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  یهاي ادب آرایه

شود و شاعر بقیه را  ا ذکر میه  هر تشبیه چهار جزء یا پایه دارد که معموالً فقط دو تا یا سه تاي آن:تشبیه -
سپارد تا در ذهنمان پیدایشان کنیم؛ اما گاهی هم هر چهار جزء تشبیه در یک نوشته یا سروده ذکـر             به ما می  

  :»بود چمنزار چون مخملی نرم در زیر پاي ما گسترده«ي  شود؛ مثالً در جمله می
شویم  شوند، زیرا مهم این است که متوجه ذکر هستند که حتماً باید» مخمل«و » چمنزار«، تشبیهدو جزء اصلی 

  .)است جا چمنزار به مخمل، مانند شده در این (.است چیز دیگر مانند شده چیزي به چه چه
تر آن اسـت کـه ذکـر نـشود و مـا        البته قشنگ-شود  این دو است که گاهی ذکر می    دلیل شباهت  جزء سوم 

  .است لیل شباهت چمنزار و مخمل است که ذکر شدهد» بودن نرم«جا   در این-خودمان آن را کشف کنیم
  ...و » کردارِ  به= مانند=مثلِ«، »چون  هم=چون«هستند؛ نظیرِ ) اَدات تشبیه (همانندسازها جزء چهارم

گـوییم   آینـد کـه مـی    سرهم می الیه پشت ف و مضاف اصلیِ تشبیه به صورت مضا   گاهی دو جزء    
عـشق  (مخملِ چمنزار، دریـايِ عـشق   : نمونه چند است؛   ي تشبیهی   اضافهترکیبِ اضافیِ ما یک     

، .)افتـد  بدبختی مانند یک چاه است که آدم در آن فرومی     (، چاه بدبختی    )مانند یک دریا است   
  ... مروارید اشک و  خورشید دانش،

  
جـان نـسبت دهـیم،     ها یا جانداران را بـه یـک بـی     هاي انسان   ت یکی از کارها یا ویژگی      هروق :بخشی  جان -

» زمـین «، »!خواستم زمین دهن باز کنه و منـو قـورت بـده     می«گوییم    گیرد؛ مثالً وقتی می     بخشی شکل می    جان
  .بخشی دارد جان

کنیم یا هر کاري کـه  جان حرف بزنیم یا برایش پیغام بفرستیم یا او را نفرین         بیاگر ما با یک       
اما در این مورد . بخشی داریم دهیم، با او هم انجام بدهیم، باز هم جان فقط با یک آدم انجام می

  :نمونه !ایم ما او را آدم حساب کردهحال  است، با این کاري نکردهجان  بیآن 
بـاره  به آفتاب سالمی دو ) // است  آدم فرض شده  » زمین«(کشم    از زمین زیر پایم خجالت می     

  .)است آفتاب آدم فرض شده(کرد  خواهم
  
پیداکردن بـه    را به کسی یا چیزي نسبت بدهیم، در حدي که امکان دست      کاري یا   صفت هروقت   :مبالغه -

  :نمونهایم؛  آن صفت یا انجام آن کار در واقعیت ممکن نباشد، مبالغه کرده
  )هاي کسی دار بودن حرف غه در خندهمبال! (گیره ش می خندههم ي توي گهواره  هاش، بچه از حرف -  
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  !)خوردگی کسی مبالغه در سال! (تره از خدا چند روز کوچیک -  
مبالغه در ( ترسم صداي پاي تو خواب است و بیدارش کند / اي آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من  -  

ک بودن خوابِ معشوق سب(  
  
  :نمونهایم؛  کرده ظور و واقعی ما، حرفمان را با کنایه بیان باشد از مناي نشانهزنیم   هروقت حرفی که می:کنایه -

   کنایه⇐ترسد  که خیلی می  ایني نشانه ←لرزد  دست و پایش می -  
حتـی  (رسد  ه کسی نمیکه خیلی خسیس است و خیرش ب        این ي نشانه ←چکد    آب از دستش نمی    -  

   کنایه⇐!) ي آبی از آن روي زمین بچکد و حرام شود هایش، قطره گذارد پس از شستن دست نمی
   کنایه⇐که هرگز به وقوع نخواهد پیوست   ایني نشانه ←مگر در خواب ببینی  -  
   کنایه⇐که کامالً مراقب او هستم   ایني نشانه ←گذارم سر مویی از او کم شود  مین -  

