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بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
هزینه استفاده از این جزوه ،برای دانشآموزان ،دبیران و دیگر عالقهمندان به ادبیّات شیرین فارسی ،قرائت
یک فاتحه به نیّت پدر و مادر مرحومم است.
چندی پیش دریافتم در مناطقی از کشور عزیزمان ،دانش آموزان با استعدادی هستند که از داشتن دبیری مجرّب و
حرفهای محروم اند .این عزیزان ،نه تنها شرایط شرکت در کالسهای کنکور موسّسات خصوصی را ندارند ،بلکه از
خرید و تهیّه کتابهای کمکآموزشی نیز عاجزند .با توجّه به شرایط موجود و مشاهده ناعدالتیهای آموزشی بر آن
شدم به نوبهی خود ،خدمتی – هر چند کوچک  -در حق این عزیزان کرده باشم .در اسرع وقت دست به کار شدم و
کانال تلگرام و پیج اینستاگرامی راهاندازی کردم تا خدمات آموزشی گستردهای را به صورت کامال رایگان در اختیار
این عزیزان قرار دهم  .و از همان هفته به تألیف جزواتی به صورت موضوعی اقدام نمودم تا در سریعترین زمان ممکن
به دست این عزیزان برسد .اکنون به لطف الهی و تالش شبانهروزی اینجانب ،این جزوه و جزوات آرایه و دستور و
دیگر جزوات آماده شد و به صورت کامال رایگان در اختیارتان قرار گرفت.
 - 1با مطالعه بخشبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کاملترین درسنامهها را دارند .برای
بنده خیلی راحت و اقتصادی تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و
معنوی آن برخوردار شوم .ولی در این صورت اجازه نداشتم که این جزوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به
صورت رایگان از پیدیاف آن استفاده کنند.
 - 2قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی ،زحمات بسیاری کشیده میشود .با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر
جزوات بنده خواهید دید که برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است .اینجانب عالوه بر ساعتها تمرکز و
نوشتن ،برای تایپ و صفحهآرایی این جزوه و جزوات دیگر ،مبلغ قابل توجّهی هزینه کردهام.
 - 3سال گذشته دبیری پیام داد که با اجازه شما این جزوات را دادهام تایپ کردهاند و در انتهای جزوه از شما یاد
خواهم کرد!!!
به چند دلیل این کار دور از انصاف و ناصحیح بودهاست؛ اوّل اینکه با این تایپ و صفحهبندی زیبا چه لزومی داشت
مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیه ای در کار بوده باشد؟ دوم اینکه با حذف نام بنده از هر صفحه و انتقال آن به آخر
جزوه ،عمال با یک غلطگیر  -توسط هر فردی -این اثر بیشناسنامه خواهد شد .سومین دلیل که از دالیل دیگر بسیار
مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض میکنم که پس از تایپ این جزوات توسط تایپستهای
گرانقیمت موسسات مطرح ،برای ویرایش و صفحهبندی هر کدام ،حداقل بیش از  3ماه وقت گذاشتهام (اگر مالحظه
کنید میبینید در تمام این جزوه حتّی «تشدید» و «نیمفاصه» و دیگر عالئم و موارد ویرایشی رعایت شده است تا
زیبایی جزوه ،مطالعه را برای دانشآموز دلنشینتر کند) تالیف این جزوات ،اینطور نبوده که پس از تایپ با یک
ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد .اگر آن دبیر محترم ،نهایت انصاف را به خرج دهد و نام بنده را هم در هر صفحه
جزوه بیاورد ،باز هم در حق من جفا کرده است ،چرا که قطعا قطعا جزوهای خواهد بود با هزار غلط تایپی و ...
با توجّه به  3مورد فوق ،از دبیران ارجمند ،صمیمانه خواهشمندم ،برای ارجنهادن به تالیف و کار بنده ،از کپیکردن
جزوات اینجانب ،بدون نام بنده خودداری کنند .و از همین پیدیاف استفاده کنند.
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معرّفی و سوابق علمی و آموزشی بنده:
ابوذر احمدی پَرگو؛ دانشجوی سال دکترای زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی:دانشگاه علّامه طباطبایی(سراسری)،کارشناسی ارشد :دانشگاه خوارزمی(سراسری)،دکتری :اراک (سراسری)
 11سال سابق ه تدریس دروس عمومی و تخصّصی زبان و ادبیات فارسی ،تالیف ( 5جلد) و همکاری (در بیش از 15
جلد) کتاب کمک آموزشی ،طرّاح سوال نرمافزار آموزشی «مُنتا» ،طرّاح سوال سابق آزمونهای مدرّسان شریف در
مقطع کارشناسی ارشد و ...
مدرّس دبیرستانهای برتر تهران از جمله :دبیرستان ماندگار البرز ،دبیرستان رشد ،دبیرستان فرهنگ ،دبیرستان
خوارزمی ،دبیرستان سالم ،دبیرستان شاهد ،دبیرستان سرای دانش(قلمچی) و دیگر مدارس برتر تهران و مدرّس
کالسهای کنکور موسّسات و مدارس تهران و شهرستانها.
شاعر ،نویسنده ،منتقد ادبی و استاد کالسها و کارگاههای شعر و ترانه
توجّه :این جزوات برای پاسخگویی به سواالت سخت کنکوری تألیف شدهاند امّا دانشآموزان و عالقهمندان به ادبیّات فارسی نیز
می توانند از آن بهره ببرند .با توجّه به حجم کم جزوه ،امکان جستجوی مبحث مورد نظر آسان است .لذا از افزودن فهرست
خودداری کردم تا یک صفحه هم که شده از افزایش حجم جزوه و اسراف بیمورد جلوگیری کرده باشم.

