
  درواقع این درس    نامه فصل پایانی یکی از کتاب  هایم در انتشارات اندیشه سازان است کـه بـراي آشـنایی بـا 
مفهوم  ها و نکته    هاي اصلی آرایه هاي ادبی بسیار سودمند است. با نکته هاي ریزتـر و روش  هـاي حـل تـست 
در کتاب همایش   زبان و   ادبیات فارسی( فصل اول) آشنا خواهیدشـد کـه مطالعـ   ه ي آن جـزو برنامـه   ي 
شـهریورماه   .شماست
  !پیروز باشید

  هاي ادبی آرایه
 در ادبیات فارسـیها آن که رعایت شود می گفته آوایی یا معنایی هایی تناسب به  :  ادبی هاي  آرایه تعریف

  :نید زیر توجه کي  درك بهتر تعریف باال به دو نمونهبراي 1.افزاید  هنري اثر میي  و جنبهزیباییبر 
  :  نخستي نمونه  
  » مولوي«  »  ساقی هر هستی با ساغر شاهانهوان   زده بر دستییهرگوشه یکی مستی دست«  
 پدید زیبایی را یموسیقای طنین » هستی« و » دستی« ، » مستی« ي  میان سه واژه  ) لفظی( آوایی   تناسب  این بیت  در

 هـا  ایـن  افزون بر ؛ نواز است نیز در مصراع دوم گوش  » ساقی« و »ساغر« چنین تناسب آوایی میان     هم ؛ است آورده
  . است  آوایی آن افزودهِ پارچگی  بر موسیقی درونی و یک،  در طول این بیت/س /تکرار مداوم واج

  :  دومي نمونه  
  »  است اگر نگردد که بگردد آسیابیعجب   چشم سعديِ  همچو سنگت اي دوست به آبِ دل«

  » سعدي«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و اند  از دست دادهرا هنري خود ي آمدند، امروزه جنبه به شمار می)  صنایع ادبی( ادبی هاي برخی از مواردي که در گذشته جزء آرایهـ 

 و عـاري از  انگارانـه   سطحی و تصنّعی و یـا سـاده   زیرا یا بسیار؛روند به کار نمی)  حتّی در نوع کالسیک آن هم ( امروز ایران    ادبیاتدر  
  .» ملَمع« هاي یا بیت»  التزام« مانند صنعت ؛اند  بودهزیباشناختی هاي جنبه



  هاي ادبی رایهآشنایی با آ  2

   اسـت نـه تنهـا در ادبیـات فارسـی بلکـه در گفتارهـاي عـادي        رحمـی   که کنایـه از بـی       دل به سنگ   تشبیه  
ا  ؛  نوآوري و آفرینش هنري شـاعر دانـست  ي  چنین تشبیهی را نشانه    توان  نیز کاربرد دارد و نمی     زبانان فارسی امـ 

ي توصـیف   و آن را به حـد آورد  میسخن به میان    )  اشک چشمانش ( آب چشمش    ِ   از بسیاري  شاعرهنگامی که   
 که حتّی بـا وجـود ایـن    سنگی سنگ آسیابی را با آن به گردش درآورد، تشبیه دل معشوق به  توان می که   کند می

 »  آسیاب«   و » آب« ، » سنگ«  زیبا و دلنشینی میانبسیار »ِ معنایی« تناسب کند،  و تغییر نمیچرخد نمیهمه اشک 
  . ست شاعر اش هنرينبوغ و توان باالي آفرین ي  که نشانهآورد می پدید
  ( اند یک در معنایی جداگانه به کار رفته که هر»بگردد« و »نگردد« همسانی لفظی میان ، در این بیتچنین هم  

  . است فزودهبر تناسبات معنایی و آوایی این بیت ا) بچرخد :بگردد  نکند و نرم نشود،تغییر: نگردد
 ادبـی  هـاي  آرایـه  آینـد،   پدید میها  میان واژه)لفظی(وایی   آ هاي  ادبی که از تناسب    هاي  آن دسته از آرایه    به  

 هاي آرایه گیرند،  شکل میها  واژهِ  معناییهاي تناسب ي  دوم که بر پایهي و به دسته )  صنایع بدیعی لفظی  (لفظی  
  .شود می گفته)  صنایع بدیعی معنوي( معنويادبی 
 بـه  هـا  آنلّی آن آشنا شدید، به بررسی هر یـک از    ادبی در شکل ک    هاي  آرایه بندي  که با مفهوم و دسته     حال  

  :  جداگانه خواهیم پرداختصورت
  

  فظی ادبی لهاي آرایه
  
تصـامت یـا مـ     ( به تکرار یک واج      ):  حروف ي نغمه (آرایی واجـ   1 در یـک بیـت یـا عبـارت         )  صو
 در آن بخـش از کـالم    طنین آن در گوش برجاي بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایـی اي  گونه به شود، می گفته
  :  این بیت از حافظدر براي نمونه ؛شود

  » سیمین ساق بودِ  اندر ساعد ساقیدستم/  تسبیح اگر بگسست معذورم بدار ي رشته«
  . استانداز است و در گوش طنین مصراع دوم تکرار شده چندین بار به ویژه در /س / صامت

و / ب  /ِ تکرار صامت » بیار باده که بنیاد عمر بر باد است« :  از حافظمصراعدر این  اي دیگر،     به عنوان نمونه    
  . است  شدهموسیقی در کالمباعث پیدایش / ا /مصوت 
  : به این قطعه شعر دقّت کنیدحاال

  »فروغ« »  استطبیعت جاري جشن هاي زبان زندگی جمله/ اما زبان گنجشکان/ مانم من از گفتن می«
 بلکـه  کند رِ این قطعه شعر، نه تنها به پیدایش موسیقی درونی آن کمک می مصراع آخدر /ج /صامت   تکرار  
  .  آني  هنري آفرینندهِ  و نشانی است از نبوغباشد نیز می)  جیک جیک( صداي گنجشکان ي  همهمهي کننده تداعی
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 صـداي  ي  کننده تداعی، در این بیت از منوچهري دامغانی/ ز /و / خ  /هاي  تکرار صامتاي دیگر   به عنوان نمونه  
  :  در فصل خزان استها  برگشدنریزش و خرد 

  »  خنک از جانب خوارزم وزان استباد  زید و خز آرید که هنگام خزان استخی«  
  
  ؟شود نمی آرایش واجها احساس ها،  کدام یک از گزینهدر : تست!

  نده ز دریاي جا زا، خلق چو مرغابیان) 2  اي تا به سر همه سمع و بصر شدماز پ) 1
  جنون را یکی صحرانورددید م) 4    دردي نه دواپذیر دارد) 3

ت ،  نخست ي در گزینه )  ص/ (س / صامت   تکرار: پاسخ?  دوم و تکرار صامت ي در گزینه/ ا / تکرار مصو / 
 چهـارم احـساس   ي  چنـین حـالتی در گزینـه     کهاست    زیبایی را پدید آورده    ِ   آوایی ِ   موسیقی ،  سوم ي در گزینه / د
  .دشو نمی

  
  
 سجع پدید ي  کالم در واج آخر مشترك باشند، آرایهي  قرینهدو  پایانیهاي  هرگاه واژه:) تسجیع(سجع ـ  2
    اما گاهی نیز شود معموالً هر قرینه از یک جمله تشکیل می. 1شوند  و آن دو جمله مسجع خوانده میآید می
  . است  کوتاه پدید آمدهي  قرینه از دو یا چند جملهیک
 و در انـد   در بیش از یک حرف مـشترك ،  پایانی دو جملههاي  واژه،  نثر مسجعهاي  در اغلب نمونه چنین هم  
  :  چند نمونه؛باشند می قافیه هم واقع
  » نامه مناجات«  ».پوش می عیب کسانو  کوش  دلهارعایت  در!اي عزیز« : اولي نمونه  
  ي دوم قرینه   ي اول قرینه      
 این دو ِ  پایانیهاي  در نظر گرفت که واژه اي  یک جمله  ي  دو قرینه  توان  در این عبارت می    ینیدب  که می  گونه همان
  .مشترك هستند/ ش /و صامت / و /وت  در مصقرینه
ح چون برمی و  است حیات  ممدرود، هر نفسی که فرومی« : دومي نمونه   » گلستان«  »ذات آید مفرّ
  )دو جمله (ي دوم قرینه   )دو جمله(ي اول  قرینه    
  » نامه مناجات«  » دهخود هواي  را ماِ دلو   دهخود صفاي جان ما را« : سومي نمونه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ردایک از ایـن مـو   چآید که آموختن هی  سجع در شعر نیز گاهی پدید میي چنین آرایه انواع دیگري از سجع نیز مطرح هستند و هم      ـ، 

  . تجربی و هنر لزومی ندارد،  ریاضیهاي  داوطلبان رشتهبراي
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شـرط اول برقـرار    (.اسـت  مله تشکیل شده هر قرینه از یک جکه به دو قرینه تقسیم کرد       توان  عبارت را می   این
 پدید ،  یکسان در پایان دو جملههاي ه واژتکرار یکسان هستند و) » ده« و »خود«( دو جمله    ایانی پ هاي  واژه ) .است

 هـاي  واژه آخـرین  آیـد کـه    بنابراین عبارت باال در صورتی مـسجع بـه شـمار مـی    ؛  سجع نیست  ي  آرایه ي آورنده
  هواـ  صفا :  جمله در واج آخر مشترك باشند که این شرط نیز برقرار استدوغیریکسان 

 سـجع  ِ ردیـف   در حکـم » ده« و »خـود «آینـد و   شمار مـی  هب سجع هاي واژه ،»هوا« و  »صفا« در عبارت باال     پس
  .هستند
  :  نمونه؛ دیگر حذف شودي  جملهي  از پایان یکی از دو جمله به قرینهتواند میردیف سجع  :نکته '
  » گلستان« » صادق بود و ارادت موافقکه یار «

 را بـا  » صادق« ي است و باید واژه  دوم حذف شدهي  از پایان جمله   »بود« ي  واژه ،  است که در این عبارت     روشن
  .  سجع برقرار استها آن مقایسه کرد که مسلماً میان » موافق« ي واژه
  .شود می ده نیز دیجا در آن سجع ِ  ردیفحذف  کهبینید  دوم دقّت کنید، میي  بار دیگر به نمونهاگر
  » گلستان« »پیش اه مجانبت در و رگیر خویش تو نیز اگر توانی سر«:   حذف ردیف سجعاز دیگر اي نمونه
  شمار آورد؟  عبارتی مسجع بهتوان  گزینه را میکدام :تست !

  جود است و بر هر نعمتی شکري واجبدر هر نفسی دو نعمت مو) 1
  تو آمدچندین بشیر و نذیر به برِ ) 2
   که دامنم از دست برفتبوي گلم چنان مست کرد) 3
  ما را آن ده که آن به) 4
 ِ فعـل  دوم   ي از پایان جمله  ).  شرط اول برقرار است   (است    نخست از دو جمله تشکیل شده      ي هگزین: پاسخ ?
 کنـیم و  مقایـسه  را با هـم    » واجب« و   »موجود« ي  پس باید دو واژه    ،  اول حذف شده   ي  جمله ي  به قرینه  » است«

 نخـست را  ي  پس گزینـه ؛) شرط دوم برقرار نیست   (ك نیستند    است که این دو واژه در واج پایانی مشتر         آشکار
و بیشتر ( در واج پایانی »نذیر« و »بشیر« ي  گرچه دو واژه، دومي در گزینه. شمار آورد  کالمی مسجع به توان نمی
 دوم ي  گزینـه  زیرا کلّست؛ا  نیامدهدو قرینهاما این دو واژه در پایان    )  شرط دوم برقرار است    (اند مشترك)   آن از

 ي گزینـه . آید نمیشمار   پس این عبارت نیز مسجع به     ؛) شرط اول برقرار نیست   (ت  اس  تشکیل شده  جملهاز یک   
در واج پایـانی  )  برفـت ـ کـرد   (  ایـن دو جملـه  هـاي   است اما آخرین واژهاي  یک جملهي  دو قرینهدارايسوم 

این  پایانی هاي واژه » دست« و » مست« حتماً دقّت نداشتید که اید، اگر این گزینه را انتخاب کرده (نیستندمشترك 
 پایانی این دو جملـه  هاي است و واژه  تشکیل شدهاي  یک جملهي  چهارم از دو قرینه    ي گزینه.) نیستنددو قرینه   
  .کردید انتخاب می را چهارم ي گزینه  باید ←  به آن    که ده نما را آ: اند  مشتركآخردر واج 
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 حـرف آخـر   در و وزن هـم   نظیـر بـه نظیـر،   ،1 هرگاه اجزاي دو بخش از یک بیت یـا عبـارت           : ترصیعـ   3
  :  چند نمونه؛2آید  ترصیع پدید میي  آرایهباشند، مشترك

  » مقرّر به تو رسوم کمالوي   اي منُور به تو نجوم جالل«
 قافیه  و هموزن  بایکدیگر همها زوج  تمام این،کمالـ الل   ج، رسومـ  نجوم  تو،  به ـ تو  مقرّر، به ـ  منور، ويـ اي (

  .)هستند
  » دانم  و در باطنش غیب نمیبینم بر ظاهرش عیب نمی«
  ) دانم نمیـ  بینم  نمی، غیبـ  عیب ، باطنشـ در، ظاهرش ـ بر (
  »  خاك آدم گشت گلشنزفیضش  زفضلش هر دو عالم گشت روشن«
  ) گلشنـ  روشن ،  گشت ـ گشت، ك آدمخاـ  هر دو عالم ، زفیضشـ زفضلش (
  . .... ..ي  گزینهجز  از نثر مرصع هستند، بهاي  نمونهها  گزینهي مهه :تست !

  .  خطاییي  عطایی و اي حکیمی که پوشندهي اي کریمی که بخشنده) 1
  ... . داشت و این امالك را برجايبدان خداي که این افالك را برپاي ) 2
  . همتایی  خلق جدایی و اي اَحدي که در ذات و صفات بیِ راكاي صمدي که از اد) 3
  .  همه جا کشیدهدریغش  بیمت همه را رسیده و خوان نعحسابش باران رحمت بی) 4
 نظیر ، که اجزاي این دو بخش) »و« ِ  حروفِ دو سوي( نخست قابل تقسیم به دو بخش است ي گزینه: پاسخ ?

