ديدار ساقي رونق مستي شكست نشئه •

  )نديدن(و بينايي) بو(آميختن دو حس بويايي» نديدن بو«

  )88-هنر( وي طوطي شكرشكن، ما را زباني ديگر است/ ، اي يوسف گل پيرهنسخنشيرين اي خسرو  •

  )شيرين(و چشايي) سخن(آميختن دو حس شنوايي» سخن شيرين«

 ي غافل دهن پيش صبا بگشا كه گفت اي غنچه/ پشيماني  تلخ ي گريهسزاي توست چون گل  •

  )تلخ(چشاييو ) گريه(بيناييآميختن دو حس » ي تلخ گريه«

  

  

  .ارزش موسيقايي جناس تام در سخن بسيار است.هاست ساني دو واژه در تعداد و ترتيب واج يك

كف خسرو به خاك تيره ريزد /دهن لب را به شكرخنده بگشايد شيرينگر آن
  )90 - انساني(را  شيرينخون

 ي شيرين، زيبا  داراي مزه: در مصراع اول» شيرين«
  بانوي ارمني :در مصراع دوم» شيرين«

  قرار بده  :در مصراع اول »بگذار« )90 -انساني(شبگذاروين نصيحت مكن كه/ بگذارخواها در آتشم نيك
  رها كن: در مصراع دوم »بگذار« 

 )90 - انساني(دامخوردن بهنينداخت جز حرص/دامنبيني كه دد را و مگر مي
 

  حيوان اهلي: مصراع اول» دام«
  اي براي گرفتار كردن تله، وسيله: مصراع دوم» دام«

  )89 - انساني(فناستباقيوباقيكه او هست/جز اين نيست پيدا كه انسان دلي است
 

  پايدار : اول» باقي«
  چه جز او بقيه، هر آن: دوم» باقي«

  )89 - انساني(مكن خويشتن را به غم مضطرب/را به شادي گذار جهانِ جهان
 

  دنيا، عالم هستي : اول» جهان«
  گذرنده، جهنده: دوم» جهان«

  رخسار و صورت: در مصراع اول »رخ« )90-تجربي(برابر چون شود شاهرخبگو با/بر رخ ماه رخوگر گويد نهم 
  هاي شطرنج نام يكي از مهره: در مصراع دوم» رخ«

  نام نوعي حيوان: در مصراع اول »آهو« )86 –زبان (و ) 88 - رياضي(شدهآهومستي آهو برش/شدهآهو گرش  نرگس افسون
  عيب: در مصراع دوم »آهو«

  )88 -رياضي(داشتتنگشكر در دهنتنگ/گرچه سر عربده و جنگ داشت
 

  بار،توشه : اول » تنگ«
  كوچك: دوم» تنگ« 

  )88 - رياضي(راچينيعطار به يك جو نخرد نافه/سر زلف تو مشّاطه گشايدچينگر
 

  شكنِ زلف : مصراع اول» چين«
  نام كشور: مصراع دوم» چين«

  )86-زبان(رهيرو كه از قيد هستيهمي/رهيطريقي فرا پيش گير و 
 

  راهي : در مصراع اول» رهي«
  رها شوي: در مصراع دوم» رهي«

  حس آميزي

 جناس تام
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چند گويي كه مرا پرده به چنگ تو /ي عشاق بگرد آخر اي مطرب از اين پرده
  )92 –رياضي (دريد

  نغمه و نوا: در مصراع اول» پرده«
  حجاب: در مصراع دوم» پرده«

بازارگان  خطر برنبندد گر بترسد از/ زيرا كه سود ده چهل خطراز خطر خيزد 
  )86-زبان(

سود و فايده  :دوم در مصراع اول» خطر«
  سختي: در مصراع دوم» خطر«بزرگي و 

  )90 -تجربي( برابر چون شود شاه رخبگو با / بر رخ ماه رخوگر گويد نهم 
 

  صورت: در مصراع اول» رخ«
  ي شطرنج مهره: در مصراع دوم» رخ«

 

  
  .تدعاي همانندي ميان دو يا چند چيز اسا

  وجه شبه -4ادات تشبيه  - 3به  مشبه -2مشبه  - 1: تشبيه چهار ركن دارد

  .داريمچيزي يا كسي است كه قصد مانند كردن آن را : مشبه -1

2- شود به آن مانند مي  چيزي يا كسي است كه مشبه :به مشبه.  