باتوجّه به برنامههای تألیفی و خدماتی که در ماههای آتی قرار است اجرا کنم ،پیشنهاد میشود که کانال تلگرامی و
پیج اینستاگرام بنده را دنبال کنید تا از جدیدترین فایلهای تصویری و صوتی ،جزوههای دیگر ،تستها ،درسنامهها،
آزمونهای آنالین ،اطالعات مشاوره ای ،اخبار و اطالعات کنکور و  ...به صورت کامال رایگان استفاده کنید .موفّقیت و
قبولی شما ،آرزوی بنده است .این آرزو برای همه شماست.
موفّق و سربلند باشید
دکتر ابوذر احمدی
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آرایههای ادبی
آرایههای ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش بیان (یا صُوَرِ خیال) و بدیـع تقسیم میشود.
بیان (صُوَر خیال)
آرایههایی را میگویند که کار تصویرسازی و مخیّلکردن شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل میشود.
بیان
تشبیه :تشبیه کامل ،تشبیه بلیغ (تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی)
استعاره :استعاره مصرّحه ،استعاره مکنیّه (اضافهی استعاری ،تشخیص)
مَجاز :با عالقههای شباهت ،محلّیّه ،کلّیّه ،جزئیّه و الزمیّه ،آلت و ...
کنایه
نماد
بدیع
آرایههایی را میگویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش میدهند .بدیع به دو دسته بـدیع لفظـی و بـدیع معنـوی تقسـیم
میشود.
بدیع لفظی :آرایههایی هستند که موسیقی لفظی کالم را افزایش میدهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود میآورند .مـالال
دو کلمه «دَست و مَست» از نظر معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی تلفّظ آنها شبیه به هـم اسـت و ایـن تلفّـظ مشـابه ،صـدای
یکنواختی دارد و موسیقی کالم را افزایش میدهد .بدیع لفظی در سطح کنکور ،موارد زیر را شامل میشود.
بدیع لفظی
تکرار ،واجآرایی ،سجع ،جناس و اشتقاق.
موازنه و ترصیع نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانیاند.
بدیع معنوی :آرایههایی هستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل میشوند و یک نوع موسیقی معنوی ایجاد
میکنند .مالال وقتی «گل و باغ و شبنم» را در شعری به کار میبریم ،این کلمات از نظر لفظی مشابهتی بـا هـم ندارنـد ،ولـی از
نظر معنایی در ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده ایجاد میکنند که سبب لذّت ادبی میشود ،این کارکرد را بـدیع
معنوی میگویند .بدیع معنوی در سطح کنکور ،موارد زیر را شامل میشود.
بدیع معنوی
حسآمیزی ،حُسن تعلیل ،پارادوکس ،تضاد ،ایهام و ایهام تناسب ،اسلوب معادله ،تلمیح ،تضمین،
مراعات نظیر ،لف و نشر ،اغراق ،مَالَل و تخلّص.
توجّه :برای پاسخگویی به تستهای ترکیبی ،سعی کنید ابتدا با گروه اول پاسخ بدهید و اگر نشد با گروه سوم و تا جای ممکن
سمت گروه دوم نروید! گروه چهارم هم معموال یا در تستها نمیآیند و یا بیتاثیر هستند.
گروه اول

حسآمیزی ،پارادوکس ،حُسن تعلیل ،اسلوب معادله

گروه دوم:

انواع تشبیه ،انواع استعاره ،انواع مجاز ،کنایه ،ایهام و ایهام تناسب

گروه سوم:

جناس ،تلمیح ،اغراق ،تضاد

گروه چهارم

مراعات نظیر(تناسب) ،تکرار ،واجآرایی ،سجع ،تضمین ،نماد و ...

