
به نام خدا

بدون شک مارادونا اسطورۀ فوتبال جهانه!
جادوگری كه از وسط زمين شروع به دريبل زدن بازيكنا می كنه، سريعاً نزديک و نزديک 

 !gooooooal ... دروازه می شه و
حاال برای اين كه مارادونای كنكورتون باشيد، يه سری كتاب جيبی براتون تأليف كرديم 

به اسم نكته باز!
تو فرايند تأليف كتابای نكته باز، هوشمندانه عمل كرديم، اين طوری كه نكات كامالً ضروری 
كنكور و استراتژی های الزم برای حل سؤاالت رو، يک جا براتون آورديم. عالوه بر همۀ 
اين ها، شما با انتخاب نكته باز، می تونين در سريع ترين زمان ممكن مطالب رو جمع بندی 

كنين، چون تو اين كتابا همۀ مطالب كنكور به صورت نكته محور دسته بندی شدن.
در پايان جا داره يه تشكر ويژه كنيم از تيم تأليف و توليد خيلی سبز كه بدون زحماتشون، 

بدون شک كتابای به اين خوبی نداشتيم ...!
مارادونای زندگيت باش ...  



 به جملۀ زير دّقت كنيد:
«آرزوها زودگذرند و بسياری از آن ها در طی زمان نابود می شوند، بنابراين از زندگی لّذت ببر.»
فراوان  اطرافمان  در  روزانه  را  آن  مشابه  كه  سخنی  است،  معمولی  جملۀ  يک  فوق  جملۀ 

می شنويم. اكنون همين سخن را به دست حافظ بدهيد تا آن را «آرايش» كند:
«بيا كه قصِر امل*،  سـخت سسـت بنياد اسـت 
بيـار بـاده كـه بنيـاِد عمـر بـر بـاد اسـت»

 در نظر نخست شايد بگوييد، اين بيت حافظ هم چندان چنگی به دل نمی زند، عروسی را 
كه انتظار می برديم چندان جلوه گری نمی كند. حاال با من همراه شويد، تا بعضی از زيبايی های 

آن را با هم «كشف» كنيم:
الف. «قصر» در اين بيت به معنی «كاخ» است و می دانيم كه «قصر امل» تشبيه است؛ شاعر 
دارد:  هم  ديگری  معنی  «قصر»  اّما  ندارد.  استواری  بنياد  كه  كرده  تشبيه  كاخی  به  را  آرزوها 
«كوتاهی» و از طرفی، «امل» در معنی دقيق خود به معنی «آرزوی عمر طوالنی» است، قصر 
امل يعنی «کوتاهی آرزوی عمر طوالنی!» شاعر بدون اين كه از رنگ تند و چشم سوزی در آرايش 
اين بيت استفاده كند، بسيار نرم و پنهان از يک بيان نقيضی بهره برده است. لّذت اين كشف 
زمانی دوچندان می شود كه می بينيم شاعر در مصراع دوم هم باز به عمر اشاره ای كرده و گويا 
به مخاطب خود می خواهد بگويد تركيب «قصر امل» در معنی «كوتاه بودن آرزوی عمر طوالنی» 

را از سر بخت و اتفاق نساخته است!
ب. «سخت» در اين بيت به معنی «خيلی» است و «سخت سست» به معنی «خيلی سست»، 
حافظ، برای بيان مفهوم «خيلی» از واژۀ «سخت» استفاده كرده، زيرا عالوه بر انتقال مفهوم با 
تركيب «سخت سست» قصد ساختن متناقض نما هم داشته، قبول داريد كه در «سخت سست» 

زيبايی نهفته است كه در «خيلی سست» هرگز وجود ندارد؟
پ. مفهوم محوری اين بيت، گذرعمر و غنيمت شمردن لحظات زندگی است؛ در مصراع دوم شاعر 
بنياد عمر را بر «باد» می بيند و بنياد چيزی بر باد بودن، يعنی بی بنياد بودن آن چيز. حافظ با آن كه 
می توانسته از تركيب ها و كنايات متعددی برای نااستواری و بی بنيادی استفاده كند، از كنايۀ «بر 
باد بودن» استفاده كرده؛ زيرا در مصراع دوم «واج آرايی» صامت /ب/ و مصّوت /ا/ ذهن منظّم 
و آهنگين شاعر را به سمت واژۀ «باد» كشانده. در ضمن درمصراع نخست واج آرايی صامت /س/ 

صدای سی سِی وزش «باد» را به ذهن متبادر می كند. 

* امل: آرزو



ت. تناسب های موسيقايی «بيا و بيار»، «باد و باده» و «سخت و سست» در دو مصراع مانند ملودی 
زيبايی كه در پشت صحنه در حال اجراست، واژه های اين بيت را رقصان و پويا كرده است.

