
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1جلسه  –دوره آرایه  



 

 

 

 

 صفر تا صد درسنامه اختصاصی دوره 

 سید علیرضا احمدی  

 اسلوب معادله 

 ................................در ظاهر هیچ گونه    ........................آن است که شاعر دو مصراع یک بیت  اسلوب معادله:   •
 :  ۱مثال 

 موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود        عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود 

 : ۲مثال   

 پای خواب آلوده را منزل کنار دامن است          جان غافل را سفر در چاردیوار تن است 

 راه یابی به اسلوب معادله: •
 اسلوب معادله  = + مصراع مستقل مثال ....................مصراع مستقل موضوع + 

دو مصراع از هم دیگر است به طوری که  ....................و  ......................منظور از مستقل، 

........................................ 

 روش حل سریع تست های اسلوب معادله: •

 هر دو مصراع از نظر دستوری از هم مستقل باشند،نه در ادامه ی هم. )بتوان در پایان هر دو نقطه گذاشت( -۱

 .باشند  .................عناصر به کار رفته در دو مصراع با هم  -۲

 .در مصراع دیگر یافت ................بتوان برای عناصر هر مصراع  -۳

 .معموال یکی از دو مصراع جدی تر و معقول است و پیام دارد و دیگری غیر جدی، محسوس شبیه ضرب المثل است -۴

 .( گذاشت...............)یا  ............بتوان میان دو مصراع  -۵

 ...............................بتوان جای دو مصراع را عوض کرد بی آنکه  -۶

 -......... -) کهوجود ندارد:    وجود داشته باشد، اسلوب معادله  ............................اگر بین جمالت دو مصراع ،  نکته: ✓

.........- .........- ....... …) 

شاعر قصد تشبیه داشته است نه معادل   (....................گاهی یک مصراع به مصراع دیگر تشبیه می شود ) نکته:
در حالی که در   ........................................ ،سازی چون این تشبیه را با اسلوب معادله اشتباه نگیرید چون در تشبیه

 . اسلوب معادله وابستگی در کار نیست

 بگردید  اسلوب معادله در ابیات زیر به دنبال تمرین می کنیم... •

 



 ماه خورشید نمایش ز پس پرده ی زلف 

 سحابی دارد آفتابی است که در پیش  

 

 تا رنج تـّحمل نکنی گنج نبینی 

 تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

 
 دارد رقیب از دست مشـتاقان اوفریاد می 

 آواز مطرب در سرا زحمت بود بّواب را 

 
 چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند

 پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید 

 
 نامینظر نباشد در بند نیکصاحب

ـان خبر ندارند از گفتگوی عـــاّمی  ـّ  خاص

 پیشگان خطاستاظهار عجز پیش ستم

 اشک کباب، باعث طغیان آتش است 

 
 گرددآدمی پیر چو شد حرص جوان می

 گردد خواب در وقت سحرگاه گران می 

 

 فهمان مرامهر خاموشی حصاری شد ز کج 

 بسته را اندیشه از قّّلب نیستماهی لب 

 

 ای حاصّلن را بهرهنیست از کردار، ما بی

 ماند به جا چون قلم ز ما همین گفتار می

 

 موج از دامان دریا بر ندارد دست خویش

 جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا 

 

 عاجزان را شست و شو می دهد اشک ندامت 

 بحر روشن می کند آیینه سیّلب را

 

 گردد از دست حوادث پایه ی معنی بلند

 مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است

 

 حریص چشم طمع دارد از کریم و لئیم

 ی گدا افتد مگس به خوان شه و کاسه

 

 نیست پروا عشق را از نخوت ارباب عقل 

 مستی کبکان فزاید جرأت شهباز را

 

 سر ز دنبال خودآرا بر ندارد چشم شور 

ا وس ر ومحضر قتل است حسن بال و پر طا

 

 

 



 

 

 

 

 صفر تا صد درسنامه اختصاصی دوره 

 سید علیرضا احمدی  

 حسن تعلیل 
. ....................................................   ، 

  ........... حسن تعلیل آن است که برای صفتی که در سخن آورده اند، علتی ذکر کنند که با آن مطلب مناسبت •

آفرین باشد؛  ؛  تا آنکه بیشتر زیبایی ........................اند که این علت باید  داشته باشد و بیشتر ادبا شرط کرده 

  :مانند شعر زیر

 دشمن زندگی است موی سپید/روی دشمن سیاه باید کرد

کردن مویش این است که موی  شاعر موی سپیدش را به قصد جوان نمایی سیاه کرده اما مدعی شده که دلیل سیاه  

سپید دشمن زندگی است؛ زیرا سفیدی مو نشانه پیری و کوتاه شدن زندگی است، پس موی سپید را باید روسیاه کرد.  

