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به نام خدا

 «آرایه های ادبی»نکاتی پیرامون کارگاه  یندوم

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(29/9/96)دبیران ادبیات استان اصفهان    آموزشی -علمی ه گرو

GanjeAdabeEsfahan@

:هندیجانی

 سبطی دکتر جناب شما بر درود

.هستیم ارزشمندتان مطالب منتظر

:سبطی هامون

فرهیخته همکاران شما خدمت احترام و درود

.کنیم می آغاز همکاران از یکی پرسش طرح با را کارگاه

میشود؟ توصیه و دارد وجود هایی روش چه درست جواب به سریعتر رسیدن برای آرایه های تست در ��

 فقط نه) است کنکور دفترچه کل تستهای دشوارترین جزو آمارها، به توجه با که آرایه تستهای به دهی پاسخ در سرعت اصلی شرط

 های کارگاه در که است منظور به معنا از رسیدن و دشوار های بیت خوانش زمینه در آموزان دانش کردن توانمند( ادبیات تستهای

 :دارد سویه دو معروف و ویژه پرسش این  اما آمد شرحش اختصار به پیشین

روشهایی؟ چه آرایه هر برای. ۱

روشهایی؟ چه بیت چند و آرایه چند میان در. 2

 که اصطالحی و روش. است آموزان دانش به "فکری خط" آموزش من تجربه با پاسخش و است تر کارگشا و تر مهم نخست، مورد

 ناشران تالیفات در و یافت مقبولیت سرعت به و کارگرفتم به دریافت نشر فارسی ادبیات و زبان همایش کتاب در بار نخستین برای

. نمود رخ دیگر

 توانیم می گونه این را تشبیه آرایه یافتن فکری خط نمونه برای. او از جلوتر نه است کردن فکر آموز دانش همپای فکری خط

 بیاموزیم
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 کن مشخص را ها کسره و بخوان را بیت ابتدا. ۱

 .خیر یا اند شده مانند هم به الیه مضاف و مضاف آیا که ببین و کن بررسی را اضافی های ترکیب. 2

 پاسخی سوال این برای جمله، آن معناکردن هنگام آیا که ببین و باش غیرواقعی ای جمله دنبال به نیافتی تشبیهی ی اضافه اگر. ۳

 " است؟ شده تشبیه دیگر اسم کدام به اسم کدام": نه یا یابی می

 

 کجا از باید که داند می دقیقا و نیست سرگردان کنکور جلسه سر دیگر ، کناردما در آن تمرین و فکری خط داشتن با ما آموز دانش

 .برساند پایان به را جستجویش کجا و کند آغاز

 :بیندازیم نگاهی 9۵ سراسری آزمون در تشبیه به  مربوط بیتهای این به

 
 ۱شمارۀ تصویر 

 واقعیت که زمین سفره: پرسد می خودش از و شود می "زمین خوان" به معطوف نگاهش کسره، گذاشتن با نخست بیت در* 

  "است؟ شده تشبیه چی به چی پس ندارد،

 سفره یک به زمین بله،

 

 فن و فوت آموختن صرف را چندماهی کم دست که آموزی دانش برای مگر نیست تشخیص قابل دوم بیت در نهفته تشبیه* 

 .باشد کرده ادبی درک به رسیدن و شعر خوانش

 

 در بپرسد، خود از و بگیرد پی را اش فکری خط باید باشد، تشبیهات تعداد از پرسش اگر اما کند می پیدا سادگی به را فضل کوه

 باشند؟ شده مانند هم به که یافت را اسم دو توان می آیا واقعی چندان نه های جمله این
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 : ماند نمی پاسخ بی سوالش این باشد، کرده فراهم را یادشده مقدمات اگر و

 . ابرها از گهربارتر تو بخشنده دست و جبالهاست سلسله از تر باشکوه تو فضل کوه بله،

 

 آشکارا «جود دست». نگیرندش اشتباه استعاری یا تشبیهی اضافه با تا کنیم کار حتما را اقترانی اضافه آموزان دانش با باید البته و

