
6 بخش اول ـ آموزش 
7 فصل اول: بیان 
7 تشبیه   
15 پرسش های چهارگزینه ای   
22 استعاره و تشخیص   
32 پرسش های چهارگزینه ای   
37 مجاز   
40 پرسش های چهارگزینه ای   
44 کنایه   
46 پرسش های چهارگزینه ای   

نموداری برای تشخیص استعاره, مجاز و 
49 کنایه از یکدیگر 
50 فصل دوم: بدیع لفظی 
50 واج آرایی   
52 پرسش های چهارگزینه ای   
53 سجع )به انضمام ترصیع و موازنه(   
55 پرسش های چهارگزینه ای   
55 جناس و تکرار   
58 پرسش های چهارگزینه ای   
62 فصل سوم: بدیع معنوی 
62 تناسب   
62 پرسش های چهارگزینه ای   
63 تلمیح   
73 پرسش های چهارگزینه ای   
74 تضمین   
75 پرسش های چهارگزینه ای   
76 تضاد )طباق(   
76 پرسش های چهارگزینه ای   
78 تناقض )متناقض نما � بیان نقیضی � پارادوکس(   
80 پرسش های چهارگزینه ای   

83 حس آمیزی   
86 پرسش های چهارگزینه ای   
88 ایهام و ایهام تناسب   
94 پرسش های چهارگزینه ای   
96 اغراق   
97 پرسش های چهارگزینه ای   
99 حسن تعلیل   
101 پرسش های چهارگزینه ای   
103 اسلوب معادله   
106 پرسش های چهارگزینه ای    
109 ارسال المثل   
110 پرسش های چهارگزینه ای   
110 نماد   
111 پرسش های چهارگزینه ای   
112 لّف و نشر   
113 پرسش های چهارگزینه ای    
115 فصل چهارم: قالب های شعری 

قالب های  و  شعری  اصطالحات  برخی 
115 شعر 
122 پرسش های چهارگزینه ای   
124 بخش دوم ـ آزمون 

آشنایی با شیوءه پاسخگویی سریع به سؤاالت 
125 آرایه های ادبی 
128 آزمون های جامع 
222 بخش سومـ  پاسخ نامءه تشریحی 
223 پاسخ نامءه تشریحی سؤاالت فصل 1 تا 4 
260 پاسخ نامءه تشریحی آزمون های جامع 
371 پاسخ نامءه کلیدی 
377 منابع و مآخذ اصلی 
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اگر از بوفءه مدرسه یک ساندویچ بخرید که خیلی خشک و سفت باشد، ممکن است هنگام گاز زدن به آن 
حس کنید دارید به یک تکه سنگ گاز می زنید؛ حال اگر این حّس خود را بیان کنید از تشبیه استفاده 
کرده اید. در این جا دو سمت تشبیه، »ساندویچ« و »سنگ« هستند. آن چه واقعاً با آن روبه رو هستید یعنی 
ساندویچ، »مشّبه« نامیده می شود و آن چه ذهن شما شبیه به مشّبه دیده، یعنی سنگ، »مشّبهٌ به« است. این 
دو، ارکان اصلی تشبیه هستند. اما تشبیه دو رکن دیگر هم دارد: یکی کلمه ای که ما به وسیلءه آن شباهت 
نامیده  ادات تشبیه  ... که  و  »مثل«  »همچون«،  »چون«،  »مانند«،  از قبیل  بیان می کنیم؛ یعنی کلماتی  را 
می شوند؛/ و دیگری جنبه یا ویژگی مشترک میان دو سمِت تشبیه، که به آن »وجه شبه« می گوییم. مثالًً 

در مثال باال »سفت بودن« یا »خشک بودن« می تواند »وجه شبه« باشد.
به مثال زیر دقت کنید:

»اردشیر از درازی مثِل نردبان است«. در این جا »اردشیر« مشّبه است، »نردبان« مشّبهٌ به، »درازی« وجه شبه 
و »مثل« ادات تشبیه است.  

تشبیه یعنی مانندکردن چیزی به چیز دیگر به دلیل رابطءه همانندی.
هر تشبیه چهار رکن دارد: 

1( مشّبه: چیزی که آن را به چیزی دیگر تشبیه می کنیم. 
2( مشّبهٌ به: چیزی که مشّبه  به آن تشبیه شده است.

3( ادات تشبیه: کلمه ای که همانندی و شباهت میان مشّبه و مشّبهٌ به را می رساند. 
4( وجه شبه: جنبه ای که مشّبه و مشّبهٌ به از آن جهت به هم شبیه اند. 

» علی  )مشّبه( از  الغری  )وجه شبه(  مانند  )ادات تشبیه(  سیِخ جارو  )مشّبهٌ به( است«.

 در کدام گزینه »تشبیه« وجود دارد؟
1( او با نگرانی به من نگاه می کرد؛ اما من سعی می کردم به سمت دیگری نگاه کنم.

2( هوا کم کم داشت تاریک می شد. 
3( موهایش مانند شبی سیاه بود. 

4( مطمئن بودم که این سکوت خیلی ادامه نمی یابد و او سرانجام به سخن خواهد آمد.  
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با کمی دّقت درمی یابید که جواب درست،  است. در این جا نویسنده، میان »مو«   گزینءه »3« 
و »شب« شباهتی حس کرده و آن را بیان کرده است. این دو به ترتیب »مشّبه« و »مشّبهٌ به« هستند. »مانند« 

هم ادات تشبیه است و »سیاه بودن« وجه شبه است.  
 در مصراع روبه رو وجه شبه کدام است؟     »آسمان، تیره و سنگین، چو یکی پارءه سرب«

4( پارءه سرب 3( چو  2( تیره و سنگین  1( آسمان 
در این بیت »آسمان« مشّبه  است، »پارءه سرب« مشّبهٌ به است، »چو« ادات تشبیه   گزینءه »2« 

است و »تیره و سنگین بودن« وجه شبه.

نمی شود؛ هر  این ها محدود  به  تشبیه  )ادات  آورده می شود:  تشبیه  ادات  برخی  فهرست  ادامه  در 
کلمه ای که معنای شبیه بودن داشته باشد ادات تشبیه است( .

کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قّصابی به دست گرفته بودم. شبیه به
بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان. مانند
زن می نشست و مثل جغد او را می پایید.مثل

دل را بر مثال کوشکی یافت.مثال/ بر مثال

فرزند عزیز را به صد جهد/ بنشاند چو ماه در یکی مهدچو

آمد سوی کعبه سینه پر جوش/ چون کعبه نهاد حلقه در گوشچون
از در خانه مرا طرد کند/ همچو سنگ از دهن قلماسنگهمچو

گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس/ قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرمهمچون
اعمال ما وابسته به ماست؛ هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر.هم چنان که

نیامد به دامم به سان تو گور/ ز چنگم رهایی نیابی, مشوربه ساِن
دلیری کجا نام او اشکبوس/ همی بر خروشید برساِن کوسبر ساِن
چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباورچونان

ز باال چو پی بر زمین بر نهاد/ بیامد فریدون به کرداِر بادبه کرداِر

چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.ماننده

به دور پیمانءه نگاهت اگر زند الف می فروشی/ نفس به رنِگ کمند پیچد ز به رنِگ
موج می در گلوی مینا

 صیغه های صرف شده از مصدر ماندن یا مانستن )مانست، می ماند، مانَد و ...( با این که فعل هستند نقش 
ادات تشبیه دارند: » ُرخش  )مشّبه(  از  سرخی  )وجه شبه( به  گلی سرخ  )مشّبٌه به(  می مانست  )ادات تشبیه(« .

 نمودن )اگر در معنای به نظر رسیدن به کار رود(: » ُرخش  )مشّبه( از  سرخی  )وجه شبه(  گلی سرخ 
 )مشّبهٌ به(  می نمود  )ادات تشبیه(«.

 واژه هایی از قبیل »گویی )گفتی(، انگار، گویا و ...« نیز گاهی به عنوان ادات تشبیه به کار می روند: 
» ُرخش  )مشّبه( از  سرخی  )وجه شبه(  گفتی  )ادات تشبیه(  گل سرخ  )مشّبٌه به(  بود«.

ارغوانی رنگ بود ستاره را بزرگ تر می کرد. گویی یک زخم  یا در عبارت »ماه که به وضع غم انگیزی 
نورافشان است«، »ستاره« مشّبه است، »یک زخم نورافشان« مشّبهٌ به است و »گویی« ادات تشبیه. 
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 هم چنین برخی پسوندها مثل »گون، گونه، وش، سا، آسا، وار، فام و ...« نیز می توانند ادات تشبیه 
قرار بگیرند. این ادات  به مشّبهٌ به متصل می شوند: مثالًً این بیت را در نظر بگیرید: »یار چون در جام 
می بیند رخ گل فام را/ عکس رویش چشمءه خورشید سازد جام را«، در این بیت »فام« ادات تشبیه 

است و »گلفام« یعنی ماننِد گل. 
 عالوه بر این ها، کلمءه »صفت« نیز ـ با این که پسوند نیست ـ گاهی درست مشابه پسوندهای باال 
عمل می کند. مثالًً در جملءه »با چشمِ بادام صفتش به من نگاه می کرد«، کلمءه »صفت« ادات تشبیه 

است و بادام »مشّبهٌ به«.   

 در کدام یک از بیت های زیر »ادات تشبیه« به درستی مشخص  نشده  است؟

است  تهی  دیــگ  ــو   ابــلــهــان  چ 1( صــحــبــت 
2( صاف  چون  آیینه می باید شدن با خوب و زشت 
ـــت  آرزوس پنهانم  غـــمِ  ــودِن  ــم ــر ن ــاه 3( ظ
می مانَد  را  پریشان  شده   شمِع  ــره ات  ــه 4( چ

اســت سیهی  ـــرون  ب از  ــی،  ــال خ درون   از 
گرفت نمی باید  دل  در  کس  هیچ  از   هیچ چیز 
ــم آرزوســــت  ــان ــِن ج ــت ــوخ ــــه  وار  س ــــروان  پ
مــی مــانـَـد   را  ــشــان شــده  ــری پ دوِد   کــاکــلــت 

اگر این تست را نتوانسته اید پاسخ دهید پیشنهاد می کنم یک بار دیگر کادر مربوط   گزینءه »4« 
به ادات  تشبیه را بخوانید! در  »می مانَد« ادات تشبیه است نه »شده«.

 در کدام یک از مصرع های زیر »ادات تشبیه« به درستی ذکر  نشده  است ؟
)ادات تشبیه: چو( 1( یکی تیرِ الماس پیکان چو آب 

)ادات تشبیه: به ساِن( 2( دو چشمش به ساِن دو نرگس به باغ  
)ادات تشبیه: به کرداِر( 3( ز سر تا به پایش به کرداِر عاج 

)ادات تشبیه: روی( 4( برافروخت، گلنارگون کرد روی 
در این گزینه »روی« )چهره( مشّبه است و »گلنار« مشّبهٌ به و ادات تشبیه »گون«.  گزینءه »4« 

معانی مختلف »چو« و »چون«
باید حواستان باشد که »چو« و »چون« همیشه ادات تشبیه نیستند. »چو« و »چون« تنها هنگامی 

ادات تشبیه شمرده می شوند که در معنای »شباهت« به کار روند. 
برخی از رایج ترین معانی »چو« و »چون«:
 »چو« و »چون« در معنی »هنگامی که«:

شــاه ــِش  ــی پ از  ـــد  آم بــــرون  کــــاوه  ــو  ــــازارگــــاهچ ب گــشــت  انــجــمــن  او  ـــر  ب
می کند شکایت  چــون  ــی  ن ایــن  مــی کــنــدبشنو  حــکــایــت  ـــا  ـــی ه ـــدای ج از 

 »چون« در معنی »به این دلیل که«:  
چون هر چه کنم به گمان خواهد بود، این گمان در حِق خویش برم، بهتر. 

 »چون« در معنی »چگونه« یا »چرا«: »چون« گاهی بر وزن »دون« تلفظ می شود و به معنی چگونه است.
اســت؟ ــون  چ تــو  بــر  شیرین  عشق  اســتبگفتا  ـــزون  ف شیرینم  جـــان  از  بگفت 
به سوی عیب چون پویی، گر او را غیب دان بینی؟عطا از خلق چون جویی، گر او را مال ِده گویی؟

و  و چون جبروت  ز چند  برتر  تردید«:  »امکان  و  »چگونگی«  معنی  در  »دون«(  وزن  )بر  »چون«   
جالِل او.
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 »چون« در معنی »اگر«:
را ــو  ت دارد  ـــت  دوس چــون  اســت  رامــحــال  تــو  ــــذارد  گ ــن  ــم دش ـــت  دس در  کــه 

 »چو« و »چون« در معنی »شباهت«:
ــری  ــوف ــل ــی ن ــــــردءه  پ ایـــــن  بُـــــن  همسری؟در  مــنــی  ــو  چ بـــا   کــنــد  کیست 
نـَــَونـــد  چــــون  را  ـــاک  ـــّح ض ـــاورد  ـــی بندب ـــه  ب کــــردش  ـــد  ـــاون دم کــــوه  ـــه  ب

 در کدام یک از بیت های زیر کلمءه مشخص شده »ادات تشبیه« است؟
1( شنید از من  چو  دلدارم، حدیث عشق و مستی را 
برفروخت  کاو  چون   است  شعله  آن  2( عشق 
مانده ام؟  چه  هستی  ظلمت  تنگنای  3( در 
4( سال ها در جست وجویش دست و پایی می زدیم 

 هراسان گشت و همچون آهوی وحشی رمید از من
سوخت جمله  باشد  معشوق  جــز  چــه   هــر 

تََنم؟     خــود  ــرِد  گ همی  پیله  کی  چو  کــرم   تا 
کرد خواهیم  بی نشان  را  خود  دیدیم  نشان    چون  

این گزینه »چو« در معنی »مانند« آمده و »ادات تشبیه« است. در گزینه های  در   گزینءه »3« 
دیگر »چو«  و »چون« همگی در معنای »هنگامی که« آمده اند و ادات تشبیه نیستند.

 در کدام یک از بیت های زیر کلمءه مشخص شده »ادات تشبیه«  نیست ؟
پروانه خــواِب  مثِل  گــل،  خندءه  ــو  مثلِ   1( ت
هنوز می بری  دل  که  دوردســـت  ــاِر  ی 2( ای 
ــی ــاران ب ـــرِ  اب ــن  همچو   م گــرفــتــءه  3( دِل 
چمن تماشای  به  آیــی  سیه چشم  چو   ــو  4( ت

زیبایی ــت،  اس نادیدنی  که  ــه  آن چ مثِل  تو 
هنوز  خاکستری  ــه  ب نهفته  ـــِش  آت  چــون  
گرفت شــبــانــه  ــءه  ــری گ از  مــگــر  گشایشی 
ــه کــســی چــشــمِ تــمــاشــای دگــر  ــذاری ب ــگ ن

 گزینءه »4«  در این گزینه »چو« در معنای »هنگامی که« یا »اگر« به کار رفته است نه معنای 
»شباهت«. در دیگر گزینه ها کلمءه مشخص شده معنای شباهت دارد و ادات تشبیه است. 

 در کدام یک از بیت های زیر »ادات تشبیه« به درستی ذکر نشده  است؟
آخر تــا  فلک  چــو  دویـــدم  سرگشته  آید1( چــنــد  گــریــان  ــدءه  دی و  دل  ســوز  )چو(حاصلم 
را گل فام  رخ  می بیند  جــام  در  چــون  را2( یــار  جام  سازد  خورشید  چشمءه  رویش  )چون(عکس 
ــاه ــرگ خ گــــرد  ـــان  ـــالم غ و  ـــزان  ـــی ـــن )وار(ثـــــریـــــاوار گــــــرِد خــــرمــــِن مـــاه3( ک
کریم باش  نخل  چو  برآید،  دست  ز  ــرت  آزاد4( گ باش  سرو  چو  نیاید،  دست  ز  )چو(ورت 

در این گزینه »چون« در معنی »هنگامی که« به کار رفته و ادات تشبیه نیست. ادات   گزینءه »2« 
تشبیِه این بیت »فام« است.

در تشبیه هیچ ترتیِب مشخصی برای ارکان وجود ندارد؛ یعنی هیچ دلیلی وجود ندارد که مشّبه پیش از 
مشّبهٌ به بیاید. 

شاید بپرسید خب! چه طور بفهمیم کدام مشّبه است و کدام مشّبهٌ به؟ راه اول و صحیح تر این است که سعی 
کنید بیت را بفهمید، برای این کار نخست باید جمله را مرّتب کنید؛ مثالًً مصراع »چون عقده ای به بغض 
فرو بود حرف عشق« را اگر مرتب کنیم، می شود: »حرف عشق، چون عقده ای، به بغض فرو بود« . در این جا 
به راحتی متوجه می شوید که مشّبه کدام و مشّبهٌ به کدام است. راه دیگر و ساده تر این است که به ادات 

تشبیه توجه کنید؛ آن چه بالفاصله بعد از ادات تشبیه می آید اغلب اوقات مشّبهٌ به است.1

1. استثناهایی بر این قاعده وجود دارد، از جمله وقتی که ادات تشبیه به صورت فعل یا پسوند بیاید.
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 این جا ادات تشبیه »چون« است و »عقده« که بالفاصله بعد از آن آمده، مشّبهٌ به. بنابراین مشّبه باید »حرف 
عشق« باشد. اگر نتوانستید از این دو راه استفاده کنید، سعی کنید بفهمید که بیت دارد راجع به چه چیزی 
 حرف می زند، آن چیز مشّبه خواهد بود. یعنی چه؟ مثالًً فرض کنید در بیت »چون بتابد آفتاب معرفت/ 
از سپهرِ این رِه عالی صفت« از مثنوی معنوی ، به ترکیب »آفتاب معرفت« برمی خورید؛ و از خودتان می پرسید 
معرفت به آفتاب تشبیه شده یا آفتاب به معرفت؟ با نگاهی به بیت و فضای آن، متوجه می شوید بیت در 
باب معرفت است؛ پس منطقی تر است که شاعر دربارءه معرفت صحبت کرده باشد )معرفت مشّبه باشد( و 

برای نشان دادن میزان روشنگری، آن را به آفتاب تشبیه کرده باشد.
  در بیت زیر »مشّبهٌ به« کدام است؟ 

الله ه�ا«»یک نصف خ�وِن تازه و یک نصف ُمش�ِک تر تتارن�د  غ�زاِل  ناف�ءه  (چ�ون  ی زی تبر ئب  صا (
4( الله ها 3( نافءه غزال  2( مشِک تر  1( خوِن تازه 

همان طور که گفتیم آن چه بعد از ادات تشبیه ذکر می شود اغلب اوقات مشّبهٌ به   گزینءه »3« 
است، این جا نیز »نافه« یا »نافءه غزال تتار« )غزال تتار یا غزال تاتار: نوعی آهو( مشّبهٌ به است. »الله ها« از جهت 

»سرخی و خوشبویی« )یک نصف خون تازه و یک نصف مشک تر( به »نافءه آهو« تشبیه شده اند.