  .باشد... تواند، حرف، فعل و اين واژه مي. ي پيوند شباهت است دهنده اي است كه نشان واژه: ادات تشبيه -3

  . به است هاي مشترك ميان مشبه و مشبه ويژگي يا ويژگي: شبه وجه -4

  رفت نرمي بر سر كارون همي به/ بار سبك، قويي چونآرام  بلم :مثال

  ادات تشبيه: چون/ شبه وجه: آرام رفتن روي آب/ به مشبه: قو/ مشبه: بلم

توانند حذف  شبه مي گويند كه در تمام تشبيهات حضور دارند اما ادات تشبيه و وجه ٌبه را طرفين تشبيه مي مشبه و مشبه: توجه
  .شوند

  انواع تشبيه

  :شود و آن بر دو نوع است شبه از تشبيه حذف شود، تشبيه بليغ ناميده مي وجههنگامي كه ادات و 

  اضافي -2اسنادي    - ا

   .شود به اسناد داده مي در آن مشبه به مشبه: اسنادي - 1

  .دانش چراغ است :مثال

  .ودش نامند و در آن يكي از طرفين تشبيه به ديگري اضافه مي ي تشبيهي مي كه آن را اضافه: اضافي -2

  )به مشبه(و لعل) مشبه(لب ←لب لعل :مثال 

  شمار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بي/ آرد اره ببنشان كه كام دل ب درخت دوستي :مثال

 تشبيه
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  )مشبه(و دوستي) به مشبه(درخت ←درخت دوستي 

  ي تشبيه ابيات به كاررفته در كنكور سراسري با آرايه

فدا كه بسجانت/مهوشيوزهره رخيكشي  ي كمان تيرقد
  )90 -تجربي( خوشي جان و جهان كيستي

 

و )به مشبه(زهره:رخي زهره )/به مشبه(وتير) مشبه(قد: تير قدي
  )ادات تشبيه(و وش) به مشبه(مشبه ،مه ]تو[: مهوشي)/مشبه(رخ

كيمياي كفر و دين/زلف و رخش ي تا برآمد در جهان آوازه
  )90 -انساني( را روز بازاري نماند

 

  )به مشبه(كيميا )مشبه(و دين )مشبه(كفر

يدام راهم شكن طرّه/من سرگشته هم از اهل سالمت بودم
  )90 -زبان( هندوي تو بود

 

  تشبيه: ي هندوي تو دام راه من بود شكن طره
  .زلف سياه معشوق به دام تشبيه شده است* 

خود رسم عدل نيست مگر/كند او در و ديوار مي سيالب ظلم
  )90 -هنر(ن برف در جها

 

  )به مشبه(و سيالب) مشبه(ظلم: سيالب ظلم

آتش رويخورشيد پيش/ت گشته آب ميلعل لباي از حياي 
  )90 - رياضي(تو كرده خوي 

 

 )مشبه(روي :آتش روي/ )مشبه(و لب) به مشبه(لعل   :لعل لب
  )ٌبه مشبه(و آتش

بميرد پيش من/شلب لعلنبيند روي من زردي به اقبال
  )89تجربي(رستم چو او دستان من باشد 

 

  )به مشبه(و لعل) مشبه(لب :لب لعل

جانيكز دست گران/بنگر اندر صدف اين تنگوهر جان در
  )89 - رياضي( سايد انگشت همي

 

  )مشبه(جانو ) به مشبه(گوهر : گوهر جان

با پختگان گوي/جهددود وز ابرم آتش مي م ميباران اشك
  )88-هنر(  اين سخن سوزش نباشد خام را

 

  )مشبه(و اشك) به  مشبه(باران : باران اشك

گل به سر/فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت
  )88- تجربي( بستان عشقخواهي زدن از گلبن  

 
  )مشبه(و  عشق) به مشبه(بستان: بستان عشق

 
خويشييادم از كشته/داس مه نوديدم و  مزرع سبز فلك
 )87- تجربي(آمد و هنگام درو

: داس مه نو)/مشبه(و فلك) به مشبه(مزرع:مزرع فلك
  )مشبه(و مه نو) بهمشبه(داس

بشكن از/اي قطره تا كي خويش را چون حبابباد در سر 
 )86- زبان(خود،عين دريا كن كمال اين است