4

صفر تا صد ادبیّات کنکور؛ کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام

بیان
تشبیه
تشبیه مهمترین بخش بیان یا صور خیال است .تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند ،به هـم تشـبیه
کند .مالالً «تو ماه هستی» تشبیه است ،امّا «تو یار غمگسار هستی» تشبیه نیست ،زیرا واقعیت است .ابتداییترین و کاملتـرین تشـبیه کـه
به آن تشبیه کامل یا گسترده میگویند ،تشبیهی است که  4رکن دارد« :مشبّه ،ادات تشبیه ،مشـبّهبـه ،وجـهشـبه» .ولـی شـاعران بـرای
خیالانگیز کردن کالم ،گاهی ادات تشبیه یا وجه شبه را حذف میکنند که این حالت را نیز تشبیه کامل میگوینـد و یـا هـر دوی آنهـا را
حذف میکنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّهبه باقی میماند ،که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده میگویند.
بـــه نرمـــی بـــر ســـر کـــارون همـــیرفـــت
بلـــــم آرام چـــــون قـــــویی ســـــبکبـــــار
مشبّه :بلم (قایق)

ادات تشبیه :چون

مشبّهبه :قو

گــرت ز دســت برآیــد چــو نخــل بــاش کــریم
مشبّه( :تو)

قهوهخانه
مشبّه

ادات تشبیه :چو

گرم و روشن بود
وجهشبه

مشبّهبه :نخل

وجه شبه :به نرمی رفتن

ورت بــه دســت نیایــد ،چــو ســرو بــاش آزاد
وجه شبه :کریم و بخشندن بودن

همچون

شرم

ادات تشبیه

مشبّهبه

توجّه :به «مشبّه» و «مشبّهبه» طرفین تشبیه یا اجزا و ارکان اصلی تشبیه میگویند.
تشبیه بلیغ :هرگاه از ارکان تشبیه ،فقط مشبّه و مشبّهبه آمده باشد آن تشبیه را ،تشبیه بلیغ مـیگوینـد .تشـبیه بلیـغ بـه دو
شکل میآید.

تشبیه بلیغ

تشبیه بلیغ اسنادی :مشبّه  +مشبّهبه  +فعل اسنادی :تو دریا هستی ،تو کـوهی ،سـروی
تشبیه بلیغ اضافی «اضافة تشبیهی» :مشبّهبه  +ـِ یا یِ  +مشبّه :آتشِ هجران ،کمندِ زلف

*توجّه :اضافه تشبیهی ،در معدود مواردی به صورت «مشبّه  -ِ +یا یِ  +مشبّهبه» میآید .یعنی مشبّه ،جلوتر از مشبّهبه میآیـد.
مانند :لبِ لعل و قدِ سرو ،رویِ ماه...
*توجّه :درک تشبیه بلیغ ،نسبت به تشبیه کامل ،سختتر است ،در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده میکنند.
داغــی بــه دل نهــاد و دلــم زان نشــان گرفــت
ایــن عشــق آتشــی اســت کــه جــان مــرا گرفــت
مــن همــان خــاک رهــم ،آتــش عشــقت کفــنم
تــو بهــاری ،تــو بُتــی ،آتــش جــانی ،ســروی
هـــر چنـــد زمـــینگیـــر بُـــود دانـــهیِ امّیـــد
تـــا خـــارِ غـــم عشـــقت ،آویختـــه در دامـــن

دســــت کَــ ـرَم ابــــر گاهربــــار بلنــــد اســــت
کوتــهنظــری باشــد ،رفــتن بــه گلســتانهــا

*توجّه :بعضی از تشبیههای اسنادی ،کمی دریابتر میباشند و به دقّت بیشتری نیاز دارند.
وصل ،هجران است اگر دلها ز یکدیگر جداسـت

