
1 

به نام خدا

«آرایه های ادبی»نکاتی پیرامون کارگاه  ینومس

«معادلهاسلوب »

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(6/10/96)دبیران ادبیات استان اصفهان    آموزشی -علمی ه گرو

GanjeAdabeEsfahan@

:زاده حسین اعظم

.سبطی دکتر جناب و گرانقدر همکاران خدمت درود و سالم

:سبطی هامون

فرهیخته گروه این ارجمند همکاران خدمت ارادت و درود

.بود جلسه این در همکاران موردی  پرسشهای و نظرات به پرداختن بر قرار

پرسش:

: زیر بیتهای مثل باشد؟ داشته معادله اسلوب آرایه میتواند دوم مصراع در"که" ربط حرف وجود با بیت آیا 

کردن تهی ها زمطلب را دل میتوان آهی به-1

باشد بس صدنامه بردن برای قاصد یک که

افتد اندر پایش به که خواهد خدای از سرم -۲

آبی آرزوی در که بهتر مرده آب، در که

دارد دگر چشم گوشه چشمان تنگ با فلک-۳

روشن گدا چشم شود آید، کور فرزند چون که
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 آنجا در. فارسی شعر در خیال صور زیبای کتاب در است کدکنی شفیعی استاد گرانقدر ادیب برساخته معادله اسلوب اصطالح

 دو چون را آن و نهادند جداگانه نامی است، شده تخیل محور هندی سبک در که را مثال بیان از ای رفته و شسته حالت استاد

 نشویم دور ها آرایه به زیباشناختی رویکرد از که است این مهم نکته. دیدند ریاضی معادله یک طرف

 

 نه است مثال طرح معادله اسلوب جوهر. موضوع یک برای است ابتکاری و زیبا مثالی آوردن معادله اسلوب ارزش و زیبایی

 .ها مصراع جابجایی

 ، بعدی مصراع در مثال کل و باشد آمده مصراع یک در موضوع کل و باشد شده آفریده موصوعی برای زیبا مثالی اگر بنابراین

 9۴ یا 9۳ سال کنکور در که این کما کند نمی وارد معادله اسلوب بر ای خدشه چندان دوم مصراع سر بر "که" عدد یک  آمدن

 چرا؟ شد، پذیرفته کوچک، نقص همین با معادله اسلوب

 

 طراحان به را شایع موارد گزارشهایی طی و است هرزنویسان و هرزآموزان رصد مسئول ای کمیته سنجش سازمان در چون

 است بوده فارسی شعر محور دوقرن که معادله اسلوب ارجمندی به ای آرایه که بیند می کنکور طراح وقتی. نماید می منتقل کنکور

 گزینه کدام دوم مصراع ببین فقط بخوانی، را بیتها نیست الزم اصال گویند می که گشته خوار آنچنان هرزآموزان و نااهالن دست به

 .کند می مورچگان خوابگه در آب اینچنین! شود می شروع "که" با

 

 دانم نمی فایده بی را مرتبط پرسش یک طرح حاال و

 

 یافت توان می دیگر، مصراع در به مشبه و آمده مصراع یک در اش مشبه که مرکبی تشبیه و معادله اسلوب میان تفاوتی چه

 نمود؟ را راه آموز دانش به و

 

 :بقایی خانم

 .نیست اینگونه معادله دراسلوب ولی آن شبه وجه به توجه با است دیگر هیات به هیئتی مرکب تشبیه در

 .است حاکم درست نتیجه یک با تساوی رابطه معادل اسلوب در

 

 :خسروپاشایی

  هیئتی به هیئتی مرکب تشبیه رد و شود می تشبیه چیزی به چیزی تشبیه در

 شده آورده مثل و است کلی شده ادعا مطلب یعنی ادعایی مطلب برای است ای نمونه شده آورده مثل معادله اسلوب در اما

 .است ای نمونه
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R:m: 

 .بریم می پی بیت بودن المعادله اسلوب  به موارد اکثر در مصرع دو وسط (که طور همان) دادن قرار با المعادله اسلوب در

 

 نیست شعله کسر جای نشیند باال اگر دود

  که طور همان

 .است تر باال او چه گر نگیرد ابرو چشم جای

 

 سبطی:هامون 

 زدن تیشه روشها این. ندارد معادله اسلوب اما اید می که همانطور مصراعش دو میان که یافت توان می دیگر بیت هزاران و

 افتد می دام با نیز آموز دانش درنهایت و داریم خوار نباید اینگونه را دینه سبک شاعران زحمت قرن دو. است ادبیات ریشه به