 آن چه آن جملۀ معمولی آغاز كالم را به شعری زيبا تبديل كرد و با رستاخيزی، كلمات 
مردۀ آن را جان بخشيد، چيزی جز آرايه ها و نحوۀ بيان شاعر نيست، آرايه ها در واقع ابزارهايی 
هستند كه شاعران برای آراستن انديشه و تأثيرگذاری بيشتر بر مخاطب خود،  از آن بهره 
می برند. در واقع بخش مهمی از لذت ادبی، مديون قدرت كشف آرايه هاست، هر چه قدرت 

كشف باالتری داشته باشيم، از متن های ادبی، لّذت بيشتری می بريم.
دوش  بر  بار  بيشترِ  مهارت محور،  فعالّيت   هر  مانند  و  است  درسی«مهارت محور»  آرايه ها،   
دانش آموز است، يادگرفتن و حفظ كردن تعاريف چندان فايده ای ندارد. بعد از آموختن و به ذهن 
سپردن تعاريف، به تمرين، تمرين و باز هم تمرين بپردازيد. بنابراين هنگام مطالعۀ اين كتاب، بيشترِ 

وقت و توان خود را صرف تمرين ها كنيد. 
 اين كتاب را در شرايط دشواری نوشتم و هم زمان به اصالح و تأليف چند كتاب مشغول 
بودم، با وجود همۀ اين ها، روزی كه اين كتاب به من پيشنهاد شد، از بُن دل و جان آن را 
پذيرفتم و هميشه بهترين زمان كاری ام را صرف اين كتاب می كردم و مابقی زمان را صرف 
مابقی كارها. اميدوارم نتيجۀ كار رضايت بخش باشد و داوطلبان مسابقۀ عجيب و غريب كنكور، 

توشۀ خود را از اين كتاب ببرند.

قـدردانـی

استاد و دوست بزرگوارم جناب دكتر كورش بقايی عزيز، مثل هميشه راهنمای من بودند. 
بدون هيچ تعارفی، آشنايی و دوستی با ايشان، موهبتی گران قدر است كه انتشارات خيلی سبز، 
نصيب من كرد. نگارش اين كتاب نتيجۀ اعتماد دكتر كميل نصری به بنده است؛ از ايشان 
بسيار سپاس گزارم و اميدوارم از اعتمادشان پشيمان نشده باشند. ويراستاران محترم، سركار 
خانم دكتر مينا سعيدی و جناب دكتر سياوش خوشدل، عيوب ريز و درشت مرا پوشاندند.  از 
دوستان و همكاران پرتالشم در واحد توليد و تأليف، به ويژه خانم طاهری نيز كمال تشكر را 
دارم. سركار خانم آرانی، به عنوان مسئول پروژه زحمت زيادی كشيدند، سپاس گزار ايشانم. 

بدون كمک همۀ اين بزرگواران، كتاب بدين صورت و سيرت درنمی آمد.

كن ــو  ت ــش  ــالح اص گفتيم  خطا  ــر  گ
سـُخن سـلطان  تـو  ای  تـو،  مصلحـی 

ابوالفضل غالمی  
آذر ماه ۱۴۰۱  



مقدمه: قالب های شعر فارسی ................................................................  ۷

درس اول: تشبيه ...................................................................................  ۲۰

درس دوم: مجاز .....................................................................................  ۳۰

درس سوم: استعاره و انواع آن ............................................................  ۳۶

درس چهارم: كنايه ................................................................................  ۴۸

۵۴  ...................................................... درس پنجم: واج آرايی و واژه آرايی 

درس ششم: سجع و انواع آن .............................................................  ۵۸

۶۳  ............................................................... درس هفتم: موازنه و ترصيع 

۶۷  .......................................................... درس هشتم: جناس و اشتقاق 

۷۹  ...................................... درس نهم: مراعات نظير، تلميح و تضمين 

درس دهم: تضاد و تناقض ..................................................................  ۹۳

۱۰۰  .................................................... درس یازدهم: اغراق و لّف و نشر 

درس دوازدهم: حس آميزی و حسن تعليل .................................  ۱۰۵

۱۱۲  ............................................. درس سیزدهم: ايهام و ايهام تناسب 

۱۲۳  ....................................................... درس چهاردهم: اسلوب معادله 

ضمیمه: آرايه های ادبی در يک نگاه ...............................................  ۱۲۸

فصل اول: بیان

فصل دوم: بدیع لفظی

فصل سوم: بدیع معنوی



جیبی نکته باز آرایه های ادبی کنکور۳۶

۳۶ 
هرگاه از يک تشبيه فقط «مشّبهٌ به» باقی بماند با استعارۀ مصّرحه سروكار 
ميوه فروشی  يک  داخل  كه  آمده  پيش  هم  شما  برای  احتماالً  داريم. 
رفته ايد و ميوه فروش روی جعبۀ طالبی نوشته: «عسل»، كيلويی ده هزار 
تومان! شما فوراً متوّجه می شويد، كه منظور ميوه فروش از «عسل» واقعاً 
بسيار  مثل عسل  طالبی هايش  بگويد  فقط می خواهد  و  نيست  «عسل» 
شيرين است. حاال ببينيم در ذهن ميوه فروِش مثال ما، دقيقاً به لحاظ 