 .دارد استعاره رنگ و است نهفته آن در تشبیهی نه و است اقترانی اضافه

 دارد؟ ای نمونه انسانی علوم غیر درسی کتابهای در آیا( مرجح تشبیه یا برتری با تشبیه) تشبیه گونه این اما

 

 :دبیرستان سوم سال کتاب رباعی این در نمونه برای. دارد بله

 شد گم مجنون تو نام با که گویند* 

 شد گم گردون آفتاب تو چشم در

 

 بفرمایند دارند، سراغ درسی کتابهای در تشبیه نوع این از دیگری نمونه ارجمند همکاران اگر

 

 .شود می وارد سراسری آزمون تستهای در که دارد نمونه درسی کتاب در نیز باشد( مضمر) پنهان تشبیه که تشبیه دیگر نوع

 

 :زاده یوسف مریم

 ادب عرض و سالم

 «تو چشم ی مزرعه آفتاب»

 

 :سبطی هامون

 تو چشم مزرعه خس و خار آفتاب سپاس،

 

 :زاده یوسف مریم

 تو خشم از ای خفته فرو موج آبشار

 

 :سبطی هامون

👌 

 :سبطی هامون

  افتاد، ها زبان از شد و گم مجنون نام شهید، نام آمدن میان به با گوید می شاعر

 است؟ شده مانند چیزی چه به چیزی چه

 .آورد نمی میان به مجنون از نامی کسی دیگری شهید نام آمدن با که جایی تا او از عاشقتر و باالتر اما مجنون به شهید بله،
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 : پنهان تشبیه برای نمونه

 ساخت توان ها سالح حوادث دفع برای تجارب از

 

 :باشد افتاده جا شاگردانمان برای فکری خط این است کافی

 ساخت؟ سالح تجربه با میشود واقعا است؟ واقعی سخن

 خیر

 بده ادامه پس

 شده؟ مانند اسمی چه به اسمی چه

.... 

 

 ��جوییم می دیگر ای نمونه

 

 ��است درسی کتاب خودآزمایی

 

 نگرفت سرفرازی نشان زخم با... 

 

 گرفت؟ افتخار مدال زخم با شود می آیا است؟ واقعی جمله :فکری خط

 نه -

 بپرس خودت از باشد، شده مانند اسمی به اسمی( شاید البته) شاید پس -

.... 

 ...مادر قلب زیبای قطعه  از دیگر مثالی و

 

 :زاده یوسف مریم

 خدنگ تیر من نازک دل بر            /     زند آلوده غضب نگاه با

 

Mehrdad Mashayekhi: 

 ....زند آلوده غضب نگاه با

 

 :سبطی هامون

 کرد؟ پرتاب تیر آلوده غضب نگاه با توان می آیا
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 رسیدی پاسخی به شاید شده، تشبیه چی به چی بپرس، خودت از پس

.... 

 است شیرینی همین به و سادگی همین به فکری خط آموزش

 

 .کند می گشایی گره کسره فقط چهارم نمونه در

 

 . گرفت سخره به را کنکور مسخرگان و هرزآموزان کنکور طراح پنجم نمونه در

 

 .داریم تشبیه پس دیدید، تشبیه ادات جا هر گفتند می که اید شنیده

 .کرد  بکار نا را مضحک هرزآموزه این که دادند تستهایی محترم طراحان بعد

 طرح با کنکور ارجمند طراح باز و نداریم تشبیه دیکر  منفی فعل و دیدید تشبیه ادات اگر که نهادند بدعت جدیدی هرزآموزه

 .کرد آب بر نقش را اساس بی تکنیک این زیبا پرسشهایی

 و یافتن از را آنان الحیل لطایف به خواهند می و عذابند در کنند انتخاب و بفهمند کشور این فرزندان که این از برخی گویا واقعا

 .نمایند محروم دریافتن

 

 آشنا تعلیلی حسن کنار در جاست بر پا خودش شکوه تمام با تشبیه اما است منفی فعل پنجم بیت در* 

 

 :باشد گونه این تواند می استعاره فکری خط

 

 .خیر یا شوند جانشین خود استعاری معنای با باید که ببین و باش پارسی ادب در رایج های استعاره دنبال به ابتدا. ۱