/ شبه وجه:باد در سر داشتن/به  مشبه: حباب/ مشبه:قطره
  تشبيهادات:چون
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در حقيقت استعاره همان تشبيه است با اين تفاوت كه يك طرف تشبيه . رود در استعاره لفظ در غير معني اصلي به كار مي

  .شود ذكر نمي) به مشبه يا مشبه(

  )89تجربي( ي محراب نيست زانك جاي خواب مستان گوشه/خبر رو از چه افتد بيبت در طاق انرگس :حذف مشبه :1مثال 

  .استعاره از چشم است» نرگس«در بيت باال،

كه مشبه آن حذف شده و ) به مشبه(و نرگس) مشبه(چشم ←چشم مانند نرگس :درحقيقت به اين صورت بوده است 
  .باقي مانده است) نرگس(به مشبه

  ) 85 - سراسري رياضي( اي واي، هاي هاي عزا در گلو شكست/ دل نداد دل باغاي داد، كس به داغِ : به مشبه براي حذف :2مثال 

به است و از انسان تنها يكي از  مشبه» انسان«مشبه و » باغ«در اين جا . در اين بيت باغ مانند انساني است كه دل دارد
  .اجزاي آن كه دل است ، ذكر شده است

  .كند بررسي سؤاالت كنكور اين مطلب را تأكيد مي. اند تعاره تكرار شدهها براي اس نماييد، برخي واژه طور كه مالحظه مي همان

  ي استعاره ابيات به كاررفته در كنكور سراسري با آرايه

  بت استعاره ازمعشوق  ) 87-زبان(ي ناموس را شكستسنگي گرفت و شيشه/چو من ي داد همبتهر كس كه دل به دست 
  بت استعاره ازمعشوق )89-هنر(كنم)بنددست(ز سنبل و سمنش ساز طوق و ياره/ ي چو سلطانيبتبه تخت گل بنشانم

  آهواستعاره از معشوق )90 -انساني(زده با هيچ كسم رام نبوددل وحشت/ي وحشي كه به من رام نگشتآهوجز بدان

  آهواستعاره از معشوق  )88 - رياضي( است رم كردنكه بعد از رام گرديدن خطاكاري / ي مشكين موآهوگفتي بدان  صبا اي كاش مي

 ) 86-تجربي (چون نافه بسي خون دلم در جگر افتاد/ ي مشكين سيه چشمآهودردا كه از آن
 

  آهواستعاره از معشوق
  باغ استعاره از ديوان شعر  )90-هنر (  نبيني ثمري بهتر از اينباغكه در اين/كلك حافظ شكرين ميوه نباتي است بچين

  شكر استعاره از لب / گهر استعاره از دندان )90-تجربي (عقيق رنگششكرنمايدگهرصدف/ چو به خنده بازيابم اثر دهان تنگش

  ) 87-زبان(و) 88 -تجربي(مرواريد شكر جون بخندي بنمايي ز/ ي لعل حقّهاز  گهرچون بگويي بفشاني 
  / گهر استعاره از سخن ارزشمند

شكر استعاره از / ي لعل استعاره از دهان حقه
  مرواريد استعاره از دندان / لب 

  شكر استعاره از لب )87 –هنر (شيرين مقال، بگشايدشكراز آن دو/چو مرده زنده شوم گر به خنده آب حيات
  استعاره از معشوق و شكر استعاره از لب بت )87-زبان(ي دهان كه توراستشكر بريزد ازآن پسته/ اي بت بادام چشم شيرين لببه خنده

  ماه استعاره از معشوق )90 -تجربي(بگو با رخ برابر چون شود شاه/ ماه وگر گويد نهم رخ بر رخ
  مه و مشتري استعاره از معشوق  )88 -تجربي(من از من بريجمله منم تو شده گشته/ مشتري و اي مهبر در خانه منم اي

  شمع و جان استعاره از معشوق ) 88 -زبان(وقت نيامد كه به تن باز آيي؟!منجان /روز نيامد كه شبم بفروزي؟!منشمع
  خسرو و يوسف و طوطي استعاره از معشوق  )  88 -  هنر(شكرشكن، ما را زباني ديگر استطوطيوي/گل پيرهنيوسف شيرين سخن، اي خسرواي