ادبی چه فعل و انفعالی صورت گرفته:
شيرين  (مشّبهٌ به)  عسل  تشبيه)  (ادات  مثل  (مشّبه)  طالبی ها  اين   

هستند (وجه شبه).  تشبيه گسترده
 اين طالبی ها (مشّبه) عسل (مشّبهٌ به) هستند.  تشبيه فشرده

 عسل كيلويی ده هزار تومان  استعارۀ مصّرحه
يک نمونه در شعر:

ــاه بنمايی ــيرين دو چاه از م ــو در خندۀ ش ــو ت چ
ــن ريزد ــا بر زمي ــم دو دري ــۀ تلخ ــرا در گري م
وقتی می خندی دو چاه (استعارۀ مصّرحه از چاِل گونه) از ماه (استعارۀ 
دريا  دو  تلخم،  گريۀ  با  من  سپس  می دهی؛  نشان  چهره)  از  مصّرحه 

(استعارۀ مصّرحه از اشک فراوان) بر زمين می ريزم.



۳۷ درس سوم  استعاره و انواع آن

 در كدام بيت استعاره به كار رفته است؟
ــای خوكان نريزم ــِظ دری را۱) من آنم كه در پ ــی ُدّر لف ــن قيمت ــر اي م
ــدر آری دروغی طمع را ــری را۲) به نظم ان ــر كاف ــرمايه م ــت س دروغ اس
ــت مر جهل و بدگوهری را۳) به علم و به گوهر كنی مدحت آن را كه مايه اس
ــه گرفتی ــاعری را تو پيش ــر ش را۴) اگ ــری  ُخنياگ ــت  بگرف ــز  ني ــی  يك

  در اين گزينه، «خوكان» در معنی استعاری به 
كار رفته است. ناصرخسرو می گويد: 

من الفاظ ارزشمند فارسی را به پای خوكان نمی ريزم! «خوكان» استعارۀ 
مصّرحه از انسان های خوک صفت است.

 در كدام گزينه آرايۀ استعاره به كار رفته است؟
ــی۱) گهی با من به صلحی گه به جنگی ــن دورنگ ــادت زي ــه ده ــدا توب خ
كه بدكاری است دشمن كامی ای دوست۲) به كام دشمنم كردی نه نيكوست
ــر مه ــرِ  از س ــدار  ــاره جهان ــروِ سمن چهر۳) دگرب به گل رخ گفت كای س
ــار ــنگ بركندن ز كهس ــزاوار۴) به ناخن س ناس ــزد  ن ــه  ب ــت  حاج از  ــه  ب

بلندقامت  يار  از  استعاره  «سرو»  بيت  اين  در    
«سمن چهر»  و  «گل رخ»  بيت  همين  در  كه  باشيد  داشته  توّجه  است. 
زيرا مشّبه در هر دو مورد وجود  استعارۀ مصّرحه؛  نه  تشبيه هستند، 
ياسمن  به گل  در «سمن چهر» چهره  و  به گل  رخ  «گل رخ»  در  دارد. 

تشبيه شده است.

 گاهی يک تشبيه در مصراع نخست می آيد و سپس شاعر فقط مشبٌّه به 
همان تشبيه را به صورت استعارۀ مصّرحه در مصراع دوم می آورد:

ــرم عمارت كن ــۀ دل ما را از ك پيش از آن اين خانه رو نهد به ويرانی خان
در مصراع نخست شاعر ابتدا در يک تشبيه بليغ، «دل» را به «خانه» تشبيه 
كرده است، سپس فقط مشبٌّه به (= خانه) را در مصراع دوم ساخته است و بدين 
ترتيب خودش به ما تقلّب رسانده كه «خانه» در مصراع دوم استعاره از چيست!



جیبی نکته باز آرایه های ادبی کنکور۳۸

۳۷ 
تعريف ديگری هم از استعارۀ مصّرحه شده است كه آن نيز كامالً درست 

است: هرگاه واژه ای به علت شباهت به جای واژۀ ديگر به كار رود:

ــّر زاغ ــب تيره چون پ ــان از ش ــرزد چراغجه ــر از كوه ب ــم آن گَه س ه
در اين بيت شاعر به علت شباهتی كه بين خورشيد و چراغ وجود دارد، به جای 

خورشيد، چراغ را به كار برده است و چراغ استعارۀ مصّرحه از خورشيد است.
اين تعريف به ما يادآوری می كند كه استعارۀ مصّرحه، نوعی مجاز است كه با 
عالقۀ شباهت به كار می رود اما همان طور كه در مبحث مجاز گفتيم در کنکور 
سراسری استعارۀ مصّرحه را مجاز محسوب نکرده اند؛ يعنی اگر در تست های 
كنكور از ما مجاز خواستند، استعارۀ مصّرحه را نبايد مجاز بگيريم، مگر اين كه 

