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فرایند تشبیه
ً
هرگاه ما با دیدن یا احساسکردن چیزی که در حضورمان است ،به یاد چیزی که قبال با آن برخورد



داشــتهایم ،بیفتیم ،در ذهن ما فرآیند تشــبیه رویدادهاســت .به آنچه در حضور ماست« ،مشبه» و به
ّ
«مشب ٌهبه» میگویند .حاال بســته به اینکه ما این فرآیند ذهنی را به چه
آنچه در ذهن ما شــکل گرفته،
شکل بر زبان بیاوریم سه نوع آرایه تعریف شدهاست:
ٔ
آرایه تشبیه :مشبه و ّ
مشب ٌهبه هر دو ذکر میشوند.
ٔ
ٔ
استعاره ُم َص َّرحه (آشکار)ّ :
مشب ٌهبه ،جای مشبه بهکار میرود.
آرایه

ٔ
استعاره َم ّ
ٔ
کنیه (پوشیده) :مشبه بههمراه یکی از ویژگیها یا اجزای ّ
مشب ٌهبه ذکر میشود.
آرایه

G
G

در هر ســه ٔ
ٔ
ٔ
اســتعاره ّ
استعاره ّ
مکنیه ،فرآیند ذهنی یکسانی اتفاق میافتد که
مصرحه و
آرایه تشبیه،

ما آن را فرآیند تشــبیه نامگذاری کردیم .فقط چگونگی بیان این فرآیند ذهنی ،باعث ایجاد تفاوت میان
1
این سه ٔ
آرایه همجنس میشود.

ٔ
آرایه تشبیه



آرایه تشــبیه دو اســم بر ٔ
در ٔ
پایه اشــتراکی که در صفتی دارند ،به هم مانند میشــوند؛ مورد اصلی

ّ
را مشــبه و موردی را که مشــبه به آن تشــبیه میشود،
مشــب ٌهبه مینامند ،صفت مشــترک میان مشبه و

ّ
مشب ٌهبه ،دلیل شباهت یا وجهشبه نامیده میشود.

2

«مانند»« ،بســان»« ،بکردار»« ،همچون» و  ...اســتفاده
«مثل»،
ِ
قبیل ِ
گاهی در تشــبیه از واژههایی از ِ

میکنیم که بر همانندی داللت دارند و به آنها ادات تشبیه میگویند.

پس بهطور خالصه میتوان گفت که هر تشبیه «حداکثر» از چهار عنصر (پایه ،رکن) پدید میآید:
 .1مشبه

ّ ٌ
مشبهبه
.2

 .3وجه شبه

 .4ادات تشبیه

برای آشنایی با این آرایههای ادبی بسیار زیبا و مهم به بررسی ساختار تشبیه در این بیت میپردازیم:
 .1حتی آوردن مثال (و اسلوب معادله) نیز نوعی فرآیند تشبیه (نه ٔ
آرایه تشبیه) است که در آن شباهتی میان دو موضوع مییابیم
و یکی را به عنوان مثال دیگری میآوریم.
ً
معموال این صفت در ّ
مشب ٌهبه برجستهتر و آشکارتر است.
.2
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«خوشبخت آن که مادر دانا به روز و شب  /چونان فرشته بر سر او سایه گستر است»
نخست از خود میپرسیم که چه چیزی به چه چیزی تشبیه شدهاست؟
پاسخ:مادر به فرشته تشبیه شدهاست ← مادر :مشبه ،فرشتهّ :
مشب ٌهبه
سپس از خودمان میپرسیم شاعر بهخاطر اشتراک در کدام صفت مادر را به فرشته تشبیه کردهاست؟
پاسخ :به این دلیل که هر دو از انسان مراقبت و محافظت میکنند.
حال میپرسیم که آیا در این بیت به این موضوع اشاره شدهاست یا نه؟
پاسـخ :بله؛ زیرا به «سایهگسـتربودن» اشـاره شدهاسـت که به معنای مراقبت و محافظت اسـت ← سایهگستر بودن،
وجه شبه است.
در نهایت دقت میکنیم که آیا در این تشبیه از ادات تشبیه استفاده شدهاست یا نه؟
پاسخ :بله؛ چونان ،ادات تشبیه است.
پس در این بیت شاعر دست به تشبیهای زدهاست که در آن ،هر چهار عنصر (رکن) تشبیه ذکر شده؛ اما اغلب اوقات
ً
معموال یک یا دو جزء از تشبیه حذف میشود.

I
I

مشــب ٌهبه« ،دو طرف تشبیه» گفته میشود و هیچ تشــبیهی بدون ذکر مشبه و ّ
ّ
مشب ٌهبه
به مشــبه و
ٔ
شکل نمیگیرد( .مگر اینکه مشبه به قرینه لفظی حذف شدهباشد).

I
I

حذف وجه شــبه باعث میشــود که ذهن خواننده به تکاپو بیفتد تا دلیل شــباهت را خود کشــف
ٔ
پدیدآورنده اثر همراه میشود و این باعث
کند؛ درواقع با حذف وجهشــبه ،خواننده در آفرینش تشبیه با

لــذت ادبی میگردد؛ به همین دلیل حذف وجهشــبه بیش از حذف ادات تشــبیه بر ارزش هنری کالم
میافزاید؛ نمونه:
«مادرم در مهربانی مثل فرشته است» ← «مادرم مثل فرشته است»



ٔ
گاهی در زبان ادبی ،مشبه و ّ
اضافه تشبیهی
مشب ٌهبه به کمک کسره به هم میپیوندند و به صورت

بیان میشوند؛ چند نمونه:

1

2

ماه رخسار ،زنجیر گیسو
نور دانش ماِ ،
ِ
تیر مژگان ،کیمیای عشق  ،بیابان گمراهیِ ،
قد سروِ ،

 .1در ترکیب «کیمیای عشـق» از آن جهت عشـق به کیمیا تشـبیه شدهاسـت که عشـق نیز مانند کیمیا که مس را به طال تبدیل
میکند وجود ناچیز انسان را به وجودی کمالیافته تبدیل مینماند.
ٔ
تشبیهی «زنجیر گیسو» ،نخست آن است که در گذشته گیسو را به صورت حلقه حلقه میبافتند و دوم آنکه
اضافه
 .2وجهشبه در
ِ
همانگونه که زنجیر انسان را اسیر میکند ،گیسوی دلدار نیز عاشق را اسیر خود میگرداند.
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ٔ
اضافه تشبیهی حالتی از تشبیه است که در آن مشبه و ّ
مشب ٌهبه صورت مضاف و مضافالیه میآیند.
پس
ٔ
تست آموزشی :در کدام گزینه «آرایه تشبیه» وجوددارد؟

 )1آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد

ٔ
پسته بیمغز چون لب وا کند ،رسوا شود
)2

 )3زدش بر زمین بر ،به کردار شیر

 )4به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی

پاسخ تحلیلی:

M
M

ٌّ
عالم
همانگونه که در
ِ
تعریف تشبیه گفته شد ،مشبه و مشبهبه دو اسم جدا از هماند؛ یعنی در ِ
مشــب ٌهبه برای پیدایش ٔ
ّ
آرایه تشبیه الزامی است
واقع ،دو واقعیت مســتقلاند .همچنین ذکر مشبه و
ٔ
لفظی جملههای قبلی حذف شدهباشد.
قرینه
مگر اینکه یکی از آن دو (مشبه) به
ِ
ٔ
گزینه نخست ،نمیتوان گفت که آدمی به پیر یا حرص به جوان تشبیه شدهاست؛ زیرا در این بیت «پیر»
در

و «جوان» صفت آدمی و حرص هسـتد و خود واقعیت مسـتقلی در عالم خارج نیسـتند (ما کسی به نام «پیر»
یـا «جـوان» نداریـم بلکه هر فردی میتواند پیر یا جوان باشـد و پیر و جوان صفت انسـان هسـتند نه انسـانی
مستقل).
ٔ
گزینه دوم نیز «بیمغز»و «رسوا» صفت پسته میباشند و خود واقعیت مستقلی در عالم خارج نیستند.
در
ٔ
گزینه سوم ،شاعر نهاد جمله (او) را به «شیر» مانند کردهاست و این دو («او» و «شیر») دو شخص مستقل
در
در عالـم خارج هسـتند (شـرط اول برقرار اسـت) .گرچـه در این مصراع نهـاد جمله ذکر نشدهاسـت؛ اما این
ٔ
قرینه لفظی روی دادهاست و میتوان نهاد جمله را به کالم اضافه کرد :او (رستم)
موضوع به دلیل حذف به
زدش بر زمین به کردار شیر.
ٔ
گزینه چهارم ،شاعر در ذهن خود اشکهای روان بر چهره را به «جوی» مانند کردهاست و این دو («اشک
در
روان» و «جوی») دو مورد جدا از هم و مسـتقل در عالم خارج هسـتند( .شـرط اول برقرار اسـت ).اما شـرط
ٔ
قرینه لفظی نیز حذف
دوم برقرار نیسـت؛ زیرا مشـبه (اشـک روان) در این مصراع ذکر نشدهاسـت؛ مشـبه با
ٔ
قرینه لفظی حذف شود ،همیشه جای آن در جمله محفوظ است و
نشدهاست؛ زیرا هرگاه جزئی از جمله به

میتوان آن را به جمله اضافه کرد؛ اما در این مصراع جایی برای افزودن «اشک روان» وجود ندارد.
پس در این جمله «جوی» جایگزین «اشک روان» شدهاست و هرگاه در کالمّ ،
جایگزین مشبه شود،
مشب ٌهبه
ِ
آرایـه تشـبیه بـه ٔ
ٔ
آرایه اسـتعاره تبدیل میگردد کـه این آرایه در صفحـات بعدی به صورت جداگانهای بررسـی
ٔ
گزینه دوم را انتخاب میکردید.
خواهد شد ← باید

تست آموزشی :در کدام گزینه ،هر چهار رکن تشبیه ذکر شدهاست؟

 )1چو ننمود رخ شاهد آرزو

 )3چو جوشن بپوشید پرخاشجوی

 )2چو غنچه گرچه فروبسته است کار جهان
َ )4ب َرش چون َب ِر رستم زال بود
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پاسخ تحلیلی:

ٔ
گزینه نخست «آرزو» به «شاهد» (یار زیبارو) مانند شدهاست؛ وجه شبه :هر دو دلخواهاند و برای رسیدن
در
ادات تشـبیه نیز در این مصراع ذکر نشـده زیرا «چو» در
به آنها باید تالش کرد (وجهشـبه ذکر نشدهاسـت)ِ .
این مصراع در معنی «هنگامیکه» بهکار رفته است.
ٔ
ّ
(مشب ٌهبه) مانند شدهاست؛ وجه شبه :هم کار جهان فروبسته
گزینه دوم« ،کار جهان» (مشبه) به «غنچه»
در

«مانند» بهکار
معنی
اسـت هم غنچه فروبسـته اسـت ← وجه شـبه ذکر شدهاسـت؛ «چو» در این مصراع به
ِ
ِ
رفتهاست ← ادات تشبیه نیز ذکر شدهاست.
ٔ
گزینه سوم« ،چو» به معنی «هنگامی که» آمده و در این مصراع هیچ تشبیهی وجود ندارد.
در

ٔ
گزینـه چهـارم«َ ،ب َـرش» مشـبه اسـت و «بر رسـتم زال» ّ
مشـب ٌهبه و «چون» ادات تشـبیه ،اما وجهشـبه ذکر
در
ِ
ِ

ٔ
گزینه دوم نشانه دقت شماست!
نشدهاست ← انتخاب

تشبیه موجود در این بیت را به درستی مشخص کردهاست؟
تست آموزشی :کدام گزینه ،پایههای
ِ
«به رود سند میغلتید بر هم  /ز امواج گران کوه از پی کوه»

 )1مشبه :رود سند؛ ّ
مشب ٌهبه :کوه؛ وجهشبه :غلتیدن
 )2مشبه :رود سند؛ ّ
مشب ٌهبه :کوه؛ وجهشبه :گرانی
 )3مشبه :موج؛ ّ
مشب ٌهبه :کوه؛ وجهشبه :غلتیدن

 )4مشبه :موج؛ ّ
مشب ٌهبه :کوه؛ وجهشبه :گرانی

پاسخ تحلیلی:

روشـن اسـت که امواج رود سـند به کوههایی که در پی هم قرار گرفتهاند مانند شدهاسـت ← مشـبه :موج؛
ّ
مشب ٌهبه :کوه

حال از خود میپرسیم چه صفت مشترکی میان مو جهای رود سند و کوهها وجود داشتهاست که شاعر موج
ً
را بـه کـوه مانند کردهاسـت؟ مطمئنا ایـن صفت نمیتوند غلتان بودن باشـد زیرا کوه نمیغلتـد! بلکه گرانی
ٔ
گزینه چهارم را انتخاب میکردید.
مشترک آن دو است ← باید
(سنگینی و بزرگی) ویژگی
ِ
تسـت آموزشـی :در بیت «او را خود التفات نبودی به صید من  /من خویشـتن اسـیر کمند نظر شدم» کدام پایه
از پایههای تشبیه حذف شدهاست؟

 )1مشبه

ّ )2
مشب ٌهبه

 )3وجهشبه

 )4ادات تشبیه
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پاسخ تحلیلی:

M
M

نخست با دقت مشخص کنید که چه چیزی به چیزی مانند شدهاست؛ آنگاه به دنبال وجهشبه

و ادات تشبیه بگردید که آیا ذکر شدهاند یا نه.
مشبه :نظر

ّ
مشب ٌهبه :کمند
وجهشبه :هر دو اسیر میکنند یا انسان اسیر آنها میشود (در بیت به این موضوع اشاره شدهاست).
ٔ
گزینه چهارم را باید انتخاب میکردید.
ادات تشبیه :ذکر نشده ←
تسـت آموزشـی :از میان بیتهای زیر ،به ترتیب در کدام بیت هر چهار رکن تشـبیه و در کدام بیت فقط دو رکن
ِ
تشبیه دیده میشود؟
آ -صدفوار گوهرشناسان راز  /دهان جز به لؤلؤ نکردند باز
ب -آتش است این بانگ نای و نیست باد  /هرکه این آتش ندارد ،نیست باد
پ -آمد سوی کعبه سینه پرجوش  /چون کعبه نهاد حلقه در گوش
ت -چو شیران جنگی برآشوفتند  /پر از خشم اندامها کوفتند

 )1آ -ب

پاسخ تحلیلی:

 )2پ -ت

 )3آ -ت

 )4پ -ب

در بیت نخست ،گوهرشناسان راز (کسانی که رازهای ارزشمند را میشناسند) به صدف مانند شدهاند« .وار»

شبه این دو
ادات تشبیه است و کل مصراع دوم ،وجه ِ
در بیـت دوم« ،بانـگ نـای» مشـبه و «آتـش» ّ
مشـب ٌهبه اسـت .ادات تشـبیه بهچشـمنمیخورد« .وجـه شـبه»
تأثیرگذاری و سـوزندگی اسـت که ذکرنشدهاسـت( .در مصراع دوم «آتش» بهجای «سـوزوگداز عشق» آمده و
استعاره از آن است).

ٔ
در بیت سـوم« ،چون» در مصراع دوم ادات تشـبیه و«کعبه» ّ
قرینه
مشـب ٌهبه اسـت؛ اما مشـبه کجاست؟ بله به
بیتهـای قبلـی حـذف شدهاسـت و چون جـای آن در بیت محفوظ اسـت و میشـود آن را در بیت جاگذاری
تشـبیه
دلیل
ِ
کـرد ،مشـکلی برای تشـبیه ،پیـش نمیآیـد[« :مجنون ] همچـون کعبه حلقه در گـوش نهادِ ».
ٔ
مجنون به کعبه چیست؟ این که هر دو حلقه در گوش دارند بر در ٔ
حلقه طال نصب بودهاست .در دو
خانه دو
ِ
ٔ
نشانه بندگی و بردگی بود).
گوش غالمان هم حلقه میکردند که

«مانند» که با توجه به این تست ،بهتر است آن
در بیت چهارم ،میتوان «چو» را ،هم «وقتیکه» معنا کرد و هم
ِ
رکن تشبیه ذکرشده اما باز هم مشبه (پهلوانان = رستم و اسفندیار)
را
ِ
«مانند» درنظر بگیریم؛ دراینصورت سه ِ
ٔ
ٔ
ٔ
گزینه نخست نشانه دقت باالی شماست!
لفظی بیتهای قبل حذف شدهاست ⇐ انتخاب
به قرینه
ِ
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G
G

مشــب ٌهبه نباید ســادهانگارانه آن را که اول آمدهاست مشبه و دومی را ّ
ّ
مشب ٌهبه
برای تفکیک مشــبه از

فرض کرد! بلکه باید از خود پرســید که کدامیک از این دو در حضور شــاعر یا نویسنده هستند و قصد او
ٔ
درباره کدامیک از این دو است؛ پاسخ این سؤال ،مشبه را مشخص میکند.
صحبتکردن
تست آموزشی :در کدام گزینه« ،مشبه» درست مشخص شدهاست؟

ٔ )1
آیینه سکندر جام می است بنگر  /تا بر تو عرضه دارد احوال ُملک دارا

 )2سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد  /دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
 )3پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم  /شمعم که جان گدازم و دودی نیاورم
 )4بدین زور و زر دنیا چو بیعقالن مشو ّ
غره  /که این آن نو بهاری نیست کش بیمهرگان بینی

پاسخ تحلیلی:

ٔ
ٔ
«آیینه اسکندریه» است یا «جام می» (= دل پاک عارف)؟
واقعی حافظ سخنگفتن از
گزینه نخست ،قصد
در
ِ
ٌ
ٔ
ّ
بله ،در اینجا« ،جام می» مشبه است و «آیینه اسکندریه» ّ
مشبهبه (وجهشبه :جهانبینی و دورنگری)

ٔ
مانند سنگ خارا است یا برعکس؟
گزینه دوم ،شاعر میگوید که در دستان قدرتمند دلبرم (خداوند) ،موم
در
ِ
ً
بله ،مطمئنا برعکس؛ پس «سنگ خارا» مشبه و «موم» ّ
مشب ٌهبه است( .پاسخ همین گزینه است ).در مصراع

نخست این بیت نیز یک تشبیه دیده میشود :دلبر (خدا) از روی غیرت تو را مانند شمع خواهد سوزاند ⇐
ِ
ٌ
ّ
تو («ت» در غیرتت) مشبه است و «شمع» مشبهبه و «سوختن» وجهشبه.

ٔ
گزینه سـوم ،شـاعر آشـکارا میگوید :پروانه نیسـتم؛ بنابراین در مصراع نخست تشـبیه وجودندارد ،اما در
در
مصراع دوم خود را به «شمع» مانند کردهاست.
ٔ
ّ
(مشب ٌهبه) مانند شدهاست
گزینه چهارم «زور و زر دنیا» (مشبه) است و به «نوبهاری که بدون مهرگان نیست»
در
(یعنی نوبهاری که خواهینخواهی پاییز و خزان دارد و دیری نمیپاید).؛ وجهشبه :ناپایداری و فناپذیری.
ً
مخاطب بیت نیز به بیعقالن تشبیه شدهاست ،که اصال به ما ربطی ندارد!)
(البته در این جا،
ِ

G
G

تشــبیههایی که در آنها ادات تشبیه ذکر نمیشود و تشبیه با الگوی «الف ب است» بیان میشود،

از چشممان دور نماند.
برای نمونه ،جملههایی مانند «من شـیرم» یا «تو فرشـتهای» تشـبیهاتی هسـتند که بهراحتی از چشـم دور میمانند،
ً
بهویـژه اگـر نهـاد اختیاری را نیـز در آنها حذف کنیم و بگوییم «شـیرم»« ،فرشـتهای»؛ مثال در این مصراع« :کشـتی
ٔ
جمله اول یک تشبیه است:
شکستگانیم ای باد شرطه برخیز»
کشتی شکستگانیم = ما مانند کشتیشکستگان هستیم.