  ـ  عطـایی ، ي بخـشنده ــ   ي  پوشنده، کهـ  که  ، حکیمیـ  کریمی  ، ايـ اي  : اند ك و در حرف آخر مشتروزنهم به نظیر 
  خطایی
ـ ایـن   : » این امالك را برجاي« و » این افالك را برپاي داشت«:  ازاند  دو بخش مورد نظر عبارت،  دومي  گزینهدر
 دوم حذف شده ي خست از پایان جمله ني  جملهي  به قرینه» داشت« ِ  فعل، ايبرپـ  برجاي  ،  امالك ـ   افالك، این
  .   استقبول  در ترصیع نیز قابلکرد  که در سجع مشکلی ایجاد نمیچنان  که این نوع حذف هماست
 دیگري که هاي  ترصیع هستند اما واژههاي  داراي شرط» اي احدي که« و » اي صمدي که« سوم گرچه ي  گزینهدر
  .ظر نیستند داراي این تنااند  این دو بخش آمدهمیان
M هبه ؛باشد  نیامدهاي  اضافهي  هنگامی برقرار است که میان دو بخش موردنظر، هیچ واژه یا جملهترصیع :توج 

  . ترصیع باید بالفاصله در پی هم بیایندِ  بخشدو عبارت دیگر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   تواند قـسمتی از   باشد بلکه هر بخش می ـ برخالف سجع در ترصیع الزم نیست که دو بخش موردنظر حتماً از یک جمله تشکیل شده
  .یک جمله یا خود یک یا چند جمله باشد

 شود ي ترصیع سؤالی طرح نمی ـ در ادبیات عمومی کنکور از آرایه..  
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 ترصـیع را  ِ  بخش دوم،  عبارتي  بخش اول و ادامه»  همه را رسیده  حسابش باران رحمت بی  « چهارم   ي  گزینه در
  :اند مشترك نظیر، هم وزن و در حرف آخر یربهتقسیم هستند که نظ ِ این دو بخش به اجزایی قابل. دهد  میتشکیل
   کشیده ـ  رسیدهجا، همهـ  همه را ، دریغش بیـ  حسابش  بی، نعمتـ  رحمت ، و خوانـ  باران
  .کردید  انتخاب میرا سوم ي گزینه باید

  
  ) ناقص( غیرتام هاي جناس) 2جناس تام ) 1: ناس را باید به دو نوع اصلی تقسیم کرد جي  آرایه: جناسـ  4
  

 متفـاوت از آن  معنـایی  بـار  یک بیت یا عبارت به کار رود و هـر  در  بـار دو اي  هرگاه واژه: جناس تام   
  :توجه کنید ها نمونه  به این؛آید تام پدید می   جناسي  آرایه،شودبرداشت 

  جاري:  ستصراع نخ مدر     
  : روان »  بازیابد روان، چنان چون شده/ خرامان بشد سوي آب روان «
  وحجان و ر:   مصراع دومدر     

  خود، خویشتن:   نخستي  جملهدر      
  : خویش ». برادر که دربند خویش است نه برادر و نه خویش است«

  خویشاوند، فامیل:   دومي  جملهرد      
  گورخر:   مصراع نخسترد    

  :گور »1 گور بهرام گرفت، دیدي که چگونه/  همه عمر گرفتی هرام که گور میب«
  قبر:  اع دوم مصردر    

  . ... ..ي است مگر در گزینه  پدید آمده» جناس تام« ي  آرایهها  گزینهي  همهدر :تست!
  عشق شوري در نهاد ما نهاد) 2   چو خواب آید، کجا خواب، آري:  بگفت) 1
   اشکبوسي بزد بر بر و سینه) 4  ي من اندر حصار نايبه دل چو نانالم ) 3
به . (  مورد یکسان استدو  تکرار شده است اما معناي آن در هر » خواب« ي  واژه،  نخستي  گزینهدر :پاسخ ?

  .) توجه کنید1 زیرنویسِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   رف تکرار یک واژه در کالم  ،دانید  که می  گونه انهمـ بایـد درهرمـورد،      تکرارشـده ي  نیست بلکـه از واژه تام  جناسي  پدیدآورنده،  ص

 هـا  آن اما ازتکـرار  اند تکرارشده» برادر«و »  بهرام «هاي واژه   گرچه ، قبلی ي  ونمونه نمونه  دراین دلیل همین  به ؛ متفاوت برداشت شود   معنایی
  . است نیامده  جناس پدیدي آرایه
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  ). فعل (»گذاشت«عناي سپس در م)  اسم (»سرشت« ابتدا به معنی ؛ ست ا  دوبار آمده»نهاد« ي  واژه،  دومي  گزینهدر
  .   است» مسعود سعد سلمان« ِ زندان ست و سپس نام ا  به کار رفته»نی« ابتدا در معنی »ناي« ،  سومي  گزینهدر
 است » به  «  ِ  زیرا ابتدا حرف اضافه و معادل؛ تاس ته جناس تام شکل گرفي  آرایه»بر« از تکرارِ ،  چهارمي  گزینهدر
  .کردید را انتخاب می نخست ي گزینه باید fآید  از آن برمی» سینه « یا » پهلو « سپس معناي و

آشـنا  ) برانگیـز  هاي ایهـام  واژه(هاي رایج در آفرینش این آرایه       تام، باید با واژه    جناسبراي رسیدن به تسلط در      
اي و  آشـنایی بـا مفـاهیم پایـه    گرفت؛ فعالً کار ما  کار را در کتاب همایش ادبیات با هم پی خواهیم    باشید که این  

  .هاي اصلی است نکته
  

 یکباشند و در  اختالفی جزئی داشته یی زیر هرگاه دو واژه در یکی از موارد آوا :  ناقصهاي جناس*   
  :آید  ناقص پدید میوند، یکی از انواع جناسبیت یا عبارت به کار ر

  :  چند نمونه؛  است)ها حرکت( کوتاه هاي مصوت دو واژه در اختالف)  الف
  1ملْکـ  ملْک ، ملکـ  منکَر، ملَک  ـکُند، منکرـ  کَند
  .گویند  می ناقص حرکتیجناس ،  این نوع جناسبه
  
  ):فرض کنید بلند هاي مصوت و  صامتها حرف را در اینجا معادل ( دو واژه تنها در یک حرف است    اختالف)   ب

  دسمنـ  کمند باز،ـ  ناز : اختالف در حرف آغازین  

  بازارـ  بیزار ، آستانـ  آستین : اختالف در یکی از حروف میانی  

  2بازـ ، بار غریوـ  غریب :اختالف در حرف آخر  

  .گویند می ) مطَرّف( ناقص اختالفی جناس ،  این نوع جناسبه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لَکـک ،  فرشته: مللْک ،  پادشاه: ملْک ،  پادشاهی: مدارایی: م 

   چه در دو   مانند آن؛ بودها آن هاي مطرح بود که در آن تفاوت دو واژه در نقطه  »  جناس خط « نام   ا ب ،در گذشته نوعی دیگر از جناس     ـ
 که قبالً نیز اشاره گونه  زیرا همان؛  این نوع از جناس چندان با معیارهاي زیباشناسانه هماهنگ نیست اما؛شود دیده می» ناز«و » بار «ي واژه
؛ بـراین  رسـد   امري منطقی به نظر نمـی است،»  آوایی «اي  در تعریف انواع جناس که آرایه     ها واژه» ِ  نوشتاري« توجه به شکل     تنها ،کردیم

 تنها بلکه به این دلیل که ،اند  مختلفگذاري  نه از آن جهت که در نقطهدارندناز جناس ـ ز و باز باـ  بار هاي  گفت که واژهتوان میاساس 
 جناس برقـرار  ها آنتوان میان  ان تفاوت دارند و نمیش در دو حرف از سه حرف تشکیل دهندهناز ـ  بار  امادر یک حرف تفاوت دارند 

  .دانست
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  : بیش از دیگري دارد،  یک حرف،  واژهیک ) پ
  ماـ  شما ، مینـ  کمین : در ابتدا یک حرف بیشتر دارد  

  خالصـ  خاص ، میانـ  مین :د در میانه یک حرف بیشتر دار  

  نامیـ  نام ،جان ـ جهان: در انتها یک حرف بیشتر دارد  

  .گویند می) زائد( ناقص افزایشی جناس ،  این نوع جناسبه
  
  :  نمونه؛آید  دیگر پدید میي واژه) یا چند( واژه از ترکیب دو یک ) ت

  »دلبر زکرم به دل برآمد/  آمد لبردل خلوت خاص د«  
 اما در مصراع نخـست و در  اند  مستقل از هم به کار رفته    جزءبه صورت دو   »بر« و   » دل«در انتهاي مصراع دوم     (

  .) است آمده از ترکیب این دو پدید »دلبر« ، ابتداي مصراع دوم
  :اي دیگر  نمونه.گویند می مرکّب جناس ،  این نوع جناسبه
  »ي که جفا نیز کنند چه بندمهردل بر آن / ر نمایند و وفا نیز کنند مهدلبران «

  
  : نمونه ؛اند  اما از نظر امالیی متفاوت،  واژه از نظر آوایی یکساندو ) ث

  ، خویش ـ خیشغالبـ  قالب ، خاستن ـ سبا، خواستن ـ  صبا
  1.گویند می لفظی جناس ،  این نوع جناسبه
  
  :  نمونه؛ حروف استِ جایی  دو واژه در جابهاختالف)  ج

  اهمالـ  امهال ، لقب ـ   قلب، نباتـ  بنات
  .گویند می ناقص قلب جناس ،  این نوع جناسبه
  
   جناس باشد؟ي  آرایهي  پدیدآورندهتواند  کدام گزینه میهاي واژه :تست !

  تقامـ قیامت ) 4  طهارتـ سیادت ) 3  فیضـ فضل ) 2  نظرـ هنر ) 1
 حروف در هر دو ي بقیه ترتیب باید ، که دو واژه در یک حرف تفاوت دارند اختالفی جناس ناقصدر :وجهت

  .  استادق نیز صدر مورد جناس ناقص افزایشی این شرط ؛واژه یکسان باشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آورند شمار می را از اقسام جناس تام به»  لفظیجناس «و »  جناس مرکّب «، نظران برخی صاحبـ.  
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 با که در دو حرف مشترك و در یک حرف اند  از سه حرف تشکیل شدهها  واژه،2 و 1 هاي  گزینهدر: پاسخ ?
، دو واژه در بـیش از یـک   3 ي در گزینـه .   متفاوت استها آنترتیب دو حرف مشترك در  اما ؛هم تفاوت دارند 

 دارد و ترتیب حروف مشترك نیز یشتر یک حرف ب» قامت« از » قیامت« ،  چهارمي  در گزینه. اختالف دارندحرف
  .یدکرد را انتخاب می چهارم ي گزینه باید ← یکسان استها آن بین
  
  ؟وجود ندارد » جناس ناقص« ي  کدام گزینه آرایهدر: تست !

  قت است تا برگ سفر بر باره بندیمو) 2  ه کم دیده باشد زمین و زمانک) 1
   فرصت شمار یارا، نیکی به جاي یاران) 4   افسانه است و افسون، روزه مهرگردون ده) 3
 ،  دومي  برقرار اسـت و در گزینـه    اختالفیاس ناقص    جن » زمان« و   » زمین« میان   ،  نخست ي  گزینه رد:  پاسخ ?
 گرچه از نظر آوایی نزدیک بـه   » افسانه« و   » افسون« ،  سوم ي در گزینه .   ناقص افزایشی  ِ   جناس »بر« و   » برگ« میان
 جنـاس نـاقص   ي  این دو واژه را پدید آورنـده توان  اما چون در بیش از یک حرف تفاوت دارند، نمی     هستند هم

  .  ناقص افزایشی برقرار استجناس  » یاران« و »یارا« ِ  چهارم میاني در گزینه. 1دانست
  
  2. است  پدید آمده» جناس مرکّب« ي ، آرایه......جز  به زیرهاي  تمام بیتدر :تست !

  ؟ عزم تماشا که راست، رویم ما به فلک می/  و راست  از چپرسد هر نفس آواز عشق می) 1
   و ترك خودي کنیگیري  خو با غریبه/ که با ما بدي کنی خوبا، بنا نَبود ) 2
  چو حلقه بر درکامروز منم /  گرفته حلقه در بر ، گفت می) 3
  درد اگر در بند درمانند، درمانندکه با این /  نیاز آرند، ناز آرند قاندرین حضرت چو مشتا) 4
 » راسـت «اسـت امـا در مـصراع دوم      رفته به کار    »راست« ي  واژه ،  نخست ي  مصراع اول از گزینه    در:  پاسخ ?

  ) روي اي خــوب (»خوبــا« ي  واژه،  دومي در مــصراع اول از گزینــه. اَسـت   + را : اســت از دو واژه  شــدهتـشکیل 
 ي در گزینه).   حرف اضافه (با و) خلق و خو( خو است از  تشکیل شده» با،خو«است و در مصراع دوم  رفتهبه کار 
ر:   پیشوندي استِ است و سپس یک فعل  از دو واژه پدید آمده  در ابتدا  »درمانند«چهارم   که با این درد اگر در فک 
  !  درك ادبی باالي شماستي  نشانه سومي گزینه انتخاب ← مانند میدر( درمانند ،اَند درمان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   انـسانی  علوم ي رشته و مربوط به عمومی  مطرح در کنکورِ برقرار است که خارج از مباحث»  اشتقاق «ي آرایه»  افسانه«و  »  افسون«بین  ـ 

.  است

  تست تنها براي تمرین بیشتر و برانگیختن ذوق و درك  جزء سؤاالت کنکور عمومی نخواهد بود و این ،  ناقصِ تشخیص انواع جناسـ
  . است  شما طرح شدهادبی
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  .  جناس برقرار استي ، آرایه... ...ي  گزینهجز  بهها،  قافیه در تمام گزینههاي  واژهمیان: تست !
   روي، خاك و پر از آب سرش پر ز/ همی ریخت خون و همی کند موي ) 1
  برهنه ببین این تن روشنم/ کنون بند بگشاي از جوشنم ) 2
  کمندافکن و گُرد و شمشیر گیر/ ر به سهراب گفت اي یل شیرگی) 3
  نچنان چون شده باز جوید روا/ ان خرامان بشد سوي آب رو) 4
M هت پایانی و دست کـم یـک صـامت       باید   قافیه   هاي واژه  که دانیم یم :توجت پـس از در مصوآن مـصو  
 جنـاس نیـز داشـته    هم  بیش از این حد باشد تا جایی که با    تواند  می ها  آن در   ها  واج اشتراك باشند، اما    یکسان
 سجع ي  آرایهي  را نباید پدید آورنده قافیههاي واژه است و  که سجع در نثر مطرح    باشیدتوجه داشته   . باشند

  !)جناس داشته باشند اما سجع هرگز توانند  قافیه میهاي اژهپس و( .1در نظر گرفت
 اما اگـر از ایـن   شود، است که عیناً پس از قافیه تکرار می)  هایی یا واژه (اي  واژه،  که ردیف دانیم می: توضیح ?
 یـا بـه طـور    ؛ آید بلکه قافیه اسـت  شمار نمی ت شود، دیگر ردیف به برداشيها آن جداگ ي در هر مورد معنا    واژه

  .اشندب داشته تام  نباید جناسها ردیف : خالصه
 و » مـوي « ناقص میـان  ِ  جناس،روشنـ  جوشن  ، رويـ موي  :  ل و دوم اوي  قافیه در گزینههاي واژه :پاسخ ?
  .  استآشکار، » روشن« و » جوشن« و » روي«
  . جناس نیستندي آورنده پدید،  که از هیچ جهتاند  بیتي  قافیه»گیرشمشیر« و »گیرشیر«  سومي  گزینهدر
 از آن يها آن اما در هر مورد معناي جداگ، است ر شده در پایان هر دو مصراع تکرا    » روان« چهارم نیز    ي  گزینه در
 ←. دارنـد  جنـاس تـام   ،  و آشکار است که ایـن دو واژه  روانـ روان :  قافیه در این بیت   هاي واژه ← آید برمی
  .  دقّت شماستي نشانه سوم ي گزینه انتخاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  از نظر وزن  سجع نیز در نظر گرفت و آن در حالتی است که بیت مورد نظر ي  آرایهتوان  میها  در برخی از بیتایم  که گفتهگونه همانـ

  :   دوم و سوم هم قافیه هستند؛ نمونه،  اولهاي پایانی قسمت هاي و واژه)  بیت چهار لختی (شود  تقسیم میمساويبه چهار قسمت 
  » حافظ«را  داـگ ندـارون کـ ق ، هستی کیمیاي اینـک  مستی در عیش کوش و تنگدستی هنگام  
  »موالنا «ستگدا  او که کمینه،یافت  چنین بختماه  برنتافت  دیدن او، شکافت هـه او مـ ماز  
.کند  نقشی بازي نمی،  سجعي  پایان بیت در پیدایش آرایهي  نیز قافیهها نه بیت در این گوبینید،  که میگونه همان
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  نوي ادبی معهاي آرایه
  
 کالسـیک و معاصـر ایـران و     ادبـی در ادبیـات  هاي ترین آرایه یکی از رایج   ): تناسب (مراعات نظیر ـ   1

 دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت که در خـارج از آن بیـت یـا       آوردن  عبارت است از    و دآی  می شمار جهان به 
  . برقرار باشدها آن آشنا و خاص میان اي  نیز رابطهعبارت

 بـدن  ِ  اجـزاي ،  مجنـون ولیلی  ،  شیرین و  خسرو ،  پروانه  و  شمع ، بلبل و   گل هاي  هرگاه واژه  ، نمونه براي  
در یک بیـت یـا عبـارت بـه کـار      )   آتش، هوا، خاك/  باد ، آب( دید گذشتگان  از عنصر طبیعتچهار یا  انسان

  :توجه کنید ها نمونه  به این؛ است  در آن بیت یا عبارت رعایت شدهها واژهروند، تناسب 
  »  و به غفلت نخوريّ تا تو نانی به کف آري/ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاراند «
  » سعدي«  .) طبیعت هستندهاي شید و فلک همگی جزء عناصر و پدیده و مه و خوربادابر و (
  » چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم/  قوت رفتن به پیش دوست ددستم ندا«
  » سعدي«  ) پا، سر،  دستمیانتناسب (
  »آتش همه آب زندگانی گردد/ گر باد به دوزخ برَد از کوي تو خاك «
  »ابوسعید ابوالخیر«   ) تش و همچنین دوزخ و آتش آ،  خاكباد، ، تناسب میان آب(
  » خوانی و قمري به ترانه بلبل به غزل/ هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید «
  »  بخاراییِ خیالی«     .)  و بلبل و غزل و ترانه آشکار استقمريتناسب (
  » بلند دودِ  هزار ستون شعله به طاقِ دختران/ آلود   رود گلِ دختران«
  »احمد شاملو«  )گر از یک سو و طاق و ستون از سوي دیدودب میان شعله و تناس(
  » دگريِ آویزِ کسان گردن/ و تو چون مروارید / ی است  خالی یک تنهایِ صدف / بسترم«
  » هوشنگ ابتهاج«  .) آویز برقرار است  مروارید و گردن،  صدفِ تناسب زیبایی میان(
  ؟ است نشدهرعایت )  تناسب( نظیر  مراعاتي  آرایهه کدام گزیندر :تست!

