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شعر
آثار ادبی به دو صورت شعر و نثر عرضه شده و می شوند ،که شعر در بین عام و خاص از جایگاه ویژه ای برخوردار
ّ
ً
سخن منظوم بیشتر از نثر است.
بگوییم
تر
ی
کل
یا
شعر
شنیدن
و
خواندن
به
آدمی
گرایش
و
تمایل
ذاتا
است و
ِ
شعر ،سخنی است خیال انگیز ،دارای وزن و قافیه.
ّ
شعر سنتی ،شعری است که مصراع ها در آن با هم برابر و یکسان باشند و رعایت قافیه در آن الزامی است.
ّ
شعر نو ،شعری است که مصراع هایش کوتاه و بلند می شود و قافیه در آن ،جای مشخصی ندارد.
حداقل شعر ّ
سنتی ،یک «بیت» است .هر بیت شامل دو قسمت است که به هر قسمت «مصراع یا َم َ
صر ع»
میگویند .بنابراین هر شعر از یک یا چندین بیت تشکیل می شود.
به شعری که تنها یک بیت باشد و تمام مقصود شاعر را شامل شود «بیت فرد» می گویند:


مســــت خممـــور
چـــه دانـــد خوابنـــاک
ِ

ن
ر�ـــور
کـــه شـــب را چـــون بـــه روز آورد ج
سعدی

وزن نظم و تناسب ّ
خاصی است که در هجاها وجود دارد .بنابراین آهنگی که از خواندن شعر احساس
می شود به سبب نظمی است که در چگونگی قرارگرفتن کلمات آن مصراع وجود دارد.
ّ
مصوت و یک یا چند صامت تشکیل می شود .بنابراین هر
ّهجا به معنی «بخش» است .هر هجا از یک ِ
ّ
مصوت) دارد.
هجا حداقل دو واج (صامت ِ +
صامت ها عبارتند از:
ء(ع) ب پ ت(ط) ث(س ،ص) ج چ ح(ه) خ د ر ز(ذ ،ض ،ظ) ژ ش غ(ق) ف
ک گ ل م ن و ی.
ّ
مصوت ها دو نوعاند:
ِ
ّ
مصوت های کوتاه«:ـَــِـُــ»؛
ِّ
مصوت های بلند«:ا ـ ی ـ و».
ِ
هجا (بخش) سه گونه است:
ّ
هجای کوتاه :صامت (حرف)  +یک مصوت کوتاه «َـــِــُــ» .که ،چو ،تو (ک ِ +ــ) عالمت آن ( )Uاست.
هجای بلند دو نوع است:
ّ
مصوت کوتاه «َــِـــُـــ»  +صامتَ :سر ِ ،دل و( ...س َ +ـــ  +ر) عالمت آن (ــ) است.
صامت ِ +
ّ
مصوت بلند «اـ ی ـ و» :مو ،بی ،پا( .م  +و).
صامت ِ +
هجای کشیده:
َ
ّ
مصوت کوتاه «َـــِــُــ»  +صامت  +صامت :مرد(م َ +ــ  +ر  +د).
صامت ِ +
عالمت آن (ــ )Uاست.
ّ
مصوت بلند «اــ ی ــ و»  +یک یا دو صامت :بار ،ماست (ب  +ا  +ر) ( ،م  +ا  +س  +ت).
صامت ِ +
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وقتی می گوییم مصراع ها هم وزن اند یعنی هر مصراع در تعداد هجا و نوع هجا با دیگری برابر و
یکسان است.
ّ
در هجابندی و تقطیع ،شعر را آن گونه که تلفظ می کنیم می نویسیم:

گ
مهـــدم � ن� شـــود ی�د مســـن ن� کنـــد

رسو چ� ــان م ــن چــرا می ــل چ� ــن ن� کن ــد



َسر ِو
ــ U
َهم َد
ــ U

َچ ما ِن َمن ِچ
 Uــ  Uــ U
ُ
َ
ِم گل ِن می ش
 Uــ  Uــ U

را
ــ
َود
ــ

ِمی
ــ
ِد
یا
ــ U
ِل

U

َچ َمن ِن می ُک
 Uــ  Uــ U
َس َمن ِن می ُک
 Uــ  Uــ U

حافظ

َ
ند
ــ
َ
ند
ــ

ً
ً
در بیت باال دو مصراع ،هم وزن هستند زیرا اوال هر یک ( )16هجا هستند پس در تعداد هجا برابرند؛ ثانیا
هجاهای مقابل هم یکسان هستند یعنی کوتاه در برابر کوتاه و بلند در برابر بلند قرار گرفته است.
بنابراین شعری که تمام مصراع هایش از نظر تعداد هجا برابر و از نظر نوع هجا (کوتاه ،بلند و کشیده) یکسان
ّ
باشد و قافیه نیز در پایان ابیات آن رعایت شده باشد« ،شعر سنتی» نام دارد.
صامت «ن» ساکن اگر بعد از ّ
مصوت های بلند «ا ـ ی ـ و» بیاید در هجابندی نوشته می شود
ّاما محسوب نمی شود یا این که در این حالت ّ
مصوت بلند قبل از «ن» ساکن را کوتاه حساب می کنیم و
ُ
با (هجای بلند)  +ران
خن ،خون (هجای بلند) .باران
«ن» را حذف نمیکنیم؛ مانند :خون
(هجای بلند).
باشد.