مانند نمونۀ زير تصريح شود كه در پی «مجاز به عالقۀ مشابهت» هستند.
عالقۀ  به  «مجاز  از  ديگر  ابيات  از  بيشتر  بيت  كدام  در   

مشابهت» استفاده شده است؟ 
زاغ ــّر  پ ــر  ب ــده  باري ــرف  ب ــرا  ــاغ۱) م ب ــای  تماش ــل  بلب ــو  چ ــايد  نش
ــياب افراس ــان  ج ــر  ب آواز  ــه  ــر آب۲) ب پ گل  و  ــس  نرگ ــا  ب ــد  بنفري
تنها به قفس ماند، هزاران همه رفتند۳) يک مرغ گرفتار در اين گلشن ويران
ــروباال س ــاِه  م ــد  مان ــا  تنه ــو  الال۴) چ ــؤ  لؤل ــان  نرگس از  ــاند  فش ــروباال س ــاِه  م ــد  مان ــا  تنه ــو  الال) چ ــؤ  لؤل ــان  نرگس از  ــاند  فش

مشابهت»  با عالقۀ  «مجاز  گفتيم  كه    همان طور 
همان استعارۀ مصّرحه است؛ بنابراين به زبان ساده صورت سؤال از ما خواسته 

است كه ببينيم در كدام بيت استعارۀ مصّرحۀ بيشتری به كار رفته است.
 گزینۀ «۱»: برف استعارۀ مصّرحه از موی سپيد، زاغ استعارۀ 
مصّرحه از موی سياه  ۲ استعارۀ مصّرحه گزینۀ «۲»: نرگس استعارۀ مصّرحه 
از چشم، گل استعارۀ مصّرحه از صورت  ۲ استعارۀ مصّرحه گزینۀ «۳»: مرغ 
گرفتار استعارۀ مصّرحه از خود شاعر، گلشن استعارۀ مصّرحه از جامعه، قفس 
استعارۀ مصّرحه از جامعه، هزاران (= بلبل ها) استعارۀ مصّرحه از ياران  
۴ استعارۀ مصّرحه گزینۀ «۴»: ماه استعارۀ مصّرحه از زيبارو، نرگسان استعارۀ 

مصّرحه از چشم ها، لؤلؤ استعارۀ مصّرحه از اشک  ۳ استعارۀ مصّرحه



۳۹ درس سوم  استعاره و انواع آن

۳۸ 
استعارۀ مصّرحه يكی از كليدهای مهمِ ورود به دنيای ادبيات است. برای 
از  پس  كه  است  اين  راهش  تنها  شويد،  حرفه ای  آرايه،  اين  در  اين كه 
آموختن اين مقدمات، تمرين كنيد؛ شعر بخوانيد و استعاره های مصّرحه 
آن را كشف كنيد. ما در اين جا، شما را با استعاره های پركاربرد و مشهور 
شعر فارسی آشنا می كنيم، اما يادتان باشد ِصرف حفظ كردن اين واژه ها 
كمک زيادی به شما نمی كند. بلكه مهم، قدرت تشخيِص اين است كه 

آيا واژه در معنی استعاری به كار رفته است يا نه. 
مثالمعنی استعاریمعنی لغویواژه

سنگی قيمتی لعل
سرخ رنگ

لب۱
«لعِل»  ترک  كرد  نخواهم  من 
يار و جام می / زاهدان معذور 

داريدم كه اينم مذهب است

چشمنوعی گلنرگس
نتوان  مرگ  كز  دانست  چو 
ز  خونين  آب  بسی  گريخت/ 

«نرگس» بريخت

گل سرخگل
معشوق 
يا صورت 
معشوق

دســت مــال  ــه  ب «گُـــل»  ای 
تا  مگذار  مرو/  هوس پيشگان 

ز دست تو اين رنگ و بو رود

از خشكبارهای پسته
دهان معروف

روا  ديگر  ِشكرشكستن  طوطی 
ندارد/ گر «پسته» ات ببيند وقتی 

كه در كالمی

نوعی گل با سنبل
زلفبرگ های دراز 

پريشان حال  بس  را  «سنبلت» 
می بينم مگر/ باِد صبح از حاِل 

من با وی حديثی گفته است

۱- در اين قسمت معنی استعاری مشهور و پركاربرد را آورديم، اين واژگان در معانی 
اشک  استعاری  معانی  در  «لعل»  مثالً  روند؛  كار  به  می توانند  نيز  ديگری  استعاری 

خونين، شراب، ... هم به كار رفته است.