شخبب :نایب ملع یاه هیارآ

تست آموزشی :در کدام بیت ،وجه شبه ،محذوف است؟

ٔ
چهره چون آفتابت اندر صبح  /ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد
 )1ز شرم

(زبان )94

 )2ناتوان بودم ،به بویش نیمشب برخاستم  /تا به کویش چون نسیم افتان و خیزان بودهام
 )3مقام ٔ
کعبه وصل تو دور افتادهاست از ما  /نه ساز رفتن است آنجا مرا نه برگ نارفتن
 )4آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ ِ /گرد خود گردی از آن تر دامنی چون آسیا

پاسخ تحلیلی:

ٔ
ٔ
شبه درخشندگی است و ذکرنشده .در ادامه ،ستاره
در گزینه نخست ،چهره یار به آفتاب مانندشده که وجه ِ

شـبه خیالی آن ،سـر خرنگی اسـت (در این غم ،ستارهها خونین میشوند و
به خون مانند شدهاسـت که وجه ِ
ٔ
چهره آسمان نقشمیبندند ).که ذکر نشدهاست.
مانند اشک خونآلود بر

ٔ
گزینه دوم ،شاعر خود را به نسیم مانندکرده و وجه شبه را نیز آورده« :افتان و خیزان بودن».
در
ٔ
در گزینه سوم ،وصل یار به کعبه مانندشده و وجه شبه هم «دور از دست بودن» است که ذکرشده.

ٔ
سـنگ
گزینـه چهـارم ،زبـان بـه آتش مانندشـده ،بدون آمدن وجه شـبه ،اما در تشـبیه معشـوق به چراغ و
در
ِ
آسیاب ،وجه شبهها ذکرشدهاند« :دل سیاهبودن» و «دور خود گشتن» (خودخواهی و خودمحوری).

I
I

یکــی از ســرنخهای تشــبیه ،پیداکــردن جملههایی اســت که در آنهــا امری غیرممکــن مطرح

شدهاست؛ پس برخی از جملههای غیرممکن را -و نه ٔ
همه آنها را  -میتوان به یک تشبیه تبدیل کرد.
1

بـرای نمونـه ،اگر از ما بپرسـند در بیـت «با نگاه غضبآلوده زند  /بر دل نازک من تیر خدنگ» ٔ
آرایه تشـبیه داریم یا نه،
نباید فوری بگوییم نه؛ زیرا در این بیت امری غیرممکن مطر حشدهاسـت و شـاید بشـود آن را به تشـبیه تبدیل کرد :با
نگاه خشمگین نمیتوان به دل کسی تیر زد اما میشود گفت که :نگاه غضب ٔ
آلوده او مانند تیری دل نازک مرا مجروح
میکند ⇐ تشبیه داریم.
یـا در عبـارت «از تجـارب برای دفع حوادث سلاحها میتوان سـاخت» امـری غیرممکن بیان شدهاسـت؛ زیرا بهواقع
نمیتوان از تجربهها ،اسلحه ساخت ،اما میتوان گفت که :برای ما تجربههایمان مانند سالح است ⇐ تشبیه داریم.
تست آموزشی :در مصراع دوم کدام گزینه تشبیه وجودندارد؟

 )1عطا از خلق چون جویی گر او را مالده گویی  /به سوی عیب چون پویی گر او را غیبدان بینی
 )2در گردنم فکندهست گیسوی او کمندی  /بر کشتنم کشیدهست ابروی او کمانی
 )3کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت  /با زخم نشان سرفرازی نگرفت
 )4مادر سنگدلت تا زنده است  /شهد در کام من و توست شرنگ

ً
 .1چون مثال در اغراق یا متناقضنما نیز امری غیرممکن مطرح میشود.
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پاسخ تحلیلی:

ٔ
صفت خداست و نمیشود گفت که در اینجا خداوند به غیبدان تشبیه شده
گزینه نخست «غیبدان»
در
ِ
ً
است؛ خداوند واقعا غیبدان است و این فقط یک توصیف است نه تشبیه.
ً
ٔ
گزینه دوم ،روشن است که ابرو واقعا نمیتواند کمان ِبکشد ← این امر غیرواقعی را میتوان به یک تشبیه
در
تبدیل کرد :ابروی او مانند کمانی اسـت که میخواهد جان مرا بسـتاند( .به همین شـکل در مصراع اول این

بیت نیز ،گیسوی یار به کمندی مانند شدهاست که عاشق را اسیر خود نموده).
ٔ
گزینـه سـوم ،نیـز بـا امـری غیرواقعی روبهرو هسـتیم :با زخم و جراحت بدن ،نمیشـود نشـان سـرافرازی
در
(مدال افتخار) گرفت اما میتوان آن را در قالب یک تشبیه پذیرفت :زخمهای بدن تو مانند مدال افتخار ٔ
مایه
ِ
مباهات توست( .روی سخن با جانباز است).
در مصراع دوم ٔ
گزینه چهارم نیز با امری غیرممکن روبهرو هستیم :شهد و عسل نمیتواند زهر و شرنگ باشد ← عسل
مانند زهر خواهدبود؛ پس در این بیت نیز تشـبیه را میتوان پذیرفت؛ اما همانطورکه میبینید در
در دهان من و تو ِ
آورنده ٔ
واژه متضاد (شهد و شرنگ) به هم تشبیه شدهاند که خود پدید ٔ
اینجا دو ٔ
آرایه متناقضنما نیز هست.

I
I

هرگاه دو ٔ
واژه متضاد را بههم تشبیه کنیم ،عالوهبر تشبیه ،متناقضنما نیز داریم.

ٔ
اضافه تشبیهی

I
I

ٔ
ٔ
اضافه تشبیهی یکی
اضافه تشبیهی است .دیدیم که
رایجترین شــکل تشبیه در آزمون سراســری،
ّ
مشــب ٌهبه به کمک کسره به هم اضافه میشوند و
از حالتهای آرایههای تشــبیه است که در آن ،مشبه و
ً
معموال (نه همیشه) ابتدا ّ
مشب ٌهبه میآید و سپس مشبه.

اضافه های تشبیهی رایج
2

1

طاق ابرو • محراب ابرو
مهر
ِ
  ِ
(خورشید) رخ • ِ
شب گیسو • ِ
ماه چهره • ِ
3

ناوک نگاه
تیر مژگان • تیر نگاه • ِ
کمان ابرو • ِ
  ِ

( .1چهرهای که مانند ماه است).
شکل ابرو)
( .2وجهشبه :حالت قوسی
ِ

مانند تیری است که آن را با ابروهای کمانیاش بهسوی قلب عاشق روانه میکند!)
( .3مژه یا نگاه معشوق
ِ
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1
ُ
ٔ
ّ
طـر ٔه هنـدو • زلـف هنـدو
زنجیـر مـو • سلسـله زلـف •
کمنـد گیسـو •
سـرو قامـت •
لعـل لـب • د ّر دنـدان •
ِ
ِ
  ِ
ِ

2

3
• موی میان • موی کمر • تیر آه

4

ُ
5
 آتش عشق • دود آه • خرمن وجود • شراب فرقت

6

7

مس وجود • کیمیای عشق • اکسیر عشق
  ِ
ّ
 زندان عالم • دام زندگی • چاه مادیات • مضیق حیات
9
ٔ
 آیینه دل • زنگار گناه • زنگ کینه