  . است و بسنشانهي  رمز تشخیص کنایه، همین واژه  
  

  ها پرسش

 )81-82آزمون سمپاد، (  ؟است نرفتهکار ي ادبی به در بیت زیر کدام آرایه -136

  »کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران/ ار تا بگریم چون ابر در بهاران بگذ«  
  تضاد) 4  نمایی آدم) 3  مبالغه) 2  تشبیه) 1  

 )89-90آزمون سمپاد، (  است؟ آمده» کنایه« در کدام گزینه  -137

  کن خوب در حال من تأمل) 2  دورشو دست از سرم بردار) 1  
ل) 3   بیرون استهایم ز خاك  ریشه )4  کن چند روزي مرا تحم   

 ؟شود نمی دیدهدر کدام بیت زیر تشبیه  -138

  هایم بود در دستان باد دست/ آسمانی داشتم آبی و سبز ) 1  
  هایی داشت از جنس بلور خانه/ گشا  باغی دل کودکی چون کوچه) 2  
  ي اندوه و ماتم بود دور برکه/ گذشت  نهر امید از کنارش می) 3  
  و رو شویم به آب کودکیدست / بار دگر  آرزو دارم که یک) 4  

 ؟شود نمی دیدهکدام مورد » درخشید آفتاب کودکی می/ هاي سرد کاش  در هجوم سایه«در بیت  -139

  تشبیه) 4  )مبالغه(اغراق ) 3  تضاد) 2  بخشی جان) 1  
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» ي شب باز، چـو دودي ز نـسیم   شود سینه  می/ نرمک ز درخشندگی اختر صبح        نرم«ي    در سروده  -140
 است؟ یه شدهچیزي تشب چیزي به چه چه

  اختر صبح به درخشندگی) 2    دود به نسیم) 1  
  اختر صبح به نسیم) 4    شب به دود و نسیم) 3  

 )85-86آزمون سمپاد، (  ؟نداردهاي مخالف و متضاد وجود  در کدام گزینه کلمه -141

  کار نیکوکردن از پرکردن است) 2  قطره جمع گردد وانگهی دریا شود قطره) 1  
  در نیابد حال پخته هیچ خام) 4  د بیدارخفته را خفته کی کن) 3  

 )83-84آزمون سمپاد، (  است؟» بخشی شخصیت«کدام گزینه فاقد  -142

  .ها به گریه افتادند یخ تکّه) 2  آبیم هاي کم ما همان چشمه) 1  
  لقا ي شیرین وز سر که رخ نمود الله) 4  پرسید کرم را، مرغ از فروتنی) 3  

 )86-87آزمون سمپاد، (  ؟شود نمی دیده» بخشی جان«در کدام مصراع  -143

   بودي  تو در آن زمان که نامی ز جهان نبود، )2  تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد) 1  
  به خزان اجازه دادي که گل از چمن بچیند) 4  به گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد) 3  

 ؟شود نمی دیدهي زیر در کدام مصراع تشبیه  با توجه به سروده -144

  به خنده چون گشوده لب/ دم  ي سپیده شکوفه«  
  »پرید زاغ پیر شب/ دم  ز شاخسار صبح  
  مصراع چهارم) 4  مصراع سوم) 3  مصراع دوم) 2  مصراع نخست) 1  

  

  هاي شعر ها و قالب قافیه

ـ «// » ادعـ «و » اخـد «: یکسان باشند؛ ماننـد )  اي ، آ، او، ، ـُـ ، ـِـ ـَـ(هاي قافیه باید در آخرین صدا        واژه و » وب
  :هایی بیاید، باید در هر دوتا کامالً شبیه هم باشد؛ مانند اگر پس از آخرین صدا، حرفی یا حرف  و»وآل«
ـ ره«// » وستپ«و  » وستد« ـ «//» دانْسـت «و » دانْ ـ «و » ستب و » سـم ا«//» رسـت د«و » خُـست ن«//» ستشکَ
»سمطل «//»اي بعد از آخرین صدا، یکسان هستنده ها در آخرین صدا و حرف ي این واژه همه(» دکشَ«و » دب(.  