بسیاری از اوقات بعضی از ارکان تشبیه حاضر نیستند. مثالً می گوییم »اردشیر مِث نردبونه« )وجه شبه یعنی 
»از درازی« حذف شده(؛ یا مثالً می گوییم »اردشیر از درازی، نردبونیه برا خودش!« )در این جا ادات تشبیه 
یعنی »مِث« حذف شده(؛ یا اصالً کار را یک سره می کنیم و می گوییم: »اردشیر نردبونیه برا خودش!« )هم 

وجه شبه و هم ادات تشبیه حذف شده و فقط مشّبه و مشّبهٌ به آمده اند(.
 در مصراع »جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ« کدام رکن تشبیه محذوف است؟

4( مشّبهٌ به 3( مشّبه  2( وجه شبه  1( ادات تشبیه 
»شب«  تشبیه(  )ادات  »چون«  )مشّبه(  »جهان«  دارد؛  وجود  تشبیه  دو  این جا  در   گزینءه »2« 
که  همان طور  تشبیه،  دو  هر  در  )مشّبهٌ به(.  »چراغ«  تشبیه(  )ادات  »چون«  )مشّبه(  »تیغ ها«  و  )مشّبهٌ به(؛ 

می بینید وجه شبه )در اولی تاریکی و سیاهی و در دومی روشنایی و درخشش ( حذف شده است.
 در بیت »مرا ستارءه صبحی که هرچه کوشیدم/ شد آخر از نظرم ناپدید, مادر بود«، کدام رکن تشبیه 

)7 3 بی  تجر ( محذوف است؟ 
4( وجه شبه 3( مشّبهٌ به  2( مشّبه  1( ادات تشبیه 

با مرتب کردن و کمی تغییر، بیت به این صورت در می آید: »مادر، برای من، ستارءه   گزینءه »1« 
»ستارءه صبح«  »مادر« مشّبه است و  این جا  ناپدید شد«. در  از نظرم  بود که هرچه کوشیدم، آخر  صبحی 

مشّبهٌ به، و »ناپدید شدن« وجه شبه.

گفتیم که گاهی )یا شاید اغلب اوقات( برخی از ارکان تشبیه حذف می شوند، یعنی کم تر پیش می آید که 
تشبیهی با همءه ارکان بیاید. شاعران بیش از همه به حذف وجه شبه عالقه نشان می دهند، چرا که تالش 
خواننده برای پیدا کردن وجه شبه ، خود می تواند لذت بخش باشد. هم چنین اشاره کردیم که گاهی عالوه بر 
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وجه شبه، ادات تشبیه نیز حذف می شود؛ یعنی تنها مشّبه و مشّبهٌ به )دو سمت اصلی تشبیه( می آیند. به 
نمونه های زیر توجه کنید:

)تشبیه با ذکر تمام ارکان آن( علی در دالوری مانند شیر است. 
)تشبیه با حذف وجه شبه( علی مانند شیر است.  

)تشبیه با حذف ادات تشبیه( علی در دالوری شیر است.  
)تشبیه با حذف وجه شبه و ادات تشبیه( علی شیر است.  

به تشبیه هایی که در آن وجه شبه و ادات تشبیه هر دو حذف می شوند »تشبیه بلیغ« گفته می شود. تشبیه 
بلیغ می تواند به دو شکل واقع شود:

1( تشبیه بلیغ اسنادی: مشّبه و مشّبهٌ به در قالب یک جملءه اسنادی بیان می شوند؛ یعنی با الگوی زیر:
»الف، ب است/ شد/ بود/ باشد/ گشت/ گردید«   )الف : مشّبه؛ ب : مشّبهٌ به(

 اردشیر گل است. 
مثال ادبی تر )!(: همه رزمگه، کوِه فوالد گشت

گاهی هم نهاد جدا، به قرینءه شناسه حذف می شود و یافتن تشبیه کمی دشوارتر می شود. برای مثال »شیری 
و منم شکار در پنجءه تو« که در آن ضمیر »تو« که مشّبه بوده به قرینءه شناسه حذف شده و فعل دوم نیز 
کمی جابه جا شده و بعد از »من« ظاهر شده؛ یعنی جملءه اصلی این بوده: »تو شیر هستی و من شکاری در 

پنجءه تو هستم« که در آن دو تشبیه بلیغ اسنادی وجود دارد.  
2( تشبیه بلیغ اضافی )اضافءه تشبیهی(: اضافءه تشبیهی به معنی آمدن »مشّبه« و »مشّبهٌ به« به صورت اضافه )با 
کسره در بین شان( است. یعنی باید تشبیهی در کار باشد؛ بعد اگر این دو رکن اصلی تشبیه، کسره ای در بینشان 

وجود داشته باشد، می توانیم از وجود اضافءه تشبیهی حرف بزنیم. الگوی اضافءه تشبیهی الگوی زیر است:
)1(       )2(     

)الف: مشّبه؛ ب: مشّبهٌ به(»ب ـــِـ  الف«یا»الف ـــِـ ب«
گِل خورشید  خورشیِد گل 

مثال ادبی تر )!(:  لِب لعل )الف ـــِـ ب( ؛ باراِن رحمت )ب ـــِـ  الف( 
 حواستان باشد که اوالً آمدن » ـِ « بین دو کلمه الزاماً نشانگر اضافءه تشبیهی نیست؛ مثالًً »درخِت بلند« یا 
»کتاِب علی« یا »کشوِر ایران« یا »میزِ مطالعه« و مانند آن، هیچ کدام اضافءه تشبیهی نیستند؛ چون اصالً در 
آن ها تشبیهی در کار نیست، درخت مانند بلند نیست، بلکه بلند ویژگی آن است. کتاب مانند علی نیست 

بلکه علی صاحب کتاب است و ... .
ثانیاً هر تشبیهی هم اضافءه تشبیهی نیست؛ یعنی باید حتماً این تشبیه با کسره بیان شود تا اضافءه تشبیهی در کار 
باشد. »گلْ رخ«  اگر چه از مشّبه و مشّبٌه به تشکیل شده ولی اضافءه تشبیهی نیست ؛ چون کسره ای در کار نیست!

هر جا بتوانیم »ماننِد« اضافه کنیم، تشبیه وجود دارد: فرهاد شدم  ]مانند[ فرهاد شدم  تشبیِه 
من به فرهاد.

در هر اضافءه تشبیهی باید دو شرط رعایت شده باشد: اول این که اضافه )مضاف و مضاٌف الیه( باشد و بین 
دو اسم کسره آمده باشد، دوم این که شباهت وجود داشته باشد و در آن مشّبه و مشّبهٌ به حاضر باشند. 

چند مثال برای اضافءه تشبیهی از کتاب های درسی: باران رحمت، آینءه دل، باِر امانت، خورشیِد عمر، 
دانءه انسان، فرعوِن تخیل، سراچءه ذهن، فراِش باِد صبا، دایءه ابرِ بهاری، اطفال شاخ، کشتی عشق و ... .
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 در کدام گزینه هر دو ترکیب ذکر شده، »اضافءه تشبیهی« است؟
2( مهِد زمین، مبتالی عشق 1( بوم محنت، باران محّبت  
4( کالِه شکوفه، صنمِ گریز پا 3( ستودءه اهل حقیقت، آتش هجران 

»باران«. در گزینه های دیگر  مانند  »محّبت«  و  است  »بوم )جغد(«  مانند  »محنت«   گزینءه »1« 
اصالً  هم  گریزپا«  »صنم  و  نیستند  تشبیهی  اضافءه  حقیقت«  اهل  »ستودءه  و  »مبتالی عشق«  ترکیب های 

ترکیب اضافی نیست؛ بلکه موصوف و صفت )ترکیب وصفی( است.
 در مصراع اول بیت »تو را آتش عشق اگر پر بسوخت/ مرا بین که از پای تا سر بسوخت« ، کدام یک 

)6 9 هنر    و  ضی  یا ر ( از ارکان تشبیه محذوف است؟ 
4( ادات تشبیه 3( مشّبه  2( مشّبهٌ به  1( وجه شبه 

مشّبه: عشق. مشّبهٌ به: آتش. وجه شبه: سوزاندن.  گزینءه »4« 

 ترکیب موجود در کدام گزینه اضافءه تشبیهی است؟
2( پادشاه ماردوش 1( خوهای اهریمنی  

4( تخم نیکی 3( درفش کاویان  
قابل کاشتن است. گزینه های  مانند شده که  )بذر(  به تخم  نیکی  این گزینه،  در   گزینءه »4« 

دیگر، همگی ترکیب وصفی )موصوف و صفت( هستند و اصالً اضافه )مضاف و مضاٌف الیه( نیستند.
 در کدام بیت »اضافءه تشبیهی« به کار  نرفته  است؟

کس ــروی  اب کمان  به  نیاید،  فــرو  ما  ــر  1( س
بگریم چمن  این  بر  که  بهمن،  ابرِ  چو  2( سزدم 
رسیدن؟ توان  کجا  به  بیابان  و  ظلمت  3( شب 
حافظ دردمند  دل  دارد،  عشق  درس  4( ســر 

دارد ــراغ  ف جهان  ز  گوشه گیران،  درون  که 
دارد زاغ  ــه  ک بنگر  بــلــبــل،  ــان  ــی ــرب آش ط
دارد ــراغ  چ رهــم  به  ــت،  روی شمع  ــه  آن ک مگر 
دارد ــاغ  ب هـــوای  ــه  ن تماشا،  خــاطــر  ــه  ن کــه 

در  نیستند.  تشبیهی  اضافءه  هیچ کدام  بلبل«  »آشیاِن  و  بهمن«  »ابرِ  بیت  این  در   گزینءه »2« 

 »کماِن ابرو«، در  »شمِع رو« و در  »درِس عشق« اضافءه تشبیهی هستند )ابرو مانند کمان است؛ 
رو )چهره( مانند شمع است؛ عشق مانند درس است(.

گاهی در تشبیه، مشّبه از دو چیز تشکیل شده، و مشّبهٌ به نیز از دو چیز دیگر.1در چنین تشبیه هایی ، وجه 
شباهت، رابطءه این دو چیز با هم است؛ یا حاصل جمع شدن آن ها با هم ، یا نتیجءه حاصل از آن ها. برای مثال 
فرض کنید اردشیر کفش های کتانی با شلوار مردانه پوشیده باشد و من بگویم: کفش های کتونی اردشیر 
با شلوار مردونه اش مثل خوردن چلوکباب با سس پاستاست! کفش کتانی یا شلوار مردانه هیچ کدام شبیه 
چلوکباب یا سس پاستا نیستند؛ بلکه »پوشیدن کفش کتانی با شلوار مردانه« )مشّبه( شبیه به »خوردن 
چلوکباب با سس پاستا« )مشّبهٌ به( است؛ یعنی هر کدام از مشّبه و مشّبهٌ به دو چیز هستند و وجه شبه، 

نتیجءه حاصل از آن هاست؛ ناهمسانی و عدم تناسب میان دو چیز.

1. نام تشبیه مرکب در سؤاالت کنکور ذکر نمی شود؛ اما برخی تست ها ی کنکور نشان می دهند که یادگیری این مبحث الزم است. برای مثال 
گاهی در تست پرسیده می شود که تشبیه در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؛ و تنها در یک گزینه ، تشبیه مرکب وجود دارد. 
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دنیا نعمت  به  طمع  اهل  »دیدءه  ادبی تر:  شبنم«مثال  به  چــاه  که  هم چنان  نشود  سعدی( پر  (
در این جا مشّبه »پر شدن دیدءه اهل طمع با نعمت دنیا«ست و مشّبهٌ به »پر شدن چاه با شبنم«؛ وجه شبه 
»ناتوانی در پر کردن حجمی بسیار زیاد با دانه های بسیار ریز« است و ادات تشبیه »همچنان«. در این جا 
انسان طعمکار شبیه به چاه نیست، نعمت دنیا هم شبیه به شبنم نیست؛ ولی موضوع این است:  چشم 
همان طور که چاه با شبنم پر نمی شود، چشم انسان طمعکار نیز با نعمت دنیا پر نمی شود )از نعمت های 
دنیایی سیر نمی شود(. این شباهت میان نتیجءه حاصل از اجزای مشّبه و نتیجءه حاصل از اجزای مشّبهٌ به 

وجود دارد نه میان خود اجزا. 
 .) ید ژ ه  ر ند آ مثالی از کتاب درسی: »اعمال ما وابسته به ماست؛ هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر« )

در این جا نیز وابستگی اعمال ما به ما، به وابستگی روشنایی فسفر به فسفر تشبیه شده است و تشبیه مرکب است.  

تشبیه مرکب: تشبیهی است که در آن مشّبه و مشّبهٌ به، هر کدام از دو چیز تشکیل شده است و 
وجه شبه یا رابطءه این چیزها با هم است؛ یا حاصل جمع شدن آن ها با هم؛ یا نتیجءه حاصل از آن ها. 

) ی سعد (  هر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند. 
را  وجه شبه  )این  خود  عمل  از  ماندن  بی بهره  وجه شبه:  نکرد؛  عمل  و  خواند  علم  که  هر  )مشّبه: 

خودمان با توّجه به مشّبه و مشّبهٌ به دریافته ایم(؛ مشّبهٌ به: آن که گاو راند و تخم نیفشاند.(
)کاتبی نیشابوری(چون ماهی ای کو افکَند، بر حلِق خود قالب را   خود رفتم و عاشق شدم، آن گیسوی پُرتاب را

)مشّبه: عاشق شدن شاعر به گیسوی پر پیچ و خم معشوق؛ مشّبهٌ به: ماهی ای که با دست خود قالب 
را به گلویش می اندازد! وجه شبه: انتخاب آگاهانءه دشواری و سختی(

)8 6 و  د ینه  گز (  در کدام بیت، مصراع اول »مشّبه« و مصراع دوم »مشّبهٌ به« است؟ 
1( عشق دانی چیست؟ سلطانی که هر جا خیمه زد
زلف ــردءه  پ پــس  ز  خورشیدنمایَش  2( مـــاه 
ــروز ام ـــرده ای  ب تو  لطافت  گــوی  خلق،  3( ز 
کمانی تــو  ابـــروی  کمندی،  تــو  ــف  زل 4( ای 

می شود مقّرر  وی  بر  مملکت  آن  بی خالف 
دارد سحابی  پیش  در  کــه  ــت  اس آفــتــابــی 
چوگان خم  در  است  گویی  تو  دست  به  دل  که 
بهاری تــو  روی  وی  ســـروی،  تــو  قامت  وی 

در این گزینه با سه تشبیه سر و کار داریم: دو تا ساده )ماِه ماننِد خورشیِد او: چهرءه مانند   گزینءه »2« 
خورشیدش/ زلف مانند پرده اش( و دیگری مرّکب: »چهرءه مانند خورشیِد او از پس زلف مانند پرده اش« مثل 

»آفتابی است که ابری جلوی آن باشد« که بخش اول آن مشّبه و بخش دوم آن مشّبهٌ به است. 
)8 4 نی  نسا ا (  در کدام بیت طرفین تشبیه، فقط یک کلمه نیست؟ 

ــــردان گ روز  را  ــم  ــب ش 1( خـــــداونـــــدا 
نومید صــبــح  از  ــاه  ــی س دارم  2( شــبــی 
تنگ کـــــورءه  ــــن  ای طـــاقـــت  ـــــــدارم  3( ن
ــه ــان زب مـــشـــرق  ــــش  آت زد  ـــر  ب 4( چـــــو 

گــــردان ـــروز  ـــی پ جــهــان  ـــر  ب روزم  چـــو 
خورشید چــو  کــن  روســپــیــدم  شــب  ــن  ای در 
سنگ ــن  ای از  لعل  ــون  چ ــرا  م ده  خــالصــی 
ــــه  روان ـــا  ـــج زآن ـــد  ش آب  چــــون  َمـــلـــک 

بیت شاعر  این  از طرفین تشبیه، مشّبه و مشّبهُ به است. در  می دانیم که مقصود   گزینءه »3« 

»خالص شدنش از کورءه تنگ« را به »جدا شدن لعل )جواهر( از سنگ« تشبیه کرده است )جواهرات را از دل 
سنگ ها در می آورند(.
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چند نکته دربارءه تشبیه: 
 گاهی اضافءه تشبیهی با رای فّک اضافه می آید؛ یعنی کسرءه اضافه حذف شده، به جای آن حرف »را« 
می آید )و بسیاری از اوقات جای مضاف و مضاٌف الیه عوض می شود(. برای مثال، شاعر به جای آن که 
بگوید »میداِن حرص« می گوید: »حرص را میدان« ، یا به جای »روزِن رزق« می گوید »رزق را روزن«:

ــدان  ــی م را  حـــرص  اســـت  ــــراخ  ف روزنبـــس  را  رزق  اســــت  ــگ  ــن ت ــت  ــخ  س
 گاهی در بیت، کلمءه مرکبی وجود دارد که فشردءه یک جملءه دارای تشبیه است. مثالً خیام در 

بیتی می گوید:
ــرد ــنــجــه ک ــــازو پ ــــوالد ب ـــا پ کــردهـــر کـــه ب ــه  ــج رن را  ـــود  خ مسکین  ــر  ــاط خ

در این جا کلمءه مرکب »پوالد بازو« را داریم که در حقیقت فشردءه این جملءه تشبیهی است: »شخصی 
که بازوی او مانند پوالد است«؛ یا مثالً کلمءه »گل چهره« یعنی کسی که چهرءه او مانند گل است.