8

10

نقد عمر
نقد جوانی • ِ
نقد جان • ِ
 گوهر جان • گوهر عمر • ِ
11

قلب دل
  ِ

گاهی هم شاعران اعضا و جوارح معشوق را به حروف الفبا مانند میکردند:
12

الف قد
  ِ

13

جیم زلف
• ِ

14

میم دهان
• ِ

15

الم قامت
• ِ

ّ
ٔ
دیوانه عاشـقان ،اسـیر ایـن کمندها و
«( .1سلسـله» یعنـی زنجیـر و علـت تشـبیه مـوی یـار بـه کمنـد و زنجیـر ایـن اسـت کـه دل
ِ
زنجیرهاست!)
( .2موهای یار در سیاهی به هندیها مانند شدهاست!)
( .3کمر یار از نازکی به مو مانندشدهاست!)
( .4وجهشبه :پریدن به سوی آسمان یا آسیب رساندن به ظالمان)
دود آن ،همان آهی است که عاشق از دل برمیآورد!)
( .5عشق مانند آتش است و وقتی در خرمن وجود عاشق میافتد ِ
( .6وجهشبه :تلخی)

( .7وجود مادی مانند مس کمارزش است اما عشق کیمیا یا اکسیری است که این مس را به طال تبدیل میکند)
( .8زندگی به یک تنگنا تشبیه شدهاست).
( .9دل مانند آیینهای صیقلی است که اگر زنگار گناه و کینه آن را مکدر نکند ،میتواند حقیقتها را به ما بنمایاند).
«( .10نقد» یعنی پول رایج و عاشـقان عمر و جان و جوانیشـان را به پول نقد تشـبیه میکنند که میخواهند آن را برای معشـوق
خرج کنند!)
ّ
( .11در اینجا «قلب» یعنی سکه تقلبی و دل برای هدیه به معشوق مانند سکهای تقلبی ،کمارزش و بیمقدار است!)
( .12قد معشوق در کشیدگی مانند حرف «الف» است).
ٔ
(حلقه پایین گیسو مانند حرف «ج» است).
.13

( .14دهان یار در کوچکی مانند ٔ
دایره کوچک «م» است!)

( .15قامت عاشق در خمیدگی به حرف الم تشبیه میشد!)
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NN

ٔ
اضافه تشبیهی را بررسی میکنیم.
 .1ابتدا به ترکیبهای اضافی توجه میکنیم و وجود
 .2به جملههایی با الگوی «الف ب است» توجه میکنیم .اگر مفهوم چنین جملهای غیرممکن بود ،به احتمال
بسیار دارای تشبیه است.
 .3در نهایت به سراغ جملههایی میرویم که در آنها امری غیرواقعی مطرح شدهاست .شاید بتوان آن جملهها
را به تشبیه تبدیل کرد.
تست آموزشی :در کدام بیت تشبیه کمتری دیدهمیشود؟

 )1باد بهار میوزد از گلستان شاه  /وز ژاله باده در قدح الله میرود
 )2گلبن عیش میدمد ساقی گلعذار کو  /باد بهار میوزد ٔ
باده خوشگوار کو؟
ِ
مهر تو میکاردم هنوز
تخم
سینه
در
/
روزگار
دهقان
 )3زود است قطع اشک که
ِ
 )4در قیمت دهانت نقد روان سپردم  /یعنی به هیچ دادم جان گرانبها را

پاسخ تحلیلی:

ٔ
ٔ
ٔ
کاسه شراب مانند شدهاست).
اضافه تشبیهی است (الله از نظر شکل و رنگ به
گزینه نخست ،قدح الله
در
یک امر غیرممکن هم در این بیت دیده میشود .از ژاله (شبنم) نمیتواند درون الله ،می و باده برود ← ژاله

درون الله مانند باده است ⇐ دو تشبیه آفریده شدهاست.
ٔ
ٔ
ٔ
گزینه دوم ،در ترکیب گلبن عیش ،عیش و خوشی به گلبن (بوته گل) ،مانند شدهاست (اضافه تشبیهی).
در
ٔ
«گلعذار» صفتی اسـت که درون آن تشـبیهی دیده میشـود :کسـی که عذار
(چهره) او مانند گل است ⇐
دو تشبیه پیدا شد.
ٔ
ٔ
گزینه سوم ،شاعر ،روزگار را به دهقانی مانند کردهاست که مهر و محبت را همچون تخمی در سینه شاعر
در
ٔ
میکارد (هر دو تشـبیه به صورت اضافه تشـبیهی آمدهاسـت ).و شاعر به این دلیل گریهاش را قطع نمیکند

ٔ
سینه خود آبیاری کند( .این هم یک حسن تعلیل زیبا و آشنا)
که میخواهد این تخم محبت را در
ٔ
گزینه چهارم ،شاعر روح و روانش را به پول نقدی مانند کرده که آن را در قبال دهان یار پرداخت کردهاست
در

ُ
ٔ
ادامه ماجرای این بیت) حاال چرا میگوید
اما به هیچ رسیده!( 1خب یک تشبیه پیدا کردیم ،اما برویم سراغ
به هیچ رسیدهام؟ (کمی فکر کنید)

بـه ایـن دلیلکـه ،دهـان یارش به حدی کوچک و ظریف اسـت که انگار دهانی ندارد! (این هـم یک اغراق عجیب
ٔ
گزینه چهارم)
برای کوچکی دهان یار!)( .

 .1راستی «نقد روان» ایهام دارد ،زیرا میشود آن را «پول رایج» هم معنی کرد ،گرچه معنای اول بسیار دلنشینتر است.

شخبب :نایب ملع یاه هیارآ

تشبیه

تستهای تمرینی

ٔ
1 .1در کدام بیت ،از آرایه «تشبیه» ،استفاده شدهاست؟

(آزمون سراسری)

 )1جواهر تو بخشی دل سنگ را  /تو در روی جوهر کشی رنگ را
 )2خرد را تو روشنبصر کردهای  /چراغ هدایت تو برکردهای
 )3مهندس بسی جوید از رازشان  /نداند که چون کردی آغازشان
ٔ
آفریننده هر چه هست
 )4همه آفریده است باال و َپست  /تویی
ٔ
ٔ
ٔ
2 .2در همه گزینهها ،بهجز گزینه « ، ..........اضافه تشبیهی» به کار رفته است؟

(آزمون سراسری)

 )1در اعماق دریاها و اوج آسمانها تو را میجویند.
ٔ
ّ )2
غواص ّ
بازیچه کوچکترین موجش میگردد.
خرد،
ٔ
گهواره لرزان زمین ،با کوههای گران سنگ ،استوار گردید.
)3
 )4هستی خود را در اقیانوس پیکران وجود محو خواهند کرد.
3 .3در کدام بیت از «تشبیه» استفاده نشدهاست؟

(آزمون سراسری)

 )1زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید  /فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان
 )2ز بیش و کم زن دانا نکرد روی ترش  /به حرف زشت نیالود نیکمرد رهان
ّ
حلهای است گرانتر ز حلیت دانش  /چه دیبهای است نکوتر ز ٔ
دیبه عرفان
 )3چه
 )4به روز حادثه اندر یم حوادث دهر  /امید سعی و عملهاست هم از این ،هم از آن
.4