هـا و   تخـت «توانند قافیه باشند؛ مثالً  یکسان باشند، نمی» ي«وند  جمع یا پس  » ان«یا  » ها«اگر دو واژه فقط در      
یا »  ها ها و درخت تخت«اما . آیند هاي قافیه به شمار نمی واژه» مردي و زنی«یا » عاشقان و هواداران«یا » ها اتاق
قافیه است و حاال  هم» درخت«با » تخت«هاي قافیه هستند، زیرا  واژه» مردي و زردي«یا »  سوارانهواداران و«

  .آورد وجودنمی ها مشکلی براي قافیه به در پایان آن» ها«آمدن 
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تشبیه و . است آفرینی دوري از معشوق، مبالغه شده     در میزان دردناکی و اندوه      4 ي گزینه پاسخ -136
  .نمایی بیت هم روشن و آشکار است آدم

خـواهیم از او    نمـی ي این است که دیگـر  نشانه» دست برداشتن از سر کسی   «  1 ي گزینه پاسخ -137
  . دست برداشتن از سر کسی مفهوم کنایی دارد←حمایت کنیم یا دیگر کاري به او نداریم 

دقت کنیـد کـه   .  است نه تشبیه  توصیف که آسمان آبی و سبز است، یک        این  1 ي گزینه پاسخ -138
هـا تـشبیه    کـه آسـمان بـه آن   که چیزهایی باشـند   هاي آسمان هستند نه این  جا صفت   در این » سبز«و  » آبی«

به یک » امید « ي سوم در گزینه. است مانند شده » گشا  باغی دل  کوچه«به  » کودکی«ي دوم     در گزینه . باشد  شده
.) اسـت  آمده ي تشبیهی   صورت اضافه   هردو به (است    تشبیه شده » ي ساکن   برکه«به یک   » اندوه«و  » نهرِ روان «

اي  توانیم با آن به وجودمان صفاي دوبـاره  است؛ آبی که می     ند شده مان» آب«به  » کودکی«ي چهارم،     در گزینه 
  !ببخشیم

هـا جــان   اسـت، بـه آن   نـسبت داده » هـا  سـایه «را بـه  » آوردن هجـوم «چـون    3 ي گزینه پاسخ -139
است که در  کرده تشبیه» آفتابی«را به » کودکی«شاعر . با هم در تضاد هستند» آفتاب«و » سایه«. است بخشیده

  .بخشد به ما گرما میهاي سرد زندگی  برابر سایه

چنان که با وزش نسیم، دود تیره  آرام آرام، هم: باید به معناي بیت توجه کنیم  4 ي گزینه پاسخ -140
  .برد کند و سیاهی را از میان می ي تاریک شب را باز می هم سینه) خورشید(رود، درخشش اختر صبح  کنار می

  .اد هستندي دیگر متض قطره و دریا، خفته و بیدار، پخته و خام، در سه گزینه  2 ي گزینه پاسخ -141

 کـه نمـاد بزرگـی و     »دریـا «موردنظر شاعر اسـت بـا      » قطره«جا چون کوچکی      ها، در این    بچه  
اي از مـوج دریـا بـه     قطـره « بگوییم  است، وگرنه اگر مثالً گستردگی است در تضاد قرار گرفته  

اي  هایم، و در چنین جمل دیگر کوچکی قطره را در مقابل بزرگی دریا قرار نداده   » صورتم پاشید 
  .است بین این دو واژه تضادي به وجود نیامده

کـه   است نـه ایـن    کردهتشبیهآب  هاي کم ها را به چشمه     جا، شاعر آدم    در این   1 ي گزینه پاسخ -142
  .باشد آب را آدم فرض کرده هاي کم چشمه

 کارهایی هستند که نیاز به تـصمیم و   »چیدن  گل«و  » نوشیدن«،  »گذاشتن  قدم«  2 ي گزینه پاسخ -143
  .آید بخشی به حساب می ها به آفتاب، گیاه و خزان جان دادن آن  پس نسبت اختیار دارند،

» شـب «اي کـه   به شاخه» دم صبح«است و   مانند شده » شکوفه«به  » دم  سپیده«  2 ي گزینه پاسخ -144
  .شود پرد و دور می مانند کالغی سیاه از روي آن می
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