 

 منظور به تا کرد جایگزین دیگر اسمی با باید را کدامشان ببین و کن توجه ها اسم به فقط نیست، ماللی نیافتی، رایج استعاره اگر. 2

 .شد نزدیکتر شاعر

 کرد کار چاشنی میتوان را ناب هایی نکته هم گاهی البته و
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 2تصویر شمارۀ 

است آمده فراهم باال کتاب در میان این در کارگر و اصیل های نکته و ها آرایه جستجوی فکری خط

 :ما پرماجرای پرسش دوم سویه اما و

آموخت؟ باید ای شعبده چه بیت چندین میان در آرایه چندین یافتن برای

 توان می هم کنکور تستهای دشوارترین این بر رسیدن پیروزی به و کردن نرم پنجه و دست برای روشهایی اما نه که شعبده

 فکری خط تا زنند می پهلو تکنیک به بیشتر که اندیشید

۳شمارۀ تصویر 
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 ساده و خرینآ این که نیست بنده یادآوری به نیاز اما. است شده داده آموزش آموزان دانش به صفحه ده در یادشده کتاب در و

.است سراسری آزمون ی ها آرایه تستهای به پاسخگویی آموزش خم و پرپیچ مسیر ی مرحله ترین

 از یکی و است مباحث سایر از بیش سراسری آزمون ادبی های آرایه تستهای میان در ای سلیقه یا نادرست تستهای میزان البته

 ادبی های آرایه های تست میان در مشکل این. هاست تست دست این از آموزانمان دانش داشتن نگاه دور معلمان ما وظایف

.کند می خودنمایی سازتری مشکل شکل به زمایشیآ زمونهایآ

.کنم نمی توصیه را...  و سنجش تعاونی تستهای با آرایه تمرین 

:زاده یوسف مریم

؟تناقض یا داریم تضاد یاآ «شرنگ توست و من کام در شهد» درمصراع

:سبطی هامون

.کنایه و تشبیه کنار در هردو شک بی. نیستند ناپذیر جمع آرایه دو این

:زاده یوسف مریم

 تناقض هم و تضاد هم

آید. می تناقض نظر به اول مصراع به توجه با ولی گرفته تضاد تست های کتاب در

:سبطی هامون

است نما متناقض خلق برای رایج الگویی متضاد امر دو تشبیه

:بقایی خانم

؟ ندارد تشخیص و استعاره ؟است شهر مردم از مجاز فقط شهر «بود کرده بهار آمدن آماده را خود شهری»جملۀ  در آیا

:سبطی هامون

.است پذیرفتنی مجاز متن به توجه با خاص مثال این در اما دارد اولویت آن بر و است مجاز از انگیزتر خیال تشخیص و استعاره

:بقایی خانم

؟ دارد وجود تناقض «آرزوست پنهانم صنعت آشکار آن» بیت در

:سبطی هامون

.واقع امری و است پروردگار درمورد. خیر
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:بقایی خانم

؟ استعاره و تشخیص یااست  مجاز فقط دل  «بینی آن و این فریب زندان این در کی تا دال» دربیت

:سبطی هامون

بپردازیم؟ بدان بعدی کارگاه در. تشخیص حتماً

:هندیجانی

.بدهید اختصاص همکاران های پرسش به را ای جلسه یندهآ درلطفاً  نباشید خسته استاد بله

:سبطی هامون

�🌻🌻�دیده روی به

برسانیم پایان به را کارگاه فرمایند می اجازه سروران و دوستان اگر

.تان همراهی سپاسگزار

�🌻🌻�بدرود

:هندیجانی

.سپاسگزاریم بسیار سبطی، دکتر بر بیکران درود

هامون سبطیبا حضور دکتر  «آرایه های ادبی»نکاتی پیرامون کارگاه ین دوم

 (29/9/96آموزشی دبیران ادبیات استان اصفهان   ) -ه علمی گرو

 گنج ادب اصفهان:

اصفهان استان فارسی ادبیات دبیران گروه آموزشی و علمی مطالب از ای گنجینه

GanjeAdabeEsfahan@