واژه

لعل

مثال

«لعِل»  ترک  كرد  نخواهم  من 
 زاهدان معذور 

كه در كالمی
پريشان حال  بس  را  «سنبلت» 
 باِد صبح از حاِل 

من با وی حديثی گفته است
سنبل
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مثالمعنی استعاریمعنی لغویواژه

سمن 
(ياسمن) 

گلی خوشبو به 
بر گِرد «سمن» زلف مياويز كه ما/ صورترنگ سفيد

بيدل شدۀ زلف سمن سای توايم

يارنوعی درخت سرو
ميل  چرا  من  چمان  «سرو» 
گل  همدم  نمی كند/  چمن 

نمی شود ياد سمن نمی كند

بُت 
(صنم) 

مجسمه ای زيبا كه 
يار، زيباروپرستش شود.

كم  درازدستی  «بتان»  زلف  با 
تو  گنه؟  چه  را  «بت»  كن/ 

«بت»پرستی كم كن!

محل استراحت كاروانسرا
دنياكاروان ها

بسی  ــرای»،  ــس ــاروان «ك زيــن 
كاروان گذشت/ ناچار كاروان 

شما نيز بگذرد

خاطر ما را به گفتاری بجوی/  ای عشقتَلهدام
كه از «دامت»، گرفتاری نَجست

از خشكبارهای بادام
چشممعروف

مرا بر قول مطرب گوش و مطرب 
در سماع/ من از «بادامِ» ساقی 

مست و ساقی، مسِت خواب

قامت خميده۱وسيلۀ تيراندازیكمان
نمايد  سهلت  ما  خميدۀ  قد 
اما/ بر چشم دشمنان تير، از 

اين «كمان» توان زد

مرواريد، 
ُدر

سنگ قيمتی 
سفيدرنگ

قطرۀ باران، 
اشک، دندان، 
سخن ارزشمند

همی بارد  روز  هر  فروردين  ابر 
«ُدر»/ وان همی گردد گوهر به 

دِل خاک اندر

نوعی عطر ُمشک
زلفسياه رنگ

آن كيست كه پيراُمن خورشيد 
جمالش/ از «ُمشک» سيه، دايرۀ 

نيمه كشيده؟

محل نگه داری و قفس
دنيا، جسماسارت پرنده

چون  سزای  نه  «قفس»  چنين 
من خوش الحانی است/ رَوم به 
روضۀ رضوان، كه مرغ آن چمنم

واژه

سمن 
(ياسمن) 

مثال

بر گِرد «سمن» زلف مياويز كه ما/
بيدل شدۀ زلف سمن سای توايم

نيمه كشيده؟
چون  سزای  نه  «قفس»  چنين 
من خوش الحانی است/ رَوم به 
روضۀ رضوان، كه مرغ آن چمنم

محل نگه داری و قفس

۱- البته گاهی استعاره از ابرو
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مثالمعنی استعاریمعنی لغویواژه

ِشكر
ماّده ای شيرين 
كه از نيشكر يا 

چغندرقند می گيرند
لب و دهان

زير لب با ما حديثی گو، كه اين 
كارزوی  شد  مّدتی  را/  بيمار 

شربتی زان «ِشّكر» است

رخ خوب و خال سياهش نگر/ خالبذردانه
سيه دانه بر طرف ماهش نگر

يار يا چهرۀ سياره ای مشهورخورشيد
يار

را در  ماه  آورد  تو  شكنج موی 
دام/ كمند زلف تو «خورشيد» 

را شكار گرفت

قمر يا 
يار يا چهرۀ يارسياره ای مشهورماه

شكنج موی تو آورد «ماه» را در 
دام/ كمند زلف تو خورشيد را 

شكار گرفت

وسيله ای جنگی كه با تير
مژهكمان پرتاب می شود.

و  «تير»  عجب  تُرک  آن  چشم 
«تير»  آن  پيش  دارد/  كمانی 

سپر زود بينداز ای دل

سنگ قيمتی ياقوت
قرمز رنگ

لب يا اشک 
خونين

تا قوِت  «ياقوت» روان بخش تو 
غمت  ز  چشمم  است/  روان 

چشمۀ «ياقوِت» روان است

خورشيد شب كه  زمانی 
زلف سياهدر آسمان نيست.

مه روی  بت  آن  درآمد  ديشب 
«شب»نقاب/ بر مه كشيد چنبر 

و در «شب» فكند تاب

صورت يارنوعی گل سرخ رنگالله 
شبگون  سنبل  شكن  از  را  ماه 
در  اين همه  را  «الله»  بنمای/ 

سايۀ ريحان مگذار

زلف از سبزيجات معطرريحان
شبگون  سنبل  شكن  از  را  ماه 
در  اين همه  را  الله  بنمای/ 

سايۀ «ريحان» مگذار

ببوسم/ زلفنوعی عطر سياه رنگعنبر شّكرت  كه  بگذار 
پيش آی كه «عنبرت» ببويم

واژه

ِشكر
چغندرقند می گيرند

مثال

زير لب با ما حديثی گو، كه اين 
كارزوی  شد  مّدتی   

شربتی زان «ِشّكر» است

سايۀ «ريحان» مگذار

ببوسم/ شّكرت  كه  بگذار 
پيش آی كه «عنبرت» ببويم نوعی عطر سياه رنگعنبر
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(هنر ۱۴۰۰)   در كدام گزينه تعداد استعاره بيشتر است؟ 
ــايبان بر آفتاب انداخته است ــب س ۱) ماهم از ش