   بیفشرد پا سر بریدنِ پی) 2  چو غنچه شکایت ز کارِ بسته مکندال، ) 1
   او دمِ چه زنم چوي ناي هر دم ز نواي شوق) 4  برافراخت پس دست خیبرگشا) 3
سر « ِ  میان دومي ، در گزینه)  غنچه بسته استهاي گلبرگ (» بسته« و » غنچه« نخست میان ي  گزینهدر: پاسخ ?
)  ایرانـی  موسیقی سـنّتی  هاي  همچنین یکی از دستگاه، آهنگ (»نوا«و )  نی (» ناي« چهارم بین ي  و در گزینه»و پا 

  .شود نمی دیده ها  میان واژهاي  سوم چنین رابطهي  اما در گزینه،تناسب برقرار است



  هاي ادبی رایهآشنایی با آ  12

 تضاد پدیـد  ي د، آرایهنا عبارت به کار رو  یک بیت ی   رهرگاه دو واژه با معناي متضاد د       ): طباق(تضاد  ـ   2
  :  چند نمونه؛1آید می

  )امیدـ ناامیدي  (»میدي بسی امید استو ندر«
  )نکندـ بکند  (» خدا بکند،  رحم اگر نکند مدعیکه«
  . تضاد وجود داردي ، آرایه..... .ي  گزینهجز  زیر، بههاي  تمام گزینهدر :تست !

   هم اوت رهبر آید، گفتا اگر بدانی/ مم کرد گفتم که بوي زلفت گمراه عال) 1
ق پذیرد آزاد استز/ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود ) 2    هر چه رنگ تعلّ
  ت زیرِ پرِ ماس، امروز همه روي جهان:/  بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت) 3
   خاستي و پریدن ز کجااین تیزي و تند/  و ز آهن ّ گفتا، عجب است این که ز چوبی) 4
 و » روي« سوم ي  و در گزینه»آزاد« و » غالم« دوم   ي ، در گزینه  »رهبر« و   » گمراه« نخست   ي  گزینه در: پاسخ ?
  ) ! نیستندهم و آهن ضد چوب . (  دقّت شماستي نشانه چهارم ي گزینه انتخاب ←متضادند »زیر«
  
 یا آن دو را هم نسبت دهیم به  مفهوم متضاد را   دو هرگاه):  پارادوکس( یا تناقض    نما متناقضـ   3
 اسـت و معمـوالً معنـایی     ظـاهري ، البته این تناقض. گیرد می نما شکل  متناقضي آرایه ، جمع کنـیم چیز یک  در

گرد کالمی گاهی در حرف      ؛ است  آن نهفته  ِ   در پس  عمیق مـثالً، وقتـی   ؛رود  روزمرّه نیـز بـه کـار مـی      هاي  این ش 
 و به ظاهر سخنی ایم  نسبت دادههایمان  پر بودن و خالی بودن را به جیب»  پر از خالی استهایم جیب« مگویی می

واقع مـا بـه کمـک ایـن     در. برند پی می ، است  آن نهفتهوراي به مفهومی که در  همه اما   ، ایم  آورده برزبانمتناقض  
  . ایم بیان کرده از طنز هایی ایه خود را همراه با مِ  فقر و نداري،  شکلترین خالصهآرایه در 

  : ادبی ي نمونهچند 
  .) است نسبت داده شده ناامیديبه  امید( »میدي بسی امید است نو در «
 ِ  پـس در ترکیـب  ، دولت یعنی خوشبختی و ثروت و متـضاد فقـر اسـت    ( »دار ، خدایا به من ارزانی     فقر دولت«
  .) است تضاد به هم نسبت داده شدهمدو مفهوم  » فقردولت«

  » پریشان کردم ِ  جمعیت از آن زلفکسب    که من،  بطلب کام، آمد عادت  خالفاز «  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تناسب  ي  از آرایهاي  زیرمجموعهتوان  تضاد را میي  پس آرایه؛از آنجا که تضاد نوعی رابطه است و شاید آشکارترین نوع رابطه باشدـ 

 باید تناسب را انتخاب کرد، بلکه ي  تضاد، گزینهي  بتوان به جاي گزینهها ست به تگویی  اما این به آن معنا نیست که هنگام پاسخ؛ دانست
.  جدا از هم در نظر گرفتي این دو را، دو آرایه
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چنان که من آرام   هم؛ رسیدکام و آرزوي خود به توان  از آن چه برخالف معمول و عادت است می       :  بیت معناي
ــرارمو  ــفته ق ــف آش ــه دســت آوردم ي  را در زل ــار ب ــت. (  ی ــودن : جمعی ــع ب ــاطر جم ــض،  خ ــشانی مت   اد پری

از سـوي دیگـر    و  و قـرار   آرام سـو    از یـک   ،  بیت با زیرکی   این که حافظ در     بینیم می)  تغییر و تحول  : آمد خالف
  .)ستا شده دادهدو چیز متضاد به یک چیز نسبت (است   نسبت دادهش یارزلف را به پریشانی

ت اما شـوال نـوعی جامـه اسـت و ضـد      اس  نسبت داده شده  عریانی به شوال  ( » عریانی است  ِ   شوالي اش جامه «
  .) عریانی
  . ... ..ي  مگر در گزینه، است  پدید آمده»نما متناقض« ي  زیر آرایههاي  تمام گزینهدر :تست !

  نکرد خوابی کرد و گذر  گذرها چه خیال/ سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی ) 1
   چراغ دل برافروزي، اَر مددجوییاز این باد / آید نسیم باد نوروزي  ز کوي یار می) 2
  رفت ز هر موجی هزاران نیش می/  شاه ي از این سد روان در دیده) 3
  است مهمانی  دل من آمدهي به خانه / گنجد کسی که وسعت او در جهان نمی) 4
 فعلبرقرار است اما این دو  تضاد ي آرایه »نکردگذر« و »کردگذر« نخست بین دو فعل ي  گزینهدر: توضیح ?
 نـسبت داده شـده در   »خـواب  « و گذر نکردن بـه  »خیـال  « زیرا گذرکردن به اند نما پدید نیاورده   متناقض ي آرایه
  1.اده شود دنسبت چیز یک نما باید دو موضوع متضاد به  که در متناقضحالی
غ  شـدن چـرا  است که خود عاملی است براي خـاموش   نسبت داده شده باد به چراغ افروختن  دوم بر ي  گزینه در
خودتـان  . ( اسـت  نهفتـه  روان سد ِ  سوم در ترکیبي پارادوکس گزینه). اند شده دو چیز متضاد به هم نسبت داده    (

 و از گنجد  که از یک سو وسعتش در جهان نمیگوید  چهارم شاعر از کسی سخن میي در گزینه.)  کنیداستدالل
 ← .) اسـت  به یک فرد نسبت داده شـده ظاهر متضاد  به ِ دو موضوع( دل شاعر جاي دارد ي  دیگر در خانه  سوي
  ! است باال و درك ادبی شمِ  دقّتي نشانه نخست ي گزینه انتخاب

  

 برقرار کنـیم  اي رابطه) »ب « و »الـف «مثالً ( دو مورد ِ  بین، هرگاه در یک بیت یا عبارت  ): قلب(عکس  ـ   4
  »ب«، »الـف  «یا  است »ب «، »الف « یا »ب « »ِالف«:  مثالً بگوییم...  فاعل و مفعولی و     ،  اسنادي ، اضافی ي رابطه(
ا  ،  در بخش دیگري از همان بیت یا عبارت        گاه و آن ...) و آورد   را بین آن دو مورد همان رابطه را برقرار کرده امـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مثالً در این دو نمونه، نیز هست»نما متناقض« تضاد ي  در بعضی از موارد، آرایهتنهاـ  :  

  »  جاري استها جویبار لحظه/ ر  سرشاتهیاز «   » دار  خدایا به من ارزانی فقردولت« 
 در مثالً،؛  تضاد وجود نداردي نما، آرایه  متناقضهاي  از نمونهبسیاري ؛ از سوي دیگر در  در اغلب موارد، تضاد داراي تناقض نیستو

.  دیگر همین تستي سه گزینه
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، »ب«یـا   »الـف  « » ِب «:   بگـوییم بـار  مثالً ایـن . (گیرد  عکس شکل میي  آرایه،  با هم عوض کنیمراجاي آن دو   
  : چند نمونه.) 1 را آورد» الف «، » ب «است یا » الف«
  ». اقوام ایرانی است روح ِ اعتدال و اعتدال ِ روحِ حافظ مظهر«
  

  » بهرام گرفتگور  که چگونهدیدي    همه عمر گرفتی  میگور  کهبهرام «  
  

  »در رـبلقه ـو حـنم چــم روزـامــک  رـ بدرلقه ـرفته حـ گ، فتـگ یــم«  
  
 توضـیحات  گـاه  و آن)  لَف(هرگاه دو یا چند جزء از کالم بدون توضیحی در پی هم بیایند  : و نشر  ّ  لفـ   5

 ؛گیـرد   و نـشر شـکل مـی   ّ  لـف ي آرایه) نشر(شود  آورده ها آندر پی ) به همان تعداد (ها آناز   هر یک    بهمربوط  
  : هنمون

  »  گل زمن آموخت،  شمع زمن،  زمنپروانه  یدندر افروختن و سوختن و جامه«  
  .) من جامه دریدن را آموخت من افروختن را و گل ز من سوختن را، شمع ز پروانه ز(
 لف و نشر دقّت کنید و سعی کنید بـه عنـوان تمـرین بـدون اسـتفاده از      ي  برجسته از خلق آرایه ي  این نمونه  به

 نشرها را پیدا کنید، تا زیبایی این روش گفتاري بر شما روشن شود  وها  داخل پرانتز، ارتباط میان لفتوضیحات
  :آورند  ادبی به شمار نمیهاي  آن را جزء آرایشجهت  دریابید که بیو

   شمشیر و خنجر به گرز و کمندبه  مندــل ارجـبرد آن یـه روز نـب«  
  » نه و پا و دستـر و سیـ را سالنـی   و درید و شکست و ببستبرید  

 به گرز پاي یالن را ؛ یالن را دریدي  به خنجر سینه؛ز نبرد آن یل ارجمند به شمشیر سر یالن را برید        به رو (  
  .)  و به کمند دست یالن را بستشکست

  
 و آیـه  یـا   رویدادي تاریخی و مـذهبی  ،  و افسانه  داستان هرگاه با شنیدن بیت یا عبارتی به یاد        :تلمیحـ   6

 یک داستان یا باشید که تعریف مستقیمِ توجه داشته ؛  تلمیح است ي  داراي آرایه   آن بیت یا عبارت    ، بیفتیم حدیثی
 بلکه هرگاه شـاعر و نویـسنده یـک موضـوع مـستقل را      ،آید شمار نمی  تلمیح به ،ذکر مستقیم یک حدیث و آیه     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؛ نمونهگویند می»  عکستشبیه «شود به آن  هرگاه این حالت در تشبیه دیدهـ :  
.  زاغ مانستیپر به  طاووسِ دم،  اوِ  جمالِ و در پیش طاووس نمودي  دم چون زاغ پر  اوِ  ریاحینِ عکساز «
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هاي  تلمیح. گیرد  میي تلمیح شکل بیفتیم آرایهنیز ... اي بیان کند که ما به یاد یک داستان، آیه، حدیث و               گونه  به
» همایش ادبیات نـشر دریافـت  «ها براي شما آشنا باشد، در کتاب  هاي درسی را که شاید برخی از آن      مهم کتاب 

  :  نمونهچند اما فعالً ؛ام یک مشخص کرده به یک
وي نفروشـم      /  رضوان به دو گندم بفروخت       ي پدرم روضه «   سـخن اصـلی   ( » ناخَلَف باشم اگر من بـه جـ

 نیـز    خوردن گندمخاطر  او از بهشت بهشدن  آدم و راندهحضرتداستان اما در آن به    ارزشی دنیا است    یشاعر، ب 
  ).است اشاره کرده

ا موضـوع   اعتبـاري قـدرت دنیـوي اسـت     موضوع اصـلی بـی   (»نظران ملک سلیمان باد است      پیش صاحب « امـ 
نشسته بر باد در فرمان حضرت سلیمان بود و او «ه است که خواننده به یاد این باور مذهبی ک اي بیان شده گونه به

  .)افتد نیز می» نمود  اش طی ارض می قالیچه
موضـوع اصـلی   ( »  سـخن گـویم  آخر من از دیوانگی با ماه مـی   /  سخن   گویی چرا با من نمی   ! رویا پري! ماها«

 کردن  که نگاه نیز هستپیشینیان باور اینمصراع دوم یادآور  اما مهري یار است توجهی و بی ي شاعر از بی  گالیه
  .)کند  میتر  دیوانگان را دیوانه، به ماه
  ؟ است نشده تلمیح گنجانده ي  کدام گزینه آرایهدر: تست !