 گاهی تشبیه، به صورت »بدل« به کار می رود؛ یعنی یک وصف که جای واقعی آن بعد از یک اسم 
است، بدون هیچ کسره ای، و می توان دو طرف آن وصف عالمت ویرگول گذاشت، و این وصف یا بدل 

نقش مشّبهٌ به را بازی می کند:
»ماه، این مشعل آسمانی، سرتاسر دشت را روشن ساخته بود«.

 برخی تشبیه ها بر پایءه مساوی دانستن مشّبه و مشّبهٌ به شکل می گیرند که معموالً با کلماتی مثل 
»یا« یا »خواه ... خواه ...« می آیند: »لب توست یا چشمءه کوثرست« که یعنی »لب تو« با »چشمءه کوثر« 

فرقی ندارد و در حقیقت: لِب تو مانند چشمءه کوثر است. 
 گاهی در تشبیه، شاعر مشّبه را بر مشّبهٌ به ترجیح و برتری می دهد و تشبیه به شکلی ظریف تر 

و دشوارتر بیان می شود.
تو  روی  از  را  زیبایی اش  گل  یعنی  که  گرفته است«  رویت  ز  جمال  نسخءه  »گل،  می گوید:  مثالًً 
برتری  آن  بر  و  کرده  تشبیه  گل  به  را  معشوق  روی  ظریف  شکلی  به  حقیقت  در  و  گرفته است، 

داده است. این نوع تشبیه را تشبیه »تفضیل« یا »مرّجح« می نامند.

1 -)8 2 ن  با ز ( در کدام عبارت آرایءه »تشبیه« وجود  ندارد ؟ 
1( هوا همچون نگاه وحشتناک غارها حرکتی نداشت.

2( شیهءه چند اسب بی شکیب، سکوت را در هم می شکست.
3( سوسوی چند مشعل، پردءه سیاه شب را می درید.

4( او در یک شب ظلمانی چون اختری روشن و پرفروغ از تاریکی و سیاهی گریخت.
در کدام گزینه »تشبیه« وجود دارد؟- 2

ــی جــدای روز  ــــود  بُ روزی  ـــوش  خ 1( چــــه 
ــم جــان واِی  ــد  ــان ــم ن اّمــــیــــدت  ـــــر  2( گ
ــاران ــه ب در  تــشــنــه  ـــاخ  ش ـــون  چ 3( مـــنـــم 
تیمار ســـال  ــد  ص ـــورم  خ ــر  گ ــاشــد  ب ـــه  4( چ

ـــی ـــای ـــی وف ب ـــد  ـــاش ـــب ن وی  ــــا  ب اگـــــر 
ــم ــمــان ـــت ن ـــاع کـــه بـــی اّمـــیـــد یـــک س
ــــاران ب و  ــــر  اب هـــــوای  ــون  ــچ ــم ه تـــویـــی 
دیـــدار روز  یـــک  را  ــــت  دوس ــیــنــم  ب چـــو 
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در کدام گزینه »تشبیه« وجود  ندارد ؟- 3
ــــو نـــقـــرءه خـــام ـــی چ ـــن ـــزه ت ـــی ـــاک 1( پ
ــش ــک دل ــــی  م از  ـــــاف  ص ـــءه  ـــش ـــی 2( ش
ــد ــوردن خ مِـــی  و  آراســتــنــد  ــس  ــل ــج 3( م
ــر ــب ــــت چـــــون لــــب دل ــــاس 4( لــــــب دری

ــــــادام ـــــی چـــــو مـــغـــز ب ـــــدن ـــــازک ب ن
ــش ــی غ ب ـــان  ـــاشـــق ع صـــــاف  دل  چـــــون 
خـــوردنـــد ـــی  ن و  ــگ  ــن چ آواز  ـــه  ب ـــی  م
ــر ــوه گ درون  در  ـــزه  ـــب س بـــــرون  از 

در کدام یک از ابیات زیر »تشبیه« به کار  نرفته  است؟- 4
بسوختی آتــش  ــر  ب عــود  ــو  چ دلــم  ــا  ــان 1( ج
مرو همه  شد  نوح  طوفاِن  چو  دیــده  آِب  2( از 
دراز و  سیاه  ــان،  ــت بُ فـــراِق  روِز  چــو  3( شــبــی 
دمی شــوم  ـــارغ  ف و  گــویــم  راز  ــو  ت ــا  ب ـــا  4( ت

مجمرست دود  غمت  ز  مــی زنــم  کــه  دم  ــن  وی
نوح کشتِی  همچو  آب،  آن  ــر  ب ــو  ت ــازءه  جــن
ــاز ــی ن ز  ســیــاه تــر  و  امـــیـــد  ز  درازتــــــر 
ــدم و هــمــراز کــن مــرا ــم ـــدا کــه ه ــهــر خ ب

در ابیات مربوط به کدام گزینه، در هر مصرع یک تشبیه به کار رفته است؟ - 5
ب�اده بای�د بر صبوح�ی همچ�و روی دوس�تانالف( همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باغ
ب�ه زورق های صاحب کش�تءه سرگش�ته می مانمب( چه دریایی! چه طوفانی! که من در پیچ و تاب آن
گرچه خون می چکد از ش�یوءه چش�م س�یهشج( ب�وی ش�یر از ل�ب همچون ش�کرش می آید
زل�زالد( ه�وا چ�و بیش�ءه الم�اس گ�ردد از شمش�یر از  گ�ردد  مفل�وج  پیک�ر  چ�و  زمی�ن 

4( الف، د 3( ب، ج  2( الف، ج  1( ب، د 

در کدام یک از بیت های زیر »تشبیه« وجود دارد؟- 6
بمان تــو  یــارا  تنها شده،  بــی کــِس  ــِن  م 1( بــا 
کن کم  سر  درِد  طبیبا  نمی نالم،  تب  سوِز  2( ز 
سراپایی گل  بوی  چو  جان پرور،  و  3( خیال انگیز 
می کنند منبر  و  محراب  بر  جلوه  کاین  4( واعظان 

بمان تــو  را  ــدا  خ خــانــه،  ــن  ای از  رفتند  همه 
امشب ـــار  دی و  یــار  انــدیــشــءه  ــا  ب ــذار  ــگ ب مــرا 
زیبایی  که  می دانی  که  عیبی،  این  از  غیر  نداری 
می کنند دیگر  کــاِر  آن  می روند  خلوت  به  چون 

7 -)7 9 نی  نسا ا ( در کدام گزینه هر چهار پایءه »تشبیه« ذکر شده است؟ 
کرد شتاب  رفتن  بــه  عمر،  چــو  گــل  1( ایّـــام 
ــهــاری ـــءه ب ــو الل ــاری، ت ــب ــوی 2( تــــو ســــرِو ج
راغ و  ــت  دش همه  شــد  ــون  خ ـــای  دری 3( چـــو 
داد و  حــلــم  و  صــبــر  ز  کــوهــم  نــیــم  4( َکــــه 

کن ــاب  ــت ش گــلــگــون  ـــادءه  ب دوِر  ــه  ب ــی  ــاق س
ــایــی ــرب ــســاری، تــو حــــوِر دل ــگ ــم تــو یــــاِر غ
ــراغ ــب و تــیــغ هــا چـــون چ ــان چـــون ش ــه ج
ــاد؟ ــدب ــن ت ـــد  ـــای رب در  ــــون  چ را  ــــوه  ک

در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... دو تشبیه به کار رفته است.- 8
ــی ــان ــرب ــه م درخـــــت  دل  در  را  ـــــو  بـــه چـــه مـــانـــد؟ بـــه گـــلـــزار خــزانــی1( ت
ــود ــرس ــف ب ــی  ــای ــه ــن ت ــد  ــن ب در  ــــــم  ـــاران2( دل ـــه ب روز  قــفــس  در  ــل  ــب ــل ب چـــو 
ــال م ــرد  ــگــی ن آزادگــــــان  کــف  در  ـــــرار  غربال3( ق در  آب  ــه  ن ــاشــق،  ع دل  در  صبر  ــه  ن
ــمــل گــرفــتــنــد ــه ـــا چـــنـــان م ــــــواران4( هـــــالک م س ـــــای  پ در  ـــــور  م قـــتـــل  کــــه 

9 -)9 8 ضی  یا ر ( در کدام تشبیه »وجه شبه« ذکر نشده است؟ 
تاب و  پیچ  به  افتد  دل  زخم خورده  مار  1( چــون 
زمین رنـــگ  اســـت  شـــده  ــن  م رخ  2( چــــون 
دارد ــه  ــال ن ـــــزاران  ه نــی  ـــون  چ 3( جـــهـــان 
شمع چو  خوبانم  مشهور  تو  عشق  وفــای  4( در 

ــو را ـــاد طـــّرءه پــیــچــان کــنــد ت ــه ی ــه ک ــرگ ه
زمـــان ــع  ــب ط ـــت  اس ـــده  ش مـــن  َدم  ـــون  چ
ــی؟ ــان ــت ــرس ــّک ش از  ــــد  دی ـــی  ن ـــک  ی ـــه  ک
شمع چو  رنــدانــم  و  ــازان  ســرب کــوی  شب نشین 
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در کدام گزینه »تشبیه« وجود  ندارد ؟  - 10
تو قــامــت  کــاعــتــدال  گلی  درخـــت  آن  1( تـــو 
شــده اســت میستان  گفتی  رود  خـــون،  2( ز 
ــــار هــمــی فــرمــایــد ــو زّن ــــدار چ ــــف دل 3( زل
ناکسان ـــراِد  م دامــــاِن  ــت  اس ـــان وار  ـــم 4( آس

بـــلـــنـــدبـــاال را قـــیـــمـــِت ســــــروِ   ـــرد  ـــب ب
ــت ــده اس ــیــســتــان ش ن ـــون  ـــوا چ ــزه ه ــی ن ز 
حــرام خرقه  مــا  تــن  بــر  شــد  کــه  شیخ  ای  ــرو  ب
مباش هرگز  گــو  نیست،  پــیــونــدداری  ــرا  م گــر 

در همءه ابیات زیر آرایءه »تشبیه« وجود دارد  به جز  گزینءه ............... .- 11
ــت ــگ اس ــه رن ــل ــع ـــو ش ـــــن ت 1( زلــــــف زری
پاکت دامـــن  عیب  کند  کــه  ــد  رس را  2( کـــه 
دانــد نــدیــده  یوسف  زلیخا  غــم  ــون  چ ــس  3( ک
ـــارت ـــه ــــه زن ــــــدم ب ــــــده وار آم ــــــن 4( ب

ــت  ــگ اس ــن ـــه ج ــا ب ــه آس ــل ــع ــــم ش ـــا دل ب
پاکی  چکد  گل  ــرگ  ب بر  که  قطره  همچو  که 
ــد  ــده دان ــری ــش دســـت ب ــال ــده ح ــری دســـت ب
ـــارت  ـــک ـــی ـــــــالح پ ــــــــــدارم س ـــــه ن ک

از میان ابیات زیر کدام بیت ها دارای آرایءه »تشبیه« هستند؟- 12
الف( مردم چش�مم که می گ�ردد به گرد روی تو
ب( از پای تا سر چشم شو، حسن و جمالش را نگر
ج( لحظه های عمر بی س�امان، می رود س�نگین
د( هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
ه ( هر میی کز کف س��اقّی غم�ت ک�ردم نوش

طف�ل را مان�د ک�ه در مهت�اب ب�ازی می کن�د 
ور ره نیاب�ی س�وی او، بنش�ین جمال�ش را نگر
اش�ک خون آل�وده ام دام�ان، می کن�د رنگی�ن
کنی�د نم�از  م�ن  فت�وای  ب�ه  نم�رده  او  ب�ر 
گویی�ا خ�ون جگ�ر ب�ود ک�ه در س�اغر ک�رد

2( الف، ب، ه   1( الف، ج، د  
4( ج، د، ه  3( ب، ج، ه   

در کدام بیت با دو »تشبیه« روبه رو هستیم؟- 13
بگرفته است دل  در  تو  نقش  جان  آینه،  1( چون 
صبح آیــات  او  در  روشــن  و  تیره  گــردون  2( جــرم 
ابر ــاِن  ــی م ـــدر  ان ــج،  ــارن ن شــاخــه هــای  3( آن 
آفتاب پــیــِش  بـُــدم  ــاده  ــت اوف شبنم  ـــون  4( چ

است شانه  چو  فرو رفته  ــو،  ت ــف  زل سر  در  دل 
داناستی خــاطــر  ــــادان،  ن جــان  ـــدر  ان گــویــی 
ــان دود ــی انـــدر م ــر،  ــگ ـــای اخ ـــاره ه چـــون پ
ــر شدم ــوق ب ــه عــّی ــان رســیــد و ب ــه ج ــهــرم ب مِ

در ابیات مربوط به کدام گزینه،  هر مصرع  یک تشبیه دارد؟ - 14
الف( منق�ل در آر چون دل عاش�ق که حجره را
خردمن�د ج�ان  چ�ون  س�بز  ب( بس�اطی 
ج( مجل�س چو گ�رم گردد چ�ون آه عاش�قان
د( همچ�و گلبرگ طری هس�ت وج�ود تو لطیف

برافکن�د ش�یدا  عاش�ق  سرش�ک  رن�گ 
فرزن�د مه�ر  چ�ون  معت�دل  هوای�ی 
برافکن�د ش�کیبا  عاش�قان  راز  م�ی 
همچ�و س�رو چم�ن خل�د، س�راپای ت�و خوش

4( ب ، د 3( ب ، ج  2( الف ، ج  1( الف ، ب 

در کدام بیت زیر »تشبیه« وجود  ندارد ؟- 15
است سحر  ســواِد  عیِن  خود  تو  جــادوی  1( چشم 
چیست؟ دانی  سیه  خاِل  آن  تو  زلف  خمِ  2( در 
عذار فـــردوِس  گلشن  در  تو  مشکین  3( زلــف 
است افتاده  نسیم  دست  در  تو  زلف  سر  4( تــا 

افتاده است سقیم  نسخه  این  که  هست  این  لیکن 
افــتــاده اســت جیم  حلقءه  در  کــه  دوده  نقطءه 
افتاده است نعیم  باغ  در  که  ــاووس  ط چیست؟ 
افــتــاده اســت ــم  ــی دو ن غصه  از  ــــودا زده  س دل 

در عبارت »به نام آن خدای که مهر او بالنشینان را کشتی نوح است«، »مشّبه« کدام است؟- 16
4( مهر 3( نام  2( کشتی  1( بالنشینان 
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در بیت زیر به ترتیب »مشّبه، مشّبهٌ به و وجه شبه« کدام اند؟- 17
 یا ه�ر چه خوان�ده ای همه در زی�ر خاک کن«»گفت�ا ب�رو چ�و خ�اک تحم�ل ک�ن ای فقی�ه 

2( تو )برو(، خاک )دوم(، تحمل کن 1( تو )گفتا(، خاک )اول(، خوانده ای 
4( فقیه، خاک )دوم(، خوانده ای 3( فقیه، خاک )اول(، تحمل کن 

18 -)7 5 هنر     ( در همءه گزینه ها،  به جز  گزینءه ...............، »اضافءه تشبیهی« به کار رفته است. 
1( در اعماق دریاها و اوج آسمان ها تو را می جویند.

2( غواص خرد، بازیچءه کوچک ترین موجش می گردد.
3( گهوارءه لرزان زمین، با کوه های گران سنگ، استوار گردید.

4( هستی خود را در اقیانوس بی کران وجود محو خواهندکرد.