ّ
آخرین هجای هر مصراع و بیت همیشه بلند محسوب می شود حتی اگر آن هجا ،کوتاه یا کشیده

ردیف
ً
ردیف کلمه یا کلماتی که در پایان مصراع ها یا ابیات عینا بعد از قافیه می آیند که در نوشتار و معنی
ُ َّ
«م َردف» خوانده می شود.
یکسان هستند .شعری که عالوه بر قافیه ،ردیف نیز داشته باشد
ردیف گاهی یک کلمه است:

بز�ن خامـــه نـــدارد رس بــــیان فـــراق
آن ت�ک پ� ی چ�هـــره کـــه دوش از ب� مـــا رفـــت




پــــمانه را
داد دیه ســـاغر و
ی

و گرنـــه ش�ح دمه ب� تـــو داســـتان فـــراق
یآ� چ ــه خط ــا دی ــد ک ــه از راه خط ــا رف ــت
حافظ

مایـــه دیه مج لـــس و میخانـــه را
مولوی
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ردیف گاهی بیش از یک کلمه و چه بسا یک جمله یا دو جمله است:

قالـــب از مـــا هســـت شـــد ن� مـــا از او

ب�ده از مـــا مســـت شـــد ن� مـــا از او



«مست» و «هست»

مولوی

کلمات قافیه «شد نی ما از او»

ت
دانســـم
ب� مـــن بـــودی َم َنـــت ن�
ت
دانســـم
چـــون مـــن ز میـــان شـــدم تـــو را

ردیف.

ت
دانســـم
ی� مـــن بـــودی َم َنـــت ن�
ت
دانســـم
ت� مـــن بـــودی َم َنـــت ن�
فیض کاشانی



کلمات قافیه اند« .من بودی منت نمی دانستم»

«با»« ،یا» و «تا»
جمله آمده است.

ردیف است که در قالب دو

قافیه
قافیه کلماتی که در پایان مصراع یا بیت یا قبل از ردیف می آیند که در معنی مختلف ،ولی در حرف یا
حروف پایانی مشترک هستند «کلمات قافیه» نام دارند:



شـــنیده ام خ
س ن
پـــر کنعـــان گفـــت
ـــی کـــه ی
«گفت»

ردیف «کنعان» و «بتوان»

فـــراق ی�ر نـــه آن یم کنـــد کـــه بتـــوان گفـــت
حافظ

کلمات قافیه اند که در حروف «ان» مشترکاند.

برای تعیین حروف مشترک قافیه نکاتی را باید رعایت کرد .آخرین حرف اصلی کلمات قافیه «حرف
روی» نام دارد و حرف یا حروفی که پس از حرف ّ
ّ
روی تکرار شوند «حروف الحاقی» محسوب می شوند:

مهی ی
گـــو�



و

«بارها و دلدارها»
حرف روی «ها»

گفتـــه ام

ب�رهـــا

کلمات قافیه حروف مشترک
حروف الحاقی.

بـــود کیـــش مـــن همـــر دلدارهـــا
علّ مه طباطبایی

«ارها» «ار»

حروف اصلی «ر»

مصوت ،حرف َر ّ
مصوت بلند «ا» یا «و» باشد همان ّ
اگر آخرین حرف اصلیّ ،
وی و حرف اصلی قافیه محسوب
می شود و حروف بعد آن الحاقی هستند:


ســـال ها دل طلـــب جـــام ج� از مـــا یم کـــرد

«می کرد»

ردیف «ما» و ّ
«تمنا»

گ
وآن چ ــه خ ــود داش ــت ز بی�ن ــه ت� ّن ــا یم ک ــرد

کلمات قافیه «ا»

حافظ

حرف روی و اصلی قافیه.