  لک الفتی را مِ متحیرم چه نامم شه) 2   ...چو اسکندر آمد ز دریا به دشت) 1
  ه را ز دریا نشناخت تو کوِ مجنون) 3   او برنتافتِ  دیدن،  او مه شکافتِ از مه) 3
B ا ی که سخن از مطلب مشخّصشود می  تلمیح هنگامی آفریدهي  آرایه،شد  که گفتهگونه همان :راهنماییباشد ام 

  . نیز بیفتد، ماجرا یا آیه و حدیثی خواننده به یاد داستان بیان شود کهاي آن مطلب گونه
یکی از رویـدادهاي زنـدگی اسـکندر را بیـان       مستقیماً   نخست   ي گزینه  که آشکار است   گونه همان: پاسخ ?
  . تلمیح نداریم←جز تعریف همین داستان نیست  و هدف شاعر بیان موضوع دیگري به کند، می

  .»علی السیف االّ ذوالفقار الّ ا الفتی« ِ  دوم اشاره دارد به حدیثي گزینه  
  . ماه دو نیمه شد، ست که هنگام تولّد پیامبر اسالم سوم یادآور این باور مذهبی اي گزینه  
 اما سخن  کوه و بیابان اشاره داردر چهارم با زیبایی به داستان لیلی و مجنون و سرگردانی مجنون د           ي گزینه  

  .اصلی شاعر بیان عشق عمیق عاشقان خدا به خداست نه تعریف داستان لیلی و مجنون



  هاي ادبی رایهآشنایی با آ  16

 فردي دیگر را در میان اثر خود جاي دهـد،  ي  بخشی از شعر یا نوشته   ،  دههرگاه شاعر یا نویسن    : تضمینـ   7
  :  چند نمونه؛1است نموده تضمین  یا نوشته راشعرآن 

  ادـاك بـت پـربــر آن تــت بـمـ رحهــک  اکزادـی پردوسـفت فـ خوش گهـچ  
  »  جان دارد و جان شیرین خوش استکه   استکش هـه دانـوري کـیازار مـم«  
 میان از فردوسی را در ی معروف سعدي بیتبینید،  که میگونه و بیت بخشی از بوستان سعدي است و همان   د این

  . است شعر خود عیناً نقل کرده
  : است  بیتی از حافظ را تضمین کرده» هماي رحمت« ِ   نیز در غزل معروف»شهریار«یاد   زندهباشید،  به یاد داشتهاگر

  ا غیب خوشتر بنوازد این نوا رِ  لسانکه   دمشوق او ناي هر دم ز نواي   زنم چوچه  
  » بنوازد آشنا را،  پیام آشناییبه  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی «  

عنـوان آخـرین    هاي درسی در کتاب همایش ادبیات آشنا خواهیدشد؛ اما حاال بـه       هاي کتاب   با دیگر تضمین    
  :توجه کنید) 4 و 3ات از ادبی (»خسرو« این بخش از داستان بهنمونه 
طـور    و همان». صدمتی که جهان تیره شد پیش آن نامدار  به نواخت حریف   ي یکی از خروسان ضربتی بر دیده     «

  :  است»  فردوسیي شاهنامه« هاي  یکی از مصراعِ  آخر، تضمیني جملهدانید  که می
  »تیره شد پیش آن نامدارجهان   بزد تیر بر چشم اسفندیار«  

  »رستم و اسفندیاررزم «       
 چنـان برجـسته    آناي  صفتی را در فرد یـا پدیـده  ، هنگامی که شاعر یا نویسنده    ): غلو ، مبالغه(اغراق  ـ   8

 ي ، آرایـه باشـد  ر آن حد و اندازه وجود نداشته  به آن صفت د    یابی  امکان دست  ،در عالم واقع   کهنشان دهد   
 و تـر کنـد   سـخن را جـذّاب  باشـد کـه     بیان شده اي اید به گونه  البته این ادعاي غیرممکن ب    . شود می اغراق آفریده 
  :  چند نمونه؛نظر نرسد به و غیرواقعی شعارگونه

  ». که بوي نسترن مست است و هشیارش کندترسم   خوابیده زیر نسترن،  پیرهنال یارم به یک«
ل نسترن هم  که حتی بوي خوش گکند  در این بیت خواب یارش را چنان لطیف و سبک توصیف می   شاعر  
  ! آن را آشفته سازدتواند می

  : شعرهایش توجه کنیدگیريِ  و عالم زیباییي  این اغراق طنزآمیز حافظ دربارهبه  
  »کنند  گویی که شعر حافظ از بر میقدسیان   :  گفتشق ع، آمد خروشی صبحدم از عرش می«  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا اگر تنها به معنا و   که نوعی خاص از تضمین به شمار میشود می نامیده»  درج «، آوردن عین متن عربی آیه یا حدیثی در سخنـآید ام

.آید شمار می  که نوعی تلمیح بهگیرد  شکل می»ّ حل «ي  آرایه کلی آیه یا حدیث اشاره شودمضمون
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 در ادبیـات قـدیم   » حکـیم فردوسـی  « در آثار حماسی است و     اصلی توصیف  هاي  اغراق از دستمایه   ي آرایه  
در ادبیات معاصر، شاید بیش از هر شاعر دیگري از این آرایـه بهـره    ) بامداد. ا (» احمد شاملو  یاد زنده« و   فارسی
  :اند برده
  هرـ م، اكـین پــ زِ روي زمبرّيـب   اگر چون ستاره شوي بر سپهر«  
  » الین من بیند که خشت است بچو  م از تو پدر کین منـ هدـبخواه  
  » فردوسی«  ) رهایی از انتقام پدرنبودن اغراق در ممکن(  
/  بلنـد اسـت  اي و پیـشانیت آینـه   / ... نوازند  میلبکی نی/ به شکوهمندي   / در رقص عظیم تو      / ها  آنتوف«  

  »احمد شاملو«  ».تا به زیبایی خویش دست یابند / نگرند که خواهران هفتگانه در آن می/  بلند وتابناك 
  ) بلندي و تابناکی پیشانی اواغراق در شکوهمندي رقص معشوق و(
  
ـ ،  دلیلـی غیرواقعـی و تخیلـی      ،  نویسنده بـراي موضـوعی     یا هرگاه شاعر    : حسن تعلیل ـ   9 پـذیر و   ا دل ام
  .یابد  دهد به حسن تعلیل دست میارائه کننده قانع
 دماوند ي  در مورد علّت ابرپوش بودن قلّه»بهار ي  دماوندیهي قصیده« نمونه به دلیلی که در این بیت از براي  
  : دقّت کنید، است  شدهذکر

  » به ابر چهر دلبندبنهفته/ تا چشم بشر نبیندت روي «
 ، است شدهبیان  افراد دانا سخنی  این مثال از اخالق ناصري که در آن دلیلی غیرواقعی اما نسبتاً جالب براي کم            به
  : کنیددقّت
زیرا که مرا :  ، زیادت است؟ گفت) زدن حرف(تو از نطق )  شنیدن (ِ چرا استماع:   کهاز حکیمی پرسیدند«  
  ».  و یک زباناند  دادهگوشدو 
  

  ؟است شاعرانه و زیبا ذکر شدهبراي کدام موضوع علّتی غیرواقعی اما » حافظ«در این بیت  :پرسش
  »بستدرِ سراي نشاید بر آشنایان / باشدم ز دست خیال  ب نمیمجال خوا

 اوست، اما  زیرا عاشقِ؛تواند فکر و خیال معشوق را از ذهن خود بیرون کند و به خواب برود          شاعر نمی : پاسخ
ي  خیال یار آشنا و همدم من است و درست نیست کـه انـسان درِ خانـه   : آورد براي این موضوع چنین علّتی می     

 !ي خود راه ندهد نگشاید و او را به خانه) یارخیال (به روي دوست و آشنا ) شاعر ذهن خود را«یعنی (خود را  
در جلـد اول  . سـازان اسـت   م در انتشارات اندیشه   اتنامه مربوط به چندین سال پیش و تألیف         گفتم که این درس   (

فعالً کافی است که شما با . ام تري براي اثبات یا رد این آرایه ارائه کرده کتاب همایش نشر دریافت، روش عملی    
  .)دیوآرایه آشنا شمفهوم کلی این 
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 کنـد و یـا بخـشی از سـخن او     اده استف» المثلی ضرب«هرگاه شاعر یا نویسنده در سخن خود از      :  مثَلـ   10
 » مثَـل « ي  به کـار رود، آن بخـش از کـالم داراي آرایـه    المثل باشد که امروزه به عنوان ضرب     شده معروفقدر   آن
  :بیتاین   نمونه دربراي. 1باشد می)  مثلارسال (
  ) چانه:  زنخدان( »  زنخدانشِ هزار تشنه جگر را چه/ آرد   و تشنه باز میبرَد به آب می«

  .است »گرداند  و برمیبرد می) دریا(آدم را تشنه تا لب آب « المثل  اول معادل ضربمصراع
  : این بیت دقّت کنیدبه
  » دیواري از دیوار ماگر بود کوتاهتر/ آلود ماست   دیوار طبع پست خاكگمان بی«

  » سیمین بهبهانی«   مثل  
 به کار المثل  امروزه به عنوان ضرب» موالناي نامه نی«ست این بیت از  مصراع نخ اید،  گونه که احتماالً شنیده     همان
  :رود می

  »  درون من نجست اسرار منوز/  خود شد یار من ّ هر کسی از ظن«
المثـل    ضـرب این کتاب ـ امروزه به عنوان دیگر  هاي عبارت از سیاريتان سعدي نیز ـ مانند باین عبارت از گلس

  »ادبان از بی: ادب از که آموختی؟ گفت: لقمان را گفتند«: کاربرد دارد
  

یا بـراي اثبـات   )  معموالً پیچیده( مطلبی شدن  هرگاه براي تأکید یا روشن     : تمثیل و اسلوب معادله   ـ   11
  :  نمونه؛ ایم  را به کار گرفته2یل تمثي  آرایه،مثالی بیاوریمموضوعی 

  »  کار، که کشتِ  آن درود عاقبتهرکسی/ من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش «
 که من اگر خوب یا بدم ربطی به شما ندارد و شما همان بهتر که گوید  در خطاب به زاهدان و واعظان میحافظ
 هنگام درو آن چه را که خود کاشته است برداشـت  هرکسیه ک چنان هم ) مصراع اول( اعمال خود باشید  مراقب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا آن ضربالمثلی  ضربي هرگاه بیت یا عبارتی به یادآورندهـرا باشد، آن بیت یا عبارت   در آن به طور مستقیم بیان نشدهالمثل  باشد ام
 ي یادآورنـده   تلمیح است زیرا بهي داراي آرایه»  یدم و نرسیدمچو گرد در قدم او دو«؛ مثالً مصراع  دانست» تلمیح«ي  توان داراي آرایه   می

  . رسی به گردش هم نمی:   استالمثل ضرباین 
   گویند می تمثیل نیز روند  نمادین دارند و براي بیان مطالب اخالقی و عرفانی به کار میي  آن جنبههاي  که شخصیتهایی به حکایتـ 

 اما این شود،  روشن از آن بیان میاي  نمونه، رچه ماهیت هر دو یکی است و براي اثبات و تأکید مطلبیگ. ( تمثیل تفاوت داردي  آرایهباکه 
»  کلیله و دمنه« و »  مثنوي معنوي«حکایات .) شود  بیان می تمثیلي آرایهچه که در   است از آنتر  بسیار طوالنی تمثیلیهاي حکایت درنمونه 

 که است استدالل هاي  تمثیلی یکی از شیوههاي همچنین بیان حکایت. آیند  ادبیات فارسی به شمار می تمثیل درهاي  نمونهترین معروفاز 
.نمایند  میگیري ی را در آن زمینه نتیجه حکمی کلّ،  روشن و قابل قبول از موضوعیي  یک نمونهي  آن با ارائهدر
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 خود در مصراع نخست را ثابـت  ي  حافظ براي این که درستی گفته بینید  که می  گونه همان).  مصراع دوم  (کند می
 براي آن ذکر  مثال و نمونه آن براي همه آشکار است به عنوان ِ  در مصراع دوم موضوعی ساده را که درستیکند،
  .دکن می

  ». شکندهمی که سنگی است که گوهر ، آوري بر حکیمی غالب آید، عجب نیست  جاهلی به زباناگر«
  »گلستان سعدي«  

 شکـست  ادب  فردي دانا و مؤدب از فردي نـادان و بـی  ،  لفظیاي  که اگر در مشاجرهگوید  این جا سعدي می    در
.  گوهري ظریف و ارزشمند را بـشکند واندت  میارزش  سخت و بیسنگی که همچنان  نباید تعجب کرد،  بخورد،

  .)است موضوعی ساده و آشکار به عنوان نمونه و مثال براي اثبات موضوعی نسبتاً پیچیده ذکر شده
  
 یعنـی در  ،  را معادل هـم دانـست  ها آن توان  هستند که می اي  عنوان شده به گونه    ِ   دو موضوع  تمثیلگاهی در    *

 تـوان  مـی  چنین  هم؛ به نظیر مشابه یکدیگرند   نظیر در نظر گرفت که      اجزایی معنایی  ،  از دو موضوع   هریک
 این ِ شرط الزم( نمونه و تأکید دیگري دانست توان  به عبارتی هریک را می؛ دو موضوع را عوض کرداینجاي 
  .)اشند بمستقل ي جملهباشد و هر کدام یک   به کار نرفتهساز  پیوند وابسته،  دو موضوعبین  این است کهجایی جابه
بیش از   هنديسبکشاعران  آن در اشعار هاي  که نمونهشود  میگفته معادله اسلوب ،  چنین شکلی از تمثیل به
  :  چند نمونه؛شود  دیگري دیده میي  دورههر

  »گردد  گران می،  در وقت سحرگاهخواب  گردد آدمی پیر چو شد، حرص جوان می«  
  » يصائب تبریز«    

 پیونـد وابـسته   ها آناست و بین   تشکیل شده  مستقل ي جملهر مصراع این بیت از یک        ه ،بینید  که می  گونه همان
  :  را عوض کرد، یعنی گفتها راحتی جاي مصراع  بهتوان است و می ه کار نرفتبهساز 

  گردد  پیر چو شد، حرص جوان میآدمی  گردد  گران می،  در وقت سحرگاهخواب  
 مصراع دیگر مشابهی در نظـر  ر دها آن براي توان یی وجود دارد که میاجزا معنایی نظر  در هر مصراع از چنین  هم

  : گرفت
  گران شدنجوان شدن  وقت سحرگاهپیري  خواب آدمیِ حرص

  
  »النسا زیب «  » چراغ خانه را،  اولکُشد  دانا میدزد  عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را«  
  .اند جایی  قابل جابهها  و مصراعاست  تشکیل شده مستقلي جمله این بیت نیز هر مصراع از یک در

   چراغِ کشتناز هوش بردن    خانهِ چراغ فرزانهِ هوش دل  دزد داناعشق   :تناظر معنایی
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  » سعدي«    » قابیـه بیفکند عـواند کـجا تـ کمگسی  ن نه مرد آن است که با غمش برآیددل م«  
براي هریـک از عناصـر   . هستند جایی  و قابل جابهاند  تشکیل شده مستقلیهاي هجملن بیت نیز از     مصراع ای  دو

  : یافت نظیري در مصراع دوم توان  مصراع اول نیز میمعنایی
  افکندن عقاباز پس غم برآمدن  ابعقغم  مگسی مندل
  
  ر است؟ زیر اسلوب معادله برقراهاي  کدام یک از بیتدر :تست !

  همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟/ همچو نی زهري و تریاقی که دید؟ ) 1
   نگه داردشناکه آشنا سخن آ/  دوست ِ حدیث دوست نگویم مگر به حضرت) 2
  کُند باد خزان از هم جدا را میها  برگ/ مهري دوستان از هم جدا شوند از سرد می) 3
  ودي نیاورمشمعم که جان گدازم و د/ پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم ) 4
 این جاي دو مصراع توان  پس نمی، است  آمده » که«ند وابسته سازِ     دوم پیو  ي  دو مصراع در گزینه    بین: پاسخ ?

