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تشبیه

ازریا که تشبیه کامل هب انقص

خالف است ،از این استغفرالله

(ادیب الممالک)

همانند کردن یا ادعای همانندی است میان دو یا چند چیز یا کس.
تشبیه چهار پایه دارد:

مشبه :چیز یا کسی که میخواهیم آنرا به چیز یا کس دیگر مانند کنیم.
مشبهبه :چیز یا کسی که مشبه را به آن مانند میکنیم.
وجهش�به :ویژگی یا ویژگیهای مش��ترک میان مشبه و مش��بهبه را گویند .بهعبارت دیگر وجهشبه همان
دلیل شباهت است.
ادات تشبیه :واژههایی که نشاندهندهی پیوند شباهت هستند که میتواند حرف ،فعل و … باشند .مانند:
مثل ،مانند ،بهسان ،به کردار ،همچون ،چون ،چو و … .
مثال:

 )1علم در هدایت چون نور است.
علم :مشبه /نور :مشبهبه /در هدایت :وجهشبه /چون :ادات تشبیه
به نرمی بر سر کارون همی رفت
 )2بلم آرام چون قویی ،سبکبار
بلم :مشبه /آرام :وجهشبه /چون :ادات تشبیه /قویی :مشبهبه /سبکبار :وجهشبه
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
 )3شبی چون شبه روی شسته به قیر
شبی :مشبه /چون :ادات تشبیه /شبه :مشبهبه /روی شسته به قیر :وجهشبه
( یهتکننتکنمشبه و مشبهبه طرفین تشبیه نامیده میشوند.
( یهتکننتکناگر ادات تشبیه یا وجهشبه را از یک تشبیه حذف کنیم ارزش ادبی تشبیه باالتر میرود.
( یهتکننتکناگر ادات تشبیه حرف باشد از نظر دستوری حرف اضافه است.
( یهتکننتکناگر با مشبه و مشبهبه ،ترکیب اضافی بسازیم آن ترکیب را اضافهی تشبیهی گویند.
( یهتکننتکنهر اضافهی تشبیهی ،صنعت تشبیه ایجاد میکند.
( یهتکننتکنبرای تشخیص اضافهی تشبیهی به موارد زیر توجه میکنیم:
الف) ترکیب اضافی باشد (یعنی مضاف و مضافالیه باشد نه صفت و موصوف)
ب) کلمهی دوم به کلمهی ا ّول ش��باهت داش��ته باشد( .البته گاهی کلمهی ا ّول به کلمهی دوم شباهت دارد
لب لعل)
مانندِ :
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مثال:

ا ّو ًال :ترکیب اضافی است.
چراغ هدایت
ثانی ًا :هدایت مانند چراغ است

پس اضافهی تشبیهی است و تشبیه ایجاد میکند.
مهد زمین ا ّو ًال :ترکیب اضافی است.
ثانی ًا :زمین مانند مهد (گهواره) است
پس اضافهی تشبیهی است و تشبیه ایجاد میکند.
حجاب ظلمانی ← ترکیب وصفی است پس نمیتواند اضافهی تشبیهی باشد.

مثال:

مجموعهی مهمترین اضافههای تشبیهی کتابهای درسی (بررسی کنید که چرا این مثالها اضافهی
تشبیهی هستند):
محبت  -بار امانت  -د ِر صلح  -شاهد آرزو -
باران رحمت  -همای رحمت  -سحاب رحمت  -تخم ّ
بار فقر  -شبستان درونم  -گورستان شکم  -تهمت هستی  -قطار فشنگ  -چراغهای ذهن  -موج
الست  -کشتی قالب  -نقاب حزنانگیز ظلمت  -خرمن زلف  -باغ عشق  -خلوت خانهی مکاشفات
محبت  -کیمیای سعادت  -علم
 شربت وصال ُ -د ّر لفظ دری  -پلّههای ابر  -سیل اشک  -نسیم ّعش��ق  -نامهی اعمال جراید  -سمند س��خن  -میدان ذهن  -چاه ضاللت  -معلّم عشق  -بیشهی
عش��ق  -مرغان اس��اطیر  -ف ّوارهی هوش  -پیرای��هی خرد  -دندههای نی  -ب��اغ زندگی  -تابوت
تخیل  -نخل والیت  -بادهی مهر  -جام
پس��ت خاک  -رکود نشس��تن  -جویبار لحظهها  -فرعون ّ
عافیت  -ش��اخ آرزو  -گل عیش  -نقد جوانی  -خنجر غم  -کوچهس��ار ش��ب  -بحر فکر  -س��اغر
فراش باد صبا  -دایهی ابر
م��رگ  -دام بال  -رش��تهی افکار  -زندان قفس  -م��رغ دل  -بند غم ّ -
بهاری  -بنات نبات  -مهد زمین  -قبای سبز ورق  -اطفال شاخ  -کاله شکوفه  -دیوار ا ّمت  -بحر
مکاشفت  -ملک قناعت  -جام تجلّی صفات  -گلهای شادی  -باغ خاطر  -صحن دو چشمان  -باغ
نگاه  -شراب فرقت  -داس دروگر وقت  -بهار آرزو  -آفتاب وفا  -رشتهی جان  -هدهد صبا  -لعل
لب  -خانهی دل  -بند بال  -زه آب دیدگان  -ا ّرابهی بیرحم زمان  -امانت عشق  -صحیفهی عالم
 کش��تی عشق  -سفر عش��ق  -موج بلند دستها  -درخت بیداد  -خیمهی انس  -پیرزن عشوهگرمحبت  -ش��بنم
ده��ر  -خرمن ادب  -اقلیم عش��ق  -دری��ای غم  -گنج معرفت  -ابر کرم  -باران ّ
محبت  -آفتاب نظر  -صدف امانت معرفت  -نی وجود  -حصار
عش��ق  -سرنش��تر عش��ق  -گوهر ّ
لجهی بدنامی  -ش��ب تیرهی
بردباری  -چراغ هدایت  -پردهی عفاف  -خواب غفلت  -کتم عدم ّ -
س��تم  -لوح بقا  -مس وجود  -ش��ب فرقت  -الش��هی زمین  -س��یل حوادث  -آیینهی قلب  -دام
جان  -آیینهی آب  -پردهی غنچه  -گنج هنر  -لهب فراق  -بنای ظلم  -گلهای خیال  -غرفهی
بلند آسمان  -پروانههای شوق  -بارانهای غیبی سکوت  -خلوت انس  -کاسهی این فهمها  -دام
تخیل  -سراچهی ذهن  -دفتر عشق  -خانهی ا ّول حافظه  -صفحهی ضمیر
تعلّق خاک  -جوانههای ّ
روحانیت  -بزم عش��ق  -لباس
 جامهی تقوا  -جامهی خواری  -جرعهی اندوه  -تیر بال  -نس��یمّ
الفاظ زیبا  -گل دستهی سرو  -بار غم  -حوض نقّاشی
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سؤالهای چهارگزینهای