ــت ــر، بر گل نقاب انداخته اس ــروم از ريحان ت س
ــته ای بر قمر انداخته كاين مار سياه است ۲) رش

ــت ــكر افكنده كه اين ُمهرۀ مار اس نقطه ای بر ش
۳) لؤلؤ از پستۀ خود ريخته كاين چيست؟ حديث است

الله در ُمشک نهان كرده كه اين چيست؟ عذار است
ــياهی كه سنبل است ــانده س ۴) بر طرف مه نش

ــت ــاری كه عنبر اس ــانده غب ــرگ گل فش ــر ب ب

استعارۀ  ماه   -۱  :«۱» گزینۀ     
مصّرحه از معشوق ۲- شب استعارۀ مصّرحه از زلف سياه ۳- آفتاب استعارۀ 
مصّرحه از صورت يار ۴- سرو استعارۀ مصّرحه از يار ۵- ريحان تر استعارۀ 
مصّرحه از زلف ۶- گل استعارۀ مصّرحه از صورت يار گزینۀ «۲»: ۱- رشته 
نقطه  يار ۳-  چهرۀ  از  مصّرحه  استعارۀ  قمر  زلف ۲-  از  مصّرحه  استعارۀ 
استعارۀ مصّرحه از خال ۴- ِشكر استعارۀ مصّرحه از لب گزینۀ «۳»: ۱- پسته 
استعارۀ مصّرحه از دهان ۲- ُمشک استعارۀ مصّرحه از زلف گزینۀ «۴»: ۱- مه 
استعارۀ مصّرحه از چهره ۲- سنبل استعارۀ مصّرحه از زلف ۳- برگ گل 

استعارۀ مصّرحه از چهره ۴- عنبر استعارۀ مصّرحه از زلف
 در گزينۀ (۳) «لؤلؤ» و «الله» استعاره نيستند، زيرا مشّبه آن ها؛ 

يعنی «حديث» و «عذار» در بيت وجود دارد.

۳۹ 
هرگاه از يک تشبيه فقط «مشبّه» + «يکی از ويژگی های مشبّهٌ به» باقی 
با «استعارۀ مكنّيه» سروكار داريم. به جملۀ «عشق بال های خود  بماند 
را گشوده بود.» دقت كنيد. اولين نكته ای كه به ذهن می رسد اين است 
كه عشق بال ندارد! كامالً حق با شماست، عشق بال ندارد. حال ببينيم 
در ذهن گوينده چه اتفاقی رخ داده كه نهايتاً جمله را به شكل «عشق، 
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بال هايش را گشوده بود.» به ما عرضه كرده است:
 عشق (مشّبه) مثل (ادات) پرنده (مشّبهٌ به) بالش را گشوده بود.  

تشبيه گسترده
 عشق (مشّبه)، پرنده (مشّبهٌ به) است.  تشبيه فشرده

 عشق (مشّبه) بال های (يكی از ويژگی های مشّبهٌ به) خود را گشوده 
بود.  استعارۀ مكنّيه

يک نمونۀ ديگر:
رميدن از درِ دولت نه رسم و نه راه من استمگر به تيغ اجل خيمه بركنم ورنه

به تركيب «دِر دولت» دقت كنيد. دولت به خانه ای تشبيه شده كه «در» 
خانه  ويژگی های  از  يكی  و  مشّبهٌ به) حذف شده   =) خانه  دارد. سپس 
(يعنی «در») آمده؛ پس «دولت» (= مشّبه) + «در» (= ويژگی مشّبهٌ به 

محذوف) شده و استعارۀ مكنّيه پديد آمده است.
(انسانی ۸۴)   در كدام گزينه «استعارۀ مكنيّه» به كار نرفته است؟  

۱) در اين بازار اگر سودی است با درويش خرسند است
ــندی ــی و خرس ــا منعمم گردان به درويش خداي

ــد ــود پدي ــت ش ــگاه حقيق ــه پيش ــردا ك ۲) ف
ــاز كرد ــر مج ــل ب ــه عم ــروی ك ــرمنده روه ش

ــت ــته اس ــت، وليكن بس ــاده اس ۳) در آفاق گش
ــر زنجي ــا  م دل  ــای  پ در  ــو  ت ــف  زل ــر  س از 

