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زاغ و کبک : درس دوم 
  زاغی از آنجا که فراغی گزید               رخت خود از باغ به راغی کشید

رخت کشیدن کنایه از کوچ / تشخیص: براي زاغ) نفراغ گزید(آسایش طلبی / ي- رایی غواج آ/ تشخیص: رخت کشیدن زاغ
) ناقص(جناس ناهمسان : زاغ، باغ، راغ و فراغی، راغی/ و نقل مکان کردنکردن 

 دید یکی عرصه به دامان کوه        عرضه ده مخزن پنهان کوه
جناس ناهمسان : عرصه، عرضه)/ تشخیص(استعاره : دامان کوه/ تکرار: کوه/ واج آرایی ــِـ و ن 

نادره کبکی به جمال تمام     شاهد ان روضه فیروزه فام 
مراعات : شاهد : جمال / ایهام ): مشاهده کننده  - 2زیبا رو  1(شاهد ) / مشبه به (شاهد ) مشبه (کبک : تشبیه / واج آرایی ا

النظیر 
  هم حرکاتش متناسب به هم              هم خطواتش متقارب به هم

: حرکات، خطوات/ واج آرایی: »ت«تکرار واج / ترصیع: شتراك واژگان دو مصراع در وزن و حرف پایانیهماهنگی و ا/ تکرار هم
متقارب بودن خطوات کنایه از جذاب بودن حرکت / مراعات نظیر

 ....زاغ چو دید آن ره و رفتار را              و آن روش و جنبش هموار را
مراعات نظیر : ره، رفتار، روش، جنبش/ جناس: را –ره / ا –واج آرایی ر 

  بازکشید از روش خویش پاي             در پی او کرد به تقلید جاي
پی / واج آرایی: »ش«تکرار واج / جناس ناهمسان» پاي، پی«و » پاي، جاي«/ بازکشیدن پا کنایه از ترك کردن و دوري کردن

جناس : پی -پاي/ )تناسب ایهام): متناسب با پا: ردپا. 2دنبال، .1(

  بر قدم او قدمی می کشید            وز قلم او رقمی می کشید
جناس ناهمسان، : قدم، قلم/ از قلم کسی رقم کشیدن کنایه از تقلید کورکورانه/ قدم بر قدم کسی کشیدن کنایه از تقلید محض

قلم، رقم، می / موازنه: واژگان دو مصراع به صورت دو به دو هم وزنی/ قلم مجاز از نوشته/ واج آرایی: »و«و » ق«تکرار واج هاي 
) تشخیص(استعاره : رقم کشیدن زاغ از قلم کبک/ مراعات نظیر: کشید

 در پی اش القصه در آن مرغزار            رفت بر این قاعده روزي سه چار
جناس ناهمسان : آن، این/ مراعات نظیر: سه، چار/ در پی کسی رفتن کنایه از تقلید/ ر واج آرایی/ مجازاچند روز: سه چار

  عاقبت از خامی خود سوخته                    رهروي کبک نیاموخته
متناقض نما : سوختن از خامی/ رنج و زیان دیدن: سوختن از چیزي/ خام بودن کنایه از بی تجربه بودن و نا آگاهی 

  واج آرایی : کرار واج خت)/ پارادوکس(
 کرد فراموش ره و رفتار خویش          ماند غرامت زده از کار خویش

مراعات نظیر : ره، رفتار، کار/ تکرار: خویش/   ا -واج آرایی ر
 درکوي عاشقان: درس سوم 

 بروید اي حریفان، بِکشید یار ما را                   به من آورید آخر، صنم گریزپا را
جناس ناهمسان : ما، را/ صنم استعاره از معشوق، شمس/ تناسبما  –من / ر -واج آرایی ا

  به ترانه هاي شیرین، به بهانه هاي زرین   بِکشید سوي خانه مه خوبِ خوش لقا را
واج آرایی  :تکرار واج ــِـ)/ شمس(مه استعاره از محبوب / حس امیزي: ترانه هاي شیرین، بهانه هاي زرین/ واج آرایی خ

 اگر او به وعده گوید که دمِ دگر بیایم          همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را
تکرار : وعده/ مراعات نظیر: مکر، بفریبد، وعده/ واج آرایی: م -تکرار واج هاي گ

  کو؟ چند کنم تو را طلب، خانه به خانه در به در؟       چند گریزي از برم، گوشه به گوشه کو به
خانه به / مراعات نظیر: در، خانه، گوشه، کو/ واج آرایی: تکرار مصوت و/ تکرار: در، خانه، گوشه، کو/ جناس ناهمسان: بر -در