سراسری
”1

(سراسری تجربی )94 -
1در منظومهی زیر چند تشبیه وجود دارد؟
«مرا هر لفظ فریادی اس�ت کز دل میکنم بیرون /مرا هر ش�عر دریایی اس�ت لبریز از شراب
خون /کجا ش�هد اس�ت این اشکی که در هر دانهی لفظ است /مرا این ،کاسهی خون است/،
چنین آسان منوشیدش».

”2

2در کدام بیت ،وجه شبه ،محذوف است؟

”3

3آرايههاي تشبيه در كدام بيت بيشتر است؟

”4

«4مشبه» در کدام گزینه ،ذکر نشده است؟

”5

5در کدام گزینه همهی ترکیبها «اضافهی تشبیهی» است؟

(سراسری  -89ریاضی)

”6

6در کدام بیت ،طرفین تشبیه ،فقط یک کلمه نیست؟

(سراسری  - 84انسانی)

 )1سه

 )2چهار

 )1ز ش��رم چهرهی چون آفتابت اندر صبح
 )2ناتوان بودم به بویش نیم ش��ب برخاستم
 )3مقام کعبهی وصل تو دور افتاده است از ما
 )4آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ

 )1صد خ��ار بال از دل ديوانهي ما خاس��ت
 )2اي س��يل اش��ك خاك وجودم به باد ده
 )3سروي اس��ت قامت تو از ناز سر كشيده
 )4مرغ دل تا دام زلف و دانهي خال تو ديد

 )3پنج

 )4شش

س��تاره خون ش��ود از چشم آس��مان بچکد
تا به کویش چون نسیم افتان و خیزان بودهام
نه س��از رفتن است آنجا مرا نه برگ نارفتن
گِرد خود گردی از آن تر دامنی چون آس��یا

(سراسری  - 93ریاضی)

ه��ر روز كه بي س��اقي گلچهره نشس��تيم
ت��ا ب��ر دل كس��ي ننش��يند غب��ار م��ن
ماه��ي اس��ت ع��ارض ت��و از ن��ور آفريده
طاي��ر انديش��هام افت��اد در دام ه��وس

 )1قهوهخانه گرم و روشن بود همچون شرم
 )2چوبدستی منتشا مانند در دستش
 )3گرد بر گردش به کردار صدف برگرد مروارید /پای تا سر گوش
 )4چاه چونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور /و غمانگیز و شگفتآور

 )1گوشهی کاله ،روی ماه ،روی تعظیمّ ،قبهی عرش
 )2آبروی بندگان ،جمال عشق ،اوج بالغت ،تقصیر خویش
 )3دروگر زمان ،عصارهی تاک ،شهد فایق ،موسم ربیع
 )4بنات نبات ،بحر مکاشفت ،مهد زمین ،تیر مژگان

 )1خداون��دا ش��بم را روز گ��ردان
 )2ش��بی دارم س��یاه از صب��ح نومی��د
 )3ن��دارم طاق��ت ای��ن ک��ورهی تن��گ
 )4چ��و ب��ر زد آت��ش مش��رق زبان��ه

(سراسری زبان )94 -

(سراسری  - 93تجربی)

چ��و روزم ب��ر جه��ان پی��روز گ��ردان
در ای��ن ش��ب روس��پیدم کن چو خورش��ید
خالص��ی ده مرا چ��ون لعل از این س��نگ
َملِ��ک چ��ون آب ش��د ز آنج��ا روان��ه
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”7

7در کدام عبارت ،آرایهی «تشبیه» وجود ندارد؟

”8

8در همهی گزینهها بهج ز گزینهی ……… ،آرایهی «تشبیه» ،موجود است.

(سراسری  -81انسانی)

”9

9در کدام گزینه یکی از ارکان «تشبیه» ،محذوف است؟

(سراسری  -80تجربی)

(سراسری  - 83زبان)

وحشتناک غارها حرکتی نداشت.
 )1هوا همچون نگاه
ِ
 )2شیههی چند اسب بیشکیب ،سکوت دشت را در هم میشکست.
 )3سوسوی چند مشعل ،پردهی سیاه شب را میدرید و پیش میرفت.
 )4او در یک شب ظلمانی ،چون اختری روشن و پر فروغ از تاریکیها و سیاهیها گریخت.

 )1م��را چ��ون هات��ف دل دی��د دمس��از
 )2سخن ،جان است و جان داروی جان است
 )3جمال��ش ب��اد دای��م عال��م اف��روز
 )4تو مردم بین که چون بیرای و هوشاند

ب��رآورد از رواق ه ّم��ت آواز
مگ��ر چ��ون ج��ان عزی��ز از بهر آن اس��ت
ش��بش ،م�� ّواج ب��اد و روز ،ن��وروز
ک��ه جان��ی را ب��ه نان��ی میفروش��ند

 )1او نگاهش مثل خنجر بود.
 )2چاه چونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور
 )3قهوهخانه گرم و روشن بود ،همچون شرم
 )4گرچه بیرون تیره بود و سرد ،همچون ترس

1 010در کدام گزینه ،هر دو کلمهی قافیه ،وجهشبه ،محسوب میشوند؟

(سراسری - 80انسانی)

1 111در کدام گزینه هر چهار پایهی تشبیه ذکر شده است؟

(سراسری  - 79انسانی)