اگر آخرین حرف اصلی کلمات قافیه ،صامت باشد به قبل آن برمی گردیم به ّاولین ّ
مصوتی که رسیدیم مجموع آن
(مصوت  +صامت) یا ّ
مصوت و صامت یا صامت های دیگر بعد از خود ّ
ّ
(مصوت  +صامت  +صامت) حروف اصلی
قافیه محسوب می شوند و اگر حرف یا حروفی بعد حرف َر ّ
وی باشد حروف الحاقی به حساب میآید:
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علوم بالغی
ً
علم «معانی»« ،بیان» و «بدیع» علوم بالغی می گویند .بالغت (تأثیر
معموال ادیبان به سه
ِ
ّ
و نفوذ) که صفت معنی است بعد از فصاحت (درستی و وضوح) که صفت لفظ است تحقق می یابد .یعنی در
حالی که مواظبیم تا کلمات و جمالت را درست و مطابق هنجار به کار بریم ،می کوشیم تا کالم ما به مقتضای
ّ
حال خواننده یا مخاطب باشد تا مؤثر و دلنشین افتد و چه بهتر برای تأثیر بیشتر و دلنشین تر کردن کالم،
سخن خود را زیبا و آراسته بیان کنیم.
علم معانی
علم معانی ،دارای اصول و قواعدی است که شناخت آن ،انسان را در تطبیق سخن با
ّ
مقتضیات احوال ،توانا می کند .به این معنی که مقتضی حال ،گاهی ایجاز (خالصه و مختصرگویی) و زمانی
اطناب (زیاده گویی و به درازا کشاندن سخن) است که فهم و هوش یا نادانی و کند ذهنی شنونده که از آن به
«حال» تعبیر می شود این اقتضا را ّ
معین می نماید .زمانی که مخاطب ،دانشمند باشد معانی بلند را در الفاظی
کوتاه می پسندد بنابراین خواستار سخنان کوتاه و ایجاز است و اگر مخاطب و شنونده کند ذهن باشد خواهان
سخنان مشروح و پردامنه بوده و بدین جهت ،اطناب را می پسندد.
در علم معانی ،یک طرف ّ
قضیه گوینده و طرف دیگر شنونده یا مخاطب است و قسمت مهم علم معانی مربوط
به احوال شنونده یا مخاطب ،مانند آ گاهی یا نادانی مخاطب ،حال و حوصلۀ او ،پذیرش یا انکار او و ...است.
ً
مثال هنگامی که مخاطب ُمفاد خبری را انکار کند در این صورت گوینده آن را با ادات ،واژه ها و عبارات
ّ
بیشتری مؤکد می کند چهبسا این که سوگند هم بخورد:


ـن جــان از بــدن گوینــد هرنــویع خ
در رفـ ت ن
ســن

خویش� دیدم که ن
من خود به ش
تن
جا� یم رود
چ�
سعدی

واژه های «من»« ،خود» و «به چشم خویشتن» برای تأکید آمده اند تا جملۀ «دیدم که جانم می رود» که جمله ای
کامل و خبری ابتدایی است با تأکید بیان شود.
علم بیان
بیان در لغت به معنی کشف ،روشن و آشکار کردن است .در اصطالح ،عبارت از دانشی
ّ
است که به کمک آن می توان یک معنای واحد را به گونه های متعدد بیان کرد؛ به شرطی که این شیوه های
ً
گوناگون ،در میزان روشنی و پوشیدگی با یکدیگر متفاوت باشند و این تفاوت بر اساس ّ
تخیل باشد .مثال:
عبارت «خورشید طلوع کرد» را می توان از نظرگاه علم بیان به شکل دیگری بیان کرد؛ «گل خورشید شکفت».
که مفهوم طلوع خورشید با تشبیه (اضافۀ تشبیهی) ادا شده است .یا

«خورشید ن
خا� از پشت کوه هاسینه ی ز
خ� ب�ال آمد و به مهه جا رسک کشید».
همان مفهوم (طلوع خورشید) با استعاره (تشخیص) بیان شده است.
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در علم بیان بحث دربارۀ صورت های خیال است که با آنها می توان یک مفهوم را به شکل های گوناگون بیان
کنایه.
مجاز
استعاره
کرد .این ُص َور خیال عبارتند از :تشبیه
تشبیه (همانندسازی)
تشبیه در لغت به معنی مانندکردن چیزی به چیز دیگر است در یک یا چند صفت .در اصطالح علم بیان ،در تشبیه،
ادعای همانندی وجود دارد؛ یعنی ّادعا میشود که چیزی با چیز دیگر در یک یا چند صفت ،همانندی و اشتراک دارد.
«شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک» در این مثال ،منوچهری «شب» را در صفت «تاریکی» و «تنگی» به «چاهی که
بیژن در آن گرفتار شده بود» مانند کردهاست(.بیژن ،پهلوان ایرانی به دستور افراسیاب در چاهی تاریک و تنگ زندانی شد).
تشبیه چهار رکن دارد:
ّ
مشبه :آن چه یا آن کسی که به چیزی یا کسی مانند می شود.
ّ
مشبه به :آن چه یا آن کسی که چیزی یا کسی را بدان مانند می کنند.
«مشبه» و ّ
وجه شبه :صفت و ویژگی مشترک میان ّ
«مشب ٌه به» است.
ادات تشبیه :واژه هایی که همانندی را با آنها نشان می دهند .این ادات ممکن است حرف ،فعل و یا اسم
ُ
مثل،
بسان،
مثال ،به ِ
ِ
باشند .مانند :چون ،چو ،همچون ،همچو ،همانندِ ،
مثلِ ،
کردار ،چنان ،به ِ
صورت ،به ِ
برسانِ ،
َ
مانا ،پنداری ،گویی ،گوییا ،گفتی ،ماند ،انگار و واژه هایی از این قبیل.

