
 

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 معادله اسلوب هيراآ

 

 اسلوب معادله درلغت:

است وچون دومصراع «  یروش برابر »یعنیپس اسلوب معادله  یبرابر یومعادله به معن وهیروش و ش یبه معن اسلوب

 شده است. دهینام نام نیهستندبه ا کسانیازنظرمعنا ومفهوم 

 

 :فيتعر 

ا ب ییارتباط معنا چیکند که تصور شود درظاهر ه انیهنرمندانه ب یرا طور تیب کیشاعر دو مصراع  ی:وقت یاصطالح ادب در

باشد به آن  گریمصراع د یبرا یمصراع مصداق ومثال و معادل کیدر واقع  یدارند ول یمستقل یهم ندارند وهرکدام معنا

 یابر گریرا ذکر کند ودر مصراع د یع نکته و مطلبمصرا کیشاعر در یشود وبه زبان ساده تر وقت یاسلوب معادله گفته م

 ذکر کند. یروشن تر شدن مطلب مثال

 

 :هيآرا نيا صيها وراه تشخ یژگيو  

 

در معنا به  یآن ها را حت یگرید زیچ ایشرط  ایحرف ربط  چیو در ظاهر مستقل هستند وه یدو مصراع کامال از نظر نحو -1

 ) = ( گذاشت.یآن ها عالمت مساو انیم ایمصراع ها رو عوض کرد  یتوان جا یکه م یکند به طور یهم مرتبط نم

 است. هیتشب هیارتباط دو مصراع بر پا -2

 مصراع اول است وبرعکس. یبرا یمصراع دوم، مصداق و مثال -3

 قرار داد.« همان طور که»توان بعد از مصراع اول یم -4

 و...دارد. ی،اخالقی،فلسفیحکم یاست ومعموال مفهوم کسانیوغرض شاعر در دومصراع  یینها امیپ -5

 یروزمره و حکمت ها اتیملموس وتجرب ریوغ یذهن گریوملموس است) مثال(ومصراع د ینیمصراع ع کیمعموال   -6

 ( است.ی)موضوع اصلانهیعام

 :مثال

 ) موضوع(شود دایانسان ازسخن پ یها یکمال یب 

 )مثال(مغزچون لب واکند رسوا شود یب ی پسته

 اي

 )مثال(نخل کهنسال از جوان افزون تر است ی شهیر

 ) موضوع(را ریپ ایباشدبه دن یتر دلبستگ شیب

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا



 

 

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 هدیهم در شعرقدما د یتیدو ب یگاه یول یواشعار سعد یدر اشعار سبک هند ژهیبه و دو مصراع استدر  شتریب هیآرا نیا -7 

 شده مثل:

 منگر یبدان چشم کهتر هم                      ابدی یرا که مهتر یکهتر 

 منگ یسرسر ش،یبزرگ               که شد درخت بزرگ یشاخ ُخرد

ل است  چون استقال لیتمث هیتشب ای لیوتمث ستیاسلوب معادله ن گرید دیایو....ب« که »دومصراع حرف ربط  انیم یوقت -8

 وجود ندارد مثل: ینحو

 

 باال نشستن ها نیگردد به ا یناکس کس نم که            دانستم واریخارسرد دنییرو از من  

 

سخن  یروشن تر وقابل فهم تر برا یبلکه مثال کند ینممثل استفاده  کیاز الزاما ندهیگو ایواسلوب معادله شاعر  لیدر تمث -9

 شود یمثل ذکر م کیاست که در ارسال المثل الزاما  نیبا ارسال المثل درهم لیآورد وتفاوت اسلوب معادله وتمث یخود م

 که ارسال المثل است: ريز تيب مثل

 دانه است غلّه در انبار دانه                  اریبس شود هم به اندک اندک

 ذکرکرده اسلوب معادله است: یروشن ترشدن مطلب مثال یبرا  رچونیز تیدرب اما

 و سرد، آنگه جامه تر روزبرف              زشت تر انیازگدا و زشت کبر 

 

 داشتن اسلوب معادله: طيشرا 

 استقالل داشته باشند. ییمعنا یوحت یدو مصراع از نظر نحو -1

 را برسانند یکسانیمفهوم  کیهردومصراع  -2

 .ستينداشته باشند اسلوب معادله ن یکسانيمفهوم  زيبه هم وابسته باشند ون یلياگر دومصراع به هر دل پس

 

 :هيآرا نياز ا يیها نمونه 

 

 کشد اول چراغ خانه را یدانا م دزد              برد هوش دل فرزانه را دیآ چون عشق

 