در کدام گزینه تشبیه  نمی یابید ؟  - 19
تیر بــــزن  ـــو  گ را  ـــش  ـــروی اب 1( کــــمــــاِن 
ــد ــی اّم ــح  ــب ص ـــاب  ـــت آف ای  آی  ـــــر  2( ب
درآرد ـــم  ـــای پ از  ـــر  گ ــی  ــت ــی گ ـــــم  3( غ
فریبی زاهـــد  ای  ــی  ک ــا  ت ــالن  ــف ط 4( چـــو 

بــمــیــرم بـــازویـــش  و  دســــت  پـــیـــِش  ـــه  ک
ــرم ــی اس ـــران  ـــج ه ــــِب  ش ــــت  دس در  ـــه  ک
ــرم؟ ــی ــگ ــت ـــه بـــاشـــد دس بـــه جـــز ســـاغـــر ک
شــیــرم و  ــد  ــه ش و  بــوســتــان  ــب  ــی س ـــه  ب

در کدام گزینه دو »اضافءه تشبیهی« به کار رفته است؟- 20
تو قامِت  سرو  که  بستان  نه  و  ماند  باغ  ــه  1( ن
ــش نــگــردیــم ــوی ـــل خ ــنــد اج 2( تــــا بــســتــءه ب
قمرت همچون  رخ  بپوشی  که  دارم  ــت  3( دوس
بــودنــد دیـــن  ــمــان  عــال ــن  م قبیلءه  ــه  ــم 4( ه

انــداخــت بوستان  و  ــاغ  ب در  ــه  ــول ول و  بــرســت 
ــم ــادی ــب م آزاد  ـــو  ت ــق  ــش ع ـــم  غ ــد  ــن ب از 
درت و  ــام  ب هــر  بــه  نبینند  خورشید  چــو  تــا 
ــت ــوخ ــق تـــو شـــاعـــری آم ــش مـــرا مــعــلــم ع

در کدام یک از بیت های زیر »ادات تشبیه« ذکر شده است؟      - 21
1( منم ابر و تویی گلبن، که می خندی چو می گریم
ما از  نماند  ــری  اث عالم،  به  ــر  اگ عجب  ــه  2( ن
چکد ــرو  ف پیاله  بــه  ــون  چ کــه  روشــنــی  3( آن 
روز بــه  تــا  دوش  ــِب  ش دیـــده،  آب  ز  مــا  ــر  4( ب

می آیی چو  می میرم  که  اختر،  منم  و  مهر  تویی 
ماند شــهــاب  از  ــر  اث نبینی،  آســمــان  ــر  ب کــه 
فروچکید  ــؤ  ــؤل ل بــه  ـــرخ  س عــقــیــق  ــی  ــوی گ
گذشت بــال  ســیــل  و  ـــد  آم مــحــنــت  ــــاران  ب

در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود ؟- 22
ـــم بکن ــی اگــر بــرانــی ام بــنــدءه دوزخ ــت 1( وق
چنانک می کند  نگه  خویش  ــان  دوســت ــا  2( ب
ماند اسیر  چاهی  به  که  شنیده ای  3( یوسف 
ــده ام؟ مــان چــه  هستی  ظلمت  تنگنای  4( در 

جداییت از  ــه ام  ــری گ کــشــد،  ــرو  ف آن  کــآتــش 
ــاه را ــپ ــد بـــه تــکــبــر س ــن ــه ک ــگ ــان ن ــط ــل س
را چــاه  آورده  زنــخ  ــر  ب اســت  یوسفی  ایــن 
تنم؟ ــود  خ ــرد  گ همی  پیله  ــرم  ک چــو  کــی  تــا 

با توجه به بیت »این نان و آب چرخ، چو سیل است بی وفا/ من ماهی ام، نهنگم، عّمانم آرزوست« کدام - 23
)7 4 نی  نسا ا ( گزینه »مشّبهٌ به«  نیست ؟ 

4( نهنگ 3( ماهی  2( عّمان  1( سیل 

»مشّبهٌ به« در بیت: »نه این ریسمان می برد با منش/ که احسان کمندی است در گردنش« کدام کلمه - 24
)7 2 هنر    و  ضی  یا ر ( است؟ 

4( کمند 3( گردن  2( ریسمان  1( احسان 



19

25 -)8 0 بی   تجر ( آرا یءه »تشبیه« در کدام گزینه دیده می شود؟ 
2( من جلوءه شباب ندیدم به عمر خویش 1( اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام 
4( در خون من غرور نیاکان نهفته است 3( به دیدارت آرایش جان کنم 

کدام گزینه تشبیه  ندارد ؟- 26
آهسته آهسته شراب  ُخم  از  کرد  نقل  ساغر  1( به 
ندانستم خــوردم  او  آتشناک  روی  ــِب  ــری 2( ف
3( بدین خرسندم از نسیاِن)=   فراموشی( روزافزون پیری ها
می خواهد هــمــوار  ــش  آت دل  نــازک  ــاب  ــب 4( ک

آهسته آهسته ــاب  ــت آف ــوه  ک ــِس  پ از  ــد  ــرآم ب
آهسته آهسته کباب  چون  خونم  خورد  خواهد  که 

آهسته آهسته   شباب  ــاد  ی مــی بــرد  دل  از  کــه 
آهسته آهسته نقاب  خود  چهره(  عذار)=  از  برافکن 

در کدام گزینه آرایءه »تشبیه« دیده  نمی شود ؟- 27
نیست کــاه بــرگــی  ــو  ت پیش  کــه  ــار  ی 1( فـــراق 
مرا که  نباشد  میل  ایــن  تو  به  را  کسی  2( هــر 
لعل می  کاین  بگذر  سالمت  به  ما  از  ــد  3( زاه
ــو لیکن ــجــران ت ــرا چـــارءه ه ــت م ــر اس 4( صــب

الوندست کــوه  ــه  ک بین  ــن  م دل  ــر  ب و  بیا 
است ــب   ش مــرغ  کــوتــاه نــظــر  و  ــو  ت کآفتابی 
مپرس که  سان  بدان  دست  از  می برد  دین  و  دل 
نمانده است مقدور  که  کــرد  ــوان  ت صبر  چــون 

در همءه گزینه ها به جز گزینءه ............... دو »تشبیه« به کار رفته است.- 28
ما شباِب   دوراِن  که  بین  روزگـــاران  1( گذشت 
شب همه  نشسته ام  نــهــاده  ــاز  ب چشم  2( دو 
وصل گــوهــر  طلب  در  ــر  اگ شــایــد  3( حــافــظــا 
ــراد ــود و گــنــِج م 4( عــاشــقــی مــایــءه شـــادی ب

ماند را  ــاداب  ش دسته گلی  غم  سیالِب   ایــن  در 
را ــا  ــری ث ــم  ــن ــی ک م ــه  ــگ ن و  ــن  ــدی ــرق ف چـــو 
خورم غوطه  او  در  و  اشــک  از  کنم  ــا  دری ــده  دی
است بی گهر  صـــدِف  محبت،  ز  خــالــی  دل 

در همءه گزینه ها  به جز  گزینءه ............... دو »تشبیه« به کار رفته است.- 29
ــی ــان ــرب ــه م درخـــــت  دل  در  را  ـــــو  1( ت
ــود ــرس ــف ب ــی  ــای ــه ــن ت ــد  ــن ب در  ــــــم  2( دل

وصل  شکر  ــش  ــان ده ــه  ب ننماید  3( شــیــریــن 
الله که  گل  تخت  برِ  بنگر  و  خــرام  چمن  4( بــه 

بـــه چـــه مـــانـــد؟ بـــه گـــلـــزار خــزانــی
ـــاران ـــه ب روز  قــفــس  در  ــل  ــب ــل ب چـــو 
نچشاند جــدایــی  ـــر  زه ــک  ــل ف کــه  را  آن 
دارد )= پیاله(  ایاغ  کف  به  که  ماند  شاه  ندیم  به 

30 -)7 3 ضی  یا ر ( در ابیات همءه گزینه ها  به جز  گزینءه ...............، همءه ارکان تشبیه آمده است. 
شام و  صبح  نیم بسمل،  مرغ  همچو  لرزد  که  1( آن 
آرد خــراســان  ــوی  ب من  به  که  نسیمی  ــر  2( ه
شب و  روز  به  ــا  دان ــادر  م که  آن  3( خوشبخت 
چیست؟ دانــی  حکیم  ای  مرد  و  زن  4( وظیفءه 

بس و  اســت  دهقان  عریان  پیکر  زمستان  در 
آرد ـــان  ج ــدم  ــب ــال ک در  عــیــســی  دم  ـــون  چ
است سایه گستر  او  ســر  ــر  ب فرشته  ــان  چــون
کشتیبان است  دیگری  آن  و  کشتی  است  یکی 

31 -)9 8 ج  ر خا ( در کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟ 
ایوان ُحسن نتابیده است در  1( چون تو خورشیدی 
است چند  سحر  تا  که  ــد  دان که  ــراق  ف ــِب  2( ش
گسیخت طاقت  رشتءه  شکست،  فکرت  3( ســوزن 
خوش تر ــان  جــان ــف  زل چــو  سخن  4( آشــفــتــه 

عشق میدان  در  است  نرقصیده  من  چون  ذّره ای 
است بند  در  عشق  زنــدان  به  که  کسی  مگر 
ــم چـــاک گــریــبــان دل ــت ــو دوخ ــه ز ن ــس ک ب
خوش تر ســامــان  و  بــی  ســر  جهان  ــار  ک ــون  چ

در کدام یک از گزینه های زیر، ترکیب مشخص شده »اضافءه تشبیهی«  نیست ؟- 32
را ــان  ج ــم  ده تــا  نگذاشت  تــو  ــل  وص ــیــد  1( ام
او ســرای  ــواِر  دی به  بنشینم  و  مرغ  گر  ــوم  2( ش
می سوخت تر  چشمِ  دوش  جگرم  گرمِی  3( ز 
نمی بینم کشته  جز  نمی یابم،  خسته  ــز  4( ج

ــود ب آســــان  مــــردن  تــو  فــــراق   وگــرنــه  روز 
انـــدازد دیـــــوارم  ســـرِ  از  ــدی   ــی ــاام ن  نسیم 
می سوخت سحر  تــا  تــو  راِه  بــه  دیــده   ـــراِغ   چ
را محّبت   ــرای  ــح ــم،  ص ــوی مــی پ ــه  ک هرچند 



20

کدام یک از ترکیب های مشخص شده، »اضافءه تشبیهی«  نیست ؟- 33
یـــــاری اَم از  و  ــــار  ی از  1( دل آزرده 
ــت دس از  رفــتــه  ـــی  ـــوش دل خ 2( دامـــــــِن 
یــاد ـــز  ـــه ج ب ـــده  ـــمـــان ن جـــوانـــی  3( از 
ـــی  جـــوان ـــــراِت  ـــــاط در  خ 4( غــــرقــــه 

رهـــــا کــــن بــــه  گــــــــرداِب بـــــیـــــزار ی اَم
ــه جــســت دام  از  ـــــــادی   ش  طــــایــــرِ 
ــــــــــــــا  گــســســتــه  رشـــــتـــــءه آرزوه
بسته  ـــــده،  دی ســخــن؛  از  خــمــوش  ـــب  ل

در کدام گزینه »اضافءه تشبیهی« به کار  نرفته  است؟- 34
نیست پیدا  ــل  وص روِز  را  تــو  فــراق  1( شـــبِ  
امشب که  جمع  ایــن  در  میارید  شمع  ــو  2( گ
هــجــران ــم  غ آمـــد  ــو  چ ــم  ــتــادی ف پـــای  3( از 
برافکندی برقع  تا  برخاست  دین  و  کفر  ــزاع  4( ن

نیست فــردا  امیِد  شب،  آن  در  که  شبی  عجب 
است تمام  دوســت  رِخ  مــاِه  ــا،  م مجلس  در 
رفــت دوا  دســـت  از  ــو  چ ــم  ــمــردی ب درد  در 
را ابــرو  محراِب   آن  سجده  برهمن  و  شیخ  کند 

در کدام یک از بیت های زیر نوع »اضافءه تشبیهی« با بیت های دیگر متفاوت است؟- 35
غبار گشتم چون  سوده  حوادث،  از سنگ  1( عمری 
کس همه  ــر  ب بنما  را  ــب  ل غنچءه  2( بــگــشــا 
نشود پریشان  کــه  باید  تــو  هــنــدوی  ـــف  3( زل
روان کــــرده ام  دعـــا  تــیــر  ــه  ــران ک ــر  ه 4( از 

یافتم کــویــی  ــه  ب ره  نسیمی  امـــداد  ــه  ب ــا  ت
ـــی ارزد م روان  روح  ــا  ب ــه  ک شکرخنده  ــک  ی
هــم زانــویــت و  هــــم َره  بـــود  پیوسته  زان کــــه 
شــود کــارگــر  ــکــی  ی ــه  ــان ــی م آن  کــز  ــد  ــاش ب

در کدام بیت »ادات تشبیه«  نیامده است؟- 36
ــودم ب ــه  دوخــت او  ــه  ب چشم  ــت  ــه صــف ــروان 1( پ
ــدازد ان بــه ســر  عالم  ــدازد،  ــران ب ــرده  پ 2( چـــون 
می رسد راه  از  بی خبر  عشق  3( هـــمـــواره 
سحر ـــاد  ب ــفــس  ن ای  ــگــو  ب دالرام  4( بــــه 

ــودم ـــدم، ســوخــتــه ب ــه خــبــردار ش ــی ک ــت وق
نمی گنجد ــدار  ــن پ ـــد،  آی یقین  ــه  ک ــی  جــای
ــاه مــی رســد ــاگ ــه ن ــه ب ــری ک ــســاف ــان م ــون چ
افــتــاده اســت نفسی  ــا  ب سحر  همچو  ــا  م ــار  ک

در کدام یک از بیت های زیر »تشبیه« وجود  ندارد ؟- 37
مرا است  سوسنی  خاک  هر  تو  کوی  خاک  1( ز 
ـــر دوزم ــو چــشــم ب ــرِ ت ـــه ز غــی ــــرای آن ک 2( ب
ریخته ام اشــک  تو  کــوی  سر  بر  که  بس  3( ز 
زده ام دوســتــی  الف  تــو  ز  کــه  ــان  زم آن  4( از 

مرا ــت  اس مسکنی  ــار  ت ــر  ه ــو  ت ــوی  م بند  ز 
مرا اســت  سوزنی  چشم  در  ــژه  م هر  جــای  به 
مرا ــت  اس دامــنــی  سنگ  هــر  بـُــِن  در  لعل  ز 
مرا است  دشمنی  است،  مصافی  که  کجا  هر  به 

در کدام یک از بیت های زیر »تشبیه« وجود  ندارد ؟- 38
رفت ما  برِ  از  دوش  که  پری چهره  تــرِک  1( آن 
2( آن نه زلف است و بناگوش، که روز است و شب است
ما زرد  روی  خــون،  به  تو  از  گشته  سرخ  3( ای 
سرو و  گل  پای  ز  که  بین  سحر  باد  چمن  4( ز 

ــت؟ رف خطا  راه  از  ــه  ک دیــد  خطا  ــه  چ آیــا 
ا ست رطــب  درخــِت  که  صنوبر  ــاالی  ب نه  وان 
ما درد  ز  ــل  ــاف غ و  کشته  درد  ز  را  ــا  م
برخاست قــامــت  و  عـــارض  آن  ــــواداری  ه ــه  ب

39 -)8 9 ضی   یا ر (  در کدام گزینه همءه ترکیب ها »اضافءه تشبیهی« است؟ 
2( آبروی بندگان، جمال عشق، اوج بالغت، تقصیر خویش 1( گوشءه کاله، روی ماه، روی تعظیم، قّبءه عرش 

4( بنات نبات، بحر مکاشفت، مهد زمین، تیر مژگان 3( دروگر زمان، عصارءه تاک، شهد فایق، موسم ربیع 

40 -)9 8 نی  نسا ا ( کدام بیت، »فاقد« تشبیه است؟ 
شده است حــصــاری  تــو  ـــذار  ِع ــرم  ش از  1( مـــاه 
از خال و خط و زلف و دهان تو شده است 2( غافل 
امــروز اســت  حوصله ساز  چمن  مرغان  ــور  3( ش
خال ــون  چ نــگــردد  ــاز  ب گرهش  قیامت  4( تــا 

گردیده است قمر  گــرِد  بر  که  است  هاله  نه  این 
سنجیده است را  تو  خورشید  به  که  ساده لوحی 
خندیده است ــر  دگ کــه  روی  ــه  ب ـــی درد  ب گــل 
پیچیده است هم  به  ــف  زل سر  فکر  را  که  هر 
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در کدام یک از بیت های زیر، هر یک از »طرفیِن تشبیه« بیش از یک کلمه  نیست ؟  - 41
ـــزدان ی ز  دل  ــد  ــواه خ حـــور  و  ــشــت  ــه 1( ب
پــیــالــه ـــر  م پـُـــر  دســـت هـــا  ـــر  ب ـــس  ب 2( ز 
ــدان ــن ــــردن بــــرش مــــرواریــــد چ ــــه گ 3( ب
ــان ــان ج ـــــت روی  ب آن  ــت  ــذاش ــگ ب ـــــرا  4( م

آن ـــم  ه و  ایـــنـــی  ـــم  ه ـــو  ت ـــا،  ـــاه م ــــرا  م
ـــــِت اللــه ــر دش ــس ــک ــــود ی ــی ب ــت ــف ـــو گ ت
ــده قــطــره بــــاران ــی ــک ـــر ســوســن چ چـــو ب
شــبــانــان انـــــدر،  ـــت  دش بـــه  را  ـــش  آت چـــو 

در چند بیت از غزل زیر »تشبیه« وجود دارد؟- 42
»گفت�ی که می بوس�م تو را، گفت�م تمنا می کنم
گفت�ی ز بخ�ت بد اگ�ر، ناگ�ه رقیب آی�د ز در
گفتی چه می بینی بگو، در چش�م چون آیینه ام
گفت�ی ک�ه پیوند تو را ب�ا نقِد هس�تی می خرم
گفت�ی اگر از کوی خ�ود، روزی ت�و را گویم برو
گفت�ی اگر از پای خ�ود، زنجیر ِعش�قت واکنم

گفتی اگر بیند کس�ی، گفتم که حاش�ا می کنم
گفت�م که با افس�ون گری، او را ز س�ر وا می کنم
گفتم که من خود را در او، عریان تماشا می کنم
گفتم که ارزان تر از این من با تو س�ودا می کنم
گفت�م که صد س�ال دگر، امروز و ف�ردا می کنم
گفت�م ز ت�و دیوانه ت�ر، دانی که پی�دا می کنم«

2( دو   1( یک   
4( چهار  3( سه   

43 -)9 3 ضی  یا ر ( آرایءه تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟ 
خاست ــا  م ــءه  ــوان دی دل  از  ــال  ب خــار  1( صـــد 
ده ــاد  ب بــه  وجـــودم  ــاک  خ ــک  اش سیل  2( ای 
کشیده ســر  ــاز  ن از  تــو  قامت  اســت  3( ســـروی 
دید تو  خــال  ــءه  دان و  زلــف  دام  تا  دل  ــرغ  4( م