ٌ

ّ
«مشبهبه» در بیت« :نه این ریسمان میبرد با منش  /که احسان کمندی است در گردنش» کدام کلمه است؟)
4

 )1احسان

 )2ریسمان

 )3گردن

 )4کمند

(آزمون سراسری

ٔ
ستاره صبحی که هر چه کوشیدم  /شد آخر از نظرم ناپدید مادر بود» کدام رکن تشبیه ،محذوف است؟
5 .5در بیت :مرا

 )1ادات تشبیه

ّ )2
مشبه

ّ )3
مشب ٌهبه

 )4وجهشبه

(آزمون سراسری)

6 .6در مصراع ّاول بیت« :تو را آتش عشق اگر پر بسوخت  /مرا بین که از پای تا سر بسوخت» کدام یک از ارکان تشبیه
محذوف است؟

 )1وجهشبه

ّ )2
مشب ٌهبه

ّ )3
مشبه

(آزمون سراسری)

 )4ادات تشبیه

ٔ
ٔ
ٔ
7 .7در ابیات همه گزینهها ،بهجز گزینه  ..........همهارکان تشبیه آمده است.

 )1آنکه لرزد همچو مرغ نیمبسمل ،صبح و شام  /در زمستان ،پیکر عریان دهقان است و بس
 )2هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد  /چون دم عیسی در کالبدم جان آرد
 )3خوشبخت آنکه مادر دانا به روز و شب  /چونان فرشته بر سر اوسایهگستر است
ٔ
وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟  /یکی است کشتی و آن دیگری است کشتیبان
)4

(آزمون سراسری)
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8 .8بـا توجـه بـه بیت« :این نان و آب چرخ ،چون سـیل اسـت بیوفـا  /من ماهیـم ،نهنگم ،عمانم آرزوسـت» کدام گزینه
ّ ٌ
(آزمون سراسری)
«مشبهبه» نیست؟

 )1سیل

 )2عمان

 )3ماهی

 )4نهنگ

ّ
«مشبه» بیت زیر باشد؟
9 .9کدام گزینه ،میتواند
ٔ
«تو گفتی گرد زنگار است بر آیینه چینی  /تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزهگون دیبا»

 )1ابر

 )2آتش

 )3باد

(آزمون سراسری)

 )4برق

ٔ
ٔ
1010در کدام گزینه همه ترکیبها «اضافه تشبیهی» است؟

(ریاضی )89

ٔ
گوشه کاله ،روی ماه ،روی تعظیمّ ،قب ٔه عرش
)1

 )2آبروی بندگان ،جمال عشق ،اوج بالغت ،تقصیر خویش
ٔ
عصاره تاک ،شهد فایق ،موسم ربیع
 )3دروگر زمان،
 )4بنات نبات ،بحر مکاشفت ،مهد زمین ،تیر مژگان
1111در کدام بیت ،طرفین تشبیه ،فقط یک کلمه نیست؟

(آزمون سراسری)

 )1خداوندا شبم را روز گردان  /چو روزم بر جهان پیروز گردان
 )2شبی دارم سیاه از صبح نومید  /در این شب روسپیدم کن چو خورشید
 )3ندارم طاقت این ٔ
کوره تنگ /خالصی ده مرا چون لعل از این سنگ
 )4چو بر زد آتش مشرق زبانه َ /م ِلک چون آب شد ز آنجا روانه

ٔ
1212در کدام عبارت ،آرایه «تشبیه» وجود ندارد؟

(آزمون سراسری)

وحشتناک غارها حرکتی نداشت.
 )1هوا همچون نگاه
ِ
ٔ
شیهه چند اسب بیشکیب ،سکوت دشت را در هم میشکست.
)2

 )3سوسوی چند مشعلٔ ،
پرده سیاه شب را میدرید و پیش میرفت.
 )4او در یک شب ظلمانی ،چون اختری روشن و پرفروغ از تاریکیها و سیاهیها گریخت.
ٔ
1313در کدام گزینه هر چهار پایه تشبیه ذکر شده است؟

ّ )1ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد  /ساقی به دور ٔ
باده گلگون شتاب کن
 )2تو سرو جویباری ،تو ٔ
الله بهاری  /تو یار غمگساری ،تو حور دلربایی

(آزمون سراسری)

 )3چو دریای خون شد همه دشت و راغ  /جهان چون شب و تیغها چون چراغ
َ
 )4که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد  /کوه را کی دررباید تندباد
1414در کدام گزینه یکی از ارکان «تشبیه» محذوف است؟

(آزمون سراسری)

 )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

شخبب :نایب ملع یاه هیارآ

ٔ
1515در کدام گزینه ،هر دو کلمه قافیه ،وجهشبه ،محسوب میشوند؟

ّ
خط و خالها  /تفضیلها پنهان شده در ٔ
پرده اجمالها
 )1ای دفتر حسن تو را فهرست
ّ
 )2رخ گل را که عکس روی یار است  /هوا مشاطه آب آیینهدار است

(آزمون سراسری)

 )3روی تو چون نوبهار جلوهگری میکند  /زلف تو چون روزگار پردهدری میکند
 )4روزی که در جام شفق ُمل کرد خورشید  /بر خشک چوب نیزهها گل کرد خورشید
ٔ
1616در همه ابیات به جز بیت « ..........تشبیه» وجود دارد.

(سنجش )95

 )1مردم همه گویند که خورشید برآمد  /گر برفکنی در شب تاریک نقابی
ََ
 )2مرغ دلم افتاد به دام سر زلفت  /مانند تذروی که بود صید عقابی (تذ ْرو :قرقاول)
 )3گر کارم از آن سرو خرامنده کنی راست  /دریاب که باالتر از این نیست ثوابی
ٔ
ٔ
چشمه کوثر ز لب لعل تو آبی
روضه رضوان ز سر کوی تو بابی  /وی
 )4ای
1717در کدام گزینه «تشبیه» به شکل مضاف و مضافالیه آمده است؟

(سنجش )95

 )1چو دریای خون شد همه دشت و راغ  /جهان چون شب و تیرها چون چراغ
 )2نکته در اینجاست که ما را فروخت  /گوهری دهر و شما را خرید
 )3به شرم کوش که بنیاد حسن خوبان را  /گرفتهاند در آب گهر گل تعمیر
 )4از سایه به خورشید اگرت هست امان  /خوشید رخی طلب کن و ٔ
سایه گل
ٔ
1818در منظومه زیر چند «تشبیه» وجود دارد؟

(تجربی )94

«مرا هر لفظ فریادی است کز دل میکنم بیرون /مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون /کجا شهد است این
ٔ
ٔ
اشکی که در هر دانه لفظ است /مرا این ،کاسه خون است /،چنین آسان منوشیدش».