1 212در کدام بیت ،از آرایهی «تشبیه» ،استفاده شده است؟

(سراسری  - 78ریاضی)

 )1ای دفتر حسن تو را فهرست ّ
خط و خالها
 )2رخ گل را ک��ه عک��س روی یار اس��ت
 )3روی تو چون نوبه��ار جلوهگری میکند
 )4روزی که در جام شفق ُمل کرد خورشید

 )1ا ّی��ام گل چ��و عمر به رفتن ش��تاب کرد
 )2تو س��رو جویب��اری ،تو الل��هی بهاری
 )3چو دریای خون ش��د همه دش��ت و راغ
َ )4ک��ه نی��م کوهم ز صب��ر و حل��م و داد
 )1جواه��ر ت��و بخش��ی دل س��نگ را
 )2خ��رد را ت��و روش��ن بص��ر ک��ردهای
 )3مهن��دس بس��ی جوی��د از رازش��ان
 )4هم��ه آفری��ده اس��ت ب��اال و پَس��ت

تفصیلها پنهان ش��ده در پ��ردهی اجمالها
ه��وا مشّ ��اطه آب آیین��هدار اس��ت
زل��ف ت��و چ��ون روزگار پ��ردهدری میکند
بر خش��ک چوب نیزهها گل کرد خورش��ید
س��اقی به دور بادهی گلگون ش��تاب کن
ت��و ی��ار غمگس��اری ،ت��و ح��ور دلربایی
جه��ان چون ش��ب و تیغها چ��ون چراغ
ک��وه را چ��ون در ربای��د تندب��اد

روی جوه��ر کش��ی رن��گ را
ت��و در ِ
چ��راغ هدای��ت ت��و برک��ردهای
ندان��د ک��ه چ��ون ک��ردی آغازش��ان
توی��ی آفرینن��دهی ه��ر چ��ه هس��ت

1 313در کدام گزینه« ،اضافهی تشبیهی» ،وجود دارد؟

 )1چ��و بادن��د پنه��ان و چ��االک پ��وی
 )2س��حرها بگرین��د چن��دان ک��ه آب
 )3نش��اید ب��ه دارو ،دوا کردش��ان
 )4ن��ه تلخ اس��ت صبری که بر یاد اوس��ت

1 414کدام گزینه ،میتواند «مشبّه» بیت زیر باشد؟
«تو گفتی گرد زنگار است بر آیینهی چینی

 )1ابر

 )2آتش

(سراسری  - 78هنر)

چ��و س��نگند خام��وش و تس��بیحگوی
ف��رو ش��وید از دیدهش��ان کُح��ل خ��واب
ک��ه ک��س مطلّ��ع نیس��ت ب��ر دردش��ان
که تلخی ش��کر باش��د از دس��ت دوس��ت

(سراسری  - 77انسانی)

تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزهگون دیبا»

 )3باد

 )4برق

6

1 515در کدام بیت از آرایهی «تشبیه» ،استفاده نشده است؟

(سراسری  - 77انسانی)

1 616در کدام گزینه «تشبیه» بهکار نرفته است؟

(سراسری  - 76ریاضی)

1 717در کدام بیت صنعت ادبی «تشبیه» بهکار نرفته است؟

(سراسری  - 76ریاضی)

 )1ای��ن دهر دونده ب��ه یکی مرک��ب مانَد
 )2بنگ��ر به س��تاره ک��ه بتازد س��پس دیو
 )3چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش
 )4گیتیت یکی بندهی بدخوس��ت مخوانش
 )1برآم��د ب��ادی از اقص��ای باب��ل
 )2ب��ه ک��ردار چ��راغ نی��م م��رده
 )3ف��رو باری��د باران��ی ز گ��ردون
 )4ز روی بادی��ه برخاس��ت گ��ردی

نه��ال خداین��د
 )1خل��ق هم��ه یکس��ره
ِ
 )2ش��مع خ��رد برف��روز در دل و بش��تاب
 )3گر نپس��ندی هم��ی که خون��ت بریزند
مع��دن عل��م اس��ت دل ،چرا بنش��اندی
)4
ِ

1 818در کدام بیت «تشبیه» بهکار نرفته است؟

 )1این زبان چون سنگ و هم آهنوش است
 )2چونک��ه ت��ا اقص��ای هندس��تان رس��ید
 )3ح��رف ِچ ْب��ود؟ ت��ا ت��و اندیش��ی از آن
 )4نکت��های کان َجس��ت ناگ��ه از زب��ان

ک��ز کار نیاس��اید ه��ر چن��د دوانی��ش
چ��ون ز ّر گدازی��ده که ب��ر قی��ر چکانیش
زی��را ک��ه بگس��ترد خ��زان راز نهانی��ش
زی��را ز ت��و بدخ��و بگری��زد چ��و بخوانیش

هبوبش خاره د ّر و باره افکن (هبوب :وزش)
ک��ه ه��ر س��اعت ف��زون گ��رددش روغن
چن��ان چ��ون ب��رگ گل ب��ارد به گلش��ن
ک��ه گیت��ی ک��رد همچ��ون خ�� ّز ادک��ن

هی��چ نه برکن ت��و زین نهال و نه بش��کن
دل روش��ن ب��ه س��وی عال��م روش��ن
ب��ا ِ
خ��ون دگر ک��س چرا کن��ی تو ب��ه گردن
ج��ور و جف��ا را در ای��ن مب��ارک مع��دن

(سراسری  - 76هنر)

و آنچ��ه بجه��د از زب��ان چون آتش اس��ت
در بیاب��ان طوط��ی چن��دی بدی��د
ح��رف چب��ود؟ خ��ار دی��وار رزان
همچ��و تی��ری دان که جس��ت آن از کمان

«1 919اضافه تش�بیهی» ،در بیت« :نبود از تو گزیری چنین که بار غم دل /زدس�ت شکوه گرفتم به
(سراسری  - 75ریاضی)
دوش ناله کشیدم» کدام است؟

 )2دوش ناله

 )1غم دل

2020کدام ترکیب« ،اضافهی تشبیهی» است؟

 )1چشم دل

 )2پای تغابن

 )3دست شکوه
 )3گوش جان

 )4بار غم

(سراسری  - 75ریاضی)

 )4چراغ هدایت

2121در همهی گزینهها ،بهجز گزینهی……… ،صنعت ادبی «تشبیه» ،دیده میشود.