َ
َبـــم





َ
َ«بلم»

تشبیه گسترده تشبیهی است که چهار یا سه رکن را در خود داشته باشد.

آرام

چـــون

ّ
مشبه «قو»

قـــو�
ی

ســـبکبار

ّ
مشب ٌهبه «آرام رفتن»

اســاس توبــه کــه در حمـمی چو ســنگ یم ن�ود

«اساس توبه»

ّ
مشبه «در محکمی»

بـــه ن�یم ب� رس اکرون مهی رفـــت

فریدون تولّلی

وجه شبه «چون»

ُ
زجا� چــه طرفه اش بشکســت
ببـ یـنن  کــه جــام ج
حافظ

وجه شبه «چو»

َ
ُق
پش ــت دس ــتش ب ــه مث ــل چ ــون ش ــم ق ــا� ن�م



ادات تشبیه بلم

قایق.

ادات تشبیه «سنگ»

ّ
مشبه به.

ُق
ُ
ســــر انگشـــت ،ســـیاه
چـــون د ِم قـــا� کـــرده ِ

کسایی

ُ
زرد روشن است و ُدمش در همۀ عمر سیاه می ماند.
«قاقم»
پستانداری گوشت خوار شبیه راسو ،زیر شکمش ِ
َ
ّ
ّ
مشبهبه
ادات تشبیه «شکم قاقم»
مشبه «به مثل»
در مصراع ّاول« :پشت دست معشوق»
«نرم»
وجه شبه.
ُ
ّ
ّ
مشبه «سیاه»
مشبه به «سر انگشت»
ادات تشبیه «دم قاقم»
در مصراع دوم« :چون»
وجه شبه.

دل مـــا بـــه دور رویـــت ز چ�ــــن فــــراغ دارد



کــه چــو رسو پ�یبنــد اســت و چــو الهل داغ دارد
حافظ

30

مشبه است به «سرو» و «الله» ّ
در بیت ّاول« ،دل» که ّ
(مشبه به) مانند شده است« .دل» از جهت «پایبندی» به
پایبندی دل به عهد و وفا و عشق دوست( .چون ریشه های سرو در خاک است ،صفت پایبندی
«سرو» مانند شده؛
ِ
به آن داده اند ).از جهت دیگر شاعر ،داغ و درد دل خود را به سیاهی درون گل الله مانند کرده است .این
همانندی را به کمک ادات تشبیه «چو» نشان داده است.

دیـــگ ت� اســـت
حصبـــت ابلهـــان چـــو
ِ



«صحبت ابلهان»
برون سیاه بودن»

دلـــری
ی



کجـــا

ّ
مشبه «چو»
وجه شبه.

ن�م

او

ســهی اســـت
کـــز درون خـــایل ،از ب�ون ی
سنایی

ادات تشبیه «دیگ تهی»

مهـــی

اشـــکبوس

«کوس» به معنی طبل جنگی و َ«برسان» به معنی مانند است.
ّ
ادات تشبیه «کوس»
مشبه َ«برسان»
«اشکبوس»
وجه شبه.
فریاد زدن
«او»

ّ
مشبه «به شیوه»

ادات تشبیه «باران»

ّ
مشبه «مثل»

ادات تشبیه «چمن»

ّ
حرف ی
ها� مثل یک تکه چ�ن روشن بود.



«حرفها»

غ
ت�انههای �ناک
چو دود ب�یم خاست
ز�ره ها
ز ش�ر نج
چو دود یم لغزید
به روی پنجره  ها.



«ترانه»

ّ
مشبه به «برخروشیدن»

ّ
مشبه «دود»

ّ
مشبه به «چو»

ّ
مشبه به «طراوت تکرار»
ّ
مشبهبه «روشنی و صاف بودن»

ّ
مشبه «چو»

کـــوس
فردوسی

به معنی

سهراب سپهری

وجه شبه.
سهراب سپهری

وجهشبه.

فروغ فرخزاد

ادات تشبیه «برخاستن و لغزیدن»

آه ،چه آرام و پ� غرور گذر داشت
گ
زند� من چو جویبار غریب
در دل ی ن
ا� ج�عه های ساکت تم�وک.
«زندگی»



ب�خروشـــید

ســـان
ب� ِ

و او به شیوۀ ب�ران پ� از طراوت تکرار بود.





ّ
مشبه به «از درون خالی بودن و

ادات تشبیه «جویبار»

ّ
مشبه به «آرام و پر غرور»

گرچه یب�ون یت�ه بود و رسد مهچون ت�س
ق
�وه خانه گرم و روشن بود مهچون ش�م

وجه شبه.

فروغ فرخزاد

وجه شبه.