 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش

1919در کدام بیت ،وجه شبه ،محذوف است؟

ٔ
چهره چون آفتابت اندر صبح  /ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد
 )1ز شرم

(زبان )94

 )2ناتوان بودم به بویش نیم شب برخاستم  /تا به کویش چون نسیم افتان و خیزان بودهام
 )3مقام ٔ
کعبه وصل تو دور افتاده است از ما  /نه ساز رفتن است آنجا مرا نه برگ نارفتن
 )4آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ ِ /گرد خود گردی از آن تردامنی چون آسیا
«2020مشبه» در کدام گزینه ،ذکر نشدهاست؟

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

(تجربی )93
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2121آرایههای «تشبیه» در کدام بیت بیشتر است؟

(ریاضی )93

ٔ
دیوانه ما خاست  /هر روز که بیساقی گل چهره نشستیم
 )1صد خار بال از دل
 )2ای سیل اشک خاک وجودم به باد ده  /تا بر دل کسی ننشیند غبار من

 )3سروی است قامت تو از ناز سرکشیده  /ماهی است عارض تو از نور آفریده
 )4مرغ دل تا دام زلف و ٔ
دانه خال تو دید  /طایر اندیشهام افتاد در دام هوس
ٔ
ٔ
2222در همه ابیات به جز بیت  ..........آرایه «تشبیه» به کار رفتهاست؟

(سنجش )90

 )1اگرچه در بر کافور عارضت افعی  /تو را چو لعل ّ
زمرد نماست گو میباش
 )2اگرچه از من مسکین رقیب در خشم است  /تو را نظر چو به عین رضاست گو میباش
ٔ
ٔ
کاسهسر عشق را پیمانه باش
کاسه سر را تهی کن وانگهی با سر بگو  /کای مبارک
)3
 )4به چین زلف چو شام تو مایل است دلم  /شدن به جانب چین گر خطاست گو میباش

ٔ
2323کدام ترکیب« ،اضافه تشبیهی» است؟

 )1چشم دل

 )2پای تغابن

 )3گوش جان

 )4چراغ هدایت

ٔ
2424کدام ترکیب« ،اضافه تشبیهی» است؟

 )1انگشت ندامت

 )2بحر جان

(آزمون سراسری)

 )3چشم آز

 )4گوش جان

شخبب :نایب ملع یاه هیارآ

تشبیه

.1

پاسخ تشریحی تستهای تمرینی

1گزینه 2

ٔ
اضافه تشبیهی است.
چراغ هدایت

2 .2گزینه 1
ٌ
ّ
بیت دوم :مشبه :خرد  /مشبهبه :غواص (وجه شبه :به عمق رو آوردن)
بیت سوم :مشبه :زمین ّ /
مشب ٌهبه :گهواره
بیت چهارم :مشبه :وجود ّ /
مشب ٌهبه :اقیانوس بیکران
بیت نخست :مشبه :کل مصراع ّ / 1
مشب ٌهبه :کل مصراع 2

3 .3گزینه 2

بیت نخست :مشبه :تعلیم و تربیت ،عمر ّ /
مشب ٌهبه :گوهر (وجه شبه :ارزشمندی)
بیت سوم :مشبه :دانش ،عرقان ّ /
مشب ٌهبه :حلیت ،دیبه (وجه شبه :دانش و عرفان باعث زیبایی جان میشوند)
بیت چهارم :مشبه :حوادث ّ /
مشب ٌهبه :یم (دریا) (وجه شبه :هر دو پر جوشش هستند و خطرناک)

4 .4گزینه 4

پشـت سـر من آورد ،خوبیهایی که با او کردهام ،ریسـمان محکمتری
میگوید این ریسـمان نیسـت که این حیوان را
ِ
اسـت در گردن او که همیشـه او را به من وابسـته میدارد  مشبه :احسان (خوبی کردن) ّ //
مشب ٌهبه :کمند (ریسمانی
ِ
که با آن چیزی را میگیرند).

5 .5گزینه 1

مشبه :مادر ّ /
مشب ٌهبه :ستاره صبح  /وجهشبه :ناپدید شدن

6 .6گزینه 4
ٌ
مشبه :عشق ّ /
مشبهبه :آتش  /وجهشبه :سوزاندن پر و بال

7 .7گزینه 4

مشبه :زن و مرد ّ /
مشب ٌهبه :کشتی و کشتیبان  /وجه شبه :حذف شده  /ادات تشبیه :حذف شده

8 .8گزینه 2
ٌ
مشبهها ،بهترتیب :نان و آب چرخ ،من  ،من ّ /
مشبهبهها بهترتیب :سیل ،ماهی ،نهنگ

9 .9گزینه 1
َ
رد زنگار و موی سنجاب) را توصیف میکند
در این بیت باید به معنا توجه ویژه داشته باشید .بیت تیرگی و سیاهی (گ ِ
که بر روی زمینهای سـپید (آینه) یا آبی (دیبای فیروزه رنگ) افتاده اسـت که تعبیر زیباییسـت برای ابرهای بارانزای
آسمان در فصل بهار
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1010گزینه 4
ٔ
ٔ
گزینه دیگر فقط «در گرو زمان» اضافه تشـبیهی اسـت زیرا زمان به دروگری مانند شدهاست که دیر یا زود همه
در سـه
ً
ٔ
اضافه تشبیهی باشد (مثال صد بوسه بر روی
چیز را برمیچیند و از میان میبرد« .روی ماه» بسته به کاربرد میتواند

ً
ٔ
اضافه استعاری باشد و تشخیص داشته باشد (مثال ،بر روی ماه از شرم دیدار تو چین افتاده است).
ماهت میزنم) و یا
ٔ
درسنامه اضافه تشبیهی.
رجوع کنید به

1111گزینه 3

بیت نخست :روزم ← مشبه :من (محذوف) ّ /
مشب ٌهبه :روزم

بیت دوم:روسپیدم کن چو خورشید ← مشبه :من (محذوف) ّ /
مشب ٌهبه :خورشید
بیت سـوم :خالصی ده مرا چون لعل از این سـنگ ← شـاعر خودش (مشبه) را به لعلی که از دل سنگ بیرون میآید
ٌ
ٌ
«لعل از دل سنگ خالص شده» است).
(مشبهبه) مانند کردهاست( .پس در اینجا مشبهبه فقط «لعل» نیست بلکه ِ
ِ
بیت چهارمَ :ملک چون آب ← مشبه :ملک ّ /
مشب ٌهبه :آب
ِ

1212گزینه 2

بیت نخست :مشبه :هوا ّ /
مشب ٌهبه :نگاه وحشتناک غارها
بیت سوم :مشبه :شب ّ /
مشب ٌهبه :پرده
بیت چهارم :مشبه :او ّ /
مشب ٌهبه:اختری روشن و پرفروغ

1313گزینه 1

مشبه :ایام گل ّ /
مشب ٌهبه :عمر  /وجهشبه :رفتن با شتاب  /ادات تشبیه :چو
ٌ
مشـبهبه آمدهاسـت .در بیـت سـوم ،وجـه شـبه نیامده اسـت .در بیـت چهارم ادات تشـبیه
در بیـت دوم فقـط مشـبه و

نیامدهاست.

1414گزینه 1

مشبه :او ّ /
مشب ٌهبه :خنجر  /ادات تشبیه :مثل  /وجهشبه« :پر از خشونت بودن» که حذف شدهاست.