نشستیم گــل چــهــره  ســاقــی  ــی  ب ــه  ک روز  ــر  ه
من غــبــار  نــنــشــیــنــد  ــی  ــس ک دل  ـــر  ب ـــا  ت
ــده ــری آف ـــور  ن از  تــو  عــــارض  ـــت  اس ــی  ــاه م
هــوس دام  در  افــتــاد  انــدیــشــه ام  ــر  ــای ط

در کدام گزینه »تشبیه« می یابید؟- 44
خطاست که  مگو  دل  اهل  سخن  بشنوی  1( چو 
بلند سرو  آن  دامــن  و  من  دست  این  از  2( بعد 
من ز  بیفشاند  دامن  رهش  خاک  شوم  3( چــون 
مجوی وصـــال  نیستی  نظر  مستعّد  4( چـــو 

این جاست خطا  مــن،  جــان  نئی  سخن شناس 
برکند بیخم  و  ــن  بُ از  چمان  ـــاالِی  ب ــه  ب کــه 
من ز  ــد  ــگــردان ب رو  ــردان  ــگ ب دل  بگویم  ور 
بی بصری وقـــت  ســـود  نکند  ــم  ج جـــام  ــه  ک

کدام گزینه تشبیه  ندارد ؟- 45
یافتم کم  و  جستم  چیز  دو  گیتی  به  1( نیست 
وفاداری از  باغبان گفت  با  از چمن  رفت  2( چو گل 
بده ساقی  مــرا،  می کاهد  سخت  محنت  ــوه  3( ک
نشاط از  نگنجد  گوهر  صــدف  ـــرازوی  ت 4( در 

را ـــــی دود  ب آتـــش  را،  ــوه  ــک ــی ش ب ــق  ــاش ع
را آشیانش  ــگــه دار  ن ــد  آی ــاغ  ب بــه  بلبل  تــا  کــه 
ــده را  ــی ــال ــم ب ــه بـــگـــدازد غ ــدی ک ــن بــــادءه ت
را سنجیده  نکتءه  ــر  گ کنم  همسر  گهر  ــا  ب

46 -)9 9 ن  با ز ( در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟ 
دام شــد  ــو  ت زلفین  و  ـــه  دان ــا  ت ــو  ت ــال  خ  )1 
است مــن  دالرای  لفظ  ــرد  خ بستان  گــل   )2 
نشاید هــدف  دل  ــز  ج را  او  بــالی  تیر   )3 
چراغ یا  َمــه  یا  اســت  دل افـــروز  بناگوش  آن   )4

ــد ــرآم ب دام  از  ـــش  دل ـــرغ  م کـــه   کــیــســت 
است ــن  م ــای  ــوی گ منطق  سخن  بــاغ   بلبل 
نباشد ســپــر  جـــان  ــز  ج را  او  ــای  ــف ج  تــیــغ 
است تافته  شبستان  شمع  چون  تو  زلف  شب  کز 

تعداد »تشبیه« در کدام گزینه بیشتر است؟- 47
1( این زبان چون سنگ و فم )= دهان( آهن وش است
شجاعت ــژن  ــی ب ای  طبعم  2( افـــراســـیـــاب 
ــر ــی ــدب ت آب  عــشــقــت  ـــــش  آت ــــــر  3( ب
مــی لــرزم ــمــان خــویــش  ای ــر ســر  ب بید  4( چـــو 

است آتــش  چــون  ـــان  زب از  بجهد  آن چـــه  و 
نـــدارم ــری  ــت دخ زیـــن  بهتر  ــه  ک آورد  عـــذر 
ـــــاز نــنــشــســت ــــــم ب چــــنــــدان کــــه زدی
ــت کافرکیش ــی اس ــت کمان ابروی ــه دس ــه دل ب ک
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48 -)9 9 ج  ر خا می  عمو ( آرایءه »تشبیه« در کدام بیت، بیشتر یافت می شود؟ 
خط بــهــار  از  رخــت  بــاغ  گشت  1( ســرســبــز 
بینداخت عکس  ــان  ج آیینءه  در  تــو  2( روی 
مراد نخل  آن  از  چیدم  بسی  عیش  3( مــیــوءه 
دوســت طــّرءه  خــم  ــت  اس نجات  دام  4( حلقءه 

تو نـــگـــاه  از  ــــم  دل ــر  ــه م فـــــزود  ــی  ــن ــع ی
رنگم هــمــه  از  بگشت  پـــاک  ــن  ت تختءه  ــا  ت
این از  بهتر  ثــمــری  محّبت  ــاغ  ب ــد  ده ــی  ک
نبود دام  ــن  ای در  کــه  مرغی  حالت  بــر  وای 

در کدام گزینه تعداد تشبیه متفاوت است؟- 49
سوختم همی  فکرت  ــن(  روغ  =( زیــت  1( شبی 
اشک(  =( دمع  ــاران  ب و  می گفت  که  2( شنیدم 
است چنگ  نغمءه  و  نی  قول  بر  همه  3( گوشم 
نیلوفرانش از  خالی  ــودا،  ب باغ  چون  4( خالی ام 

ـــم ـــت ـــروخ ـــف ـــی ـــــت ب ـــــالغ ـــــــــراغ ب چ
ــــارض چـــو شمع ع بـــه  مـــی دویـــدش  فـــرو 
است جــام  ــردش  گ و  لب  لعل  بر  همه  چشمم 
بی اخترانش شـــب زده  آســمــان  ــون  چ ــی ام  خــال

50 -)9 9 ضی  یا ر ( تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟ 
قفس در  بلبل  همچو  دائــم  شیداست  و  ــه  1( وال
قناعت خاک  حــرص،  خونخوار  لب  بر  2( بمال 
نظرهاست پیرایءه  خاکش  سرمه،  سنگ  3( چــون 
دریا دامن  کف  از  موج  چون  مده  هر شورش  4( به 

دوســت بـــادام  و  شّکر  عشق  ز  طبعم  طوطی 
تمّنا ـــور  ش آب  تــشــنــگــی افــزاســت  ــه  ــرن و گ
را سرمه سا  چشم  آن  دید  نظر  یک  که  چشمی 
دریا خرمن  از  خوشه ای  گوهر  عقد  باشد  که 

1

تشبیهاِت حرفی
شاعران قدیم، گاهی مشّبهٌ به هایی پیدا می کردند که عقل جن هم به آن ها نمی رسید. این تشبیه ها 
گاهی آن قدر عجیب اند که وجه شبه  بعضی از آن ها هنوز هم در هاله ای از ابهام است! یکی از این 
مشّبهٌ به ها شکل ظاهری برخی حروف الفباست. مثالًً شاعر زلف معشوقش را به »جیم« تشبیه می کرده 
)احتماالً به دلیل پیچش و خمیدگی موی معشوق(؛ یا قد و قامت راست و بلند را به »الف« تشبیه 
می کرده و قد و قامت خمیده را به »نون« یا »دال«؛ و چشم را به »صاد« و دهان را به »میم« و غیره ... .

او که  آن  کــرد  که  جیم  را  تو  ــرد زلــف  ک ــم  ــی ج آن  ــقــطــءه  ن را  تـــو  ــــاِل  خ
ــم ــال ـــاد1 قـــــّد هـــمـــه دلـــــبـــــراِن ع ــــون ب ـــو ن پـــیـــِش الـــــِف قــــدت چ
ــن بخت مرا چو کِلک )= قلم(،   نگون می کنی، مکن ــی، مک ــا می کن ــو دال، دو ت ــرا چ ــت م پش

اگر حس کنید دوستتان که قدی بلند دارد به نردبانی شبیه است و بگویید: »اردشیر مانند نردبان است« 
از تشبیه استفاده کرده اید. حال اگر بخواهید کمی زیاده روی کنید و به جای »اردشیر« از کلمءه »نردبان« 
استفاده کنید، از استعاره استفاده کرده اید ؛ مثالً وقتی که اردشیر وارد کالس می شود بگویید: »نردبان آمد«. 

به نمونه های زیر توجه کنید:
)تشبیه با ذکر تمام ارکان( اردشیر که در درازی مانند نردبان است، آمد.  
)تشبیه با حذف وجه شبه( اردشیر که مانند نردبان است، آمد. 

1. شاعر دعا می کند که در برابر قامِت مثِل الِف معشوقش، همءه دلبران دیگر قوز دربیاورند و مثل حرف نون خمیده شوند.



197







آرایههایبیتزیردرکدامگزینهبهدرستیبیانشدهاست؟7681
را خ�دا درد، مائ�دءه از میمک�م زهراینهمهش�یرینبهامیدش�کرکیس�ت؟«»ل�ب

2( تناقض، استعاره، تشبیه، تناسب 1( حس آمیزی، جناس، تضاد، تناسب 
4( تضاد، کنایه، استعاره، حسن تعلیل 3( حس آمیزی، تشبیه، تناقض، جناس 

7691)9 9 هنر  ( آرایههایبیتزیر،کداماند؟ 
بهصحرایقناعتروکهبیآهوس�تآنصحرا«»زبندحرصبرآهوچهتازینفسراچونسگ

2( تشبیه، مجاز، کنایه، پارادوکس 1( تشبیه، ایهام تناسب، استعاره، تضاد 
4( استعاره، پارادوکس، ایهام تناسب، مراعات نظیر 3( استعاره، ایهام تناسب، مجاز،  تضاد 

7701)9 8 هنر  ( آرایههایمقابلهمءهابیاتتماماًدرستاستبهجز................ 
نـــدارد آرام  ــه  ک ــور  ــرش پ ــم  ــال ع ایـــن  )تشبیه، مجاز(از دامن صحرای تو یک موج سراب است1(  
ُحسن تازگی  بــود  بیمار  نرگس  است2( از  خراب  دل هــای  ز  آفاق  )تناقض، استعاره(معموری 
تلخش گریءه  جــزا  شــور  فکند  دل  )حس آمیزی، ایهام تناسب(از آتش رخسار تو هر دل که کباب است3( در 
)تلمیح، جناس(هر موج سرابی که بود موج شراب است4( مجنون چه کند مست نگردد که در این دشت

دربیت»بهپایقامتیدرپایسروینالهسرکردم/چومژگانبرگبرگشرابهآبدیدهترکردم«7711
کدامآرایههایزیرموجودند؟

4( استعاره، ایهام، مجاز 3( تشخیص، جناس، ایهام  2( تشبیه، اغراق، حس آمیزی  1( جناس، تشبیه، اغراق 
)انسانی  95+(7721 ترتیبتوالیابیاتزیر،براساسآرایههای»استعاره،مجاز،تشبیه،تضاد،تشخیص«کداماست؟ 

الف(چ�ونصب�اش�انهزن�دط�ّرءهعنبرب�ارش
ب(جای�یک�هب�رقعصی�انب�رآدمصفیزد
ج(ب�هامی�دیکهس�حرب�رُرختافت�دنظرم
ش�ود ک�ی آگاه م�ن ح�ال آش�فتگی د(ز
نش�نیدم و عق�ل خداون�د بگف�ت ه(بس�ی

دلی�کجم�عپریش�انش�ودازه�رت�ارش
بیگناه�ی دع�وی زیب�د چگون�ه م�ا ب�ر
نظ�ریش�بهمهش�بب�رم�هوپروی�ندارم
کمن�د ای�ن گرفت�ار نگش�ت دل ک�ه را آن
کهدلبهغمزءهخوبانمدهکهسنگوسبواست
4( د، الف، ب، ج، ه 3( د، ج، ب، ه  ، الف  2( ب، د، ج، ه  ، الف  1( الف، د، ه  ، ب، ج 
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برخیآرایههایذکرشدهدرکمانکمقابلکدامگزینهبابیتآنمطابقتندارد؟7731
)ایهام، تشبیه، مجاز(هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم 1( من آن مرغ سخن دانم که در خاکم رود صورت
)اسلوب معادله، تناقض، کنایه(چون سبو از می تهی گردد گران تر می شود 2( از گران جانان سبک روحان گرانی می کشند
ولی احزان  کلبءه  از  برفت  کنعانم  ماه  )استعاره، تلمیح، جناس(عکس رویش بر در و دیوار می یابم هنوز 3( 
بردن 4( سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند نباشد  تلخ  شیرین دهنان  )حس آمیزی، تضاد، تشبیه(جور 

کدامگزینهآرایههایبیتزیررابهدرستیبیانکردهاست؟7741
ک�زموی�هچ�وموی�یش�دمازنالهچ�ونالی«»دورازت�ومراعش�قتوکردهاس�تب�هحالی

2( ایهام، تشبیه، جناس، اغراق 1( ایهام تناسب، جناس، تشبیه، کنایه 
4( جناس، تشبیه، استعاره، حسن تعلیل 3( ایهام تناسب، اغراق، کنایه، جناس 

7751)8 6 بی  تجر ( دربیتزیر،کدامآرایهوجودندارد؟ 
ه�واداری در غنچ�ه صب�ا ب�اد زخ�ودب�رونش�دوب�رت�ندری�دپیراه�ن«»رس�ید

4( استعاره 3( کنایه  2( تلمیح  1( تشخیص 
آرایههای»تلمیح،تشبیه،تناقض،استعاره،جناس«بهترتیبدرکدامگزینهدیدهمیشود؟7761

ع��ک��سن��م��ای��دن��ظ��رک��اف��ریالف( م�رگحی�اتاس�توحیاتاس�تمرگ
روان کش�تی چ�و دریاس�ت س�ر لنگ�ریب( ب�ر خ�ود ت�ن از ب�ود ک�ه روح،
ب�رون آی�ی َچ�ه و زن�دان ز س���روریج( چون�ک و ش��ه و م��ص��ری ی��وس��ف
رن�گرخس�ارهوت�ن،زردونزاراس�تچوکاهد( تادل�مزانرخگلگونغمچونکوهکش�ید
ب���اوریه( ب�اق��یای��نرات��وبگ��و،زان�کخ�ل�ق م���ن، ش��ه ای کنند ت��و از

2( د، الف، ج، ه  ، ب 1( ج، ب، الف، ه  ، د  
4( الف، د، ج، ب، ه   3( ج، د، الف، ب، ه    

ابیات7771 کدام در ترتیب، به حسآمیزی« تشبیه، تعلیل، حسن معادله، اسلوب »مجاز، آرایههای
) +9 6 نی  نسا ا ( آمدهاست؟ 

الف(رویاگرپنهانکندسنگیندلسیمینبدن
ب(بپرس�یدممنازیارمچرازلفتسیهگشته؟
ج(زحرِفس�ردناصح،گرمیعاشقنگرددکم
پ�رس عاش�ق ز را تل�خ س�خن د(ح�الوِت
ه(ُخل�قدری�ارانس�ازدگوه�رش�هوارتنگ

ُمش�ک،غّم�ازاس�تنتوان�دنهفت�نب�ویرا
بگفتازانکهبرخورش�یدرویمس�ایهبانباشد
نین�دازدزج�وشخویش�تنس�یالبدری�ارا
را دری�ا آب طع�م بطل�ب ماهی�ان ز
نیس�تپروای�یزس�نگک�ودکاندیوان�هرا

2( ج، ه  ، ب، الف، د 1( ج، ب، الف، د، ه  
4( الف، ب، ه  ، ج، د 3( د، ب، الف، ج، ه  

7781)9 1 هنر   ( ترتیبقرارگرفتنآرایههای»استعاره،تلمیح،ایهام،تشبیه،تناقض«کداماست؟ 
الف(اگرچ�همس�تیعش�قمخ�رابک�ردولی
ب(ب�هکامت�انرس�اندم�رالب�شچ�ونن�ای
سدرهنش�ین ش�اهباز بلندنظ�ر ای ج(ک�ه
د(نش�انعه�دووف�انیس�تدرتبّس�مگل
ه(دلمندره��وسرویتوایم�ونسج�ان

اس�اسهس�تیم�نزانخ�رابآب�اداس�ت
نصیح�تهم�هعال�مب�هگ�وشمنباداس�ت
نش�یمنت�ون�های�نکن�جمحنتآباداس�ت
اس�ت فری�اد ج�ای ک�ه بی�دل بلب�ل بن�ال
خاکراهیاستکهدردستنسیمافتادهاست

4( ه  ، ج، د، الف، ب  3( ه  ، ج، ب، د، الف   2( د، ج، ب، ه  ، الف   1( د، الف، ج، ه  ، ب 
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آرایههای»حسنتعلیل،ایهامتناسب،استعاره،تشبیه،اسلوبمعادله«بهترتیب،درکدامابیات7791
)9 5 هنر  ( آمدهاست؟ 

الف(احرامچهبندیمچوآنقبلهنهاینجاست
ب(خب�رچش�مت�رمنک�هرس�انیدب�هابر؟
ج(ت�نخاک�یه�دفن�اوکدلدوزقضاس�ت
د(مش�تآبیمیکندخ�وابگ�رانراتارومار
ه(دام�نفرص�ت،دِلبیت�ابنتوان�دگرف�ت

درس�عیچ�هکوش�یمک�هازمروهصف�ارفت
ک�هب�هتعجی�لتم�امازس�ردریابرخاس�ت
خب�رازخویشن�داریک�هکجای�یدرخواب
قط�رءهاش�کیپ�یویران�یعال�مب�ساس�ت
مش�تخاکیپیشای�نس�یالبنتواندگرفت

4( الف، ج، ب، د، ه 3( الف، ب، ج، ه  ، د  2( ب، ه  ، ج، د، الف  1( ب، الف، ه  ، ج، د 
آرایههای»حسآمیزی،حسنتعلیل،تضاد،تشبیه،اسلوبمعادله«بهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟7801