 معادل چهارم عناصرِ معنایی دو مصراع ي روشن است که در گزینه.)  این گزینه حذف است. ( کردضبیت را عو
ودي  دوجان گداختن « ِ  معادل» به یک شعله جان دادن« نیست و » شمع« معادل » پروانه«و مشابه هم نیستند یعنی 

  .  نیست» بر نیاوردن
اي براي مصراع دیگر نیست؛ بنابراین در این بیت اصـالً      یک از دو مصراع مثال و نمونه        هیچ نخست   ي در گزینه 

معادله حالت  باشید که اسلوب توجه داشته(معادله نیز وجود نخواهد داشت       تمثیل وجود ندارد؛ در نتیجه اسلوب     
  .)خاصی از تمثیل است

 مـستقل  ي  از دو مصراع از یک جملههریک  ـ 2 ـ مصراع دوم مثالی است براي مصراع اول  1: سوم ي در گزینه
ل  از عناصـر معنـایی مـصراع او   هریـک همچنین براي  ـ  3  تشکیل شده است و میان آن دو حرف ربطی نیست

  :  معادلی در مصراع دوم یافتتوان می
  جدا شدنجدا شدن    )که سرد است (باد خزانريسرد مه  ها رگبدوستان
  ! آفرین:  بگویمتوانم می فقط اید را انتخاب کرده سوم ي گزینه  اگربنابراین

  

 هـر دو معنـا   که در کالم به کار رود اي که داراي دو معنی است به گونه)  یا ترکیبی(هرگاه واژه :  ایهامـ   12
 ایران و جهان ِ دبیات بسیار زیبا در اهاي  که یکی از آرایهگیرد  ایهام شکل میي ، آرایه برداشت باشد  قابلاز آن   
چنین  و ایهام تناسب و هم(ي ایهام  رمز اصلی موفقیت در پیداکردن آرایه» برانگیز ایهام«هاي   آشنایی با واژه.است
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  .ام نشر دریافت آوردهادبیات همایش ها را در کتاب جلد اول  ژهاست که فهرست این وا) جناس تام
  :  چند نمونه؛1یک بر دیگري برتري ندارد کی از آن دو معنا است و گاهی هیچ منظور اصلی تنها یگاهی

  »  کردمخوابش  شیرین و بهي گفتم افسانه/  زحسرت فرهاد مرد  خون بود و نمیِ غرق«
  » فرخی یزدي«    
  شینن  و دلزیبا  

  : شیرین
   فرهادي معشوقه  
  عشق     

  :مهر  »  رخَت روزِ مرا نور نمانده استمهرِ بی«
  خورشید     

 درآن زیباي  هاي  نمونه که یکی از،  داراي معنایی ایهام برانگیز دانستتوان  یک جمله را می  ّ   موارد نادري کل   در
آورد  میي رهایی از چنگ سهراب به نیرنگ رو    که رستم برا   جا  آن شود، می  فردوسی دیده  ي اهنامهبیت زیر از ش   

 ، جوانگوید اگر بار دیگر تو نیستی بر من پیروز شوي از کشتن من به نام و آوازه خواهی رسید و سهرابِ   و می 
  :گوید گاه فردوسی به زیبایی می  آن؛پذیرد  سخن او را میدالنه ساده

  »رپذی  دل  سخن  این  ببود  و بداد   پیر  گفتار  به سر   جوان  دلیرِ «  
  . را پذیرفت)  رستم( آن پیر گفتار    

  : به گفتارِ پیر دادسر
  ! آن پیر از دست دادرف را به خاطر حسرش    

  
  ؟نیستي ایهام  ي مشخص شده در کدام گزینه داراي آرایه واژه :تست !

  ت نکوست زلف دوست پریشانیبويبر / لی حافظ بد است حال پریشان تو و) 1
  گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست/ جاي آر  به عهدشد و گفتم صنما  دي می) 2
  ببرد زود به جانداري پادشهش/  بدین سان شکند  قلبیار دلدار من ار) 3
  ایم دامی که بضاعتی نداریم و فکنده/ ما کن قلب  فروشی نظري به تو که کیمیا) 4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پیمان، زمانه ( عهد، ) رایحه، آرزو (بو)   عجیب، ناشناس(» غریب«، )  مردمک چشم، خلق(» مردم«، »شیرین«، »مهر«، »هوا «هاي واژهـ (، 

 ایهام بـسیار بـه کـار    ي  در آفرینش آرایهفارسی هستند که در ادب هایی جزء واژه) پیوسته، شراب(مدام ؛ )دل، تقلّبی، مرکز سیاه    (قلب
. است  کنندهکمک ،  ایهامي دا کردن آرایهدر پی» ایهام برانگیز «هاي  به عنوان واژهها آن و به یاد سپردن اند رفته
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  :آید  برمیدو معنا» بو«ي  ي نخست از واژه در گزینه: پاسخ ?
  . زلف دوستي  رایحه به دلیل  

   زلف دوست  بويبر
  . زلف دوستآرزوي در     

پیمان و قرار؛ این واژه در مصراع دوم داراي : آید ي نخست تنها یک معنا برمی    در مصراع گزینه  » عهد«ي    از واژه 
  :ایهام زیبایی است

  
  . من وفاداري نیستعهد و پیمان در   

   وفا نیستعهددر این 
  . وفاداري نیستدوره زمانه در این     

  :ي سوم داراي ایهام است در گزینه» قلب«ي  واژه
  .شکند  میدلگونه  بدین   

   بدین سان شکندقلب
  .شکند  را در هم میقلب سپاهدر آرزوي      

  :داراي ایهام زیبایی است» قلب«ي چهارم نیز  در گزینه
  ما توجهی کندل  به   

   ما کن قلبنظري به
   ما نگاهی بیفکني تقلّبی سکّهبه      

  ! را انتخاب کردیدي دوم گزینهآفرین بر شما اگر 
 کدام » معذوردار ما را، اي شیخ پاك دامن / آلود    می ي حافظ به خود نپوشید این خرقه     « بیت   در :تست !

   ایهام دانست؟ي  داراي آرایهتوان  را میگزینه
  معذور) 4    آلود  میي خرقه) 3  نپوشید) 2  خود به) 1
B آید کمکی هم از دست ما برنمی!   تست بسیار سخت استاین :توضیح!  

  : پس  1.رود میکار    به» اختیار خودبه« یا » خودي خودبه« در معنی فارسی در ادبیات »خود به« ترکیب: پاسخ? 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رَد در وطنم/  باز روم  خود به  کهجا  ایننامدم خود به من«:  نمونهـ آن که آورد مرا، باز ب «  
  » مولوي» «  که هشیارم و بیدار، یکی دم نزنمات / گویم می خود به تو مپندار که من شعر «یا
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  . خود نپوشیدبرتن  
  : نپوشیدخود به

  . اختیار خود نپوشیدبه  
  !است  از حد درس و مشق مدرسهفراتر آن است که آشنایی شما با ادبیات فارسی  ي نشانه نخست ي گزینه انتخاب
ي  آیـا واژه » شاید به خواب شیرین فرهاد رفتـه باشـد   / امشب صداي تیشه از بیستون نیامد       «در بیت   : پرسش

  شیرین ایهام دارد؟
شکل معنا کرد؛ من لـذّت  دو به توان  کلّ مصراع دوم را نیز می» شیرین«ي  ایهام در واژه وجود  الوه بر    ع :پاسخ

ق باشیدن را بکنید؛گیرم؛ سعی خودتا کشف این نکته را از شما نمی   ! موفّ
  

  :  را بررسی کنیماي  بهتر است نمونه،  درك آسان این آرایهيبرا : ایهام تناسبـ  13
 این ها نمونه  هر یک از این حال ببینیم در؛) آرزو،  هوس، هوا و آسمان (هستید آشنا »هوا« ي با معانی متفاوت واژه

 جملـه  در »هـوا «واژه در کدام معنا یا معانی به کار رفته است طوري که بتـوان آن معنـا یـا معـانی را بـه جـاي        
  :جایگزین کرد
  ه داردـا نگـته تـرِ رشـ دار ساهــنگ  رَت هواست که معشوق نگسلد پیوندگَ) 1
  ست روا انـرمـ و فیزـانگ تنهـــ فنینـچ  ست واــر هـنیاد آن بـه بـو عشقی کـچ) 2  
رَت هواي وصال است ح) 3  ـ کایدـب  افظاـگر در سويـ اهل هنر شه خاك درگه  

  »آرزو« :شود  تنها یک معنا برداشت می»هوا« ي  از واژه،ل اوي  نمونهدر
، در »هـوا « ي اژه پـس و ؛» هـوس « و دیگـري  »هوا«آید، یکی خود   دو معنا بر می»هوا« ي  دوم از واژه ي  نمونه در
  . دوم ایهام داردي  در نمونهامال ایهام ندارد  اوي نمونه

 اما پس از خواندن مصراع دوم معناي دیگر ، است رفته به کار »آرزو« تنها در معناي »هوا« ي  سوم واژهي در نمونه
 ي حـافظ بـا هنرمنـدي واژه    است که دلیل به این تنها   این موضوع؛کند نیز به ذهن خطور می)  هوا و آسمان  (آن  
 تنهـا معنـاي   ،  با خواندن مصراع نخـست  خواننده ،  در این بیت   یعنی ؛ است  را در مصراع دوم به کار برده       » خاك«
 میـان  که تناسبی  به خاطررسد  می» خاك« ي واژه  دوم به  اع اما وقتی در مصر    کند،  برداشت می  »هوا« را از    »آرزو«
 توان نمی گرچه ،کند  میخطور  نیز به ذهنشباشد » آسمان« که  »هوا«معناي دوم    وجود دارد    » آسمان« و   » خاك«

  . کردجاگذاري در مصراع اول »هوا«آن را به جاي 
 جـایش   یکی از معانی آن را بتوان بهتنها که است  تناسبایهام در کالم داراي   اي  واژه گوییم  هنگامی می  پس

 دارد  کالمهاي واژه به خاطر تناسبی که با یکی دیگر از واژه    در جمله جاگذاري کرد، اما معناي دیگر این         
  : دیگر توجه کنیدي نمونهدو  به ؛به ذهن خطور کند اما قابل جاگذاري نباشد
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  )پول رایج: نقد روان (»حافظ «»مکنش عیب، که بر نقد روان قادر نیست/ لب دلش کرد نثار مفلس اگر ق» عاشق«
  )ي تشبیهی اضافه( دل ي تقلّبیِ  سکّه: دلقلبِ: ي قلب قابل جاگذاري است تنها یکی از معانی واژهدر این بیت 

ا قابـل   (کند  در همین مصراع به ذهن خطور می  » دل«ي    به دلیل وجود واژه   ) دل(اما مطمئناً معناي رایج قلب       امـ
در ایهام هر دو (در این بیت ایهام تناسب دارد نه ایهام » قلب«نابراین ؛ ب!) دللِد ←قلبِ دل : جایگزینی نیست
  ).توان در کالم جاگذاري کرد معناي واژه را می

  »1 بسوخت بیگانه ِ  من از خویش برفتم دلچون/ آشنایی نه غریب است که دلسوز من است «
  :باشد می  ت و داراي دو معناي متفاوتبرانگیز اس  ایهامهاي  جزء واژه» غریب« ي شد واژه  که گفتهگونه همان

  ناشناس و ناآشنا) 2  عجیب) 1  
 کمـی با :  گزینی است یا نه  قابل جاي» غریب« این معانی به جاي ِ دويل این بیت آیا هر   ببینیم در مصراع او    حاال

 کـه   جیب نیستع( جاگذاري کرد » غریب« به جاي توان  را می » عجیب« که تنها    یابیم  درمی ، دقّت در مفهوم بیت   
 علّـت . کند می باشد نیز به ذهن خطور    »ناآشنا« که   » غریب«اما معناي دوم    )  آشنا و خویشاوندي دلسوز من است     

  .آشکاري دارد) 2تضاد( تناسب »ناآشنا« در این مصراع است که با »آشنا« ي این موضوع وجود واژه
بـا   ؛ باشـد » عجیب« معنا قابل برداشت است که همان  تنها یک» غریب« ي از واژهدرواقع  در این مصراع    بنابراین  
 اما قابل جایگزینی کند نیز به ذهن خطور می) ناآشنا (» غریب«، معناي دیگر »آشنا« ي  دلیل وجود واژهبه این حال
  .دارد تناسب ایهام ، یا به طور خالصه)تضاد( تناسب ي  ایهامی بر پایه» غریب« ي  به همین دلیل واژه؛ نیست
  شود؟ می  کدام مورد دیده،  مصراع دوم همین بیترد :ستت !

  . ایهام دارد» بیگانه« ي واژه) 2  . ایهام دارد» خویش« ي واژه) 1
  . ایهام تناسب دارد» بیگانه« ي واژه) 4  . ایهام تناسب دارد» خویش« ي واژه) 3

  
  خویشاوند) 2  خود ) 1  :  در ادبیات فارسی داراي دو معنی است» خویش« ي واژه: پاسخ ?
) خویشاوند(  اما معناي دوم آن ؛قابل جاگذاري است پس ایهام ندارد به جاي آن »خود« مورد نظر تنها مصراعدر 
ا  کنـد   بـه ذهـن خطـور مـی    ، که میان این دو برقـرار اسـت     )  تضادي( و تناسبی    » بیگانه« ي  وجود واژه  دلیل به امـ 
 ي گزینه ( تناسب یا ایهام تناسب داردي  در این مصراع ایهام بر پایه    » خویش« ي واژه ←  نیست جایگزینی قابل
  ) سوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   خـود شـدم، دل    ي عشق از خود بی  دوستان براي من دل بسوزاند؛ زیرا وقتی من به واسطهعجیب نیست که آشنایان و  : معناي بیت ـ

..بیگانگان نیز به حال من سوخت

  نامید» ایهام تضاد «توان را می»  ایهام تناسب«است و در این موارد »  تناسب«نوعی خاص از » تضاد«شد    که قبالً گفتهگونه همانـ.
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  یان بعلم
  

 ایـن   بـراي نمونـه  ؛ بـریم  هاي گوناگونی بهـره مـی   زبانان براي بیان منظور و مقصود خود از روش          فارسی ما  
  : کنیم  به چند روش بیان می» اعتراض نداردجرئت  اودر برابرترسد و  از رئیسش میفالنی «موضوع را که مثالً 

  . ت ندارد به رئیسش اعتراض کندئفالنی جر :  صراحتبا) 1  
  . فالنی پیش رئیسش مثل موش است : تشبیهبه کمک ) 2  
  . است پیش رئیس  موش رفته: استعارهبه کمک ) 3  
  . ندارد رئیسش دل اعتراض کردن فالنی پیش:مجازبه کمک ) 4  
  .لرزد  می،  فالنی دست و پایش پیش رئیسش: نایهکبه کمک ) 5  
 باال ي  که در نمونهگونه  و همانپردازد  در زبان فارسی می،  مفاهیمِ به بررسی این روشهاي گوناگون بیان بیان علم

  : کردبندي  دستهلی در پنج گروه اصتوان دیدید، این روشها را می
  .و کنایه استعاره مجاز، ، تشبیه ، کردن  صراحت بیانبا
  

 اشتراکی که در صفتی دارند، بـه  ي  در تشبیه دو مورد بر پایه؛ همگی با مفهوم تشبیه آشنا هستیم    : تشبیهـ   14
   صـفت نامنـد،   مـی ٌبـه  مشبه شود،  و موردي را که مشبه به آن تشبیه می   مشبه مورد اصلی را     ؛شوند  مانند می  هم

 ِ  از قبیـل هـایی  واژه گـاهی در تـشبیه از     .1شـود  می  نامیده شبه هوج دلیل شباهت یا     ، ٌبه   میان مشبه و مشبه    مشترك
 هـا  آن کـه بـر هماننـدي داللـت دارنـد و بـه       کنـیم  استفاده می...  و » چون هم«، »بکردارِ«، »ِ  بسان«،  »مانند«،  »ِ  مثل«

)  کـن ، رپایـه ( از چهـار عنـصر   »حداکثر« گفت که هر تشبیه توان  پس به طور خالصه می ؛گویند می تشبیه ادات
  :آید میپدید 
  تشبیه ادات) 4  شبه وجه) 3  ٌبه مشبه) 2  مشبه) 1  
  : پردازیم  ادبی به بررسی ساختار تشبیه در این بیت میي تر با این آرایه  آشنایی بیشبراي

  »  فرشته بر سر او سایه گستر استچونان  که مادر دانا به روز و شب  بخت آن خوش«
  است؟ زي به چه چیزي تشبیه شده چیچه که پرسیم  از خود مینخست