(در واقع میگوید با نگاهش میخواست همه چیز را از من بدرد).

1515گزینه 3

جلوهگری وجهشبه روی یار و نوبهار است و پردهدری وجه شبه زلف یار و روزگار.

1616گزینه 3
ٔ
ٔ
بیت نخسـت :با توجه به معنای بیت روشـن اسـت که چهره معشوق به خورشید مانند شده است( .جمله غیرواقعی به
تشبیه تبدیل شد).
َ
َ
بیت دوم :دل به مرغ (پرنده) ،زلف به دام و اسیر شدن دل در دام زلف به گرفتار شدن تذ ْرو (قرقاول) در چنگال عقاب
مانند شده است.

شخبب :نایب ملع یاه هیارآ

ٌ
مشبهبه ،جایگزین مشبه شدهاست).
بیت سوم« :سرو خرامنده» استعاره از یار بلندباال است( .زیرا
ٔ
لب لعل فام یار
بیت چهارم :باغ بهشـت به قسـمت کوچکی از کوی یار مانند شـده اسـت و چشـمه کوثر باریکه آبی از ِ
(تشبیه برتر یا تفضیلی).

1717گزینه 2

آمدن دریایی از خون
بیت نخست« :دریای خون» یعنی دریایی از جنس خون نه این که خون به دریا تشبیه شده باشد.پدید ِ
ٔ
اضافه تشبیه نیامده است)
در میان دست ،کنایه از کشته شدن افراد بسیار و اغراق در این امر است( .تشبیه این بیت به شکل
ٔ
اضافه تشـبیهی اسـت :روزگار مانند گوهر فروشـی اسـت که برای برخی ارزش قائل است و
بیت دوم« :گوهری دهر»

برای برخی دیگر خیر.
ٔ
بیت سـوم« :بنیاد حسـن» اضافهاسـتعاری اسـت زیرا «حسـن و زیبایی» به سـاختمان مانند شـده اسـت و «بنیاد» از
اجزای آن است.

ٔ
«سـایه گل»
بیت چهارم« :خورشـیدرخ» یک واژه اسـت که در بطن آن تشـبیه نهفته اسـت اما ترکیب اضافی نیسـت.
واقعیت دارد و ٔ
آرایه تشبیه یا استعاره ندارد.

1818گزینه 3

 .1لفظ به فریاد مانند شدهاست .2 .شعر به دریا مانند شدهاست .3 .خون به شراب مانند شدهاست .4 .لفظ به دانه
ٔ
کاسه خون مانند شدهاست.
مانند شدهاست .5 .این (اشک) به

(«کجا شـهد اسـت این اشـکی که در هر ٔ
دانه لفظ است؟» استفهام انکاری است و این معنا از آن برمیآید که«اشک»

شهد نیست).

1919گزینه 1

ٔ
چهره معشوق به خورشید مانند شدهاست اما وجه شبه (درخشان بودن) ذکر نشدهاست.
در بیت نخست،
در بیت دوم ،شاعر خود را به نسیم مانند کردهاست و وجه شباهت که «افتادن و خیزان رفتن» باشد ،ذکر شدهاست.
شبه ذکرشده ،دور از دست بودن این دو است.
در بیت سوم ،وصل یار به کعبه مانند شدهاست و وجه ِ
در بیت چهارم ،مخاطب به چراغ مانند شدهاست که زبانی آتشین و دلی دوداندود و سیاه دارد (وجه شبه)؛ همچنین

بند خود است) و دامانش تر است (گناهآلود است).
مخاطب به آسیاب مانند شدهاست که ِگرد خود میگردد (در ِ

2020گزینه 3

ٔ
گزینه نخست :مشبه :قهوهخانه ّ //
مشب ٌهبه :شرم
ٔ
گزینه دوم :مشبه :چوبدست ّ //
مشب ٌهبهَ :منتشا

ٔ
گزینه سوم :مشبه[ :مردم حاضر در قهوهخانه] و [مرد نقال] ّ //
مشب ٌهبه :صدف و مروارید
ٔ
گزینـه چهـارم :مشـبه :ژرفـی و پهنای چاه ّ //
مشـب ٌهبه :بیشـرمی چاه (بیشـرمی چـاه همانند ژرفـی و پهنای چاه،

باورنکردنی بود).
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آرایههای ادبی

2121گزینه 4
ٔ
ٔ
ٔ
(«خار بال» اضافه تشـبیهی اسـت اما «گل چهره»
گزینه نخسـت .1 :تشـبیه بال به خار   .2تشـبیه چهره سـاقی به گل
ِ

یک واژه است که در بطن آن تشبیه نهفته است).
ٔ
ٔ
اضافه تشبیهی است( .اغراق هم دارد).
گزینه دوم« .1 :سیل اشک»

ٔ
ٔ
(چهره) یار به ماه نورانی
گزینه سوم .1 :تشبیه قامت یار به سرو   .2تشبیه عارض
چهره یار به ٔ
ٔ
ٔ
دانه دام   .4تشـبیه
زلف یار به دام   .3تشـبیه خال
گزینه چهارم .1 :تشـبیه دل به مرغ (پرنده)   .2تشـبیه ِ
ِ
ٔ
اضافه تشبیهی آمدهاست).
اندیشه به طایر (پرنده)  .5تشبیه هوس به دام (هر پنج تشبیه به شکل

2222گزینه 2

ٔ
گزینه  2هیچ اسمی به اسمی دیگر مانند نشدهاست.
در
ٔ
گزینه نخست :عارض یار در سپیدی به کافور تشبیه شدهاست .لعل در رنگ و درخشش به ّ
زمرد تشبیه شدهاست.
ٔ
ٔ
چهره کافور رنگ و سـپیدت افتاده اسـت
گزینه نخسـت :اگر چه زلف تابیده و سـیاهت مانند مار (افعی) بر
معنی بیت

اما لب لعل تو همانند ّ
زمرد اسـت و میتواند مار و افعی را از خود دفع کند ،پس ترس و باکی نداشـته باش («افعی» و
«لعل» در معنی استعاری به کار رفتهاست).
ٔ
ٔ
ٔ
اضافه تشبیهی است.
«کاسه سر»
گزینه سوم:

ٔ
گزینه چهارم« :زلف» به شام (شامگاه) تشبیه شدهاست( .هم «چین» ایهام تناسب دارد ،هم «شام» قبول دارید؟)

2323گزینه 4

ٔ
ٔ
اضافه استعاریاند .پای تغابن (زیانکاری)
«چشم دل»
تشبیهی آشنایی است« .گوش جان» و
اضافه
«چراغ هدایت»
ِ
ِ
ٔ
اضافه اقترانی است.

2424گزینه 2

ٔ
ٔ
مشـبه :جان ّ /
اضافه استعاری که با
اضافه اقترانیاند و «گوش جان»
مشـب ٌهبه :بحر («انگشـت ندامت» و «چشـم آز»
آنها در ادامه آشنا میشوید).