اخوان ثالث
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1-1در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» وجود ندارد ؟
ّ
 )1ایــن همــه شــور مــن از شــکر شــیرین توســت
 )2آب اج ــل ک ــه هس ــت گلوگی ــر خ ــاص و ع ــام
 )3مـــن آزاده از خـــاک آزادگانـــم
 )4حســـرت نبـــرم بـــه خـــواب آن مـــرداب

ویـــن همـــه گریـــه از آن پســـتۀ خنـــدان دارم
بـــر حلـــق و بـــر دهـــان شـــما نیـــز بگـــذرد
گل صبـــر می پـــرورد دامـــن مـــن
کارام درون دشـــت شـــب خفتـــه اســـت

2-2در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» وجود ندارد؟

فارسی دهم

 )1فـــرود آمـــد از دژ بـــه کـــردار شـــیر
 )2وی ــن ب ــوم محن ــت از پ ــی آن ت ــا کن ــد خ ــراب
 )3اشـتر بـه شـعر عـرب در حالـت اسـت و طـرب
 )4از ایـــن مـــرز فرخنـــدۀ مردخیـــز
3-3در کدام گزینه «اضافۀ تشبیهی» وجود ندارد؟
 )1ذره را تـــا نبـــود ّ
همـــت عالـــی حافـــظ
 )2تـــا َز َبـــر خاکـــی ای درخـــت تنومنـــد
 )3در چـــراغ دو چشـــم او زد تیـــغ
 )4چـــون بتابـــد آفتـــاب معرفـــت

4-4در کدام گزینه نوع «تشبیه» با ّ
بقیه تفاوت دارد؟
 )1نقـــش کـــردم رخ زیبـــای تـــو در خانـــۀ دل
 )2دس ــت از م ــس وج ــود چ ــو م ــردان ره بش ــوی
 )3در چـــراغ دو چشـــم او زد تیـــغ
 )4اشـتر بـه شـعر عـرب در حالـت اسـت و طـرب
5-5در کدام گزینه «تمام ارکان تشبیه» آمده است؟

فارسی دهم

کمـــر بـــر میـــان بادپایـــی بـــه زیـــر
بـــر دولـــت آشـــیان شـــما نیـــز بگـــذرد
گـــر ذوق نیســـت تـــو را کژطبـــع جانـــوری
ُ
دشمن ســـتیز
پلنـــگان
کنـــام
فارسی دهم

طالـــب چشـــمۀ خورشـــید درخشـــان نشـــود
مگســـل از ایـــن آب و خـــاک ریشـــۀ پیونـــد
نامـــدش کشـــتن چـــراغ دریـــغ
از ســـپهر ایـــن ره عالـــی صفـــت
فارسی دهم

خان ــه وی ــران ش ــد و آن نق ــش ب ــه دی ــوار بمان ــد
ّ
بیابـــی و زر شـــوی
تـــا کیمیـــای عشـــق
نامـــدش کشـــتن چـــراغ دریـــغ
گـــر ذوق نیســـت تـــو را کژطبـــع جانـــوری
فارسی دهم

 )1لبـــت در لطافـــت اللـــۀ ســـیراب را مانـــد
 )2بـــه گـــرز گـــران دســـت بـــرد اشـــکبوس
 )3تـــو ســـرو جویبـــاری تـــو اللـــۀ بهـــاری
 )4جولقـــی ای ســـر برهنـــه می گذشـــت

دلـــم در بی قـــراری چشـــمۀ ســـیماب را مانـــد
زمیـــن آهنیـــن شـــد ســـپهر آبنـــوس
تـــو یـــار غمگســـاری تـــو حـــور دلربایـــی
بـــا ســـر بی مـــو چـــو پشـــت طـــاس و طشـــت

6-6در کدام گزینه «ادات تشبیه» وجود دارد؟

فارسی دهم

 )1چـــون بتابـــد آفتـــاب معرفـــت
 )2چـــو ســـهراب شـــیر اوژن او را بدیـــد

از ســـپهر ایـــن ره عالـــی صفـــت
بخندیـــد و لـــب را بـــه دنـــدان گزیـــد

ُ
 )3چـــو ُرهـــام گشـــت از کشـــانی ســـتوه
 )4ای چشـــم عقـــل خیـــره در اوصـــاف تـــو
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بپیچیـــد زو روی و شـــد ســـوی کـــوه
چ ــون م ــرغ ش ــب ک ــه هی ــچ نبین ــد ب ــه روش ــنی

ّ
ّ
«مشبه» درست مشخص نشده است؟
7-7در مصراع ّاول کدام گزینه
 )1چ ــو دری ــای خ ــون ش ــد هم ــه دش ــت و راغ
 )2مـــرا در دل درخـــت مهربانـــی
 )3شـــربتی از لـــب لعلـــش نچشـــیدیم و برفـــت
 )4بــاران اشــکم مــی رود وز ابــرم آتــش می جهــد

جهـــان چـــون شـــب و تیغ هـــا چـــون چـــراغ
بـــه چـــه مانـــد بـــه ســـرو بوســـتانی
روی مـــه پیکـــر او ســـیر ندیدیـــم و برفـــت
با پختگان گوی این ســخن ســوزش نباشــد خام را

8-8در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» با ّ
بقیه تفاوت دارد ؟
 )1چون او را در بند بال بسته دید ،زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار جوی ها راند.
 )2زندگی بهراستی تاریکی است مگر آن که شوقی باشد.
 )3هریک از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم.
 )4اوست که عادل مطلق است و خوان عدل خود را بر همگان گسترده.