هجر ،باشد وصل اگر دلها به هم پیوسـته اسـت
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ادات تشبیه :چو ،چون ،همچو ،مالل ،مانند ،نظیر ،بهسان ،به کردارِ ،شبیه ،به گونهای که ،آنسان که ،به شیوهیِ ،به طـرزِ ،و ...
و فعلهای «مانستن ،ماند ،گویی و گفتی» و موارد مشابه نیز میتوانند ادات تشبیه باشند .همچنین کلماتی مانند«به رنـگ ،بـه
جای ،در حکم ،در حقِّ و  »...نیز میتوانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند« .آب در جای نور است»
*نکته بسیار مهم :تشبیه ممکن است به صورت یک واژهی مشتق (وندی) و با پسوندهای شباهت ماننـد« :وش ،گـون ،وار ،سـا،
آسا و  »...آمده باشد.
بـــر دکـــان بنشســـت ،فـــارغ ،خواجـــهوَش
از ســـــوی خانـــــه بیامـــــد خواجـــــهاَش
*نکته :تشبیه ممکن است به صورت یک واژهی مرکّب آمده باشد که قسمت دوم ،مشبّه و قسمت اوّل مشبّهبه میباشـد .ماننـد:
سیمینتن ،سروقد ،شاهخصلت ،درویشمسلک ،گدامنش ،مهرآیین و ...
تو سیمینتن چنان خـوبی ،کـه زیورهـا بیـارایی
بـــه زیورهـــا بیاراینـــد وقتـــی خوبرویـــان را
وقتـــی کـــه چـــارهی دل عشّـــاق مـــیکنـــی

درد مـــرا بـــه نـــیم شـــکرخنده چـــاره کـــن

*توجّه« :چو» یا «چون» اگر معنای «وقتی یا وقتی که یا زیرا که» بدهند ،ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمیسازند.
بـــا دَدان آن بِـــه ،کـــه کـــم گیـــری ســـتیز
کــــه ســــاالر آن انجمــــن گشــــت کــــم

چـــــون نـــــداری نـــــاخن درّنـــــده تیـــــز
چـــــو آگـــــاه شـــــد دختـــــر گاـــــ دَهم

*نکته :تشبیه و مخصوصاً اضافة تشبیهی در نالر نیز بسیار به کار میرود.
باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده.
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایهی ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپـرورد .درختـان را بـه
خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.
بارانِ رحمت :رحمت خداوند مانند باران گسترده است.
خوانِ نعمت :نعمت خداوند مانند سفره پهن شده است.
فرّاشِ باد صبا :باد صبا مانند فرّاش (فرش گستراننده) در خدمت بود ...
دایهیِ ابر بهاری :ابر بهاری مانند یک دایه در پرورش بود ...
بناتِ نبات :نباتات (گیاهان) مانند دختران ،زیبا بودند و ...
مهدِ زمین :زمین مانند یک گهواره آرام است و...
قبایِ سبز ورق :ورق (برگ) مانند قبا و پیراهن بر تن شاخهها بود ...
*توجّه :مشبّه ،گاه ضمیر محذوف است که از فعل دریافت میشود.
خروشــــان و جوشــــان بــــه کــــردار مــــوج
(آنها)

به کردار

موج

مشبّه

ادات تشبیه

مشبّهبه

فـــــراز آمدنـــــد از کـــــران فـــــوج فـــــوج

خروشان و جوشان جمع شدند.
وجه شبه

چــون ســیل ز پــیب و تــاب صــحرا مــیرفــت

(او)

چون

سیل

از پیب و تاب صحرا میرفت.

مشبّه

ادات

مشبّهبه

وجه شبه

همـــراه ســـحر ،بـــه فـــتح فـــردا مـــیرفـــت
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*نکته :در اضافه تشبیهی ممکن است واژهای بین مشبّهبه و مشبّه بیاید .در ترکیب «قبای سبز ورق»« ،ورق» به «قبا» تشبیه
شده است .و «سبز» صفتِ مشبّهبه است .در واقع «قبایِ ورق» اضافهی تشبیهی است.
توجّه :اخیرا کنکور «تشبیه مُضمر؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس» را ،تشبیه میگیرد.
 -1رکن نخست تشبیه در عبارت زیر ،رکن دوم تشبیه در بیت گزینهی  ..................است.
«چون به بصره رسیدیم ،از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر ،باز نکرده بودیم و می خواستم
که در گرمابه روم؛ باشد که گرم شوم ،که هوا سرد بود».
زیـــر هــــر مویــــش دلـــی دیوانـــه در زنجیـــر بـــود
 )1چنــگ در زنجیـــر زلـفـــش چـــون زدم دیوانـــهوار
 )2بــا مـحـتـسـبـــم عـیـــب مـگـــویید کــه او نیــز