/ مجاز از همه جا: خانه، دربه در، گوشه به گوشه، کو به کو



٤

 هم ز فرِ شمس باشد این سبب!                باز، گرد شمس می گردم، عجب
 اشتقاق: گرد، می گردم/ تکرار: شمس/ ماجراي شمس تبریزيتلمیح به 

  صد هزاران بار، ببریدم امید           از که؟ از شمس، این زمن باور کنید
این باور کردنی ! این زمن باور کنید؟/ صد هزاران کنایه از بسیار زیاد/ امید بریدن کنایه از نا امیدي/ تلمیح/ اغراق/ واج آرایی ب

انکاري  پرسش: نیست
 چون حکایت می کند              از جدایی ها شکایت می کندنی ین بشنو ا

 تکرار: می کند/جناس ناهمسان: شکایت و حکایت/ نی استعاره از موالنا و نماد انسان کامل  و عارف

 هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست            ما به فلک رفته ایم عزم تماشا که راست؟
  به فلک رفتن کنایه از تعالی و عروج معنوي 

چپ و / جناس ناهمسان: که، به/ قافیه و جناس ناهمسان: راست، راست)/ تشخیص(استعاره : آواز عشق/ تضاد: چپ، راست
فلک مجاز از عالم معنا و ملکوت / هر نفس مجاز از هر لحظه/ اراست مجاز از همه ج

 باز همان جا رویم جمله که آن شهرماست              ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم
جناس ناهمسان : فلک، ملک/ تلمیح به آیه اناهللا و انا الیه راجعون/ شهر مجاز از وطن

  خود زفلک برتریم، وز ملک افزون تریم        زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست
چرا / جناس ناهمسان: فلک، ملک/ از رها کردن، فراموش کردن گذشتن از چیزي کنایه/ مراعات نظیر: فلک، ملک، کبریا

 پرسش تأکیدي: باید بگذریم: نگذریم
  ...بخت جوان یارما، دادن جان کار ما           قافله ساالر ما، فخر جهان مصطفاست

: »جهان، جوان«و » یار، کار«/ جناس ناهمسان: جان، جهان)/ قافیه میانی(سجع : یار، کار، ساالر/ جناس ناهمسان:جوان و جان
تکرار واج )/ تشخیص(استعاره » جوان بودن بخت«و » یار بودن بخت«/ جان دادن کنایه از عاشق پاکباز بودن/ جناس ناهمسان

تکرار : ما/ واج آرایی» ا«
 ....بنه به بالین، تنها مرا رها کن          ترك منِ خرابِ شبگرد مبتال کن رو، سر 

 واج آرایی ــِــ/ سر به بالین نهادن کنایه از خوابیدن، بی توجه بودن/ واج آرایی و/ واج آرایی ا
  دردي است غیر مردن، کان را دوا نباشد                   پس من چگونه گویم، کاین درد را دوا کن

واج / تکرار: درد و دوا/ مراعات نظیر: درد، مردن، دوا/ مصراع اول(اغراق / جناس ناهمسان: کان و کاین/ استعاره از عشق ددر
تضاد : درد، دوا/ ر  –آرایی د 

 در خواب دوش، پیري درکوي عشق دیدم            با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن
جناس ناهمسان : کوي، سوي/ واج آرایی د/ مراعات نظیر: خواب و دوش/ اضافه تشبیهی: کوي عشق

 به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد          گمان مبر، که مرا درد این جهان باشد
زي را داشتن کنایه از مهم بودن آن چیز و توجه به آن درد چی/ تابوت مجاز از پیکر و جسد/ تناسب: مرگ، تابوت/ واج آرایی د

 به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد!       دریغ! براي من مگري و، مگو دریغ
واج آرایی د / دیو استعاره از شیطان/ به دام چیزي افتادن کنایه از گرفتار و اسیر آن شدن / تکرار : دریغ/ تناسب: دام و دیو

  در زمین که نَرُست             چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ کدام دانه فرو رفت
واج آرایی د / تضاد: فرو رفت و نرست/ مراعات نظیر: دانه، زمین، روییدن/ اضافه تشبیهی: دانه انسان/ پرسش انکاري: مصراع اول

. استفهام انکاري یا پرسش تأکیدي زیرمجموعه آرایه کنایه هستند: توضیح/ ن –
 ذوق لطیف: س پنجم در

  به حرص از شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم          بیابان بود و تابستان و آب سرد
مراعات : شربت، آب سرد، استسقا/ تضاد: آب سرد، استسقا/ مصراع دوم کنایه از اضطرار/ خوردن شربت کنایه از خطا و اشتباه

در مصراع دوم » و«واج آرایی / جناس ناهمسان: بد، بود/ نظیر