پخته استعاره از عارف واصل و خام استعاره از   )8 8 -  هنر(  را خامگوي اين سخن سوزش نباشد  ختگانبا پ/جهد دود وز ابرم آتش مي مي باران اشكم
  آن كه راه عشق نسپرده 

  

 استعاره
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 اشاره 89ي استعاري و نيز در كنكور سراسري  تجربي و هنر سال  ، به تركيب  اضافه14درس  3 در كتاب زبان فارسي: توجه
  .شده است

  است؟» ي استعاري اضافه«ها ي تركيب در كدام گزينه همه: 3مثال 

 قالب قصيده -بيابان ضاللت -گردن استكبار - خصلت طمع )1

 تيه گمراهي -قدر نعمت -پاي تعدي -جام عافيت )2

 ي عاطفي حوزه -لجاج شهوت -ي عفاف پرده - ي حسد حمله )3

 صولت خشم -روح كالم -دامن خاك -فرياد هستي )4

  »4«صحيح  ي گزينه

هاي انسان كه  در اين جا يكي از ويژگي. (تواند فرياد بزند است كه مي) به مشبه(مانند انساني) مشبه(هستي: » فرياد هستي«
  .) فرياد زدن است، ذكر شده است

به اضافه به مش) دامن(در اين جا يكي از لوازم انسان .(است كه دامن دارد) به مشبه(مانند انساني) مشبه(خاك: »دامن خاك«
  .)شده است

  .است كه روح دارد) به مشبه(مانند انساني)مشبه(كالم: »روح كالم«

  . است كه صولت و هيبت دارد) به مشبه(مانند انساني) مشبه(خشم: »صولت خشم«

 

  
ها  معناي دور آنشود كه داراي دو معني دور و نزديك هستند اما  به معناي پوشيده سخن گفتن است و به عباراتي گفته مي

  .شود ، به اين كاربرد كنايه گفته ميمورد نظر است

  .خط بكشهاي باال را وعده بگير و مابقي را نقداً  تنها همان رتبه :1مثال

منظور گوينده اين نيست كه اگر دهان او را  ببوييم ،  ←همي راي شمشير و تير آيدش / هنوز از دهان بوي شير آيدش :2مثال 
  .گوييم كنايه از كودك بودن بنابراين مي» كودك است«هد بلكه مقصودش آن است كهد بوي شير مي

   

 كنايه
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  ي كنايه  ابيات به كار رفته در كنكور سراسري با آرايه

 - رياضي(زين در نتواند كه برد باد غبارم/ از من خاكي كه پس از من دامن مفشان
90(  

  دامن مفشان كنايه از دوري مكن

كه تا خراب كنم نقش خودپرستيدن/خود زدم بر آب پرستي از آن نقشبه مي
  ) 90-زبان(

  نقش برآب زدن كنايه از از بين بردن، محو كردن

كو آنسرد شددلجوانان را ز ما/چو مشك ما همه كافور شد از سردي دنيا
  ) 89 - زبان(ها جواني

  سرد شدن كنايه از مأيوس شدن دل

بنياد استموقع و بيكه اساسش همه بي/بر در اين كهنه رباط مزني انس خيمه
  ) 89 -زبان(

  خيمه زدن كنايه از اقامت كردن

ما به غير تو نداريم تمناي / استو تمناي كسي  سر چيزيهر كسي را 
  ) 89 -زبان(دگر 

  قصد چيزي را داشتن و  سر چيزي داشتن كنايه از انديشه

 -زبان(ي گدايي كرد ما كاسه چشمي گرسنه/ نيازي را فغان كه ساغر زرين بي
90(  

  چشم بودن كنايه از حريص بودن گرسنه

خورشيد پيش آتش روي تو كرده خوي/مي گشته آباي از حياي لعل لبت 
  )90 - رياضي(

  آب گشتن كنايه از شرمنده شدن

سايدانگشت هميجانيكز دست گران/در گوهر جان بنگر اندر صدف اين تن
  )89 - رياضي(

  انگشت ساييدن كنايه از حسرت خوردن

به  پردهچند گويي كه مرا / ي عشاق بگرد آخر اي مطرب از اين پرده
  )92 - رياضي( دريدچنگ تو 

  پرده دريدن كنايه از رسواشدن

نشاط روي زمين از غزال صحرايي است/گل از روزگار مي چينددل رميده 
  گل از روزگار چيدن كنايه از از روزگار بهره بردن  )92تجربي (