  ٌبه مشبه:   فرشته، مشبه: مادر ← است  به فرشته تشبیه شدهمادر :پاسخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و آشکارتر استتر  برجستهٌبه مشبهمعموالً این صفت در ـ  .
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  است؟ ادر را به فرشته تشبیه کردهم  خاطر اشتراك در کدام صفتبه  شاعرپرسیم  میسپس
  .ندکن  این دلیل که هر دو از انسان مراقبت و محافظت میبه :پاسخ
  به این موضوع اشاره شده است یا نه؟ که آیا در این بیت پرسیم  میحال

  شبه وجه:   گستربودن سایه  ←   مراقبت و محافظت استبه معنايست که ا  اشاره شده» گستربودن سایه« زیرا به ؛ بله  :پاسخ
  ؟نهاست یا  شبیه استفاده شدهت ت ادااز  که آیا در این تشبیهکنیم  نهایت دقّت میدر  

  ادات تشبیه:  ان چون؛ بله :پاسخ
 ؛ شـده ذکرتشبیه )  رکن( هر چهار عنصر ،است که در آن  زدهاي  در بیت مورد نظر شاعر دست به تشبیه      پس  

  .شود  حذف میتشبیهاما در اغلب اوقات معموالً یک یا دو جزء از 
  چند نکته* 
 ٌبـه   ذکر مشبه و مـشبه بدون هیچ تشبیهی  وشود می  گفته» دو طرف تشبیه« ، بهٌ   مشبه و مشبه   به : اول ي نکته '

  .)باشد  حذف شده  لفظیي  به قرینهها آنکه یکی از  مگر این. (گیرد شکل نمی
  :  نمونه؛شود  میٌبه  باعث تأکید بر همانندي مشبه و مشبهحذف ادات تشبیه : دومي نکته' 

 بـر  ادات تشبیه حذف شـده تـا   (» مادرم در مهربانی فرشته است « ← » تمادرم در مهربانی مثل فرشته اس     «  
  .)فرشته بودن مادر تأکید شود

 کـشف  که ذهن خواننده به تکاپو بیفتد تا دلیل شـباهت را خـود     شود  باعث می  شبه حذف وجه  : سوم ي نکته '
 و این باعث لذّت شود  اثر همراه می   ي آورندهتشبیه با پدید   آفرینش   در خواننده   ،شبه  در واقع با حذف وجه     ؛کند

  :   نمونه؛افزاید  کالم میهنري بیش از حذف ادات تشبیه بر ارزش شبه  به همین دلیل حذف وجه؛گردد ادبی می
  » مادرم مثل فرشته است« f» مادرم در مهربانی مثل فرشته است«  
 ي اضـافه  و بـه صـورت   پیوندند  به کمک کسره به هم میٌبه مشبه مشبه و  ،  در زبان ادبی   گاهی : چهارم ي نکته '

  :  چند نمونه؛شوند  میبیان تشبیهی
  2 رخسار، زنجیر گیسوِ  ماه،  نورِ دانش،  گمراهیِ  بیابان،1یاي عشق کیم،  سرو، تیرِ مژگانقد  
  .آیند الیه می ٌ مضافبه به صورت مضاف و  بیه است که در آن مشبه و مشبهي تشبهی حالتی از تش اضافهپس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وجود کند است که عشق نیز مانند کیمیا که مس را به طال تبدیل می از آن جهت عشق به کیمیا تشبیه شده»  کیمیاي عشق«در ترکیب  -1

.نماید می تبدیل یافته ناچیز انسان را به وجودي کمال
 و بافتنـد   میحلقه  است که در گذشته گیسو را به صورت حلقه، نخست آن»زنجیر گیسو «ِ  تشبیهیي  در اضافه شبه وجه -2

  .گرداند دار نیز عاشق را اسیر خود می  گیسوي دلکند،  که زنجیر انسان را اسیر میگونه هماندوم آن که 
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   وجود دارد؟»  تشبیهي آرایه« کدام گزینه در :تست !
  کند، رسوا شود  چون لب وامغز  بیي پسته) 2  گردد آدمی پیر چو شد حرص جوان می) 1
  به رخ برنهاد از دو دیده دو جوي) 4  کردار شیر دش بر زمین بر، بهز) 3
E به  و مشبهمشبه شد، ته تشبیه گفِ  که در تعریفگونه همان :راهنمایی  ،  واقعِ  یعنی در عالم؛اند دو مورد جدا از هم ٌ

به  مشبه و مشبهذکر چنین هم .اند دو واقعیت مستقل   این که یکـی از آن  مگر تشبیه الزامی است ي  براي پیدایش آرایهٌ
  .باشد  قبلی حذف شدههاي ه جملِ  لفظیي به قرینه)  معموالً مشبه(دو 
 زیرا در ایـن  ؛ است  یا حرص به جوان تشبیه شده      گفت که آدمی به پیر     توان  نخست نمی  ي  گزینه در: پاسخ ?

ما کسی به نام ( آدمی و حرص هستند و خود واقعیت مستقلّی در عالم خارج نیستند صفت » جوان« و »پیر«بیت 
انسان هستند نـه انـسانی     و پیر و جوان صفتباشد پیر یا جوان   تواند  نداریم بلکه هر فردي می     » جوان« یا   »پیر«

  .) مستقل
در .  و خود واقعیت مستقلّی در عالم خارج نیـستند باشند پسته می صـفت  »رسوا« و »مغز بی« دوم نیز ي  گزینه در

دو شخص مـستقل در  ) »شیر«و » او«(است و این دو  مانند کرده» شیر« به  را)او(ي سوم شاعر نهاد جمله       گزینه
است؛ اما این موضوع به  گرچه در این مصراع نهاد جمله ذکر نشده  ). برقرار است شرط اول   (عالم خارج هستند    
زدش بر زمین )  رستم(او : توان نهاد جمله را به کالم اضافه کرد است و می ي لفظی روي داده دلیل حذف به قرینه

  .کردار شیربه بر 
اشـک  (و است و این د مانند کرده» يجو«ا به هاي روان بر چهره ر ي چهارم، شاعر در ذهن خود اشک       در گزینه 
ا شـرط دوم   .) شرط اول برقرار است(مستقل در عالم خارج هستند و  دو مورد جدا از هم      ) »جوي«و  » روان امـ

ي لفظـی نیـز حـذف       مـشبه بـه قرینـه      ؛اسـت   در این مصراع ذکـر نـشده      ) اشک روان (برقرار نیست؛ زیرا مشبه     
 همیشه جاي آن در جمله محفوظ اسـت و  ،ي لفظی حذف شود    رینهاست؛ زیرا هرگاه جزئی از جمله به ق         نشده
  .وجود ندارد» روان اشک«افزودن آن را به جمله اضافه کرد؛ اما در این مصراع جایی براي توان  می
 مـشبه شـود،   ِ  جـایگزین ٌبـه   مشبه،  در کالمهرگاه . است  شده»روان اشک« جایگزین »جوي« در این جمله   پس
 يهـا  آنکه این آرایه در صفحات بعدي به صـورت جـداگ   گردد  استعاره تبدیل می ي آرایه  تشبیه به  ي آرایه

  .کردید را انتخاب می دوم ي گزینه باید ← بررسی خواهد شد
  است؟  هر چهار رکن تشبیه ذکر شده،  کدام گزینهدر :تست !

  بسته است کار جهان غنچه گرچه فروچو) 2  چو ننمود رخ شاهد آرزو) 1
رِ رستم زال بود) 4  چو جوشن بپوشید پرخاشجوي) 3 رَش چون ب ب  
 و انـد  خـواه  هر دو دل:   وجه شبه؛ است د شدهمانن) یار زیبارو  (»شاهد« به   »آرزو« نخست   ي  گزینه در: پاسخ ?

یـرا  زن مصراع ذکر نشده  تشبیه نیز در ای ِ   ادات ).است  شبه ذکر نشده   وجه ( باید تالش کرد   ها  آنبراي رسیدن به    
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  . است  به کار رفته» که وقتی« در این مصراع در معنی »چو«
روبسته است هم کار جهان ف:   وجه شبه؛ است مانند شده)  به ٌ مشبه (» غنچه«به )  مشبه (» کار جهان« ،  دومي  گزینهدر

  به کار رفتـه اسـت   »مانند« ِ   در این مصراع به معنی     »چو« ؛ است  شده ذکروجه شبه    ← هم غنچه فروبسته است   
  . است ادات تشبیه نیز ذکر شده ←
  .ین مصراع هیچ تشبیهی وجود ندارد آمده و در ا» هنگامی که« به معنی »چو« ،  سومي  گزینهدر
رَش« ،  چهارم ي  گزینه در ا وجه شبه ذکر نـشده  ،  ادات تشبیه» چون« به و ٌ شبه م »  زال ِ  برِ رستم « مشبه است و     » بام 
  !  شماستدقّت ي نشانهم  دوي گزینه انتخاب ← است
  ؟است کردهمشخص  به درستی  را  موجود در این بیتِ  تشبیههاي  پایه،  کدام گزینه:تست !

  » کوه  امواج گران کوه از پیز   بر همغلتید به رود سند می«
  لتیدن غ: شبه وجه ؛ کوه:  بهٌ مشبه ؛رود سند: مشبه )1
   گرانی: شبه وجه ؛  کوه: به ٌ مشبه ؛ رود سند:  مشبه )2
   غلتیدن: شبه وجه ؛  کوه: به ٌ مشبه ؛  موج :مشبه )3
به   مشبه؛ موج:  مشبه )4    گرانی: وجه شبه ؛  کوه :ٌ
:  مـشبه  ←اسـت    مانند شدهاند  که در پی هم قرار گرفتهاییه  است که امواج رود سند به کوه     روشن :پاسخ ?
  کوه:  ٌبه  مشبه؛ موج
است که شاعر موج را بـه    رود سند و کوه وجود داشتههاي  چه صفت مشترکی میان موجپرسیم  از خود می  حال

سنگینی و ( بلکه گرانی  (!) غلتد  زیرا کوه نمی غلتان بودن باشدتواند نمیکوه مانند کرده است؟ مطمئناً این صفت 
  .کردید  را انتخاب می چهارمي گزینه باید ←  آن دو استِ  مشتركِ ویژگی)  بزرگی
 کدام پایـه از  » من خویشتن اسیر کمند نظر شدم/ او را خود التفات نبودي به صید من « بیت  در :تست !
  است؟  شده تشبیه حذفهاي پایه

  ادات تشبیه) 4  وجه شبه) 3  ٌبه مشبه) 2  مشبه) 1
E و شبه گاه به دنبال وجه  آن؛ است شبیه شدهنخست با دقّت مشخص کنید که چه چیزي به چیزي ت      :راهنمایی 

  .  نهیا اند ادات تشبیه بگردید که آیا ذکر شده
  نظر : مشبه: پاسخ ?
  کمند : ٌبه مشبه
  ). است در بیت به این موضوع اشاره شده (شود  میها آنیا انسان اسیر  نندک هر دو اسیر می:  شبه وجه
  .کردید را باید انتخاب می چهارم ي گزینه ← نشده ذکر:   تشبیهادات
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گاه چنین امري ممکن  هیچ ؛شود  نامیده می»جازم« دیگر اي  به جاي واژه   اي  کار رفتن واژه   به :مجازـ   15
قـدر   آن«ي  جملـه  بـراي نمونـه در   ؛ برقـرار باشـد  اي رابطـه  که میان آن دو واژه در خارج از کالم  مگر آن  نیست
 میان این دو ي است و رابطه  به کار رفته»غذا« به جاي » ظرف« ي  واژه.»  تمام ظرف را بخورمتوانم  که میام گرسنه
  . قرار دارد» ظرف« در داخل »غذا« است که آنواژه 
  1:گر به کار رود و مجاز شکل بگیرد دیاي  به جاي واژهاي  که واژهشود  زیر باعث میهاي ابطه روالًمعم  
  ) داخل کالس آموزان دانش  به جايکالس(د زیر خنده  کالس زدني همه:   جایگاهیي رابطه )1  
  )تبال ایران تیم فوبه جاي ایران(ایران در مسابقات فوتبال آسیایی قهرمان شد :  به جاي جزءکل )2  
  ) وجودِّ کُل  به جايسر (به کشتن دهی سر به یکبارگی :   به جاي کلجزء )3  
  )سخن به جاي زبان(مرا  اي زبان تو بس زیانی مر:  اي  وسیلهي رابطه )4  
بـه   گوزنان شاخ (ز شاخ گوزنان برآمد خروش    / چو سوفارش آمد به پهناي گوش       :  جنسی  هم ي رابطه )5  
  .)شد می شاخ گوزن ساختهز  اکه کمانی جاي

  
  ؟ است نرفته در معناي مجازي به کار شده  مشخصي  کدام گزینه واژهدر :تست !

  و همی خست روي آب همی ریخت) 2  ابر همی گرد رزم اندر آمد به) 1
  شدم نظر من خویشتن اسیر کمند) 4  گفت  میبیت به یاد روي شیرین) 3
 ي رابطه(   اشک  به جاي» آب«، )  کلجاي جزء به( آسمان  به جاي»ابر« ،3 تا 1 هاي  ترتیب در گزینهبه: پاسخ ?
 در معنـاي  »نظر« ، چهـارم ي گزینه  اما در، است به کار رفته)  جزء به جاي کل( شعر  به جاي» بیت«و  )  جنسی هم

  . آمده نه در معناي مجازي)  نگاه(حقیقی خود 
  
 کـدام واژه در معنـاي   » رجا که تویی تفرّج آنجاسـت  ه/  سر باغ و بوستان نیست       راما  « بیت   در :تست !
  است؟  به کار رفته» مجازي«

  تفرّج) 4  بوستان) 3  باغ) 2  سر) 1
E است  معمول و حقیقی خود به کار نرفته از خود بپرسید که کدام یک از این چهار واژه در معناي :راهنمایی .  
 ي  بلکه واژه،شود بیت این معنا از آن برداشت نمی آشکار است و در این »سر« ي  حقیقی واژه معناي: پاسخ ?
 ←  اسـت  و قـصدکردن اندیشیدن ي  وسیلهیا جایگاه است و سر  رفته کار به   »اندیشه و قصد  « در معناي    »سر«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نامند می » مجازي عالقه«  میان معناي حقیقی و معناي مجازي یک واژه راي در علم بیان رابطهـ.  
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  1.کردید را انتخاب می نخست ي گزینه باید
  
  ؟ است شدهنوش بیانی مجاز به کار گرفته  کدام گزینه ردر :تست !

  يهمی کند سودابه از خشم مو) 1
  بر او انجمن گشت بازارگاه) 2
لک) 3 لک (انگیز  خیالِ هرکاو نکند فهمی زین ک قلم: ک(  
  چه باید مرا جنگ زابلستان) 4
 پس احتماالً پاسخ ؛اند  در معناي معمول و حقیقی خود به کار رفتهها  واژهي  نخست همهي  گزینه در: پاسخ ?