ب�رگصائ�ببیش�ترازب�ارمیمان�دب�هج�االف( عیششیرینرابوددرچاشنیصدچشمشور
راب( تم�امروزازآنهمچ�وش�معخاموش�یم م�ا نف�س میش�ود س�حر آه خ�رج ک�ه
راج( درای�نمحیط،چوقصرحب�اباگرصدبار ت�و میکنی�م آب�اد میش�وی، خ�راب
راد( زم�رگتل�خب�هم�ابدگم�انمش�وزنه�ار ت�و میکنی�م آزاد غ�م طلس�م از ک�ه
راه( ف�رامش��یزف�رام�وش��یت�ومیخی�زد ت�و میکنی�م ی�اد کن�ی، ی�اد ت�و اگ�ر

4( د، ج، ه  ، الف، ب 3( د، ب، ه  ، ج، الف  2( الف، ب، د، ج، ه    1( الف، ج، د، ب، ه   
7811)8 7 ضی  یا ر ( درکدامبیتهمءهآرایههای»تشخیص،ایهام،استعارهوکنایه«وجوددارد؟ 

دهند ــو  ن بــال  و  ــر  پ بــاز  و  کنند  ــــده  1( زن
دوســت روی  گــلــزار  ز  رسید  ــدد  م را  2( گــل 
گل ســال  ــال،  ــس ام و  شـــادی  روز  ــــروز  3( ام
ما داد  بــهــر  از  ــل  گ ــد  رســی 4( جـــامـــه دران 

گل ـــال  ب و  ـــّر  پ شــمــا  کنید  ـــر  َ ب چــنــد  ــر  ه
گل زوال  دیــگــر  نــبــیــنــد  ـــا  م ــم  ــش چ ـــا  ت
گل حـــال  بـــاد  نــکــو  ــه  ک ــا  م حـــال  نیکوست 
گل ـــال  وص بـــوی  ــه  ب ــه  ــام ج مــی دریــم  زان 

7821)9 5 ن  با ز ( درکدامبیت،هردوآرایءه»تشبیهواستعاره«وجوددارد؟ 
می رقصند سلسله  با  این جا  صبا  ــاد  ب صد   )1
بشکستی عهد  و  ــدی  ــری ب مهر  ــه  ــرچ اگ  )2
ــد ــوارن دی ــر  ب صـــورت  ـــران  دگ رویـــت  پیش   )3
بال طــوفــان  بــه  ــده  دی و  دل  دادیـــم  چــو  مــا   )4

نپیمایی ــاد  ب ــا  ت دل  ای  حــریــف  ــت  اس ــن  ای
سوگندم و  عــهــد  و  پــیــمــان  ــر  س ــر  ب ــوز  ــن ه
دارنــد داری،  تو  که  معنی  و  صــورت  چنین  نه 
ببر بنیاد  ز  ــه  خــان ایــن  ــم  غ سیل  بیا  ــو  گ
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 گزینءه »2« - 1
در  »هوا« به »نگاه وحشتناک غارها« تشبیه شده؛ 
در  »پردءه سیاه شب« اضافءه تشبیهی است ؛ یعنی 
در  هم  و  شده  تشبیه  سیاه«  »پرده ای  به  »شب« 

»او« به »اختری روشن و پر فروغ« تشبیه شده است.
تشبیه - 2 دو  گزینه  این  در  گزینءه »3« 

به  را  خودش  شاعر  اول  مصراع  در  دارد؛  وجود 
شاخه ای تشنه در بهار تشبیه کرده است و در مصراع 
دوم مخاطب یا معشوق را به هوای ابری و بارانی. 

در گزینه های دیگر تشبیه وجود ندارد.
 گزینءه »3« - 3

خام«  »نقرءه  به  »تن«  دارد ؛  وجود  تشبیه  در  دو 
تشبیه شده و »بدن« به »مغز بادام«. در  »شیشءه 
شراب« به »دل عاشقان« تشبیه شده )وجه شبه: صاف 
دلبر«  »لب  به  دریا«  در  »لب  بی غش بودن(.  و 

تشبیه شده است )وجه شبه: کل مصرع دوم(. 
 گزینءه »4«  - 4

)نََفس،  »دم«  و  شده  تشبیه  »عود«  به  در  »دل« 
آه یا سخن( به »دود«. در  شهرِ »مرو« به »طوفاِن 
»کشتی  به  مخاطب  »جنازءه«  و  شده  تشبیه  نوح« 
نوح« )این بیت تصویر یک تشییع جنازه در شهر مرو 
است . شاعر می گوید آن قدر مردم اشک ریخته اند که 
شهر مرو مانند طوفان نوح شده و جنازءه تو که روی 
در  نوح(.  کشتی  مثل  است  شناور  مردم  دست های 
از  دوری  )روز  بتان«  فراق  »روز  به  بیت  »شب« 
زیبارویان( تشبیه شده )از جهت طوالنی بودن و تیره 
و تار بودن( و در مصراع دوم نیز به »امید« )از جهت 
قدیم  دوران  در  سیاهی(.  )از جهت  »نیاز«  و  بلندی( 

چیزی  به  را  ملموس  و  عینی  چیز  یک  شعرا  گاهی 
ذهنی و غیر ملموس تشبیه می کردند، مثل این جا که 

شب به امید و نیاز تشبیه شده است.
در بی��ت »ال��ف« در مصراع - 5 گزینءه »4« 

نخست، »روی باغ« به »روی عاشقان« تشبیه شده است 
و در مص��راع دوم، »باده« به »روی دوس��تان«. در بیت 
»د« هم در مصراع اول، »هوا« به »بیش��ءه الماس« مانند 
شده اس��ت و در مصراع دوم، »زمین« به »پیکر مفلوج«؛ 
اما در بی��ت »ب«، تنها تش��بیه »من« ب��ه »زورق های 
صاحب ُکشتءه سرگَش��ته« وجود دارد و در بیت »ج« در 
مصراع اول، »لب« به »شکر« تشبیه شده است و مصراع 

دوم، خالی از تشبیه است.
در ای��ن گزین��ه مخاط��ب - 6 گزینءه »3« 

)معشوق( به »بوی گل« تشبیه شده است و وجه شبه 
آن »خیال انگی��ز و جان پ��رور« بودن ذکر ش��ده ، و 
»چ��و« ادات اس��ت. توجه کنید ک��ه در  کلمءه 
»چون« به معنای »هنگامی که« به کار رفته است و 

تشبیهی در کار نیست.
ایّام گل ، مشّبهٌ به: - 7 مش��ّبه:  گزینءه »1« 

عمر ، ادات تش��بیه: چو ، وجه ش��به: ش��تاب کردن. 
 در  چهار تشبیه وجود دارد 
که در همگی تنها مشّبه و مش��ّبٌه به ذکر شده است. 
در  سه تش��بیه وجود دارد . تش��بیه اول: مشّبه: 
دش��ت و راغ ، مشّبٌه به: دریای خون ، ادات تشبیه : چو . 
تشبیه دوم: مشّبه: جهان ، مشّبٌه به: شب ، ادات تشبیه: 
چون. تشبیه سوم : مشّبه: تیغ ها ، مشّبٌه به: چراغ ، ادات 
تش��بیه: چون. در  شاعر می گوید من »َکه« )کاه( 
نیستم )این تشبیه ندارد, چون می گوید: »نیستم«(، 
کوه هس��تم از جهت صبر و بخشش و عدالت، کوه را 
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تندباد نمی تواند برباید. پس یک تشبیه داریم که در 
آن، مشّبه »�َ م« )نهاد پیوسته( و مشّبٌه به »کوه« است 
و وجه شبه نیز »صبر و حلم و داد«  یا مصراع دوم )در 

برابر تندباد مقاوم بودن( است؛ اما ادات تشبیه ندارد.
تش��بیه - 8 یک  بی��ت،  ای��ن  گزینءه »4«  

بیش��تر ندارد: »هالک م��ا« را مانن��د »قتل مورچه 
در زی��ر پای س��واران« مهم��ل و بیه��وده گرفتند! 
 در  »درخت مهربانی« اضافءه 
تشبیهی اس��ت و خود »درخت مهربانی« به »گلزار 
خزانی« تش��بیه شده اس��ت. در  »بن��د تنهایی« 
اضافءه تشبیهی است و »دل در بند تنهایی« به »بلبل 
در قفس به هنگام بهار« تش��بیه شده است )تشبیه 
مرکب(. در  »قرار نگرفتن مال در کف آزادگان« 
یک بار به »قرار نگرفتن صبر در دل عاش��ق« و یک 

بار به »قرار نگرفتن آب در غربال« تشبیه شده است.
حاوی - 9 مصراع  هر  در   گزینءه »2« 

یک تشبیه است، اما بدون ذکر وجه شبه.
»الف« رنگ زمین چون رخ من شده است.  رنگ 
زمین: مشّبه/ چون: ادات تشبیه/ رخ من: مشّبهٌ به/ 

وجه شبه: �
طبع  است.   من شده  دم  زمان چون  طبع  »ب« 
مشّبٌه به/  من:  دم  تشبیه/  ادات  چون:  مشّبه/  زمان: 
وجه شبه: �  وجهشبه  به پیچ 

و تاب افتادن
وجهشبه هزاران ناله داشتن

وجهشبه  مصراع اول  مشهور خوبان بودن/ 
مصراع دّوم  شب نشین بودن

، »تو« )یعنی معشوق( - 10 در  گزینءه »3« 
به درخت گل و »قامت معشوق« با تشبیه تفضیل به 
»سروِ بلندباال« تشبیه شده؛ در  که توصیف صحنءه 
در  ریخته  خون های  بسیاری  از  »رود«  است،  جنگ 
از  به »میستان« تشبیه شده و »هوا«  آن سرخ رنگ و 

در  شده است.  تشبیه  »نیستان«  به  نیزه ها  بسیاری 
 هم »دامان مراد ناکسان« به »آسمان« تشبیه شده 
)شاعر می گوید دامن مراد و آرزوی انسان های ناکس 
مثل آسمان بزرگ است، یعنی انسان های ناکس به مراد 
و خواسته شان می رسند. پیونددار یعنی وصله خورده، در 
مصراع دوم می گوید اگر من دامان مرادی وصله خورده 
به  در  »چو«  اما  باشم(.  نداشته  بگذار  ندارم ،  هم 

معنی »هنگامی که« است و ادات تشبیه نیست.
، »زلف زّرین« معشوق - 11 در  گزینءه »3« 

، »مخاطب« )معشوق(  به »شعله« تشبیه شده؛ در 
از فرط پاکی به »قطره«ای آب که بر برگ گل چکیده 
باشد تشبیه شده. در  هم »خود شاعر« به »بنده« 
)غالم( تشبیه شده )»وار« ادات تشبیه است(. اما در 
معنی  به  بلکه  نیست،  تشبیه  ادات  »چون«   ،
»چگونه« است. )کسی چگونه ممکن است، بدون دیدن 

]زیبایی[ یوسف )ع(، حال زلیخا را درک کند؟!(
بیت ها را بررسی کنیم: در - 12 گزینءه »2« 

 ... من(  چشم  )مردمک  چشمم  مردم  »الف«  بیت 
طفل را مانَد. پس تشبیه داریم1 )»مردمک چشم« 
هم  شو«  »چشم  جملءه  »ب«  بیت  در  »طفل«(.  به 
تا  کنید  اضافه  آن  به  را  تشبیه  ادات  دارد.  تشبیه 
نداریم.  تشبیه  »ج«  در  شو«.  چشم  »مانند  بشود: 
بیت »د«  ندارد. در  به خون، تشبیه  آمیخته  اشک 
»خون  به  »می«  »ه «  بیت  در  نداریم.  تشبیه  نیز 
را  ادات تشبیه  جگر« تشبیه شده و »گوییا« نقش 
تشبیه  »ساقی«  به  »غم«  هم چنین  می کند.  بازی 
شده و البته همءه ارکان این تشبیه حذف گردیده و 

به صورت اضافءه تشبیهی در آمده است. 

1. این بیت یک ظرافت ادبی جالب دارد؛ مصراع دوم را می شود 
جور دیگری هم خواند: »طفل را ماند که در مه، تاب بازی می کند!« 
مانند  می گردد،  صورتت  دور  به  مدام  که  چشم  مردمک  یعنی 
بچه ای است که تاب بازی می کند؛ تاب، تاب، عباسی... لذت بردید؟!



225

نقش - 13 آیینه  مانند  »جان  گزینءه »1« 

سر  در  شانه  مانند  »دل  و  گرفته است«  دل  در  را  تو 
زلف تو فرو رفته است« )عاشق زلف تو و به آن وابسته 
تشبیه  گزینه ها،  سایر  در  موجود  تشبیه  شده است(. 

مرّکب است.
در بیت »ب« »بساِط سبز« - 14 گزینءه »4« 

به »جاِن خردمند« و »هوای معتدل« به »مهرِ فرزند« 
به  »وجود معشوق«  »د«  بیت  در  تشبیه شده است. 
»گلبرگ لطیف و تازه« و »سراپای معشوق« به »سرو 
چمن بهشت« تشبیه شده است. در بیت »الف« تنها 
مانند  )»منقل«  دارد  وجود  تشبیه  اول  مصراع  در 
در  تنها  نیز  »ج«  بیت  در  و  است(  عاشق  »دل« 
مصراع اول تشبیه وجود دارد )»مجلس« مانند »آه 

عاشقان« گرم است(.
 گزینءه »4« - 15

در  چشم معشوق، به سواد )سیاهِی( سحرگاه 
سفیدی  و  سیاهی  سحر  )وقت  شده است  تشبیه 
این جا  در  »عین«  و  چشم(  مثل  می شود،  هم  در 
)این  است  تشبیه  ادات  و  آمده  »مشابه«  معنی  به 
نیز دارد  یعنی معنای دومی  ایهام هم دارد؛  کلمه 
که با بیت بی تناسب نیست، »عین« در عربی یعنی 
چشم(. در  با تشبیهی مشکل و زیبا سر و کار 
داریم: خال صورت معشوق، که در میان یک حلقءه 
تابدار از زلف او پیداست، به نقطه ای سیاه در میان 
دیدن  )برای  شده است!  تشبیه  جیم  حرف  حلقءه 
نمونه های دیگری از تشبیه های شبیه این، به کادر 
بعد از پاسخ نامءه تشبیه مراجعه کنید(. در  نیز 
»زلف سیاه معشوق در میان صورت او« به »طاووس 

در میان باغ بهشت« تشبیه شده است.
»کشتی - 16 به  خداوند  »مهر«  گزینءه »4« 

مشّبه،  پس  شده؛  تشبیه  بالنشینان  برای  نوح« 
»مهر« است .

جهت - 17 از  »فقیه«  این جا  در  گزینءه »3« 

به »خاک«  از کلمءه »چو«  استفاده  با  »تحمل کردن« 
تشبیه شده است )فقیه: مشّبه؛ تحمل کردن: وجه شبه؛ 

چو: ادات تشبیه؛ خاک: مشّبٌه به( . 
در این گزینه هیچ تشبیهی - 18 گزینءه »1« 

در   خرد«،  »غّواص  در   اما  ندارد ،  وجود 
اضافءه  وجود«  »اقیانوس  در   و  زمین«  »گهوارءه 

تشبیهی هستند . 
 گزینءه »3« - 19

اّمید« اضافءه  ابرو« و در  »صبح  در  »کمان 
به  را  خود  در  گوینده  هستند .  تشبیهی 
شیر؛  از  بعد  »م«  )مشّبه:  کرده است  تشبیه  طفل 
وجه شبه:  »چو«؛  تشبیه:  ادات  »طفالن«؛  مشّبهٌ به: 
»فریب خوردن«( . معنی بیت  چنین است: ای زاهد، 
تا کی مرا مانند طفالن به سیب باغ و شهد و شیر 

فریب می دهی؟
اجل  - 20 »بند  گزینه  این  در  گزینءه »2« 

تشبیهی  اضافءه  تو«  عشق  غم  »بند  و  خویش« 
»سرِو  در  فقط  هستند .  
قامت« اضافءه تشبیهی است . در  اگرچه دو تشبیه 
با  نداریم . یکی  اضافءه تشبیهی  اما اصالً  وجود دارد ، 
ادات »همچون« بیان شده و دیگری با ادات »چون« 
)در اضافءه تشبیهی تنها مشّبه و مشّبٌه به می آیند، با 
اضافءه  فقط یک  میانشان( . در  هم  کسره ای در 

تشبیهی داریم: »معلم عشق« .
حواستان باشد که در  - 21 گزینءه »3« 

»هنگامی  معنی  به  )چون  نیست  ادات  کلمءه »چو« 
که« آمده( بلکه کلمءه »گویی« ادات ماست .