در حالتگفتار شيرين بي سخن/جان بدادفرهاد شورانگيز اگر در پاي سنگي
  در حالت آوردن كنايه از به حركت درآوردن  )92 -هنر( سنگ را آرد
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  .ي زيبايي باشد اي كه آفريننده آوردن دو واژه يا دو معني متناقض است در كالم، به گونه :تعريف

  

برق هوادار در كشوري كه / كشت اميدم ز آب سوختطالع نگر كه 
  )90 - رياضي( خرمن است

  .سوختن كشت از آب و برق هوادار خرمن باشد
  

  ساكن بودن روان، يعني يك چيز هم روان و هم ساكن باشد،  )90 - رياضي(ساكن روان كه منماين چنين/ كي شود اين روان من ساكن
ي تو ز بند  كه بنده/ به هر غمي كه رسد از تو خاطرم شاد است

  ) 89 - هنر(كدورت آزاد است 
  .با غم شاد بودن وتناقض دارد

خار دشت محبت گل كه / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست
  ) 89 - هنر( حان استاست و ري

  .دشت محبت، خارش ،گل و ريحان است
  

كه دوستي و ارادت هزار / هزار سختي اگر بر من آيد آسان است
  ) 89 -هنر(چندان است 

  .تناقض دارد» ها بودن سختي آسان«
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )پارادكستناقض،(نمامتناقض
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  اي است در غير معناي حقيقي به كار رفتن واژه: تعريف 

  ي مجاز  آرايه باابيات به كار رفته در كنكور سراسري 

ما هم از دام تو دوريم و/از طاعت زني دمچند دام از زهد سازي و 
  )90 - رياضي( فارغيم هم از دم

  »سخن«مجاز از » دم«
  

كشيدن  گفتن نفس ي سخن از آن جا كه الزمه
است، شاعر دم را به جاي سخن به كاربرده 

  .است
من غالم آن كه آن كه دورانديش/ از دوري مزندماي دمت عيسي

  )89 -رياضي( نيست
  »سخن«مجاز از » دم«

  
گفتن است،  از آن جا كه نفس سبب سخن

  .شاعر دم را به جاي سخن به كاربرده است
پياله گيرم و از شوق جامه/شاه مجلس چو غنچه با لب خندان به ياد

  ) 89 -هنر( پاره كنم
افراد حاضر «مجاز از » مجلس«

  » در مجلس

از آن جايي كه مجلس به معناي مكاني كه 
دران گروهي براي امري مانند مشاوره، 

ها جمع  مذاكره، تفريح، سرگرمي و مانند آن
باشد؛ بنابراين شاعر در اين بيت  شوند، مي مي

افرادي هستند كه » مجلس«منظورش از 
  .درآن مجلس حضور دارند

آبي به سر آتش من/به جوش است جام از حسرت يكخون دلم
  »شراب«مجاز از » جام«  )90- انساني(زن كه نجوشم

  

در اين بيت شاعر به اين علت كه جام در 
ي شراب است آورده و از آن شراب  برگيرنده

  .را اراده كرده است
ما نوشيده استجاماي از جرعه/ اي هر كجا رندي است در ميخانه

  » شراب«مجاز از » امج«  )90-زبان (
  

در اين بيت شاعر به اين علت كه جام را كه 
ي شراب است آورده و از آن  در برگيرنده

  .شراب را اراده كرده است
كه در اين باغ نبيني/حافظ شكرين ميوه نباتي است بچينكلك

  » شعر«مجاز از » كلك« «  )90-هنر (  ثمري بهتر از اين
  

ابزار نوشتن است، ) قلم(از آن جايي كه كلك
شاعر ابزار را آورده و از آن نوشته يا شعر را 

  .اراده كرده است
خواهيسرگل به/فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت

  » مو«مجاز از » سر«  )88 - تجربي(  زدن از گلبن بستان عشق
را گفته و جزئي از » سر«شاعر در اين بيت 

  .را اراده كرده است» مو« آن يعني
هزاران كوه غم بر دل از/ ي مور ضعيفي پرده برداري اگر از سينه

را به جاي » دل«شاعر جايگاه قرار گرفتن   »دل«مجاز از » سينه«  )92 –هنر (آن موي كمر دارد
  .خود آن مطرح كرده است

 

 مجاز
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