م که در معناي مجـازي بـه کـار     بیابیاي  دیگر، واژههاي  باید در گزینه   اطمینان اما براي    ،استزینه  گتست همین   
  :باشد رفته
  )  جایگاهیي رابطه( به جاي مردم بازار به کار رفته است » بازارگاه« ،  دومي  گزینهدر  
لْک« ،  سومي  گزینهدر   اي  وسیلهي رابطه(است   به کار رفتهعربه جاي نوشته و ش)  قلم (» ک (  
   ← )  جایگـاهی ي رابطـه (اسـت    زابل به کار رفتـه ِ  به جاي مردم یا لشکریان   » زابلستان« ،  چهارم ي  گزینه در  
  . درست است نخست ي گزینه  

  
به کار رود، ي آن  جابه دارد، دیگر اي که با واژه شباهتی  به دلیلاي  هرگاه واژه: صرّحهي م استعارهـ  16

 »مرواریـد «، » دامانی از مروارید بر زمین افشاند      ،ابر سیاه « گوییم  براي نمونه هنگامی که می     ؛آید میاستعاره پدید   
ازه و درخـشندگی شـباهت    بـاران در انـد    ي  و قطره  مروارید زیرا میان    ؛ است  به کار رفته   »  باران ي قطره«به جاي   
  .2هست
  ماننـد بـاران  خـدا بـه   رحمـت در ایـن عبـارت    » ما جز باران رحمت خـود مبـار    هاي  کشته بر« : دیگر اي نمونه
 ،  بـاران رحمت خدا مانند:   شبهوجه ؛اند  و هر دو مورد ذکر شدهشده مانند   هم  به ، دو مورد جدا از هم    (است   شده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ه شدههمان گونه ـدي را میان معناي واقعی و معناي مجازيتوان  گاهی میاید که متوجبه هر حال ،  یک واژه در نظر گرفتِ  روابط متعد 
  . آن ي مهم است تشخیص مجاز است نه نوع رابطهبراي شما چه  آن
  گونه ؛ از سوي دیگر همانباشد  نوع شباهت می رابطه از،  استعاره حالتی خاص از مجاز است که در آناید،  که حتماً دریافتهگونه همانـ 

 پس درواقع استعاره از به هم آمیخـتن  ؛ است  به جاي مشبه نشستهٌبه  در آن مشبهکهشمار آورد   تشبیهی بهتوان شد، استعاره را می  تهکه گف 
  : به این صورت نشان دادتوان نماد ریاضی این موضوع را می. آید مجاز و تشبیه پدید می

   تشبیه     استعاره    مجاز  
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  .)شود  همه میِ شامل حال
شته« منظور از    ،  است که در این عبارت     روشن اعمـال  « بلکـه مقـصود   ، ناي لفظـی آن نیـست     مع) ها کاشته (»ها ک
شته« بتوان شود  که باعث می   اي رابطه.   است » بندگان ایـن اسـت کـه    برد، به کار    » اعمال بندگان « را به جاي     »ها ک 

 چگـونگی اعمـال   زنـد،  مـی رقـم  )  و بعداز آن( روزگارِ کشاورز را در فصل درو        ها، همچنان که وضعیت کاشته   
 ، شباهت اسـت » اعمال بندگان« و »ها کشته« ي  پس رابطه؛سرنوشت آنان را رقم خواهد زد   امت  بندگان نیز در قی   

شته ( به ٌ است و مشبه ذکر نشده )  اعمال بندگان ( مشبه   ،  عبارت ایناما از آن جا که در        جانـشین آن شـده  ) هـا  کـ ، 
  . تاس آمدهتشبیه به شکل استعاره در

 بگردیـد  اي را در کالم پیدا کنید، نخست به دنبال واژه یا استعاره زمجا  براي آن کهها  و تمرین ها در تست  *  
البته براي این کار باید  (.باشد به کار رفته)  دیگر اي به جاي واژه   (معمولشکه در معنایی غیر از معناي حقیقی و         

ي جلـد اول   طالعـه باشید که این کار را هنگام م هاي رایج در ادبیات فارسی را در ذهن داشته        فهرستی از استعاره  
اگر این رابطه نوعی :  میان این دو واژه دقّت کنیدي گاه به رابطه  آن.)کتاب همایش نشر دریافت انجام خواهیدداد

 پس براي رسـیدن  ؛شود  و اگر آن رابطه همانندي نبود، مجاز مطرح می      هستیدهمانندي بود با استعاره رو به رو        
 ي  رابطـه وید است که مطمئن شکافی میان دو واژه را بدانید و فقط   ي طهبه پاسخ مجاز، الزم نیست که حتماً راب       

  .ز با استعاره اشتباه گرفته نشوداز نوع شباهت نیست تا مجا)  معناي حقیقی و معناي مجازي(میان دو واژه 
  
  شود؟ می ست کدام مورد بیانی دیده بیت زیر که در مورد قرآن ادر :تست !

  » یا بدزدد یا فزاید در بیان/ فی از آن زهره نی کس را که یک حر«
  . است ه کار رفته در معناي استعاري ب» زهره«) 2  . است معناي مجازي به کار رفته در » زهره«) 1
  . است معناي استعاري به کار رفته در » حرف«) 4  . است  معناي مجازي به کار رفته در» حرف«) 3
  .مجاز یا استعاره ندارد ← است  خود به کار رفتهقیل و حقی در این بیت در معناي معمو» حرف«: پاسخ ?
  .مجاز یا استعاره دارد  ← است  به کار رفته» جرئت«، اما در اینجا به جاي » صفراي کیسه« یعنی ،  در اصل» زهره«

 استعاره  ←  ر است که خیرآشکا:   شباهتی وجود دارد؟ پاسخ»فرا صي کیسه« و » جرئت«آیا میان :  پرسیم  میحال
  )  نخستي گزینه(.  پذیرفت و باید مجاز را قبول کردتوان را نمی

 به کار رود، این است که گذشتگان بر » جرئت« به جاي » زهره« که باعث شده تا در زبان فارسی اي  رابطهاما  
 ؛  بیـشتري برخـوردار اسـت   ِ تر باشد از جرئت و دلیري  بزرگموجودي صفراي ي ند که هرچه کیسه  این باور بود  

 و تشخیص استعاره از تست درست به وییگ  پاسخِ البته ندانستن این موضوع با توجه به روشی که ذکر شد، مانع
  .شود مجاز نمی
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  ؟ است نرفتهکدام گزینه استعاره به کار  در: تست !
  همه دشت پیشش درم ریختند) 2  گنبد گذشت ید تابان زچو خورش) 1
   بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست)4  ه نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتم ک) 3
هر دو باالي سر ما قرار دارند :  رابطه ؛ است  به کار رفته   » آسمان« به جاي    »گنبد« ،  نخست ي  گزینه در: پاسخ ?

  . است بوده شکل و از دید گذشتگان آسمان گنبدي
  . ت جایگاه مردم دشت است دش: رابطه ؛ است  به کار رفته» مردم دشت« به جاي » دشت« ،  دومي ه گزیندر  
  .اند  هر دو سرخ رنگ:  رابطه؛ است  به کار رفته»  معشوقِ لب« به جاي » لعل« ،  سومي  گزینهدر  
  . هستندبخش  هر دو شیرین و لذت: رابطه ؛ ستا  به کار رفته»سخن زیبا« به جاي »قند« ،  چهارمي  گزینهدر  
 گونـه   دوم ایني  شباهت است و در گزینهِ  رابطه از نوع4 و   3،  1 هاي  که مشخص شد، در گزینه     گونه همان  

  .1شد انتخاب می دوم ي گزینه باید ←  هستیمرو نیست پس با مجاز روبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هي استعاره «نوع دیگري از استعاره نیز وجود دارد که به آن         ـکنیهاي  در چند سال اخیر به این نوع استعاره در تست(؛ گویند می»  م

اهیم پرداخت؛ نامه خو تر از این درس است؛ بنابراین در کتاب همایش ادبیات به این آرایه بسیار کامل آزمون سراسري توجه بسیاري شده
 هاي  همراه یکی از اجزا یا ویژگیبه مشبهدر این نوع از استعاره !) کنیم فعالً به یک سالم و علیک کوتاه و آشنایی مختصر قناعت می      

به  مشبه ه را ذکر  اما او این بار مشب؛گیرد  استعاره نیز تشبیهی در ذهن شاعر یا نویسنده شکل میاز به عبارتی در این نوع ؛شود  ذکر می ٌ
 را به کشف تشبیهی که در خواننده به مشبه ، ٌبه  مشبههاي  و تنها با نسبت دادن یکی از اجزا یا ویژگینماید  را حذف میٌبه  و مشبه کند می

  : ؛ چند نمونهگردد  مکنیه تبدیل میي  تشبیه به استعاره، ؛ در این حالتکند اوست، راهنمایی میذهن 
»  دل«  پس در ذهن نویسنده ؛ است  گل است به دل نسبت داده شدههاي که از ویژگی»  شکفته شدن«چون ( شود می با نسیم محبت شکفته دل
  ).ي مکنیه است ِ  دل استعاره←مانند شده »  گل«به 

 در پس ؛  به عقل نسبت داده شده استکه از اجزاي بدن انسان است»  دیده «ِ چون داشتن(»  چرخ پست تـو ي  عقل مست تو چرخه  ي دیده«
  .)  مکنیه استي  داراي استعارهعقلمانند شده و »  انسان«به »  عقل«ذهن شاعر 

  : زیرهاي  مانند نمونه،  تشخیص نیز هستي  مکنیه داراي آرایهي باشد، استعاره»  انسان «ٌبه  مکنیه مشبهي  هرگاه در استعاره : توجه
 ،  طـرب ِ گـوش  .) است زیرا دست که از اجزاي بدن انسان است به آن نسبت داده شـده    نسان در نظر گرفته شده    روزگار، ا (  روزگار دست
 مکنیه وجود دارد هم ي  هم استعارهها،  یاد شده خودتان استدالل کنید که در این ترکیبمثالمانند ( .  نیِ ي  ناله،  جام میِ ي  خنده،  فلکِ سفت

.شد در کتاب همایش ادبیات نشر دریافت آشنا خواهیم...) تشبیهی، استعاري و (اع اضافه  راستی، با انو.) تشخیص
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 یابـد  مـی حتی دررا ی وجود دارد که هر فارسی زبان به بسیاري در زبان فارسها ت و عبارها لهجم : کنایهـ   17
  : چند نمونه است؛ ها آن ، چیزي غیر از معناي ظاهري و لفظیها آن نویسنده یا گوینده از بیان منظورکه 

  .هایش به روي زمین بچکد آب از دست اي  قطرهگذارد نمی:   لفظیمعناي   
  چکد  نمیش از دستآب

  .  خیلی خسیس استرسد، هیچ چیزي از او به دیگران نمی:   کناییمعناي   
  .  تا تو بیاییکند یکسره به راه نگاه می:   لفظیمعناي     

   به راه تو استچشم
  .  تا تو بیاییکشد انتظار می:   کناییمعناي   

  .ح از بدنم خارج شودچیزي نمانده بود که رو:   لفظیمعناي   
   به لبم رسیدجانم

  . خیلی سختی کشیدم:   کناییمعناي   
  :با هم ارتباط دارند لفظی و کنایی یک سخن معموالً به سه صورت معناي
  . از معناي کنایی است اي  نمونهمعناي لفظیـ  1  
  . از معناي کنایی است يها آننشمعناي لفظی ـ  2  
  .شود  کنایی مطرح میعناي که در ماست عملی بخشی از معناي لفظیـ  3  
 از معناي کنایی بوده اي  که در هر سه مورد، معناي لفظی نمونهبینیم  می،  قبلی دوباره توجه کنیمهاي  به نمونهاگر
از فردي است که از او هـیچ   نهایی اي  نمونه به روي زمین بچکد،هایش دست آب از   گذارد کسی که نمی  :  است

  .  و خیلی خسیس استرسد خیري به دیگران نمی
  1.از منتظربودن است)  يها آنیا نش( اي نمونه ، کردن اه نگاه به ریکسره
ل رنـج و سـختی      از کـسی اسـت   نهـایی ي نمونه که چیزي نمانده که روح از بدنش خارج شود  آن کـه متحمـ 
  . است شده
  : به این چند مورد دقّت کنیدحال

  .پاشد روي زخم من نمک می:   لفظیمعناي   
  پاشد  روي زخمم مینمک

  .کند عذابم را بیشتر می:  کنایی معناي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  میان معناي لفظی و کنایی درنظر گرفت،  بیش از یک نوع رابطهتوان در بسیاري از موارد میـ  .  
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  .ذاب اواست از بیشتر کردن ع اي نمونه پاشیدن نمک روي زخم کسی:  رابطه
  .ش را فدا کندحاضر است براي من جان:   لفظیمعناي  

  میرد  میبرایم
  .مرا خیلی دوست دارد:   کناییمعناي  

 کسی است که دیگري را دوست از نهایی ي نمونه کسی که حاضر است جانش را در راه دیگري فدا کند،:  رابطه
  .دارد

  . او شوندي  وارد خانهتوانند همه می:   لفظیمعناي   
  همه باز است او به روي ي  خانهدرِ

  .  استنواز او مهمان:   کناییمعناي     
  .  بودن استنواز مهمان ي نشانه  درِ خانه به روي همگانِ باز بودن:  رابطه

  .ن محلّه است که ریشی سفید دارند جمله ساکنان ایاو از:   لفظیمعناي     
   محلّه است سفیدهاي  از ریشاو

  . ه و مورد احترام این محلّه استاو از افراد باتجرب:   کناییمعناي   
 از اي نمونـه  اسـت  سفید شـده هایش   باتجربگی است و همچنین کسی که ریشي نـشانه  ریش سفیدبودن :  رابطه

  . افراد مورد احترام است
  .کند با دیدن رئیس دست و پایش شروع به لرزیدن می:   لفظیمعناي    

  لرزد  و پایش پیش رئیس میدست
  .ترسد از رئیس می:   کناییمعناي      

  . از معناي کنایی است يا هنانش معناي لفظی:  رابطه
  » را باز کردم بر سرم فریاد کشیدنمآنقدر عصبانی بود که تا دها«

  .  دهانم را باز کردم:  لفظیمعناي     
   را باز کردمدهانم

  . محرف زد:   کناییمعناي     
  .  حرف زدن استِ از عملبخشی ،  دهانِ باز کردن:  رابطه

  . را به سوي درگاه خدا دراز کنیمدستمان :   لفظیمعناي   
   به درگاه خدا برداریمدست

  . به درگاه خدا دعا کنیم:  کنایی معناي     
  . دعا کردن است از عمل بخشی وي خدا دراز کردندست به س:  رابطه
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Ã  معمـوالً در تـشخیص مجـاز از کنایـه    ،  و معناي واقعی  ظی میان معناي لف   ي  رابطه کردن مشخص: تذکر مهم  ، 
 معنایی غیـر از معنـاي لفظـی آن    ، جمله اغلب از یک   کنایه   در  که باشید  همچنین توجه داشته   ؛  است کننده کمک

این  به ؛رود  به کار میاش اصلی در معنایی غیر از معناي  واژهاغلب یک مجاز در الی که  در ح  شود، برداشت می 
  : دقّت کنیدنمونه
  . خیلی مغز داردفالنی
   بلکـه ،  خیلـی زیـاد اسـت   کـس   است که معناي واقعـی ایـن جملـه ایـن نیـست کـه مقـدار مغـز فـالن                آشکار

 یـک واژه در  کـردن   بـا عـوض  آیـا  امالً دقّت کرد کـه  کموضوع حال باید به این    ؛ نظر است  او مورد  بودن با هوش 
  : یا خیر رسید به معناي واقعیتوان نظر، می موردي جمله
  .دارد)  یا عقل(فالنی خیلی هوش  ←  خیلی مغز داردفالنی
 باید دید کـه ایـن    حاال؛ است  به کار رفتهاش  در معنایی غیر از معناي واقعی     »مغز« ي  در این جمله تنها واژه     پس

  : ز است یا کنایهموضوع نوعی مجا
  مغز:   اصلیمعناي  

  مغز
  ) عقل(هوش ):  در این سخن(واقعی  معناي  

 تـوان   را نمـی » هـوش « به جاي »مغز« ِ  بنابراین به کاررفتن،  نیستهوش ي  از هوش یا نشانه اي مغز نمونه :  رابطه
  :باشد  سازگار می،  استرایج مجاز  با روابطی که درواژهن دو  میان ایي کنایه فرض کرد، اما رابطه

  .  استتعقّل ي وسیله هوش است یا مغز جایگاه مغز
  1. رو هستیم نه کنایه  مجاز روبهي  در این مثال با آرایهپس

  
  ؟شود نمی ه دیده کدام گزینه کنایدر :تست !