 گردد یدر وقت سحرگاه جوان م خواب             گردد یکه شد حرص جوان م ریپ یآدم

 

 گرچه او باالتر است ردیچشم ابرو نگ یجا           ستیکسر شأن شعله ن ند،ینش باال اگر دود 

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 

 

  کند باران را شهیچه اند لیدرن غرفه                هاتینترسد ه ریاز سرزنش غ یسعد 

 

 شود یم دایخالص زود پ ریاندر ش یمو                    شود یم دایپاکان زود بر مردم هو بيع

 

 ستیجز گوش ن یزبان را مشتر مر                         ستیهوش ن یهوش جز ب نیا محرم

 

 آتش سوزنده اشتها دارد شهیهم                          ریرا نکند نعمت دو عالم س صيحر

 

 کند باد خزان از هم جدا یها را م برگ               دوستان از هم جدا ،یاز سردمهر شوند یم

 

 اسپند به جاست یخام ،یبر آتش ننه تا                    را سبب اندوه شب هجران است یپختگ 

 

 نگردد داریتا شب نرود صبح پد                               ینیگنج نب ینکن تحمل رنج تا 

 

 آتش است انیکباب موجب طغ اشک                  است  یستمگر ز ابله شیپ اشک اظهار 

 

 دیبا یخود بر آمده را نردبان نم ز                علم عارف را لیتحص به است حاجت چه

 

 نداختهین دنیبر دینشا                                  سخن گفت نا ساخته  دينبا 

 

 نخواهد شد نوایقحط سال هما ب ز                 دوران چه باک عارف را یریگ سختز 

 

 را فانوس پندارد که پنهان کرده است شمع            است راز عشق را دهیدارد که پوش گمان دل 

 

 داریزدرختان سپ زدینخ کافور                       کیهنر ن زدینخ اصل بد مردم از 

 

 تمثال ها یبر هم خورد اززشت یک نهییآ                   نسازد جرم  نیعفو تورا پر چ یشانيپ

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 کند پوست دشیبا یاز فربه چه                         دوست ظلم عامل بر صبر مکن 

 

 دیچون گوسفندان مردم در نه                                        دیهم اول بر دیگرگ با سر

 

 را یمانیازباد خطر تخت سل ستین                               هوا اسوده است کیزتحر اگاه دل

 

 را خنک نشود دل ز ماهتاب پروانه                               یتشنگ شیب شود سراب موجه از

 

 برد هرجا که خواهد اسب،خواب آلوده را یم                     شود رتنیپذ فرمان زحق غافل شد که دل

 

 آتش سوزنده چه آرام توان داشت در                               چون عشق بجنبد ارامدین چیه دل

 

 یکجا تواند که برافکند عقاب یمگس                     دیبرا غمش با که است آن مرد نه من دل

 

 اتش پاره را ستین یزخاکسترلباس به                 کن  شهیپ یخاکسار یخواه زنده خود گردن

 

 بر خاكستر پروانه كرد هیآخر تك شمع                   كشدیبه خاكت م یبنشان خاك بر را كه هر

 

 نباشد، چو شبان با گله است ریکم از ش سگ                           نشود طانیش عاجز دالن، آگاه نفس

 

 خود غافل است متیمصر، از ق دهیناد وسفی          عشق وانیدر د ست،ید اند که قدرش چ یم چه دل

 

 مجنون شود یحاصل یاز غم ب دیچمن ب در                     است  یوانگید هیما یتنگ دست قتيحق در

 

 انداز است ریت ییکج باعث رسوا ریت                            یخجالت اثر ریجا ندهد غ یب دخل

 

 کند یروشن م ریآتش د یتر از سع چوب                     کشم یخود م یعشق از خام ضیف نتظارا

 

 رسدیچو شد متاع، به زر زود م ارزن                   نماند نیخود بر زم متیق شکست کس هر

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 



 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 

 شود ایدر ،یحباب از خود کند قالب ته چون                       جسم چون آزاد گردد وا شود دیق ز دل

 

 طالب نوروز را دیصبربا برزمستان                     ستیچاره ن دنیکش یرا زناکام انيکامجو

 

 بداند آب را متیکه بر خشک اوفتد، ق یماه                    کس چیهم نفس چون من نداند ه اری مقدار

 

 که بلند است. ینینخورد آب زم هرگز                          یضیآموز اگر طالب ف یافتادگ

 

 

 

 

 

 

 یبهوند ميمر

 کشور اتيادب رانيدب ابرگروه

 

 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

Link: 

http://jvan.me/124Y 

Tag: 

@adabiate10 

🌹🌹🌹🌹🌹 