  :است  ( ایهام دارد و دو معناییجمله اخیر یعنی سیاه کردن روی دشمن )موی سفید 

 .(موی سپید )دشمن زندگی ( را باید خوار کرد1

  .باید سیاه کرد (موی سپید را2

نباشد به لحاظ شاعرانه بودن وزیبایی ، برای مخاطب قابل قبول  ...............  و  .............این علت هرچند : نکته •

 .است

 وانی زمن در راه/به قد خم شده در زیرپای ازآن نگرم فتاده نقد ج

 پای دگر سرو یک پای از آن مانده که در جلوه ناز/نتوانست که پیش تو نهد 

 الله ها را چاک می بینم گریبان غالبا/آن سهی قد را گذر بر الله زار افتاده است 

 

 

 .را بیان کنند حسن تعلیل وجود ندارد............. اگر واژه های علت   نکته: •

 آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود/ آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود 

 . گاهی شاعر یا نویسنده باوری را مطرح می کند که از نظر او درست است نه دروغ  نکته: •

 خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط/  که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است 

 ...................................حسن تعلیل گرفت چون حسن تعلیل دروغی است که  ...............چنین باورهایی را 



 

 

 

 

 صفر تا صد درسنامه اختصاصی دوره 

 سید علیرضا احمدی  

برند.   ین در آن دام های گوناگونی بکار م حسن تعلیل از جمله آرایه های تعیین کننده ای است که طراحا نکته: •

سخن به میان می آورد،  ........ برای مثال همانطور که بیان شد در ابیاتی که شاعر از یک رابطه ی علی و معلولی 

  داشته باشند که با دیدن حروف ربطی هم چونحسن تعلیل وجود ندارد. از همین رو  داوطلبان دقت 

 .دچار  اشتباه نشوند که لزوما بیت دارای حسن تعلیل است......................... 

 در ابیات زیر به دنبال حسن تعلیل بگردید تمرین می کنیم... •

 

 

 روی چون بهارآن زلف مشکبار بر آن 

 گر کوته است، کوتهی از وی عجب مدار 

 

 شب در بهار نهد روی سوی کوتهی

 آن موی چون شب آمد و آن روی چون بهار

 

 چوب را آب فرو می نبرد سّرش چیست؟ 

 ی خویش شرمش آید ز فرو بردن پرورده 

 

 من دگر شعر نخواهم که نویسم که مگس 

 دهد از بس که سخن شیرین استزحمتم می 

 

 افتد زان رو به کوی دوست گذارم نمی

 ی من رهگذار من بگرفت اشک مندیده 

 

 ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید رخت

 رخ نهد با دامن تر آفتاب ر آستین ب

 

 ای گرنه در هر جوهری از عشق بودی شمه

 کشش بودی به آهن سنگ مغناطیس را کی  

 

 از آن به دیر مغانم عزیز می دارند

 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

 

 ی زر گشت گران گوشت ای سیم بر از حلقه 

 ی ما نشنیدجای آن دارد اگر ناله

 

 گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است

 سار حسن خورد از چشمه کآب حیات می

 

 کسی در دهر نتواند شنید بس که حرف حق  

 گیرد اول در اذان گفتن موّذن گوش را 

 

 

 خبر چشم تر من که رسانید به ابر؟ 

 که به تعجیل تمام از سر دریا برخاست

 



 

 

 

 

 صفر تا صد درسنامه اختصاصی دوره 

 سید علیرضا احمدی  

 گیرد از آن دندان ز پیران گردش افّلک می 

 که از غفلت نیندازی به پیری لب گزیدن 

 

 از آن مرد دانا دهان دوخته است

 که بیند که شمع از زبان سوخته است

 

 گرچه به شب آیینه نشاید نگریدن

 در تو نگرم کآینه دیدار نمایی 

 

 مگر که الله بدانست بی وفایی دهر 

 و بشد جام می ز کف ننهاد  دکه تا بزا 

 

 بر بام قصر اگر شب مهتاب پا نهد 

 شبگردون به چشم ماه کشد میل از 

 

 های سرخ مل بر شاخ گل تا برآمد جام

 های دست مردم سر فرو کرد از چنار پنجه

 

 فقیران عاشق ماه هستند 

 به این خاطر که گاهی شکل نان است

 

 پسته دهان بسته زان بود که ندارد 

 چربی و شیرین زبانی که تو داری

 

 گرید خاک بغداد به مرگ خلفا می

 ور نه این شط روان چیست که در بغداد است

 

 عجب نیست از خاک اگر گل شکفت 

 اندام در خاک خفتکه چندین گل

 

 گذرد زندگی اهل جهان بس که بد می

 مردم از عمر چو سالی گذرد، عید کنند 

 

 چکد از ابر باران همه برجای عرق می

پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد

 

 برد مجنوناز آن عریان به سر می

 که با معشوق در یک پیرهن بود 

 

 

 

 