 :پذیرند می که همانطور بیت بسیار چه وگرنه است آوردن مثال معادله اسلوب جوهر چون

 کند افزون نعمتت نعمت شکر

 کند بیرون کفت از نعمت کفر

 معادله اسلوب از اما نشاند، توان می ها مصراع میان نیز  که همانطور کرد؛ عوض را ها مصراع جای توان می بیت این در

 .نیست خبری

 

 :زاده یوسف مریم

  دارد را خودش کامل معنی مصراع هر معادله اسلوب در

  مساویند هم با مصراع دو هر معادله یک مثل و

 

 است دیگر طرف از اعرف و. اجلی طرف یک مرکب تشبیه در

 

 :سبطی هامون

  کن؟ حل را مشکلت خودت دیگر برو گفت و داد آموز دانش به توان می را این آیا

 .است دیریاب کمی

 

 :زاده یوسف مریم

 کرد؟ جا جابه را مصراع دو توان می معادله اسلوب در

 

 :سبطی هامون

 بله اصوال
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 :سبطی هامون

 بزنیم محک را هامان یافته و دهیم تغییر کمی را بیتی بیایید

 

 را غنچه های برگ بینم آورده هم سربه

 (تصرف و دخل با) باد یاد نازنینان و دوستان اجتماع

 

 : فرمودید که همین دقیقا

 هر در مرکب تشبیه در اما...  و اجتماعی فلسفی، اخالقی، ای گزاره یعنی است "موضوع" ماجرا سوی یک معادله اسلوب در

 و شود می مطرح ادعایی معادله اسلوب در اما ندارد وجود ادعای مرکب تشبیه در  دیگر بیانی به موضوع؛ نه داریم تصویر سو دو

 :مثال آید، می مثالی ادعا آن اثبات برای

 کند فضیحه زبان را آدمی

 سبکساری را مغز بی جوز

 درهم گلبرگهای به دوستانه جمع نیست، مستتر آن در ادعایی و نیست موضوع  نازنینان و دوستان اجتماع باال بیت در اما

 .است شده مانند غنچه تنیده

 

 بقایی:خانم 

 .باشند معادل اسلوب میتوانند مرکب های تشبیه از برخی می آید نظر به

  شبنم به چاه که همچنان نشد پر   /    دنیا مال نعمت به طمع اهل دیده 

 

 سبطی:هامون 

 است، نشده رعایت آشکاری شکل به یکدیگر در مصراع دو دستوری تداخل عدم یعنی معادله اسلوب فرعی شرط جا این در

 .خیر معادله اسلوب اما داریم تمثیل آشکارا جا این

 

 بقایی:خانم 

 :بیت مثل باشند همعادل اسلوب نمیتوانند دارند اخالقی پیام یک اینکه وجود با واقع در

  ؟ غربال در آب چو عاشق دل در صبر چون  / مال آزادگان کف در نگیرد قرار 

 

 سبطی:هامون 

  مال نگیرد آزادگان کف در قرار

 ��دقیقا بله
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 :معادله اسلوب فکری خط

 دیگر؟ مصراع برای است مثالی مصراع یک آیا :اصلی شرط

 قابل مصراعها صورت این در که) گذاشت (تعجب یا پرسش نشانه یا) نقطه مصراع دو پایان در توان می آیا :فرعی شرط

 .(هستند جابجایی

 

 بقایی:خانم 

 زخم قفاز بود دوخته میرزا عباس حرکت رابه جویش یاری نگاه خود کشیده وستم خورده زخم قفقاز جمله در گرانقدر 

 ؟ مردم از مجاز یا بگیریم تشخیص را خورده

 

 سبطی:هامون 

 مجاز؟ یا تشخیص��

 

 اولویت باشد، نداشته وجود مجاز برتری برای قاطعی دلیل هرجا بنابراین است، مجاز از تر هنرمندانه و ترانگیز خیال تشخیص

 :سراسری آزمون در شده مطرح بیت این مانند است، تشخیص با

 بینی آن و این فریب زندان این در کی تا دال

 بینی جهان تا شو برون ظلمانی چاه زین یکی

 .اوست با گفتن سخن حال در شاعر که نظرگرفت در انسانی را دل هم دانست آدمی وجود از مجاز را دل توان می هم که

 

 همداستان ما با نیز کنکور طراح و است تشخیص با اولویت هاست، آرایه اساس که زیباشناختی مالک همان با جا این در

 .یازدهم فارسی کتاب از شده یاد مثال در. است

 

 بود؟ شده ویران و دیده آسیب هم شهر خود یا بودند خورده زخم قفقاز مردم فقط آیا

 

 :بقایی خانم

 .هردو

 