فارسی یازدهم

9-9در کدام گزینه «تشبیه» از نظر ارکان با ّ
بقیه تفاوت دارد ؟
 )1از عکس ریاحین او ،پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.
 )2سعدی برای من به منزلۀ شیر آغوز بود برای طفل.
 )3بی واسطه درو گنج معرفت تعبیه خواهم کرد.
 )4موج های سنگین و افسارگسیختۀ ارس ،سدوار بودند.

فارسی یازدهم

1010در کدام بیت دو «تشبیه» وجود دارد؟
 )1ســـر نشـــتر عشـــق بـــر رگ روح زدنـــد
 )2ک ــدام دان ــه ف ــرو رف ــت در زمی ــن ک ــه ُنرس ــت
 )3بـــرو شـــیر درنـــده بـــاش ای دغـــل
شـــاهد آرزو
 )4چـــو ننمـــود رخ،
ِ

فارسی یازدهم

یـــک قطـــره فـــرو چکیـــد و نامـــش دل شـــد
چـــرا بـــه دانـــۀ انســـانت ایـــن گمـــان باشـــد؟
مینـــداز خـــود را چـــو روبـــاه شـــل
بـــه هـــم حملـــه کردنـــد بـــاز از دو ســـو

ّ
1111در کدام گزینه «تشبیه مرکب» وجود دارد؟
 )1بـــر گل ســـرخ از نـــم اوفتـــاده آللـــی
 )2م ــن رفت ــم و م ــرغ روح م ــن پی ــش ت ــو مان ــد
 )3حریـــر بـــاورم از شـــعلۀ ندامـــت ســـوخت
 )4الف از ســـخن چـــو ُدر تـــوان زد
ّ
1212در کدام گزینه «تشبیه مرکب» وجود دارد؟
 )1عمـــر بـــرف اســـت و آفتـــاب تمـــوز
 )2چـــو مانـــده شـــد از کار ،رخـــش و ســـوار