(سراسری  - 75تجربی)

 )2مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی
 )1من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
ّ
 )3گهی چو اشک نشستم ،گهی چو رنگ پریدم  )4بگذار تا به چاه مذلت فرو رود

2222از بی�ت« :ای�ن دین هدی را به مثل دای�رهای دان  /پیغمبر ما مرکز و حی�در خط پرگار» کدام
(سراسری  - 75هنر)
«تشبیه» دریافت نمیشود؟

		
 )1اسالم به دایره
		
 )3حیدر به خط پرگار

 )2پیغمبر به مرکز دایره
 )4دین به اسالم

2323در همهی گزینهها ،بهجز گزینهی ………« ،اضافهی تشبیهی» بهکار رفته است؟

 )1در اعماق دریاها و اوج آسمانها تو را میجویند.
خرد ،بازیچهی کوچکترین موجش میگردد.
 )2غ ّواص َ
 )3گهوارهی لرزان زمین ،با کوههای گران سنگ ،استوار گردید.
 )4هستی خود را در اقیانوس بیکران وجود محو خواهند کرد.

(سراسری  - 75هنر)
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2424در همهی بیتها بهجز بیت ……… ،طرفین تشبیه ،بیش از یک کلمه است.

(سراسری  - 75انسانی)

2525در همهی گزینهها ،بهجز گزینهی ………« ،تشبیه» بهکار رفته است.

(سراسری  - 75انسانی)

ی ران��دم ف��رس را من ب��ه تقریب
 )1هم�� 
 )2عن��ان ب��ر گ��ردن س��رخش فکن��ده
 )3دم��ش چ��ون تافت��ه بن��د بریش��م
 )4دم عق��رب بتابی��د از س��ر ک��وه

چ��و انگش��تان م��رد ارغن��ون زن
چ��و دو م��ار س��یه ب��ر ش��اخ چن��دن
س��مش چ��ون ز آه��ن و ف��والد ه��اون
چن��ان دو چش��م ش��اهین از نش��یمن

 )1امشب در این پهنه ،مردانی بزرگ و دلیر شهید شدهاند.
 )2زورق حیات در مردابی تاریک و بیخروش غرق شده بود.
 )3ستارگان مانند چراغ نیمه مردهی شبانان ،فجایع بشر ّیت را مینگریستند.
 )4ماه چون مشعل آسمانی ،هر شب از فراز اقیانوسها میگذرد.

2626کدام ترکیب« ،اضافهی تشبیهی» است؟

 )1انگشت ندامت

 )2بحر جان

 )3چشم آز

2727در کدام بیت ،صنعت «تشبیه» ،مشهود نیست؟

 )1ب��ر خ��وان سرگش��اده آزادی از خ��دای
ّ
ش��ط حادث��ات ب��رون آی از لب��اس
 )2در
 )3ش��مع خ��رد برف��روز در دل و بش��تاب
 )4گوین��دهی خالف رض��ا در هوای نفس

 )4گوش جان

(سراسری  - 74تجربی)

داد از س��ر بری��ده به ه��ر رگ صالی غیر
کاول برهنگی است که شرط شناوری است
ب��ا دل روش��ن ب��ه س��وی عال��م روش��ن
جوین��دهی رض��ای خ��دا در رض��ای غی��ر

2828در کدام بیت از «تشبیه» استفاده نشده است؟

 )1زن��ی که گوه��ر تعلیم و تربی��ت نخرید
 )2ز بی��ش و کم زن دان��ا نکرد روی ترش
 )3چه حلّهای اس��ت گرانت��ر ز حلیت دانش
 )4ب��ه روز حادث��ه ان��در یم ح��وادث دهر

(سراسری  - 75انسانی)

(سراسری  - 74هنر)

فروخ��ت گوه��ر عم��ر عزی��ز را ارزان
ب��ه ح��رف زش��ت نیال��ود نیکم��رد دهان
چه دیبهای اس��ت نکوتر ز دیب��هی عرفان
امید سعی و عملهاست هم از این ،هم از آن

2929ب�ا توجه ب�ه بیت« :این نان و آب چرخ ،چون س�یل اس�ت بیوفا /من ماهی�م ،نهنگم ،عمانم
(سراسری  - 74انسانی)
آرزوست» کدام گزینه «مشبّهبه» نیست؟

 )1سیل

 )2عمان

 )3ماهی

 )4نهنگ

ِ
ابیات همهی گزینهها ،بهجز گزینهی ……… همهی ارکان تشبیه آمده است.
3030در

 )1آنکه لرزد همچو مرغ نیم بسمل ،صبح و شام
 )2هر نس��یمی که به من بوی خراسان آرد
 )3خوش��بخت آنکه مادر دانا به روز و شب
 )4وظیفهی زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟

		

(سراسری  - 73ریاضی)

در زمستان ،پیکر عریان دهقان است و بس
چ��ون دم عیس��ی در کالب��دم ج��ان آرد
چونان فرش��ته بر س��ر او سایهگس��تر است
یکی است کشتی و آن دیگری است کشتیبان

3131در بیت« :مرا س�تارهی صبحی که هر چه کوش�یدم  /ش�د آخر از نظرم ناپدید مادر بود» کدام
(سراسری  - 73تجربی)
رکن تشبیه ،محذوف است؟

 )1ادات تشبیه

مشبه
ّ )2

مشبهبه
ّ )3

 )1احسان

 )2ریسمان

 )3گردن

 )4وجهشبه

«3232مش�بّهبه» در بیت« :نه این ریس�مان میبرد با منش  /که احسان کمندی است در گردنش»
(سراسری  - 72ریاضی و هنر)
کدام کلمه است؟

 )4کمند

8
3333در مصراع ا ّول بیت« :تو را آتش عش�ق اگر پر بس�وخت  /مرا بین که از پای تا سر بسوخت»
(سراسری  - 69ریاضی و هنر)
کدامیک از ارکان تشبیه محذوف است؟