 گزینءه »1«  - 22

در  نگاه کردن معشوق به دوستانش، به نگاه کردن 
در  مرکب(؛  )تشبیه  شده!  تشبیه  سپاهش  به  سلطان 
 ضمیر اشارءه »این« )که مرجع آن »معشوق« است( 
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مشّبه است و »یوسف« مشّبهٌ به. در  شاعر خود را 
و  است  مشّبه  )»م«  کرده است  تشبیه  پیله«  »کرم  به 

»کرم پیله« مشّبهٌ به(.
وجود - 23 تشبیه  سه  این جا  در  گزینءه »2« 

دارد. تشبیه اول: نان و آِب چرخ مانند سیل بی وفاست 
)مشّبٌه به: سیل(. تشبیه دوم: من ماهی هستم )مشّبٌه به: 
ماهی(. تشبیه سوم: من نهنگ هستم )مشّبٌه به: نهنگ(. 
من  آرزوی  عمان  دریای  می گوید  شاعر  ادامه  در 

است؛ در این جا تشبیهی وجود ندارد. 
»احسان« - 24 بیت  این  در  گزینءه »4« 

)نیکوکاری( به »کمند« تشبیه شده است.
را - 25 خودش  در  شاعر  گزینءه »1« 

از  به اشک تشبیه کرده است. در حقیقت »م« بعد 
نهاد  که  »من«  ضمیر  جای  )به  است  مشّبه  اشک 

جمله بوده و حذف شده( و »اشک« مشّبهٌ به است.
 گزینءه »3«  - 26

نقل  دارد:  وجود  )مضمر(  پنهان  در  تشبیهی 
از  آفتاب  برآمدن  مانند  ُخم ،  از  شراب  کردن  مکان 
پشت کوه است )دقت کنید که شراب مثل خورشید، 
دارد:  وجود  تشبیه  در  دو  است(.  روشن  و  سرخ 
»روی آتشناک« )چهرءه مانند آتش( تشبیه اول است 
که در مصراع دوم، خود به »کباب« تشبیه شده است 
می خورد!(.  خون  آهسته آهسته  که  جهت  این  )از 
تشبیهی  اضافءه  دل«  نازک  »کباب  در  ترکیب 
و  دارد  وجود  نیز  پنهان  تشبیه  یک  هم چنین  است؛ 
آن تشبیه »عذار« معشوق به »آتش« است: دل مانند 
کبابی نازک است که آتشی آرام و پیوسته می خواهد؛ 

پس نقاب را آرام آرام از چهره ات بردار! 
یار« )دوری - 27 در  »فراق  گزینءه »4« 

معشوق( به »کوه الوند« )بر دِل عاشق( تشبیه شده، 
در  »معشوق« به »آفتاب« و »انساِن کوتاه نظر« 
به »مرغ شب« )خفاش( تشبیه شده )خفاش توان 

دیدن آفتاب را ندارد(. در  هم »می« به »لعل« 
در  باید  اما  شده است.  تشبیه  سرخ(  )جواهر 
حواستان باشد که »چون« ادات تشبیه نیست، بلکه 
دوم:  مصراع  )معنی  آمده است  »چگونه«  معنی  به 
دیگر صبر  که  حالی  در  کرد  می توان  چگونه صبر 

برایم مقدور نیست؟(.
تشبیه - 28 فقط  گزینه  این  در  گزینءه »2« 

دو چشمِ شاعر به »فرقدین« )دو ستارءه نزدیک به هم( 
تشبیه  دو  دیگر هر کدام  گزینه های  در  اما  داریم.  را 
وجود دارد: در  ، هم اضافءه تشبیهِی »سیالِب غم« 
را داریم که در آن غم به سیالب تشبیه شده و هم 
این  )در  را  شاداب  دسته گل  به  شباب  دوران  تشبیه 
نتوانستید  اگر  است.  تشبیه  ادات  »ماند«  فعل  بیت 
به درس نامه  نگاهی  نیست  بد  دهید  تشخیص  را  آن 
و فهرست ادات تشبیه بیندازید(. در  هم »گوهر 
»دیده  جملءه  در  هم  و  است  تشبیهی  اضافءه  وصل« 
را  )چشم  شده است  تشبیه  دریا  به  دیده  کنم«  دریا 
این  شاعر  مقصود  کرد!  تبدیل  دریا  به  نمی شود  که 
در  هم  می کنم(.  دریا  مانند  را  دیده  که  است 
یک  و  مراد(  )گنِج  داریم  تشبیهی  اضافءه  یک  دوباره 
»صدِف  محّبت«،  از  خالی  »دِل  اسنادی:  بلیِغ  تشبیهِ  
بی گهر« است )یعنی همان الگوی »الف، ب است« که 

در درس نامه درباره اش سخن گفتیم(.
این بیت یک تشبیه بیشتر - 29 گزینءه »4« 

ندارد: »الله در کنار تخت گل« مانند »ندیم شاه که 
در دست پیاله دارد«. به این گونه تشبیه که در آن، 
دو چیز و رابطءه بین آن ها به دو چیز دیگر و رابطءه 
می گویند.  مرّکب  تشبیه  می شود،  مانند  بینشان 
 در  »درخت مهربانی« اضافءه 
»گلزار  به  مهربانی«  »درخت  خود  و  است  تشبیهی 
تنهایی«  در  »بند  شده است.  تشبیه  خزانی« 
اضافءه تشبیهی است و »دل در بند تنهایی« به »بلبل 
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)تشبیه  شده است  تشبیه  بهار«  هنگام  به  قفس  در 
مرکب(. در  »ِشکر وصل« و »زهرِ جدایی« هر دو, 

اضافءه تشبیهی هستند. 
به - 30 »زن«  گزینه   این  در  گزینءه »4« 

شده اند  تشبیه  »کشتیبان«  به  »مرد«  و  »کشتی« 
وجه شبه  و  تشبیه  ادات  و  مردساالرانه!(  )بیت 
است.  در  »پیکر  محذوف 
مشّبهٌ به،  نیم بسمل«  »مرغ  مشّبه،  دهقان«  عریان 
در  است.  وجه شبه  »لرزیدن«  و  ادات  »همچو« 
مشّبه،  می آورد«  خراسان  بوی  که   »نسیمی 
»دمِ عیسی« مشّبهٌ به، »چون« ادات تشبیه و »جان 
در  »مادر  و  وجه شبه ،  شاعر«  کالبد  به  آوردن 
ادات  »چونان«  مشّبهٌ به،  »فرشته«  مشّبه،  دانا« 

تشبیه و »سایه گستر بودن« وجه شبه است.
، چهار تشبیه وجود - 31 در  گزینءه »1« 
دارد:

1( تو به خورشید
2( ایواِن ُحسن )حسن یعنی زیبایی به ایوان تشبیه 

شده است.(
3( من به ذّره

4( میداِن عشق )عشق به میدان تشبیه شده است.( 
به  )عشق  عشق  زندان    

زندان تشبیه شده است.(  یک مورد
 1- سوزن فکرت 2- رشتءه طاقت

 1- س��خن ب��ه زل��ف جان��ان )در آش��فتگی(
2- سخن به کار جهان )در بی سر و سامانی(

»روز فراق« اضافءه تشبیهی - 32 گزینءه »1« 
نیست؛ شاعر از روزی سخن می گوید که در آن از 
نیست. همءه  کار  در  تشبیهی  و  است  دور  معشوق 

ترکیب های دیگر اضافءه تشبیهی هستند.
»خاطرات - 33 در  ترکیب  گزینءه »4« 

در  تشبیهی  که  چرا  نیست،  تشبیهی  اضافءه  جوانی« 
خاطرات  مانند  »جوانی  گفت  نمی توان  نیست!  کار 

ترکیب های  است«.  جوانی  مانند  »خاطرات  یا  است« 
تشبیهی  اضافءه  دیگر  گزینه های  در  مشخص شده 
به  هستند.  در  »بیزاری« 
»طایر«  به  در  »شادی«  شده؛  تشبیه  »گرداب« 
و  نخ   =( »رشته«  به  در  »آرزوها«  و  )پرنده( ، 

طناب( تشبیه شده است.
غ��مِ - 34 گ��زی��ن��ه  ای���ن  در  گزینءه »3« 

تشبیهی  چون  نیست،  تشبیهی  اضافءه  هجران 
نیست!  غم  مانند  )دوری(  هجران  نیست!  کار  در 
 در  دو اضافءه تشبیهی وجود 
دارد: »شِب فراق« و »روز وصل« )ممکن است بگویید 
از کجا معلوم که فراق به شب تشبیه شده و وصل به 
روز؟ شاید مقصود شبی است که شاعر از معشوقش 
باید  اما  او می رسد.  به وصل  دور است و روزی که 
حواستان باشد که شاعر می گوید شب فراق تو روزِ  
وصل ندارد؛ یعنی این شب، شب واقعی نیست و آن 
روز نیز فقط روز نیست(. در  »ماِه رِخ دوست« 
ابرو«.  اضافءه تشبیهی است ، و در  هم »محراب 
معنی بیت  : از وقتی حجاب چهره ات را برداشتی 
و  شیخ  چون  رفت.  بین  از  دین  و  کفر  دشمنی 
برهمن1 )ولی در این جا به معنی کافر( هر دو مشغول 

سجدءه محراب ابروهای تو شدند. 
در همءه گزینه های دیگر در - 35 گزینءه »3« 

اضافءه تشبیهی ابتدا مشّبهٌ به و بعد مشّبه آمده )سنگ 
حوادث، غنچءه لب، تیر دعا(، اما در این بیت در اضافءه 
تشبیهی مشّبه قبل از مشّبهٌ به آمده است )زلف هندو(.

»چون« - 36 گزینه  این  در  گزینءه »2« 
تشبیه  ادات  و  رفته  کار  به  به معنی »هنگامی که« 
تشبیهی  بیت  این  در  اصالً  آن  بر  عالوه  نیست. 
ندارد!  در  »صفت«  وجود 
به  مربوط  کادر  به  کنید  )نگاه  است  تشبیه  ادات 

1. برهمن: روحانی آیین برهمایی.
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ادات تشبیه(. در  »چونان« و در  »همچو« 
ادات تشبیه هستند. 

در  سه تشبیه وجود دارد: - 37 گزینءه »4« 
خاک به سوسن، مو به بند، تار مو به مسکن )خانه( 
تشبیه شده است؛ معنی بیت چنین است: هر ذره ای از 
خاک کوی تو برای من )از جهت زیبایی و دلکشی( 
مانند سوسن است، و موهای مانند بند تو، هر تار آن 
اقامت دارد(.  مانند منزلی است )که دل من در آن 
برای آن که  به سوزن تشبیه شده است:  در  مژه 
به کسی غیر تو نگاه نکنم، هر مژءه من مانند سوزنی 
شده )و چشم هایم را دوخته است!(؛ در  اشک به 
لعل تشبیه شده: آن قدر اشک های مانند لعل بر سر 
کوی تو ریخته ام که زیر هر سنگی تعداد زیادی )به 
لعل ریخته است )مشّبه  لباس(  اندازءه پر کردن دامن 
یعنی اشک در مصراع اول و مشّبٌه به یعنی لعل در 
مصراع دوم آمده است(. اما  هیچ تشبیهی ندارد: از 
آن زمانی که از دوستی تو سخن گفته ام هر کجا که 
جنگی باشد، فردی هم با من دشمن است )رقیبان 

عشقی بسیار پیدا کرده ام!(. 
 گزینءه »3«  - 38

تشبیه   یک  حاوی  بیت  »پری چهره« خود  در  
فشرده است: کسی که چهره ای مانند پری دارد. در 
بیت  زلف معشوق به شب و بناگوش او به روز 
تشبیه شده )در مصراع دوم نیز باالی او )قد و قامت 
او( به صنوبر و درخت خرما تشبیه شده است که البته 
مشّبه با قرینءه لفظی حذف شده(. در  دریافتن 
تشبیه کمی دشوارتر است، معنی بیت چنین است: 
در چمنزار ببین که باد سحر به طرفداری از صورت 
)عارض( و قامت معشوق از پای گل و سرو برخاسته 
را ترک کرده، در حقیقت شاعر می خواهد  و آن ها 
بگوید چهره و قامت معشوق نه تنها مانند گل و سرو 

است، بلکه از آن ها هم زیباتر است.

تش��بیهی - 39 اضافءه  همگ��ی  گزینءه »4« 

هستند:
بنات    نبات / بحر    مکاشفت / مهد    زمین / 

مشبّه مشبّهٌ  به  مشبّه  مشبّهٌ  به  مشبّه   مشبّهٌ  به 
تیر    مژگان

مشبّه شبّهٌ  به 

عرش  قّبءه  و  ماه     روی 
تعظیم  روی  و  کاله  گوشءه  ولی  تشبیهی اند  اضافءه 
اضافءه  نیستند.  هیچ کدام  تشبیهی  اضافءه 
تشبیهی نیستند.  دروگر زمان، اضافءه تشبیهی 

است؛ ولی سایر ترکیب ها اضافءه تشبیهی نیستند.
 از انواع اضافه، فقط دو نوع تشبیهی و استعاری 
آرایءه ادبی به حساب می آیند و شناخت همین دو نوع 
اضافه برای پاسخ گویی به سؤاالت کافی است؛ بنابراین 
نیازی نیست که ما به بررسی سایر انواع اضافه بپردازیم 
)فقط اضافءه اقترانی به جهت شباهت زیادش به اضافءه 
استعاری باید مورد توّجه قرار گیرد(، آن هم در داخل 
پیدا  معنا  جمله،  در  تنها  اقترانی  اضافءه  زیرا،  جمله؛ 

می کند و خارج از آن، همان اضافءه استعاری است.
، تشبیهی وجود - 40 در  گزینءه »3«  

 ن��دارد.    تش��بیه ع��ذار
)= چه��رءه( معش��وق ب��ه م��اه در زیبای��ی و حّتی 
برتری داش��تن ب��ه آن )از نوع تش��بیهات ُمْضَمر یا 
پنهان و ُمرجَّح یا تفضیل اس��ت.(   تش��بیه 
معشوق به خورشید در زیبایی و حّتی برتری داشتن 
بر آن )از نوع تشبیهات ُمْضَمر یا پنهان و ُمرجَّح یا 

تفضیل است.(   تشبیه گره به خال
مشّبهٌ به  بر  مشّبه  تشبیه،  بیان  در  گاهی   
ُمَرجَّح  این گونه تشبیهات،  به  برتری داده می شود. 

یا تفضیل می گویند.
دو - 41 حقیقت  در  این جا  در  گزینءه »1« 

مفرد هستند  تشبیه  دو  هر  که  دارد  تشبیه وجود 
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و هیچ کدام مرکب نیستند: تو مانند بهشت هستی، 
بر  شراب  در  پیالءه  هستی1.  حور  مانند  تو 
روی دست ها، به گل الله تشبیه شده که بر روی 
ساقه اش قرار دارد )ممکن است بگویید شاید خود 
غلط  شما  حرف  باشد؛  شده  تشبیه  الله  به  پیاله 
باید درست ترین گزینه  باشد که  یادتان  اما  نیست 
کنید؛  در  مشخصاً  انتخاب  را 
در  آمدن  و  ندارد؛  وجود  مرکبی  تشبیه  هیچ 
مشّبه  احتماالً  که  می دهد  نشان  »دست ها«  کلمءه 
»پیاله بر روی دست« است و مشّبهٌ به »الله بر روی 
ساقه اش«(. در  »مروارید بر گردن معشوق« به 
»قطرءه باران بر روی گل سوسن« تشبیه شده است. 
در  هم شاعر رها کردن خود را توسط معشوق، 
به رها کردن آتش در دشت توسط چوپانان تشبیه 
این تشبیه می خواسته وضعیت در  با  کرده )شاعر 

سوز و گداز بودن عاشق را نشان دهد(.
در بیت های سوم، چهارم و - 42 گزینءه »3« 

پول  به  آیینه، هستی  به  داریم: چشم  تشبیه  آخر 
)نقد(، عشق به زنجیر.

بررسیتشبیهدرگزینهها:- 43 گزینءه »4« 

 »خار بال« اضافءه تشبیهی است: بال )مشّبه( و 
خار )مشّبهٌ به(/ »گل چهره« صفت مرّکبی است که 

بر پایءه تشبیه ساخته شده است: 2 تشبیه 
 »سیل اشک« اضافءه تشبیهی است: اشک )مشّبه( 
تشبیهی  اضافءه  وجود«  »خاک   / )مشّبٌه به(  سیل  و 

است: وجود )مشّبه( و خاک )مشّبٌه به(: 2 تشبیه
 قامت )مشّبه( به سرو )مشّبٌه به( تشبیه شده است./ 
عارض )مشّبه( به ماه )مشّبٌه به( تشبیه شده است: 2 تشبیه

 »مرغ دل« و »دام زلف« و »دانءه خال« و »طایر 

1. در این جا »ماه« نیز استعاره از »معشوق« است که در درس 
بعد با آن آشنا خواهیم شد.

تشبیهی  اضافءه  همگی  هوس«  »دام  و  اندیشه« 
مشّبه  مضافٌ  الیه  هم  ترکیب ها  همءه  در  و  هستند 

است و مضاف مشّبهٌ به: 5 تشبیه
به - 44 »چون«  بیت،  این  در  گزینءه »3« 

معنی »هنگامی که« آمده و ادات تشبیه نیست، اما با 
این همه در بیت یک تشبیه وجود دارد و شاعر خود 
را به »خاِک َره« تشبیه کرده است. به معنی مصراع 
نخست توجه کنید: هنگامی که خاک راه او می شوم، 
از کنار من بی اعتنا می گذرد )دامن افشاندن: بی اعتنا 
راه  خاک  واقعاً  شاعر  که  است  روشن  گذشتن(. 
نمی شود، او مانند خاک راه می شود. در هیچ کدام از 
گزینه های دیگر تشبیه وجود ندارد. توجه کنید که 

»چو« در  و  ادات تشبیه نیست.
به - 45 ای��ن گزینه »چ��و«  در  گزینءه »2« 

معنی »هنگامی که« اس��ت و ادات تش��بیه نیست. 
پنه��ان  تش��بیهی  در    
)اصطالح��اً تش��بیه مضم��ر( وج��ود دارد: عاش��ق 
بی ش��کوه مانند آتش بی دود اس��ت. برای دریافتن 
این تشبیه باید به معنی بیت توجه کنید: »در دنیا 
دو چیز نیست، من بس��یار به دنبال آنها گشته ام و 
کم تر یافته ام: یکی عاشقی که گالیه نکند و دیگری 
آتش��ی که دود نداشته باشد«. در حقیقت شاعر این 
دو را معادل هم دانسته است؛ زیرا عشق مانند آتش 
اس��ت و گالیه نیز همان طور ک��ه دود از آتش خبر 
می دهد، از عشق نشان دارد2. در  »کوه محنت« 
)=کوه غم( اضافءه تشبیهی است. در  نیز »نکتءه 
سنجیده« )شعر شاعر( به »گهر« و حّتی برتر از آن 

تشبیه شده است. 
وجود - 46 تشبیه  سه  در   گزینءه »1« 

دارد و در سایر گزینه ها چهار تشبیه.