هم چـــو عـــرق بـــر عـــذار شـــاهد غضبـــان
تـــا همچـــو کبوتـــر از تـــو آرد نامـــه
کـــه بـــر کویـــر عطشـــناک نیســـتم چـــون ابـــر
آن خشـــت بـــود کـــه ُپـــر تـــوان زد
ّ
غـــره هنـــوز
اندکـــی مانـــد و خواجـــه
یکـــی چـــاره ســـازید بیچـــاره وار
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4949گزینۀ «»1؛
در سایر گزینه ها «دشت» مجاز از :مردم داخل دشت و صحرا است .در گزینۀ « »1خود دشت و صحرا منظور
است.
5050گزینۀ «»2؛
در گزینۀ « »1دینار :مجاز از پول گزینۀ « »3دم :مجاز از سخن گزینۀ « »4سینه :مجاز از شنونده ،قلب و
دل .گزینۀ « »2خرابه :استعاره از دنیا.
5151گزینۀ «»2؛
در سایر گزینه ها محل ذکر شده و منظور حال است .دشت :مجاز از مردم داخل دشت ،جهان :مجاز از مردم
جهان ،شهر :مجاز از مردم ایران گزینۀ « »2شهر :مجاز از کشور ،شهر جزئی از کشور است ،ذکر جزء شده
ولی ارادۀ کل است.
5252گزینۀ «»2؛
رخت کشیدن :کنایه از کوچ کردن زاغ ،باغ ،راغ ،و فراغ :جناس دارند .گزینۀ « »1مصراع دوم :کنایه از نظم
و ترتیب در جهان گزینۀ « »3نیلی پوش :کنایه از عزادار است.
5353گزینۀ «»1؛
در گزینۀ « »2دل اسیر دارد :کنایه از عاشق شدن گزینۀ « »3خونین سفر کرده اند :کنایه از شهید شدن
گزینۀ « »4لب به دندان گزیدن :کنایه از تعجب کردن در گزینۀ « »1دو مصراع کنایه از تقلید کردن و قلم:
مجاز از نوشته ها است.
5454گزینۀ «»3؛
در گزینۀ « »1پوست و استخوان شدن :کنایه از الغر بودن گزینۀ « »2برای تو نان و آب نمی شود :کنایه از
ّ
ارزش نداشتن گزینۀ « »4چشم مسلح :کنایه از عینک داشتن گزینۀ « »3خورشیدی ترین مرد قرن :کنایه از
امام (ره) و بار عام رحمت الهی :اضافۀ تشبیهی است.
5555گزینۀ «»1؛
از آن جهان آمدن :کنایه از نجات یافتن از مرگ است.
5656گزینۀ «»3؛
نعره زدن بلبل :تشخیص ،جامه دریدن گل :کنایه از شکوفا شدن .گزینۀ « »1زبان درکش :کنایه از سخن
نگفتن گزینۀ « »2سر به گریبان بردن :کنایه از خجالت کشیدن و سر را پایین انداختن گزینۀ «ُ »4مهر بر
لب :کنایه از سکوت.
5757گزینۀ «»4؛
در گزینۀ « »1بی خویشتنم کردی :کنایه از خود بی خود شدن گزینۀ « »2بپیچید روی :کنایه از فرار و
عقبنشینی گزینۀ « »3رهام را جام باده است ،جفت :کنایه از اهل خوشگذرانی بودن.
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5858گزینۀ «»1؛
در گزینۀ « »2آفتاب نعمت شد زیر میغ :کنایه از نابودی اموال گزینۀ « »3کمان را به زه کرد :کنایه از آماده
کردن کمان گزینۀ « »4سر به گرد آوردن :کنایه از کشتن و نابود کردن .گزینۀ « »1بر (حرف اضافه) ،بر
(سینه) جناس ،سپهر بر دست او بوسه داد :کنایه از تشکر و تحسین کردن.
5959گزینۀ «»4؛
در گزینۀ « »1ترکی تاز :کنایه از حرکت سریع گزینۀ « »2خوشه باید چید :کنایه از نیازمندی و گدایی کردن
گزینۀ « »3زبان در کشیدن :کنایه از ساکت شدن.
6060گزینۀ «»2؛
در گزینۀ « »1استخوان بر پوست ماندن :کنایه از الغر شدن گزینۀ « »3جوفروش گندم نما :کنایه از ریاکار
گزینۀ « »4چشم مدار :کنایه از انتظار نداشته باش ،نیک اختری :کنایه از خوشبختی.
6161گزینۀ «»3؛
در گزینۀ « »1کشیدن دیوار میان دل و کام :کنایه از مانع ایجاد کردن گزینۀ « »2بر پا سنگ آمدن :کنایه از
دچار مشکل شدن گزینۀ « »4ژاژخایان :کنایه از بیهوده گویان.
6262گزینۀ «»1؛
در گزینۀ « »2غرقه به خون :کنایه از شهادت گزینۀ « »3بنشین به یکی کبود اورند :کنایه از به قدرت رسیدن
و حکومت گزینۀ « »4حلقه به گوش :کنایه از غالم و فرمانبر.
6363گزینۀ «»3؛
در گزینۀ « »1بردش نماز :کنایه از احترام گذاشتن گزینۀ « »2سنگ را بر سبو زدن :کنایه از امتحان و آزمایش
گزینۀ « »4ژاژخایان :کنایه از بیهوده گویان.
6464گزینۀ «»3؛
هر دو عبارت کنایه از بی عرضه بودن است.
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1-1در مصراع اول بیت «تو را آتش عشق اگر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت»،
کدام یک از ارکان تشبیه محذوف است؟
ّ )2
مشب ٌهبه
 )1وجه شبه

ّ )3
مشبه

ریاضی و هنر 69 -

   )4ادات تشبیه

2-2در کدام بیت «طرفین تشبیه» ،فقط یک کلمه نیست ؟
 )1خداونـــدا شـــبم را روز گـــردان
چـــو روزم بـــر جهـــان پیـــروز گـــردان
 )2شـــبی دارم ســـیاه از صبـــح نومیـــد
در ایـــن شـــب روســـپیدم کـــن چـــو خورشـــید
 )3نـــدارم طاقـــت ایـــن کـــورۀ تنـــگ
خالصـــی ده مـــرا چـــون لعـــل از ایـــن ســـنگ
َ
 )4چـــو بـــر زد آتـــش مشـــرق زبانـــه
ملـــک چـــون آب شـــد ز آنجـــا روانـــه

انسانی 84 -

3-3در کدام عبارت آرایۀ «تشبیه» وجود ندارد ؟
 )1هوا همچون نگاه وحشتناک غارها حرکتی نداشت.
 )2شیهۀ چند اسب بیشکیب ،سکوت را در هم میشکست.
 )3سوسوی چند مشعل ،پردۀ سیاه شب را میدرید.
 )4او در یک شب ظلمانی چون اختری روشن و پرفروغ از تاریکی و سیاهی گریخت.

زبان 82 -

4-4در کدام گزینه هر چهار پایۀ «تشبیه» ذکر شده است ؟
ّ )1ای ــام گل چ ــو عم ــر ،ب ــه رفت ــن ش ــتاب ک ــرد
دور بـــادۀ گلگـــون شـــتاب کـــن
ســـاقی بـــه ِ
ســـرو جویبـــاری ،تـــو اللـــۀ بهـــاری
 )2تـــو
حـــور دلربایـــی
یـــار غمگســـاری ،تـــو
ِ
ِ
تـــو ِ
 )3چ ــو دری ــای خ ــون ش ــد هم ــه دش ــت و راغ
جهـــان چـــون شـــب و تیغهـــا چـــون چـــراغ
َ
 )4کـــه نیـــم کوهـــم ز صبـــر و حلـــم و داد
کـــوه را چـــون در ربایـــد تندبـــاد؟
انسانی 79 -

