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رایه آ  
 

وصفیترکیب  ترکیب اضافی اسن هرکب تعداد   ها فعل ًهاد هفعول 

 جوله 

(غزل)  شعر ستایش  

 تطبیه
 مراعات

 ای یاد تً بر دل ي زبان َا  2 افتاده است یاد تو  -  یاد تو -
 افتادٌ چً ريح بر ريان َا 

1 

 مراعات
لمیحت  

سبسه/ مرغی  تو یاد  َیچ مرغی تبی یاد تً ویس 1 نیست هیچ مرغی - -   
  در سبسٌ ي باغ ي بستان َا 

2 

...سیمرغ و تو - رکر تو - تطخیص  سیمرغ ي عقاب ي باز ي ضاَیه  1 رکر کنذ 
 ذکر تً کىد در آضیان َا

3 

ل عطقمنس بی بذرقه تطبیه  
بذرقه تو    

 َرگس ورسد بٍ مىسل عطق  1 نرسذ کاروان ها - 
 بی بدرقٍ تً کاريان َا 

4 

 جبریل ي مالئک مقرب  1 رکر کنذ جبریل و مالئک تو مالیک مقرب   -
 ذکر تً کىد در آضیان َا

5 

رایه آ  
 

وصفیترکیب  ترکیب اضافی اسن هرکب تعداد   ها فعل ًهاد هفعول 

 جوله 

(غزل)معرفت آفریدگارشعر   

 مرغسار  کنایه
بهاری   

 طرف مرغسار 
 ناله ی هر مرغ

 مرغ زار
باد بهاری   

 بادبهاری -
 ناله

(ماضی) رسیذ  
(ماضی) وزیذ  

 باد بُاری يزید از طرف مرغسار  2
ين رسید والٍ ی َر مرغ زاراز بٍ گردب  

1 

جنبص / الله زار  -  
 ناله ی

جنبص باد/ باد ربیع  
 خوش الله زار

 بوی خوش
 ناله ی موزون

....جنبص باد   خیس  تو 
 غنیمت ضمار

جىبص باد ربیع  ،  خیس ي غىیمت ضمار 2  
بًی خًش اللٍ زار, والٍ ی مًزين مرغ   

2 

 برگی مراعات
 خذاونذگار

 خذا - یاد خذا
 یاد خذاونذ گار

 یاد می/ هست  گل و برگ
خوانذ/ خوانذ کنذ  

 َر گل ي برگی کٍ َست یاد خدا می کىد 4
 بلبل ي قمری چٍ خًاود یاد خدايودگار

3 

ارهوضی تطبیه  
دفتری /ورقص  

 برگ درختان
 نظر هوضیار

معرفت کردگار   

 برگ درختان سبس از وظر ًَضیار  1 است برگ درختان - درختان سبس
ست معرفت کردگاريرقص دفتری َر   

4 

 