 )1وجهشبه

مشبهبه
ّ )2

مشبه
ّ )3

 )1ادات تشبیه

مشبهبه
ّ )2

مشبه
ّ )3

 )1اندیشه به طال

 )2سالک به مرغ

 )3شناخت به بال

 )4ادات تشبیه

3434در بیت« :چو ش�یران به کش�تی درآویختن�د /ز تنها خون و خوی هم�ی ریختند» کدام رکن
(سراسری  - 69انسانی)
تشبیه محذوف است؟

 )4وجهشبه

3535با توجه به عبارت« :تلمیذ بیارادت عاشق بیزر است و روندهی بیمعرفت مرغ بیپر» ،کدام
(سراسری  - 67ریاضی)
تشبیه درست نیست؟
3636کدام گزینه «اضافهی تشبیهی» نیست؟

ّ )1
شط آتشین

ّ )2
شط خون

ّ )3
شط مرگ

 )4شاگرد به عاشق

(سراسری  - 67ریاضی)

ّ )4
شط نومیدی

3737با توجه به بیت« :بر گل س�رخ از نم اوفتاده آللی  /همچو عرق بر عذار ش�اهد غضبان» ،کدام
(سراسری  -67هنر)
تشبیه درست نیست؟

 )1رخسار شاهد غضبان به گل
		
 )3عرق به شبنم

 )2شاهد به گل
 )4شبنم به مروارید

تألیفی
3838در کدام گزینه ،طرفین تشبیه ،با دیگر گزینهها متفاوت است؟

 )1از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
 )2آن قطرهی باران که برافتد به گل س��رخ
 )3آن فس��ون دی��و در دله��ای ک��ژ
 )4در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟

کان��در غم��ت چو ب��رق بش��د روزگار عمر
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
م��یرود چ��ون کف��ش ک��ژ در پ��ای ک��ژ
نقطهی دوده که در حلقهی جیم افتاده است

3939در کدام گزینه ،اضافهی تشبیهی دیده نمیشود؟

 )1بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
 )2دایهی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
 )3درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربرگرفته.
 )4اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.

4040در کدام گزینه« ،وجهشبه» در مصراع دوم آمده است؟

 )1چ��ون رای��ت عش��ق آن جهانگی��ر
 )2از ج��ای چ��و م��ار حلق��ه برجس��ت
 )3ص�لای یوس��ف گل ش��د جهانگی��ر
 )4گ��ر چ��ه ز ش��راب عش��ق مس��تم

ش��د چ��ون م��ه لیل��ی آس��مانگیر
در حلق��هی زل��ف کعب��ه زد دس��ت
زلیخ��ای ج��وان ش��د عال��م پی��ر
عاش��قتر از ای��ن کن��م ک��ه هس��تم

4141در کدام بیت طرفین تشبیه (مشبه و مشبهبه) یک کلمه نیستند بلکه یک جملهاند؟

 )1در ش��جاعت ش��یر ربّانیس��تی
 )2دی��دهی اه��ل طم��ع ب��ه نعم��ت دنیا
 )3گرت ز دس��ت برآید چو نخل باش کریم
 )4ش��بی چون ش��به ،روی شس��ته به قیر

در م��ر ّوت خ��ود ک��ه دان��د کیس��تی؟
پ��ر نش��ود همچن��ان ک��ه چ��اه به ش��بنم
ورت ز دس��ت نیای��د چو س��رو ب��اش آزاد
ن��ه به��رام پی��دا ن��ه کی��وان ن��ه تی��ر
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4242در کدام گزینه« ،اضافهی تشبیهی» نمییابید؟

 )1چو دریای خون ش��د همه دش��ت و راغ
 )2دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
 )3گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما
 )4نالم بهدل چو ن��ای من اندر حصار نای

جه��ان چ��ون ش��ب و تیغها چ��ون چراغ
ت��ا کیمی��ای عش��ق بیاب��ی و زر ش��وی
در این سیالب غم ،دسته گلی شاداب را ماند
پس��تی گرفت ه ّمت م��ن زی��ن بلند جای

4343در کدام گزینه ،دو مصراع ،برای هم ،مشبه و مشبهبه واقع نشدهاند؟

 )1به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله
 )2عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟
 )3تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
 )4کنی��زان و غالم��ان گ��رد خ��رگاه

4444در کدام گزینه ،دو تشبیه ،به چشم نمیخورد؟

 )1گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما
 )2عش��ق دریای��ی کران��ه ناپدی��د
 )3ص�لای یوس��ف گل ش��د جهانگی��ر
 )4گرت زدس��ت برآید چو نخل باش کریم

ب��ه ندیم ش��اه ماند ک��ه به کف ای��اغ دارد
همچو بر صفحهی گل قطرهی باران بهاری
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم
م��اه
خرم��ن
گ��رد
ثری��اوار

در این سیالب غم دسته گلی شاداب را ماند
ک��ی ت��وان ک��ردن ش��نا ای هوش��مند
زلیخ��ای ج��وان ش��د عال��م پی��ر
ورت ز دس��ت نیای��د چو س��رو ب��اش آزاد

4545در بیت زیر چند «تشبیه» موجود است؟
«تو سرو جویباری ،تو اللهی بهاری  /تو یار غمگساری ،تو حور دلربایی»

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

4646در کدام بیت «وجهشبه» در مصراع دوم موجود است؟

 )1تو همچو صبحی و من شمع خلوتِ سحرم
یوس��ف گل ش��د جهانگی��ر
 )2ص�لای
ِ
 )3تو س��ر ِو جویب��اری ،تو الل��هی بهاری
نعم��ت دنیا
 )4دی��دهی اه��ل طم��ع ب��ه
ِ

تبسمی کن و جان بین که چون همی َس َپرم
ّ
زلیخ��ای ج��وان ش��د عال��م پی��ر
ت��و ی��ار غمگس��اری ،ت��و ح��ور دلربای��ی
ُپ��ر نش��ود همچن��ان ک��ه چ��اه به ش��بنم