 :سبطی هامون

 بود خورده فریب قفقاز: بود شده گفته فرض به اگر اما دهیم ترجیح مجاز بر را تشخیص که است آن زیباتر پس بله

 را تشخیص نه پذیرد می را مجاز سلیم وقذ
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 :زاده یوسف مریم

 ؟بگیریم وصفی ترکیب فقط یا .مجاز یا است تشخیص هم. او بار دهشت و خواهانه فزون نگاه

 

 :سبطی هامون

 روندی در حاال که باشد...  و فروتنانه فزونخواهانه، اندشمندانه، عاشقانه، تواند می واقع به نگاه. دانیم می روح دریچه را چشم

 .بیش نه و آیند می شمار به وصفی و دارند واقعیت ترکیبها این موارد اغلب در. اند افکنده آن پس از انه  ادبی

 

 :بقایی خانم

 ؟ خواهی وفزون ترس با همراه نگاهی هستند اقترانی اضافه واقع در

 

 :سبطی هامون

 اضافی ترکیب نه هستند وصفی ترکیب چون خیر

 

 :بقایی خانم

 .نظرم به باشند میتوانند استعاری اضافه دونده دهر مثل اما هستند وصفی ترکیب دستوری نظر از

 

 :سبطی هامون

 .نگیریم درنظر استعاری اصافه را آن است بهتر اما. است کافی همین و دارد مکنیه استعاره شک بی دونده دهر 

 

 :بقایی خانم

 تلخ پایانی  ،خوشبختی بوی ؟ هستند  استعاری اضافه ها آمیزی حس همه بگوییم میتوانیم آیا

 

 :سبطی هامون

. ندارند آمیزی حس اما هستند، استعاری اضافه هم اوهام پای و افکار ی پایه کرد؟ صادر توان می را کلی احکام چنین چگونه

 :است این ماجرا

 .تشخیص که همچنان است مکنیه استعاره زیرمجموعه آمیزی حس

 

 :بقایی خانم

 ؟درسته نیست آمیزی حس استعاری اضافه هر اما هستند استعاری اضافه ها آمیزی حس اکثر که است این منظورم
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 :سبطی هامون

 است درست بله

 

 :زاده یوسف مریم

 است؟ درست آیا شود گفته استعاری فقط باید و است استعاری مجموعه زیر اقترانی اضافه گفتند می دوستی

 

 :سبطی هامون

 .نبودند دوست و داشتند را فارسی زیبای ادبیات تخریب قصد احتماال

 

 هیچ و حذف گشتار حاصل دستوری امکان یک اقترانی افهضا و است شاعرانه ورزی خیال نمودهای مهمترین از استعاره

 .ندارد خیال صور با ارتباطی

 

 :عظیمی جهانگیر

 .باشد... و وتشبیه تمثیل از معادله اسلوب تشخیص برای کافی دلیل تواند می شرط این آیا

  یا است، تمثیل حکم یادر تمثیل که کالم دوم نیمه ،معادله اسلوب در  ☆

 یا است، دعوی اثبات برای  -  1

 یا ، است علت بیان برای  -  ۲

 است ونظیر شبیه بیان برای  -  ۳

 

 :سبطی هامون

 آید می آغاز در مثال گاهی نیست، ثابت جایشان درضمن. هستند ادعا اثبات برای نیمه دو هر گاهی و نیست اینگونه همیشه

 دوم مصراع در موضوع و

 

 فرایند از نوعی خود تمثیل گرچه گیرد می تمثیل هم را تشبیه آموز دانش زیرا شود بیان نباید و است ساز مشکل سوم مورد

 .نیست تشبیه آرایه اما است تشبیه

 

 :است خواننده با یافتنش که موضوعی بر اند مثال نیمه هردو که داریم معادله اسلوب از مواردی درضمن

 

 نیست شعله شان کسر نشیند باال اگر دود

 است باالتر او گرچه نگیرد ابرو چشم جای
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شد سیر آبش ز ماهی جز هرکه

شد دیر روزش روزیست بی هرکه

reza ghassemi:

؟؟دوجوددار هم بیت دو بین یا ودمیش ایجاد بیت یک در  دومصراع بین در فقط معادله اسلوب یاآ استاد

:سبطی هامون

 قبول قابل هم پیاپی بیت دو برای بردنش کار به اما گرفتند کار به را اصطالح این بیت یک مصراع دو مورد در شفیعی دکتر

.است

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

 (6/10/96آموزشی دبیران ادبیات استان اصفهان   ) -ه علمی گرو

 گنج ادب اصفهان:

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

GanjeAdabeEsfahan@