ـــدرام پ ـــاغ شـــد  ب و  ــد  ــخــنــدي ب ــــل  ۴) گ
هنگام ــن  ــدي ب ــان  ــه ج ـــن  اي ــا  ــوش خ  ای 
  در اين گزينه «بازار» استعارۀ مصّرحه از دنياست.
حقيقت  پيشگاه   :«۲» گزینۀ  گزينه ها:  ساير  در  مکنّيه  استعارۀ  بررسی 
(پيشگاه بخشی از خانه است.) گزینۀ «۳»: در تركيب «دِر آفاق» استعارۀ 
مكنّيه به كار رفته، آفاق به خانه ای تشبيه شده كه در دارد. گزینۀ «۴»: 
خنديدن گل، استعارۀ مكنّيه دارد. ابتدا گل به انسان تشبيه شده؛ سپس 

انسان حذف شده و يكی از ويژگی های آن آمده است: گل بخنديد.
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۴۰ 
استعارۀ  يعنی  است؛  انسان  محذوف،  مشّبهٌ به  گاهی  مكنّيه  استعارۀ  در 
ويژگی های  از  يکی   + «مشبّه  است:  شده  ساخته  فرمول  اين  با  مكنّيه 

انسان» به اين نوع استعارۀ مكنّيه اصطالحاً «تشخيص» هم می گويند:
می رود بيرون ز دنيا پای كوبان گِردبادريشه در خاک تعّلق نيست اهل شوق را

انسان  استعارۀ مكنّيه  = ويژگی  + پای كوبی كردن  = مشّبه  گردباد 
از نوع تشخيص

۴۱ 
هرگاه موجودی غيرانسانی مخاطب قرار گيرد، با تشخيص مواجهيم؛ زيرا 

در عالم واقع فقط انسان ها مخاطب قرار می گيرند:
 ای نسيم سحر آرامگه يار كجاست؟

 در كدام بيت، «تشخيص» مشهود نيست؟
كس را خبر مكن كه كجا می فرستمت۱) اين سربه ُمهر نامه بدان مهربان رسان
ــتمت۲)  ای صبحدم ببين كه كجا می فرستمت ــا می فرس وف ــاب  آفت ــک  نزدي
ــتمت۳) باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی ــه رغم باد صبا می فرس آن جا ب
ــتمت۴) دسِت هوا به رشتۀ جان بر گره زده است ــوا می فرس ــای ه ــزد گره گش ن

را مورد خطاب    در گزينۀ (۲) شاعر، صبحدم 
را  صبا  باد  شاعر،   (۳) گزينۀ  در  است،  گفته  سخن  او  با  و  داده  قرار 

دروغگو می داند و در گزينۀ (۴) «دسِت هوا» تشخيص است. 

۴۲ 
همان طور كه ديديد، «تشخيص» نوعی استعارۀ مكنّيه است و استعارۀ 
مكنّيه هم نوعی استعاره است؛ پس به خاطر داشته باشيد كه «تشخيص، 
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از ما بپرسند در كدام  نوعی استعاره است». يعنی اگر در صورت سؤال 
گزينه استعاره وجود دارد، لزوماً نبايد در پی استعارۀ مصّرحه باشيم؛ بلكه 

امكان دارد منظور طراح از استعاره، تشخيص باشد.

 در همۀ گزينه ها به استثنای گزينۀ ............... «استعاره» به 
كار رفته است.

ــرا ــردن در اين مهمان س ــا تكلف زندگی ك ۱) ب
بر خود و بر دوستداران، كار مشكل كردن است

ــودی ــخن گوی نم ــومِ س ــۀ موه ــک نقط ۲) ي
ــی  دهان ــت  هس ــن  اي ــه  ك ــاه،  م ــرۀ  داي در 

۳) مالمت مرد عاشق را چو باد اندر قفس باشد
ــانه؟ كجا در گوِش جان گيرد مرا زين گونه افس

ــت ــم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ اس ۴) گوش
ــت ــر لعِل لب و گردش جام اس ــمم همه ب چش

  در گزينۀ (۱) «مهمان سرا» استعارۀ مصّرحه از دنيا، 
در گزينۀ (۲) «دايرۀ ماه» استعارۀ مصّرحه از صورت زيبای معشوق است. در 
گزينۀ (۳) «گوش جان» تشخيص دارد و هر تشخيص هم استعارۀ مكنّيه 

است. در گزينۀ (۴) هيچ كدام از انواع استعاره ها ديده نمی شود.

۴۳ 
مشّبه  به  يک كسره  با  محذوف،  مشّبهٌ بِه  يا صفت  ويژگی  اوقات  گاهی 

اضافه می شود، به اين نوع اضافه «اضافۀ استعاری» می گويند:
لبخند گُل ـ شكفتِن خورشيد ـ پرواِز روح

۴۴ 
توّجه داشته باشيد كه «اضافۀ استعاری» يک آرايۀ جديد نيست، بلكه همان 
استعارۀ مكنّيه است. به زبان ساده هر دوی اين موارد استعارۀ مكنّيه هستند:



جیبی نکته باز آرایه های ادبی کنکور۴۶

 خورشيد می خندد  لبخنِد خورشيد زيباست.
منتها به مثال دوم، عالوه بر استعارۀ مكنّيه، به علت اضافۀ شدن «خورشيد» 

به «لبخند» می توانيم اضافۀ استعاری هم بگوييم.