2. در سؤاالت کنکور سال های 91 به بعد، این نوع تشبیه برای 
داوطلبان غیر علوم انسانی نیز آمده است.
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بررسیتش��بیهدرگزینهها: 1- خال تو به دانه 
2- زلفین تو به دام 3- مرغ دل )اضافءه تش��بیهی( 
 3 تش��بیه  1- لفظ دالرا به گل 2- بستان 
خرد )اضاف��ءه تش��بیهی( 3- منطق گوی��ا به بلبل 

 4- باغ سخن )اضافءه تش��بیهی(  4 تشبیه 
 1- تی��ر ب��ال )اضاف��ءه تش��بیهی( 2- دل به هدف

3- تیغ جفا )اضافءه تشبیهی( 4- جان به سپر  4 
تشبیه  1- بناگوش به مه 2- بناگوش به چراغ 
3- شب زلف )اضافءه تشبیهی( 4- بناگوش به شمِع 

شبستان  4 تشبیه
تشبیه - 47 سه  گزینه  این  در  گزینءه »1« 

دیده می شود: »زبان« به »سنگ«، »فم« )= دهان( 
به »آهن« ، و »سخن« به »آتش« تشبیه شده است. 

دیده  تشبیه  یک   در  تنها 
در  تشبیهی(.  )اضافءه  طبع«  »افراسیاب  می شود: 
»افراسیاب«  به  که  است  »طبع«  از  سخن  این جا، 
شجاعت«  »بیژن  ترکیب  در  اما  شده است؛  مانند 
به  بیژن  نه  تشبیه شده است،  بیژن  به  نه شجاعت 
شجاعت، بلکه کّل این ترکیب، استعاره از ممدوح 
است و به معنی کسی است که در شجاعت مانند 
تشبیه  آمده  تنها  مشّبهٌ به  چون  و  است؛  بیژن 
محسوب نمی شود. در  دو تشبیه دیده می شود: 
تشبیه  در  دو  تدبیر«.  »آب  و  عشق«  »آتش 
به  را  خود  شاعر  نخست  مصراع  در  دارد:  وجود 
»بید« تشبیه کرده ، و ترکیب »کمان ابرو« نیز تشبیه 

دارد )کسی که ابروی او مانند کمان است(.
تشبیه - 48 سه  بیت  این  در  گزینءه »3« 

باغ   -3 مراد  نخل   -2 میوءه عیش   -1 دارد:  وجود 
ابیات  سایر  تشبیهی اند.  اضافءه  سه  هر  که  محّبت، 

هر کدام دو تشبیه دارند.
 1- باغ رخ 2- بهار خط  2 اضافءه تشبیهی

 1- آیینءه جان 2- تختءه تن  2 اضافءه تشبیهی

طّرءه  تشبیهی( 2- خم  )اضافءه  نجات  دام   -1  
دوست مانند حلقءه دام است.  2 تشبیه

تبصره: تشبیه »روی تو« به »عکس« در  منتفی 
نیست؛ در این صورت، سؤال دارای خطا خواهد بود.

یک - 49 تنها  گزینه  این  در  گزینءه »3« 

سه  از  کدام  هر  لب«.  »لعل  می شود:  دیده  تشبیه 
گزینءه دیگر ، دو تشبیه دارند: در  »زیت )روغِن( 
فکرت« و »چراغ بالغت« )اضافءه تشبیهی( است. در 
و  است  تشبیهی  اضافءه  )اشک(«  دمع   »باران 
فرد گریان، در مصراع دوم به »شمع« تشبیه شده. 
در  نیز شاعر یک بار خود را به »باغ بودا« و یک 

بار به »آسمان شب زده« تشبیه کرده است.
تشبیه - 50 سه  گزینه  این  در  گزینءه »4« 

شده  تشبیه  موج  به  )مخاطب(  تو   -1 دارد:  وجود 
2- عقد گوهر ]مانند[ خوشه است. 3- خرمن دریا 
)اضافءه تشبیهی(   1- طبعم 
چون بلبل است. 2- طوطی طبع )اضافءه تشبیهی( 
 2 تشبیه  1- خاک قناعت )اضافءه تشبیهی( 
تشبیه   2 تشبیهی(   )اضافءه  تمّنا  شور  آب   -2
نظرها  پیرایءه  سرمه،  سنگ  چون  خاکش   -1  

است.  1 تشبیه
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این که زهر، ش��یرین باشد 1 768 گزینءه »2« 

تناق��ض دارد. »ش��کر« اس��تعاره از »وص��ل یار« و 
»مائدءه درد« اضافءه تش��بیهی است. میان »شیرین« 
و »ش��کر« نیز تناسب برقرار اس��ت. بیت جناس و 

حسن تعلیل ندارد. 
)متناقض نما( 1 769 پارادوکس  با  گزینءه »1« 

کنیم؛  حذف  را  و   گزینه های   می توانیم 
چون در این بیت هیچ دو مفهوم متضادی در یک 

چیز جمع نشده اند.
با مجاز هم  را رد می کنیم. 

: بررسی آرایه های 

تشبیه: بند حرص )اضافءه تشبیهی( حرص به بندی 

تشبیه شده که بر پا بسته می شود.
ایهام تناسب: »آهو« در مصراع دوم به معنی عیب 

است، ولی در معنای یک نوع حیوان با آهو و سگ 
در مصراع اول تناسب می سازد.

»تازی« هم در معنای تاختن قابل قبول است ولی در 
معنای سگ شکاری )معنای غیر قابل قبول در بیت( 

با سگ و آهو تناسب دارد.



342

استعاره )مصّرحه(: »آهو« در مصراع اول استعاره از 

ماّدیات و خواسته های ماّدی است. »صحرا« در آخر 
بیت هم استعاره از قناعت است.

تضاد: حرص و قناعت

را  مصّرحه  استعارءه  کنکور،  سّنت  مطابق  تبصره: 

مجاز در نظر نمی گیریم، وگرنه  نیز صحیح و 
سؤال دارای دو پاسخ خواهد بود.

گزینءه »1«  تشبیه: این عالم پرشور 1 770
)مانند( یک موج سراب است./ مجاز: ندارد.

دل های  از  آفاق  آبادانی(   =( معموری  تناقض:   
خراب / استعاره: نرگس یا نرگس بیمار استعاره از 
 / تلخ  حس آمیزی: گریءه  چشم معشوق است.  
ایهام تناسب: واژءه »شور« ایهام تناسب دارد: 1- شور 

و هیجان )معنی پذیرفتنی( 2- مزءه شور که با تلخ 
فقط تناسب دارد.  تلمیح: به شیفتگی و آوارگی 
و  »لیلی  عاشقانءه  منظومءه  در  بیابان ها  در  مجنون 

مجنون« اشاره دارد. /  جناس: سراب و شراب
میان »سر« و »سرو« جناس 1 771 گزینءه »1« 

به »مژگان« تشبیه  برقرار است و »برگ  برگ سرو« 
با  سرو  برگ های  همءه  ترکردن  هم چنین  شده اند. 
در  که  باشید  داشته  توجه  باید  است.  اغراق  اشک 
حتی  نه  و  نه حس آمیزی  داریم،  ایهام  نه  بیت  این 
نه معشوق!  واقعاً سرو است  این جا  استعاره! سرو در 
شاعر می گوید: من به پای قامتی در کنار سروی ناله 
تر  اشک  با  مژگان  مانند  را  برگ  برگ سرو  و  کردم 

کردم )معشوق که برگ ندارد! دارد؟!(.
بررسی ابیات: بیت »د«: واژءه 1 772 گزینءه »3« 

»کمند« در این بیت استعاره از عشق یا زلف است.
تمام  از  مجاز  بیت  این  در  پروین  و  مه  »ج«:  بیت 

ستارگان و اجرام آسمانی است.
بیت »ب«: »برِق عصیان« اضافءه تشبیهی است و در 

آن, عصیان به برق تشبیه شده است.

بیت »ه«: »سنگ و سبو« در این بیت تضاد است.
صبا(  )باد  صبا  به  بیت  این  در  شاعر  »الف«:  بیت 
است.  تشخیص  که  بخشیده است  انسانی  ویژگی 
صبا طّرءه عنبر بار )زلف خوش بوی( معشوق را شانه 

زده است.
تش��بیهی 1 773 بی��ت  ای��ن  در  گزینءه »۴« 

وجود ندارد. »س��خن س��خت« حس آمیزی اس��ت 
و می��ان »تلخ« و »ش��یرین« تض��اد برقرار اس��ت. 
، »گلس��تان« ایهام دارد:   در 
1- باغ 2- کتاب گلستان س��عدی، هم چنین شاعر 
خود را به »مرغ س��خن دان« تش��بیه کرده اس��ت و 
»خاک« مج��از از »گور« اس��ت. در  مصراع دوم 
مثال و مصداقی ب��رای مصراع اول اس��ت و تمامی 
شرایط اس��لوب معادله در آن یافت می شود. سبویی 
که با خالی تر شدن سنگین تر می شود تناقض است. 
»گران جان« کنایه از »انسان گستاخ و پست« است. 
در  »ماه کنعان« استعاره از معشوق است و بیت 
به داس��تان حضرت یوس��ف )ع( تلمیح دارد و میان 

»بر« و »در« جناس برقرار است. 
ایهام 1 77۴ تو«  از  »دور  عبارت  گزینءه »2« 

دارد: 1- از دوری تو 2- از تو دور باشد )به صورت 
تشبیه  )نی(  »نال«  و  »مو«  به  را  خود  شاعر  دعا(. 
کرده است و میان »مویه« و »مویی«، »ناله« و »نالی« 
است.  برقرار  ناقص  »نالی« جناس  و  نیز »حالی«  و 

الغر شدن به اندازءه یک مو و نی اغراق است.
از 1 775 هواداری کردن،  تشخیص:  گزینءه »2« 

خود بیرون شدن و پیراهن دریدن برای »غنچه« تشخیص 
است./ کنایه: از خود بیرون شدن کنایه از بی قراری و 
شیفتگی است. هم چنین پیراهن دریدن غنچه کنایه از 
بی صبری و بی تابی کردن است./ استعاره: پیراهن استعارءه 
مصّرحه از گلبرگ های گل است )تشخیص هم استعاره 

به حساب می آید(. 
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در بی��ت »ج«، ب��ه زندگی 1 776 گزینءه »1« 

یوسف )ع( اش��اره شده است. در بیت »ب« »روح« به 
»کشتی«  تشبیه شده است. در بیت »الف«، این که مرگ 
زندگی باش��د و زندگی مرگ باشد، تناقض است. در 
 بیت »ه « »شه« استعاره از »مطلوب« است. در بیت »د«
میان »کوه« و »کاه« جناس ناقص اختالفی برقرار است.

بررس��ی ابی��ات: »الف«: در 1 777 گزینءه »2« 

این بیت دل معش��وق به س��نگ, اندام او به سیم 
)= نقره( و خود  او به ُمش��ک تش��بیه شده است./ 
»ب«: شاعر برای تیرگی زلف معشوق دلیل شاعرانه 
ذکر کرده اس��ت./ »ج« در این بی��ت واژءه »حرف« 
مجاز از س��خن اس��ت./ »د«: »حالوت س��خن« و 
»س��خن تلخ« حس آمیزی اس��ت./ »ه   «: این بیت 
اس��لوب معادل��ه دارد. هر مص��راع بی��ت از لحاظ 
دس��توری یک جملءه مستقل اس��ت و مصراع دوم 

مصداق محسوس مصراع اول است.
از میان آرایه های ذکرشده، 1 778 گزینءه »2« 

آن  یافتن  انتخاب می کنیم؛ چون هم  را  »تناقض« 
راحت است و هم جایگاه آن مشّخص است  نسبتاً 
)در اول یا آخر مجموعءه آرایه هاست و سریع تر قابل 
انطباق است(. از میان بیت های »الف« و »ب«، بیت 
»الف« دارای آرایءه تناقض است )آبادبودن از خراب( 
 بنابراین  و  حذف می شوند. تلمیح کمکی 
به ما نمی کند؛ بنابراین سراغ »تشبیه« می رویم که 
همواره یافتن آن بی دردسر و یا کم دردسر است. از 
به  و  دارد  تشبیه  »ه «  بیت  »ه «،  و  »د«  ابیات  میان 

گزینءه دوم می رسیم.
به بررسی سایر آرایه ها نیازی نیست؛ ولی برای اطمینان 
از پاسخ خود حتماً سایر بیت هایی که در گزینءه پاسخ 
آمده اند را بررسی کنید. یعنی بررسی کنید در بیت »د« 
استعاره، در بیت »ج« تلمیح و در بیت »ب« ایهام وجود 

داشته باشد. در این روش حواستان باشد جای آرایه ها 
در گزینه ها را اشتباه نکنید؛ مثالً برای بررسی تلمیح 
باید دومین مورد در گزینه ها را نگاه کنید نه جای دیگر.
»د« بیت  در  استعاره:   : در  آرایه ها  سایر   بررسی 

همین طور  است.  استعاری  اضافءه  گل«  »تبّسم 
نسبت دادن نالیدن و بیدل بودن به بلبل تشخیص و به 

تبع آن استعاره است. 
ه و ِانّا الیه راجعون«  تلمیح: در بیت »ج« به آیءه »انّا لّلٰ

اشاره  باال است  از عالم  انسان  این نکته که اصل  و 
شده است.

ایه��ام: در بی��ت »ب« »کام« ایه��ام دارد: 1- دهان 

2- آرزو، مراد. در این بیت »نای« هم می تواند ایهام 
 تناسب داشته باش��د: 1- نی )مورد نظر( 2- حلقوم 

)مورد نظر نیست و با لب و کام تناسب دارد.(
با حسن تعلیل شروع می کنیم. 1 779 گزینءه »1« 

باید ابیات »ب« و »الف« بررسی شوند. در بیت »الف« هیچ 
حسن تعلیلی وجود ندارد؛ اما در بیت »ب« شنیدن 
است؛  ابر  شتاب  علت  ابر،  توسط  شاعر  گریءه  خبر 
پس  و  حذف می شوند. آرایءه بعدی اسلوب 
معادله است که باید در ابیات »د« و »الف« بررسی 

و  ندارد  معادله وجود  اسلوب  »الف«  بیت  در  شود. 
اسلوب  بیت »د«  اما  ادامءه هم هستند.  دو مصراع، 

معادله دارد. 
بررسی سایر آرایه ها مطابق  : ایهام تناسب: بیت 

ایهام تناسب دارد: 1- پاکی و خلوص  »الف«: »صفا« 
)معنی قابل قبول( 2- بلندی در سرزمین عربستان 
که بخشی از مناسک حج در آن انجام می شود )معنی 
غیر قابل قبول که با مروه تناسب دارد(. هم چنین واژءه 
»سعی« ایهام تناسب دارد: 1- یکی از مناسک حج 
)معنی قابل قبول( 2- تالش که با »کوشیم« تناسب 
»ه   «: بیت  استعاره:  قبول(/  قابل  غیر  )معنی   دارد 
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بودن  بی تاب  است،  استعاری  اضافءه  فرصت  دامن 
دل نیز تشخیص است./ تشبیه: بیت »ج«: شاعر تن 
انسان را به هدفی برای تیر قضا تشبیه کرده است. 
»ناوک قضا« نیز در این بیت می تواند اضافءه تشبیهی 

در نظر گرفته شود.
دو 1 780 هر  »الف«  و  »د«  ابیات  گزینءه »3« 

حس آمیزی دارند )»عیش شیرین« و »چشم شور« در 
بیت»الف« و »مرگ تلخ« در بیت »د«( اما تنها در بیت 
در  را  داریم: شاعر خاموشی شمع  تعلیل  »ب« حسن 
روز با این دلیل شاعرانه و غیرواقعی توضیح داده: نفِس 
او خرج آِه سحر شده و در طول روز دیگر نفسی ندارد 
روز  در  هوا  روشن بودن  واقعی،  دلیل  که  کنید  )توجه 
است که باعث می شود نیازی به شمع نباشد(. در بیت 
»ه « »فراموشی« و »یاد کردن« تضاد دارند. در بیت »ج« 
شاعر مخاطب را به »قصر حباب« تشبیه کرده و »چو« 
بیت »ب«  تنها در  توجه کنید که  است.  تشبیه  ادات 
اسلوب معادله داریم و می توانستید تست را با همین 

آرایه نیز پاسخ دهید!
تش��خیص 1 781 س��راغ  ابت��دا  گزینءه »۴« 

می رویم:  و  تش��خیص ندارند. تش��خیص، 
نوعی اس��تعاره اس��ت؛ بنابراین از بررسی استعاره 
صرف نظر می کنی��م و ایهام را انتخ��اب می کنیم. 

 هم حذف می شود، چون ایهام ندارد. 
بررسی آرایه های  : تشخیص و استعاره: جامه دریدن 
عمل انسان است و نسبت دادن آن به گل تشخیص 
اس��ت. درضمن »وص��اِل گل« نی��ز در »گل« ایجاد 
تش��خیص می کند./ ایهام: ب��و: 1- آرزو 2- رایحه/ 
کنای��ه: جامه دریدن کنایه از نهایت ش��ور و ش��ادی 
اس��ت؛ در کل »جامه دری��دن« می توان��د کنای��ه از 

بی قراری و نهایت اندوه نیز باشد.
وجود 1 782 در  و  تشبیه  گزینءه »۴« 

ندارد و در  استعاره. اما در  هر دو آرایه وجود دارد:

تش��بیه: طوف��ان بال و س��یل غ��م اضافءه تش��بیهی 
هستند./ استعاره: خانه استعاره از وجود شاعر است.
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