4747در کدام گزینه ،تشبیهات بیشتری به کار رفته است؟

 )1روز چو ش��معی به شب ،زود رو و سرفراز
مس وجود چو مردان ره بشوی
 )2دست از ِ
 )3همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش
 )4بَل��م آرام چ��ون قوی��ی س��بکبار

ش��ب چو چراغی به روز ،کاس��ته و نیمتاب
ت��ا کیمی��ای عش��ق بیاب��ی و زر ش��وی
تو به ه��ر ضرب که خواهی ب��زن و بنوازم
ب��ه نَرم��ی ب��ر س��ر کارون هم��ی رف��ت

4848در کدام گزینه« ،ادات تشبیه» بهکار نرفته است؟

 )1دلم در بیقراری ،چشمهی سیماب را ماند  )2شبی چون شَ َبه ،روی شسته به قیر
مس وجود چو مردان ره بشوی
 )3در شجاعت ،شیر ربّانیستی
 )4دست از ِ
4949در کدام بیت« ،وجهشبه» بر «مشبهبه» مقدم شده است؟

 )1قطره تویی ،بحر تویی ،لطف تویی ،قهر تویی
 )2ا ّی��ام گل چ��و عمر به رفتن ش��تاب کرد
 )3در ش��ـــجاعت ش��ــیر ربّانیس��ــتی
 )4چو دریای خون ش��د همه دش��ت و راغ

قن��د تویی ،زه��ر توی��ی ،بیش می��ازار مرا
س��اقی به دور ب��ادهی گلگون ش��تاب کن
در م��ر ّوت خ��ود ک��ه دانــ��د کیس��تی
جه��ان چ��ون ش��ب و تیغها چ��ون چراغ
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5050در کدام گزینه ،ادات تشبیه ،به صورت پسوند است؟

 )1آن ش��اخههای نارن��ج ان��در می��ان ابر
 )2آن قطرهی باران که برافتد به گل س��رخ
 )3کنی��زان و غالم��ان گ��رد خ��رگاه
 )4لبت تا در لطافت اللهی س��یراب را ماند

چ��ون پارهه��ای اخگ��ر ان��در می��ان دود
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
ثـــر ّی��اوار گِـــ��ر ِد خرمــ��ن مــــ��اه
دلم در بیقراری چش��مهی س��یماب را ماند

5151در کدام گزینه ،تشبیه بیشتری بهکار رفته است؟

 )1چو دریای خون ش��د همه دش��ت و راغ
 )2گرت ز دس��ت برآید چو نخل باش کریم
 )3در ش��جاعت ش��یر ربّانیس��تی
 )4آش��نایان ره عش��ق در ای��ن بحر عمیق

جه��ان چ��ون ش��ب و تیغها چ��ون چراغ
َورت ز دس��ت نیای��د چو س��رو ب��اش آزاد
در م��ر ّوت خ��ود ک��ه دان��د کیس��تی
غرق��ه گش��تند و نگش��تند ب��ه آب آل��وده

 )1آن ش��اخههای نارن��ج ان��در می��ان ابر
 )2ب��ر ط��رف رود چون بوزد ب��اد بر درخت
 )3چون ل��وح آزمونه که نقاش چربدس��ت
 )4چ��ون کودکی صغیر ک��ه با خامهی طال

چ��ون پارهه��ای اخگ��ر ان��در می��ان دود
آی��د ب��ه گ��وش نالهی ن��ای و صفی��ر رود
ال��وان گونهگ��ون را ب��ر وی بیازم��ود
کژمژ خطی کش��د به یک��ی صفحهی کبود

 )1بنال مطرب مجلس بگوی گفتهی سعدی
 )2ب��ه تولاّ ی تو در آت��ش محنت چو خلیل
 )3آیین��هی س��کندر ج��ام می اس��ت بنگر
 )4ه��ر چ��ه خواه��ی در س��وادش رنج برد

ش��راب اُن��س بیاور ک��ه من نه م��رد نبیدم
گویی��ا در چم��ن الل��ه و ریح��ان ب��ودم
ت��ا بر ت��و عرض��ه دارد اح��وال مل��ک دارا
تیغ صرصر خواهدش حالی سترد (صرصر :تندباد)

5252در کدام بیت «تشبیه» نمییابید؟

5353در همهی بیتها ،بهجز بیت ………« ،اضافهی تشبیهی» بهکار رفته است.

5454در بیت« :رویم از بس ظلمت و اندوه و غم چون قیر ش�د  /ش�یر رویم قیر گش�ت و قیر مویم
شیر شد» ،چند تشبیه موجود است؟

 )1سه

 )2چهار

 )1گل

 )2لب

 )3پنج

 )4شش

 )3بلبل

 )4بوتیمار

5555در بیت زیر کدام واژه «مشبّهبه» نیست؟
«تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمیآید /روا داری که من بلبل ،چو بوتیمار بنشینم»
5656در کدام گزینه« ،وجهشبه» موجود است؟

 )1گوی زمین ربودهی چوگان عدل اوست
 )2اگ��ر پ��ای در دام��ن آری چ��و ک��وه
 )3مزرع س��بز فل��ک دی��دم و داس مه نو
 )4آتش اس��ت این بانگ نای و نیس��ت باد

5757درکدام بیت «اضافهی تشبیهی» مییابید؟

 )1چ��و ب��ر زد آت��ش مش��رق زبان��ه
 )2کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب
 )3جایی نرس��د ک��س به توانای��ی خویش
 )4دیدهی عقل مست تو ،چرخهی چرخ پست تو

وی��ن برکش��یده گنب��د نیل��ی حصاره��م
س��رت ز آس��مان بگ��ذرد در ش��کوه
یادم از کش��تهی خویش آم��د و هنگام درو
ه��ر ک��ه ای��ن آت��ش ن��دارد نیس��ت ب��اد
َملِ��ک چ��ون آب ش��د زان ج��ا ،روان��ه
تا س��ر زلف س��خن را ب��ه قلم ش��انه زدند
الاّ ت��و چ��راغ رحمت��ش داری پی��ش
گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود

5858در بیت« :سلسلهی موی دوست حلقهی دام بالست  /هر که در این حلقه نیست ،فارغ از این
ماجراست» چند تشبیه موجود است؟