 در كدام گزينه همۀ تركيب ها «اضافۀ استعاری» هستند؟ 
۱) عتاب معّلم ـ مرغان بيشه ـ صفحۀ ضمير ـ اميد ديدار

۲) سر خويش ـ لطافت طبع ـ زبان تدريس ـ فرقت يار
۳) آفتاب وفا ـ صدای شاگردان ـ بانگ طرب ـ خار غم 

۴) شتاب مرگ ـ طّرۀ پرچين عشق ـ قفای مراقبت ـ گريبان مكاشفت

مرگ  شتاب   :(۴) گزينۀ  ترکيب های  بررسی    
مانند  (عشق  عشق  پرچين  طّرۀ  ـ  دارد.)  شتاب  انسانی  مانند  (مرگ 
(مراقبت  مراقبت  قفای  ـ  دارد.)  پيشانی)  جلوی  موی   =) طّره  انسان 
(مكاشفت  مكاشفت  گريبان  ـ  دارد  گردن)  پشت   =) قفا  انسان  مانند 

مانند لباس گريبان دارد).

۴۵ 
خطاب  باشد،  انسان  از  مصّرحه  استعارۀ  غيرانسانی،  موجود  يک  هرگاه 

قرار دادن آن موجود تشخيص نمی سازد:
مگذار تا ز دست تو اين رنگ و بو رود ای گُل! به پايمال هوس پيشگان مرو

خود  معشوق  به  شاعر  و  است  معشوق  از  استعاره  «گُل»  بيت  اين  در 
توصيه می كند به سراغ انسان های هوس  پيشه نرود. هرچند شاعر «گُل» 
را خطاب قرار داده؛ ولی در اين بيت تشخيص نداريم؛ زيرا شاعر در واقع 

يک انسان را مخاطب قرار داده است.



۴۷ درس سوم  استعاره و انواع آن

 دركدام بيت آرايه های «استعارۀ مكنيّه» و «استعارۀ مصّرحه» 
(انسانی ۹۴)  وجود دارد؟ 

۱) صبحدم چون گل به شّكرخنده بگشايد دهن
ــت ــحرخوان چاره نيس از خروش و نالۀ مرغ س

ــوختم پروانه وار ــش رويش ز آتش دل س ۲) پي
زان كه شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نيست

ــاز كرد ــروانی  س ۳) چون گل صدبرگ بزم خس
ــت گرف ــزارآوا  ه ــگ  آهن ــه  خوش نغم ــل  بلب

ــد ــانی می زن ــه الف درفش ــر ك ــر را بنگ ۴) اب
ــؤ الال گرفت ــه دامن لؤل ــمم ب ــس كه از چش ب
ابر» تشخيص دارد و    در اين گزينه «الف زدن 
از طرفی «لؤلؤ» در  می دانيم كه تشخيص نوعی استعارۀ مكنّيه است. 

مصراع دوم استعارۀ مصّرحه از اشک است.
 گزینۀ «۱»: استعارۀ مكنّيه: دهن داشتن گل، استعارۀ 
ندارد.  مصّرحه:  استعارۀ  ندارد،  مكنّيه:  استعارۀ   :«۲» گزینۀ  ندارد.  مصّرحه: 

گزینۀ «۳»: استعارۀ مكنّيه: بزم برپاداشتن گل، استعارۀ مصّرحه: ندارد.

 در كدام بيت، تعداد «استعاره» بيشتر از ابيات ديگر است؟
سنگ به يک نوع نيست تا همه گوهر شود۱) پرتو خورشيد عشق بر همه افتد وليک
ــد و َمقر بر قمر كنيد۲) يک سر به پای هّمت از اين دامگاه ديو چون مرغ برپري
ِشكر بريزد از آن پستۀ دهان كه تو راست۳) به خنده ای بِت بادام چشم شيرين لب
ــكر مرواريد۴) چون بگويی، بفشانی گُهر از حّقۀ لعل چون بخندی بنمايی ز ِش

  در اين گزينه چهار استعاره به كار رفته است:
۱- «گوهر» استعارۀ مصّرحه از سخنان ارزشمند ۲- «ُحّقۀ لعل» استعارۀ 
«مرواريد»   -۴ لب  از  مصّرحه  استعارۀ  «ِشكر»   -۳ دهان  از  مصّرحه 

استعارۀ مصّرحه از دندان.
همت»  «پای   :«۲» گزینۀ  ندارد.  استعاره   :«۱» گزینۀ   
تشخيص و استعارۀ مكنّيه است، «دامگاه ديو» استعارۀ مصّرحه از «دنيا» گزینۀ «۳»: 

«بت» استعارۀ مصّرحه از معشوق، «ِشكر» استعارۀ مصّرحه از لطف و مالحت
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