5-5در کدام گزینه آرایۀ «تشبیه» دیده نمیشود؟
 )1ف ــراق ی ــار ک ــه پی ــش ت ــو کاهبرگ ــی نیس ــت
 )2هــر کســی را بــه تــو ایــن میــل نباشــد کــه مــرا
 )3زاهــد از مــا بــه ســامت بگــذر کایــن مــی لعــل
 )4تـــو را ز کنگـــرۀ عـــرش میزننـــد صفیـــر

بیـــا و بـــر دل مـــن بیـــن کـــه کـــوه الوندســـت
کآفتابـــی تـــو و کوتاهنظـــر مـــرغ شـــب اســـت
دل و دیــن میبــرد از دســت بدان ســان که مپرس
ندانمـــت در ایـــن دامگـــه چـــه افتـــاده اســـت

ّ ٌ
ّ
مشبهبه» است؟
«مشبه +
6-6در کدامیک از بیتهای زیر نوع «اضافۀ تشبیهی»
 )1عمری از سنگ حوادث ،سوده گشتم چون غبار
تـــا بـــه امـــداد نســـیمی ره بـــه کویـــی یافتـــم
 )2بگش ــا غنچ ــۀ ل ــب را بنم ــا ب ــر هم ــه ک ــس
یـــک شـــکرخنده کـــه بـــا روح روان مـــیارزد
 )3زل ــف هن ــدوی ت ــو بای ــد ک ــه پریش ــان نش ــود
زانکـــه پیوســـته بـــود هـــ مرَه و همزانویـــت
 )4از هـــر کرانـــه تیـــر دعـــا کـــردهام روان
باشـــد کـــز آن میانـــه یکـــی کارگـــر شـــود
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1-1گزینۀ «»4؛
ت تشبیه ذکر نشده است .عشق
ادا 

ّ
مشبه آتش

ّ
مشب ٌهبه سوزاندن

وجهشبه.

2-2گزینۀ «»3؛
ٌ
مشبه و ّ
منظور از «طرفین تشبیه» ّ
مشبهبه است .در گزینۀ « »3خالصی و رهایی از کورۀ تنگ به جدا شدن لعل
(گوهر) از سنگ تشبیه شده است ،به این اعتبار که جواهرات را از دل سنگها در میآورند.
3-3گزینۀ «»2؛
در گزینۀ « »1تشبیه هوا به نگاه وحشتناک غارها گزینۀ « »3پردۀ سیاه شب

اضافۀ تشبیهی گزینۀ «»4

تشبیه او به اختری روشن و پرفروغ.
4-4گزینۀ «»1؛
ّ
ادات تشبیه ،شتاب کردن
مشبه ،عمر
ایام گل
ٌ
ّ
ّ
گزینۀ « »2فقط مشبه و مشبهبه در تشبیه ها آمده است.
ّ
مشب ٌهبه ،چو

وجهشبه.

جهان مانند شب شد.

گزینۀ « »3سه تشبیه وجود دارد :دشت و راغ مانند دریای خون شد،
«مشبهّ ،
چراغ شدند .در همۀ این سه تشبیه سه رکن ّ
مشب ٌهبه و ادات تشبیه» وجود دارد.
گزینۀ « »4کوهم

تیغها مانند

«من کوه هستم» از جهت صبر و حلم و داد که ادات تشبیه ندارد.

5-5گزینۀ «»4؛
کنگرۀ عرش

اضافۀ استعاری ،دامگه

استعاره از دنیا گزینۀ « »1تشبیه فراق یار به کوه الوند از جهت

سنگینی گزینۀ « »2تشبیه معشوق به آفتاب و تشبیه انسان کوتاهنظر به مرغ شب (خفاش) .چون خفاش توان
دیدن آفتاب را ندارد .گزینۀ « »3تشبیه شراب به لعل از جهت سرخی.
6-6گزینۀ «»3؛

ّ
مشبه ،هندو

در این گزینه «زلف» از جهت سیاهی به هندو (هندی سیاهپوست) تشبیه شده .زلف
ّ
مشب ٌهبه در گزینۀ « »1سنگ حوادث ،گزینۀ « »2غنچۀ لب و در گزینۀ « »4تیر دعا ،اضافۀ تشبیهی هستند
«مشب ٌهبه ّ +
ولی از نوع ّ
مشبه».
7-7گزینۀ «»4؛
ٌ
«مشبهبه ّ +
در این گزینه همگی از نوع ّ
مشبه» هستند .نبات (گیاهان) ،بنات (دختران) ،مهد (گهواره) ،مکاشفت
(کشف) گزینۀ « :»1گوشۀ کاله و روی تعظیم
« »3فقط دروگر زمان اضافۀ تشبیهی است.

اضافۀ تشبیهی نیستند .گزینۀ « »2تشبیهی ندارد .گزینۀ