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
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«5959تشبیه» موجود در کدام گزینه ،هر دو مصراع را درگیر نکرده است؟

 )1م��ی ان��در ک��ف س��اقی بیحج��اب
 )2هس��ت به پیرامنش طوفکنان آس��مان
 )3مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب
 )4خموش گردم ازین پس که از خموشی من

س��هیلی اس��ت در پنج��هی آفت��اب
آری ب��ر گ��رد قط��ب چ��رخ زند آس��مان
که در پی اس��ت ز ه��ر س��ویت آه بیداری
جدا ش��ود حق و باطل چنانک��ه دانه ز کاه

آزمایشی

6060وجه شبه تشبیههای متن زیر بهترتیب کدام است؟
«وقتی پیاده شدیم ،مثل مور و ملخ از کمین گاههای خود درآمدند و دور ماشین جمع شدند و راننده
و سرنشین را مثل کیسهی شن به پایین جاده پرتاب کردند».
(قلمچی )95 -

 )1کثرت ،ثقالت

 )2خردی ،ثقالت

 )3خردی ،حقارت 		

 )4کثرت  -حقارت

6161واژهی «جام» رکنی از تش�بیه بیت زیر اس�ت .این واژه در بی�ت گزینهی ……… نیز همان
(قلمچی )95 -
رکن از تشبیه است.
گ�ردن م�ن»
«ج�ز از ج�ام توحی�د هرگ�ز ننوش�م زن�ی گ�ر ب�ه تی�غ س�تم
ِ

 )1ای ک��ه ان��در شکس��ت م��ا کوش��ی
 )2ب��ه کام خوی��ش جام��ی م��ی نخوردم
 )3مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد
 )4چونپیاپیکردوبرمنریختزانسانجامچند

آش��تی ک��ن ،چ��و ج��ام م��ا نوش��ی
ک��ه ج��ام زه��رش ان��در پ��ی نخ��وردم
ف��ارغ ز م��ادر و پ��در و س��یم و زر فت��اد
آن می چون زر سرخم برد اندر کان خویش

6262در کدام گزینه تعداد تشبیه بیشتر است؟

(قلمچی )95 -

6363در ابیات زیر چند «تشبیه» وجود دارد؟
الف) فغان که شمع صفت زین بهار نومیدی
ب) در تنگن�ای خان�هی گ�ردون هاللوار

(قلمچی )95 -

 )1تا ز آغوش وداعت داغ حیرت چیده است
 )2بنای سرکشی چون اشک سر تا پا خلل دارد
 )3فغان که ش��مع صفت زین بهار نومیدی
 )4در تنگن��ای خان��هی گ��ردون هاللوار

 )1سه

 )2چهار

همچو شمع گشته در چشمم نگه ،خوابیده است
عالج س��یل آفت ُکن ،س��ر بند ادب مگشا
ندی��د ک��س گل انج��ام ب��ر س��ر آغ��از
خواهی س��رت به س��قف نیای��د خمیده رو

ندی�د ک�س گل انج�ام ب�ر س�ر آغ�از
خواهی س�رت به س�قف نیای�د خمیده رو

 )3پنج

 )4شش

(قلمچی )95 -
6464در عبارت زیر چند «تشبیه» بهکار رفته است؟
«صب�ح زالل چون آب گوارای چش�مهها از کرانهی خاور برمیتراود و روش�نایی نیلگون خود
را بر زمین میپاش�اند .روشن اما سایهوش اس�ت .صبح دمادم رنگ میبازد و به شیرگونگی
میگراید؛ زاده میشود کودک صبح».

 )1چهار

 )2پنج

 )3شش

 )4هفت

6565در عبارت «قرآن مانند اس�ت به بهش�ت جاودان»« ،بهش�ت» رکنی از تش�بیه است .در بیت
(قلمچی )95 -
گزینهی ……… نیز «بهشت» در همین جایگاه به کار رفته است.

 )1نهحرصعلموهنرماندشاننهحرصبهشت
 )2ک��دام ب��اغ ب��ه دی��دار دوس��تان ماند؟
 )3مان��د ب��ه بهش��ت آن رخ گندمگون��ش
 )4زاه��د ز انتظ��ار نعی��م بهش��ت مان��د

نجوید او خر و اش��تر که هس��ت شیر سوار
کس��ی بهش��ت نگوی��د ب��ه بوس��تان ماند
عشّ ��اق چ��و آدم اس��ت پیرامون��ش
عاب��د نم��از را ب��ه تکلّ��ف دراز ک��رد
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6666چند تا از بخشهای مشخص شده ،مشبهبه تشبیهی در بیت خود است؟
الف) غرق دریای غمت را رمقی بیش نماند آخر اکنون که بگشتی به کنار اندازش (دریا)

(قلمچی )95 -

ب) ب�ه ش�کلی میدوان�م مرک�ب عم�ر

ک�ه اس�ب تند بر صح�را دوان�ی (مرکب)

ج) نداشتچشمبصیرتکهگردکردونخورد

ببرد گوی سعادت که صرف کرد و بداد (گوی)

د) س�احل نفس ره�ا کن به ت�ک دریا رو

کاندر این بحر تو را خوف نهنگی نبود (نفس)

ه�) ب�ه تیغ هجر بکش�تی مرا و برگش�تی

بی�ا و زن�دهی جاوی�د کن دگرب�ارم (تیغ)

 )1یکی

 )2دو تا

 )3سه تا

 )4چهار تا

6767در کدام بیت آرایهی «تشبیه» بیشتری دیده میشود؟

 )1چگون��ه باز کن��م بال در ه��وای وصال
 )2ز س��وز ش��وق دلم ش��د کباب دور از یار
 )3بس��ی نماند که کش��تی عمر غرقه شود
 )4فلک چو دید س��رم را اس��یر چنبر عشق

(قلمچی)93 -

ک��ه ریخ��ت مرغ دلم پ��ر در آش��یان فراق
م��دام خون جگ��ر میخورم ز خ��وان فراق
ز م��وج ش��وق تو در بح��ر بیک��ران فراق
ببس��ت گ��ردن صبرم ب��ه ریس��مان فراق