  . شکمت را صابون نزن) 2    . دور من را خط بکش) 1
  . روي من را زمین انداخت) 4  . ل این کار را نداريتو د) 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ه به این نکات اغلب میـتوان به کمک این روش و توجا نباید این موضوع را از یاد برد که در علم  مجاز و کنایه را از هم تمیز داد ام

 و گاهی تمیز این دو از هم به سلیقه و نوع برداشت علماي بیان بستگی دارد اما نیستبیان تمایز صد درصدي میان کنایه و مجاز برقرار 
.باشد می کنکور سراسري مطرح است با توجه به معیارهاي باال قابل تمیز و تشخیص ي چه که در محدوده آن
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  . دور اسمم را خط بکش:   لفظیمعناي   

   من را خط بکشدور: پاسخ ?
  .مرا در نظر نگیر:   واقعیمعناي   

 پـس یکـی از   ؛آن است که او از لیست یا فهرست مورد نظر خـارج اسـت   ي نشانه  کشیدن دور اسم کسی    خط
 و آن این د استدالل کرتوان  دیگري نیز میي به شیوه.   است برقرارفظی و معناي واقعی      معناي ل  میان کنایه روابط

 و حتمـاً بایـد کـل    رسید مورد نظر به معناي واقعی ي در جمله)  یا ترکیب( با تغییر یک کلمه    توان که چون نمی  
  1.اً در این جمله کنایه وجود داردجمله را عوض کرد، حتم

  ! صابون نزنشکمت را :   لفظیمعناي  
   را صابون نزنشکمت

  .  امیدوار نباشجهت بی:   واقعیمعناي    
 پس بهتـر اسـت از روش   ؛  میان معناي لفظی و معناي کنایی چندان ممکن نیستي  این مورد تشخیص رابطه   در

 واقعـی   به معنايتوان  مورد نظر نمیي  یک واژه یا ترکیب در جملهتغییردوم استفاده کنیم و بگوییم که چون با    
  .  مورد نظر داراي کنایه استي رسید، جمله

  !قلب تو مناسب این کار نیست:  لفظی معناي    
   این کار را نداريِ  دلتو

  . و جرئت انجام این کار را نداريت:   واقعیمعناي  
گذاري  جرئت را جا،  به معناي واقعی رسید و کافی است که به جاي دل  توان  این جمله با تغییر یک واژه می       در
  . است به کار رفته مجازي  در معنايدل fجرئت است جایگاه دل:   رابطه؛ کنیم

  ! روي من را زمین انداخت:   لفظیمعناي  
  من را زمین انداخت روي

  .خواهشم را رد کرد:   کناییمعناي    
بایـد   f یه اسـت س این جمله نیز داراي کنا   به معناي واقعی رسید پ     توان  با تغییر یک واژه یا ترکیب نمی       چون
  .کردید  انتخاب میرا سوم ي گزینه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کنایه را رد توان  نمی، بتوان به معناي واقعی رسید، ؛ یعنی اگر با تغییر یک واژه یا ترکیب در یک جمله عکس این حالت درست نیستـ 

. دن آنباشد، البته احتمال کنایی بودن آن کمتر است تا استعاري یا مجاز بو  داشتهکنایه مجاز، استعاره یا تواند کرد و آن واژه یا ترکیب می
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  است؟ شده کار گرفته به کدام روش بیانی »سراسر همه دشت بریان شدند« مصراع در :تست !
   هم مجازکنایه هم) 4  استعاره) 3  مجاز) 2  کنایه) 1
E عنـاي لفظـی آن    از این جمله معنـایی غیـر از م  هایی  نخست باید ببینید که از چه بخشی یا بخش        :راهنمایی

ازي اسـت یـا    میان معناي لفظی و معناي واقعی از نوع مجـ       ي  رابطه که و سپس مشخص کنید      شود برداشت می 
  . استعاري یا کنایی

 ؛ مردمی که در آن دشت بودند شدیداً ناراحت و آزرده شدندي همه:  شـدند بریان دشت،همه   سراسر: پاسخ? 
 به »  دشت«: شود  برداشت میشان  معنایی غیر از معناي لفظی، مله این جِ بخش که مشخص است از دو گونه همان

حال ببینیم که در هر یک . » شدن آزردهبسیار ناراحت و « به جاي » شدن بریان«جاي مردمی که در دشت بودند و       
  : است وش بیانی به کار گرفته شدهاز این دو مورد کدام ر

  مجاز fاست م در آن دشت بودهمرد جایگاه:  رابطه ؛» دشتمردم« جاي به »دشت«
  استشدن  ناراحت و آزردهاز نهـایی  اي نمونه بریان شدن:  رابطه ؛»شدن  و آزردهناراحت« به جاي  » شدن بریان«

  کنایه ←
  .کردید  را باید انتخاب می چهارمي گزینه پس

  
  . .... ..ي  مگر در گزینه، است  کنایه پدید آمدهي  آرایهها،  تمام گزینهدر :تست !

  ل که بندد کمر او، که بر کینه) 2  آن به که نکوبی آهن سرد) 1
  چون مسلمانان اگر داري جگر) 4  رخ کفر در هند رنگپرید از ) 3

  
  . آهن سرد نکوبی بر:   لفظیمعناي    

   آهن سردنکوبی :پاسخ ?
  . کار بیهوده انجام ندهی:  واقعی معناي    

 ناي واقعی استاز مع اي نمونه چنین معناي لفظی ییر یک واژه یا ترکیب به معناي واقعی رسید، هم با تغتوان نمی
  کنایه ←

  .)کند می ه و جنگ همتچه کسی بر کین  که ابتدا: مصراع دوممعناي(
  کند؟  یا کمربندش را محکم میبندد چه کسی کمرش را می:  لفظی معناي   

  ندد کمر بکه
  کند؟ می چه کسی همت:   واقعیمعناي   
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 ،بستن کمر با دستار یـا کمربنـد  چنین  نظر به معناي واقعی رسید، هم موردي  با تغییر یک واژه در جمله  توان نمی
  کنایه ← استدشوار  کردن براي کاري همت ي نشانه

  .ر کفر پرید، رنگ از رخسا نیز در هند:  لفظیمعناي  
   از رخ کفر در هند، رنگپرید

  .در هند نیز، کفر هراسان شد:  عی واقمعناي  
  استترسیدن ي نشانه » رنگ از رخ پریدن«چنین   با تغییر یک واژه یا ترکیب به معناي واقعی رسید، همتوان نمی
  کنایه ←
مطمئناً :   رابطه؛  برسیمواقعیجرئت را جاگذاري کنیم تا به معناي  »جگر« چهارم کافی است به جاي       ي  گزینه در
جگر مجازاً به  ←)  کنایه نداریم( آن نیز نیست ي  نمونه یا نشانه؛) نداریماستعاره ( نیست » جرئت« شبیه  »جگر«

  .کردید را انتخاب می چهارم ي گزینه باید ← است رئت به کار رفتهجاي ج
  
  ؟ندارد کنایه وجود ي  کدام گزینه آرایهدر: تست !

  اي ما را که سر به کوه و بیابان تو داده) 2  دوست آن باشد که گیرد دست دوست) 1
  دارد مرا امید وصال تو زنده می) 4  ویند روي سرخ تو سعدي که زرد کردگ) 3

  
  . دوستش را بگیرددوست آن است که دست:   لفظیمعناي    

   نخستي گزینه :پاسخ ?
  .دوست آن است که به دوستش کمک کند:   واقعیمعناي  

  .رسید به آن توان  یک واژه یا ترکیب نیز نمیر از معناي واقعی است و با تغییاي نمونه  معناي لفظی: رابطه
  

  .ي کوه و بیابان شویم اي که ما آواره تو باعث شده:   لفظیمعناي  
   دومي گزینه  

  .اي تو ما را سرگشته و شیدا کرده:   واقعیمعناي    
فـردي  از  ایی نهـ ي نمونـه گـذارد    سر به کـوه و بیابـان مـی   کند و سی که خانه و شهر خود را ترك می       ک:  رابطه

  .سرگشته و شیدا است
  . است از سرخی به زردي مبدل کرده رنگ روي تو را کسی  چهگویند می:   لفظیمعناي     

   سومي هگزین  
  . است  از تو گرفته و تو را بیمار کرده چه کسی تندرستی و نشاط راگویند می:   واقعیمعناي     



  39  دکتر هامون سبطی

  . تی و بیماري استتندرس ي نشانه  و زردرویی به ترتیبرویی سرخ:  رابطه
  . یدن به وصال تو زنده هستممن به امید رس:   لفظیمعناي   

   چهارمي گزینه  
را  چهـارم  ي گزینـه ي   آفرین بر شما که گزینـه ←معناي لفظی همان  :   واقعی معناي   

  .انتخاب کردید
  

 حالـت یـا صـفتی    ،  عمـل دادن  هرگاه بـا نـسبت  ):ation Personific، نمایی آدم( تشخیص 18
 و زیبـاترین  تـرین  یـج  که از راگیرد  شکل مینمایی  آدم،  انسانی ببخشیماي  آن جلوهبه ، غیرانسانانسانی به یک   

  :  چند نمونه؛  ادبی در ادبیات ایران و جهان استهاي آرایه
  » بگرفتن زساحل موج را دیوانه کردبوسه    ایراد بر دریا مگیر، طعنه بر طوفان مزن«

 ساحل را به همراه دادن  بوسه،  موجگرفتن است و طبیعتاً بوسه به موج نسبت داده شده گرفتن  و بوسهدیوانگی  
در مصراع نخست .  است ت و رفتاري انسانی نسبت داده شده     حال » موج« و   » ساحل«رد پس در مصراع دوم به       دا

یـا بایـد انـسان درنظـر      و درتوفـان  زیرا شود،  احساس می  ،  از مصراع دوم   تر رنگ  کمی کم  ، نمایی  آدم ي نیز آرایه 
  .  ایراد گرفتها آن طعنه زد و از ها آنشوند تا بتوان به  گرفته

   سازدهد هنگام که گریه می«
   ابر بر پشتِ سرشت دوداین

  چشم دریا  که نیلهنگام
  » نیما یوشیج«  »  مشتزند  خشم به روي میاز
اسـت و   ریه سازکردن به آن نسبت داده شـده  آسمان است که گ» سرشت ابر بر پشتدود« این قطعه منظور از  در

  . است نسبت داده شده)  گام طوفانهن (دنز  مشترويبه دریا چشمان آبی و همچنین از خشم به 
  
  ؟ است نیامده تشخیص پدید ي  کدام گزینه آرایهدر :تست !

  نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد) 2  گسی کجا تواند که بیفکند عقابی م) 1
  ؟اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست) 4  اند الله و گل زخمی خمیازه) 3
) غرور(نخوت  ،  دومي  دوم و سوم آشکار است زیرا در گزینههاي ه تشخیص در گزیني  آرایهوجود: پاسخ ?
بـا کمـی دقّـت    .   به اللـه و گـل  کشیدن  خمیازه،  سومي  و در گزینهاست شوکت به باد و خار نسبت داده شده       و  
ـ « ِ  قـراردادن منـادا  چهارم نیز پی برد که در آن شاعر با مخاطب و        ي  موجود در گزینه   نمایی  به آدم  توان می  مسین
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به مگس نـسبت  )  افکندن (دادن شکست نخست ي گزینه  اما در ؛ ستا  واقع آن را انسان به شمار آورده       در »سحر
 مبارزه و شکست و پیروزي در عالم حیوانات نیز مطرح است و ،  مقابلهدانیم  که میگونه همانداده شده است و  
  . شکل بگیردنمایی  آدمي یوان آرایه حیک آن به دادن  صرفاً انسانی نیست تا از نسبتِ یک موضوع

  
هرگاه موضوعی را که مربوط به یکی از حـواس اسـت بـه            ):synaesthesia(آمیزي   حسـ   19

 که در زبان روزمره شود می آمیزي آفریده  حسي ، آرایه با آن حس قابل احساس نباشدکهچیزي نسبت دهیم  
  :  چند نمونه؛ نیز کم کاربرد نیست

  »دزن شیرین حرف می«
 حـس  اسـت؛ پـس حـرف زدن بـا     اده شـده نسبت د » حرف زدن «که مربوط به حس چشایی است به        » شیرینی«

  .است یی آمیخته شدهچشا
  ». پیروزي را چشیدي مزه«
ي با حس چشایی است اما پیروز ایی است به پیروزي نسبت داده شده که مربوط به حس چش» مزه« این جمله در

  .1قابل احساس نیست
  ».رسد  به مشام میبوي لطیفی«
  . ستا است به آن نسبت داده شده)   بساوایی( به حس المسه ربطی ندارد اما لطافت که مربوط به حس المسه »بو«
 ي  هـشت کتـاب سـهراب سـپهري شـاعر از آرایـه      ي  تمام قطعه شعرهاي زیر از مجموعه    در :تـست  !

  . .... ..ي است مگر در گزینه برده آمیزي بهره حس
  .نشیند نی چون خوابی گوارا به چشمانم مینگاه ز) 1
  . پیوست فرصت سبز حیات به هواي خنک کوهستانی می) 2
  . سیب سرخ خورشید،  سیب آوردم، اي سبدهاتان پرخواب) 3
  . چمن روشن بودتکّه مثل یک هایم حرف) 4
  ، اسـت  دهاب نـسبت داده شـ   چشایی اسـت بـه خـو      ّ   نخست گوارایی که مربوط به حس      ي  گزینه در: پاسخ ?

  .  نیستاحساس چشایی قابل ّ در حالی که خواب با حس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ت بخشیدن به مفاهیم و  ، آمیزي  هنري حس  ي جنبهـو ، تـا از ایـن راه کـامالً قابـل درك    تر کردن مـسائل اسـت   محسوسجسمی 
 طعـم   خوشاي میوهاست که همچون   و محسوس فرض شده  یافتنی چنان دست   مثال دوم پیروزي آن    در احساس جلوه کنند؛ براي نمونه    

توان بر آن  بویی که گویی می: کند چه هست توصیف می تر از آن  در مثال سوم نیز گوینده بو را محسوس. آن را حس کردي  مزهتوان می
!دست کشید و لطافت آن را حس کرد
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 ،  در حالی که فرصت، است ده شدهبودن که مربوط به حس بینایی است به فرصت نسبت دا     دوم سبز  ي  گزینه در
  .  احساس نیستقابل بینایی ّ با حس
 مربوط به هیچ یـک از حـواس   دنبو  اما پرخواب، است  به سبدها نسبت داده شده     بودن  سوم پرخواب  ي  گزینه در

 را پدید)  تشخیص (بخشی  جاني  آرایه»سبدها« و نسبت دادن آن به      استداران    جان هاي  بلکه از ویژگی   ، نیست
  . راآمیزي حس  آورد نه می
اسـت در حـالی کـه      نسبت داده شدهها  بینایی است به حرف   ّ   که مربوط به حس    بودن  روشن ،  چهارم ي  گزینه در

  .  بینایی قابل درك نیستّ حرف با حس
  .کردید  باید انتخاب میرا سوم ي گزینه پس
  ؟ است نیامدهآمیزي پدید   حسي  کدام گزینه آرایهدر :تست !

   استتر رنگ هر چند که از آینه بی) 2  شد جان از سکوت سرد شب دلگیر می) 1
   بود سنگینها  لحظه، بر دوش زمانه) 4  شنیدند  بوي قیامت می، هابیلیان) 3
ا  ، اسـت   دما است بـه سـکوت نـسبت داده شـده     ّ   نخست سردبودن که مربوط به حس      ي  گزینه در: پاسخ? امـ 

  . نیست دما قابل احساس ّ سکوت با حس
 در حالی که قیامت با ، است اده شده بو که مربوط به حس بویایی است به قیامت نسبت داشتن د،  سومي  گزینهدر

  . تاحساس نیس  بویایی قابلّ حس
کـه    درحـالی ، اسـت   نـسبت داده شـده  ها  وزن است به لحظهّ  سنگین بودن که مربوط به حس ،  چهارم ي  گزینه در
 که مربوط به حس بینایی است به » بودن رنگ بی« دوم ي گزینه  نیستند، اما دراحساس وزن قابل ّ  با حسها لحظه

  .آمیزي وجود ندارد  حس،  دومي  پس در گزینه، استاك ادر  بینایی قابلّ آینه نسبت داده شده است و آینه با حس