6868در کدام بیت ،شاعر دو بار از آرایهی تشبیه بهره برده است؟

(گزینهی دو )95 -

6969در کدام گزینه همهی ترکیبها «اضافهی تشبیهی» است؟

(گزینهی دو )95 -

 )1تی��ر او در صف پی��کار روان از پی خصم
 )2به خرد مانَد ش��خص ت��و ازیراک همی
 )3هر کجا مهر تو در انجمنی چهر افروخت
 )4بدس��گال تو به جانس��ختی اگر کوه شود

همچو س��وزنده ش��هابی ز پی اهرمن است
فخر عالم به وی و فخر وی از خویشتن است
عی��ش تا روز ج��زا خادم آن انجمن اس��ت
گرز ف��والد تو فرهاد صفت کوهکن اس��ت

 )1آبروی بندگان  -اوج بالغت  -موسم ربیع  -کاله شکوفه
 )2بنات نبات  -بحر مکاشفت  -کمان ابرو  -مهد زمین
 )3عصارهی تاک  -نخل باسق ّ -قبهی عرش  -شهد فایق
 )4روی ماه  -گوشهی کاله  -دست انابت  -امید اجابت

7070در همهی گزینهها آرایهی «تشبیه» به کار رفته است ،مگر گزینهی ………

(گزینهی دو )95 -

 )1درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع
کاله شکوفه بر سر نهاده.
 )2عصارهی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.
 )3چه غم دیوار ا ّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟
 )4چ��رخ ارچ��ه رفی��ع ،خ��اک پای��ت عق��ل ارچ��ه ب��زرگ ،طف��ل راه��ت

7171همهی گزینهها بهجز ……… دارای آرایهی تشبیهی است.

 )1دل صف��هی صفاس��ت و ما صوفیان دل
 )2دل رف��ت ز ب��ر چ��و رف��ت دلب��ر آری
 )3می��دان وف��ا دل جوانم��رد م��ن اس��ت
 )4تو این الفاظ را دودی شناس از آتش معنی

(گزینه دو )94 -

دل خل��وت خداس��ت و م��ا س��اکنان دل
دل از دلب��ر چگون��ه دل ب��ردارد
درم��ان دلس��وختگان درد م��ن اس��ت
چو آتش در سرا پنهان بود دودش عیان بینی

7272در کدام گزینه «تشبیه» دیده نمیشود؟

 )1ه��ر کج��ا ببین��دم از دور ،کن��د
 )2ب��ا ن��گاه غضبآل��وده زن��د
 )3م��ادر س��نگ دل��ت ت��ا زن��ده اس��ت
 )4گ��رم و خونی��ن ب��ه من��ش ب��ازآری

7373کدام گزینه تشبیه بیشتری دارد؟

 )1کش��تن ما چو به تیغ هوس��ی خواهد بود
 )2هر سبزه در این دشت شد انگشت شهادت
 )3کش��تهی تیغ تم ّنا را در این گلزار ش��وق
 )4شیرهی لطفت چشد گویی همی زنبورها
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(گزینهي دو )92 -

چه��ره پرچی��ن و جبی��ن پ��ر آژن��گ
ب��ر دل ن��ازک م��ن تی��ر خدن��گ
ش��هد در کام م��ن و توس��ت ش��رنگ
ت��ا ب��رد ز آین��هی قلب��م زن��گ

(گزینهي دو )90 -

هم به شمش��یر تو روزی به ش��هادت میرم
ت��ا از گل خ��ود روی ت��و دادن��د نش��انها
همچو گل یک خندهي زخم شهادت خون بهاست
س��نبل خلقت چرد گویی همی آهوی چین

7474همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… آرایهی «تشبیه» دارد.

(گزینهی دو )89 -

7575همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… دارای آرایهی «تشبیه» است.

(گزینهی دو )89 -

7676همهی گزینهها بهجز گزینهی……… آرایهي «تشبیه» دارد.

(گزینهی دو )89 -

7777در کدام گزینه آرایهی «تشبیه» به کار رفته است؟

(گزینهی دو )88 -

7878کدام گزینه فاقد آرایهی «تشبیه» است؟

(گزینهی دو )86 -

 )1حجاب چهرهی جان میش��ود غبار تنم
 )2عی��ان نش��د که چ��را آمدم کج��ا بودم
 )3چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
 )4طراز پیرهن زرکش��م مبین چون ش��مع
 )1ای قبای پادش��اهی راس��ت بر باالی تو
 )2آفت��اب فت��ح را ه��ر دم طلوعی میدهد
 )3جل��وهگاه طای��ر اقب��ال گردد ه��ر کجا
 )4گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است
 )1هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است
 )2اح��وال گن��ج ق��ارون کا ّی��ام داد بر باد
 )3چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود
 )4ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را
 )1ابروی تو جنبید و خدنگی ز کمان جست
 )2این چش��م چه بود آه که ناگاه گش��ودی
 )3من ب��ودم و دل بود و کن��اری و فراغی
 )4در جرگهی او گردن جان بست به فتراک

 )1تیه گمراهی و ضاللت
		
 )3چراغ هدایت

خوش��ا دمی که از آن چهره پ��رده بر فکنم
دری��غ و درد ک��ه غاف��ل ز کار خویش��تنم
روم به گلش��ن رضوان که م��رغ آن چمنم
ک��ه سوزهاس��ت نهان��ی درون پیرهن��م

ت��اج ش��اهی را ف��روغ از گوه��ر واالی تو
از کاله خس��روی ،رخس��ار مه س��یمای تو
س��ایه اندازد هم��ای چتر گردونس��ای تو
روشنایی بخش چش��م اوست خاک پای تو

دردا ک��ه ای��ن معم��ا ش��رح و بی��ان ندارد
در گ��وش گل فروخ��وان تا زر نه��ان ندارد
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد
بدین سرچشمهاش بنشان که خوش آبی روان دارد

بر سینه چنان خورد که از جوشن جان جست
این فتنه دگر چیست که از خواب گران جست
این عش��ق کجا بود که ناگه به میان جست
هر صید که از دس��ت کمند دگران جس��ت
 )2ظلمات جهل و ضالل
 )4گردن استکبار و افتخار