پیوســــته چـــو مـــا در طلـ ـبِ عـــیش مـــدام اســـت

 )3ایـــــنچـنـیــــن تـنـهــــات نـپـسـنـدیـــــم مــــا

هـــچـــــــو تـــــــو زُنــ ــّار بــربـنـدیــــــم مــــــا

 )4هـــر کـــس بـــه مــا کنــد ستـــمی ،همچــو عــاجزان

دیـــــوان خـــــود بـــــه آه سحــــر مـــیبـــریم مــــا

 -2در همه ابیات ،تعداد تشبیهها ،یکسان است؛ بهجز ........
 )1گــرد شــمع رُخــت ای شــوخ مــن ســـوختهجــان

پــــر چــو پـــروانه کنـــم بــاز بــه پـــرواز امشـــب

 )2مـــــرغ دل در قـفـــــس سـیــــنه مـــن مـــینالـــد

بـلبـــــل ســـاز تـــــو را دیـــــده هـــمآواز امشــــب

 )3ســـری کـــه داغ جـنــــون برگـرفــــت از خـــاکش

چــــــو آفـــتــــاب بــــه افـــــسر فــرونمــــیآیـــد

 )4کــرد شــوق چـــمن وصـــل تــو ای مـــایهی نـــاز

بــلبـــــل طبـــــع مــــرا قافــــیهپـــــرداز امشــــب

« - 3وجه شبه» در همه ابیات محذوف است بهجز.................
 )1طـــــرّههـــــای تــــو کـمندافـــکن طــرّارانانــد

غـــــــمزههـــای تـــو طبیــــــب دل بیــــمارانانـــد

 )2بـــنــفـــشهزلـــف مـــن آن ســروقد ســیمانــدام

بـــر مــــــن آمــــد وقـــت سپـــــیدهدم بـــه ســـــالم

 )3دیــشـــب درآمــد آن بُـــت مــهرویِ شـــبنقــاب

بـــر مـــه کشــــید چنــــبر و در شـــــب فکنـــد تـــاب

 )4کـــــــه نـــیاَم ،کــــــوهم ،ز صـــبر و حلـــم و داد

کـــــــوه را کـــــــــی در رُبــــــــاید تـــــــند بــــاد

 -4بخش مشخّصشدة گزینة  ، ..................رکن متفاوتی از ارکان تشبیهی است.
صــیــدی که از کـمـندت ،آزاد رفتــه باشد
 )1خـــونش بــه تیــغ حســرت ،یــا رب حــالل بــادا

(تیـغ)

 )2مــــــورم و گــــــر لطـــف او بــاشـــــد رفیــــق

تــاخــت بـــر مـــلک سـلـیــمان مــی زنـم

(مـن)

 )3آه از دمــــی کـــه تـنــــها ،بـــا داغ او چـــــو اللـــه

در خون نشسـته باشـم ،چـون بـاد رفتـه باشـد

( او )

 )4روز و شــــب در صــحــــــن مـیـــــدان ثـــــناش

بــر کـاـمـیـــت خامــه جـــوالن مـــی زنـم

(ثنـا)

***
استعاره
استعاره در لغت یعنی «به عاریتگرفتن و قرضگرفتن» امّا در اصطالح ادبی ،آرایهای است که یک واژه در معنای واژهی دیگر به
کار میرود .مالالً بگوئیم «سرو» و منظورمان «معشوق» باشد.
*توجّه :این تعریف مشابهتی به مجاز دارد و درست هم هست .زیرا استعاره در واقع ،مجازی است که رابطه بـین واژهی آمـده و
واژهی مدّ نظر «شباهت» است .به هر حال استعاره ،هم از راه مجاز قابل فهم است ،هـم از راه تشـبیه .کـه در ایـن بخـش از راه
تشبیه به آن پرداختهایم.
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*توجّه :قبل از این که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که دو نوع استعاره وجود دارد .اسـتعاره مصـرّحه (آشـکار) و
استعاره مکنیّه (پنهان) .منظور از استعاره ،معموالً استعاره مصرّحه است .اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشـد ،اسـتعاره
مصرّحه و یا مکنیّه را استعاره میگیریم.
 -1استعاره مصرّحه
گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل میشود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه ،فقط مشبّهبه را بیاورد استعاره مصرّحه میشود.
همــدم گــل نمــیشــود ،یــاد ســمن نمــیکنــد
ســرو چمــان مــن چــرا میــل چمــن نمــیکنــد
شاعر برای خلق مصراع اول ،ابتدا در ذهن خود این تشبیه را ساخته است:
راست قامت و بلندقامت است چرا...
سرو
مانند
معشوق من که
ادات تشبیه

مشبّه

وجه شبه

مشبّهبه

سپس از این تشبیه فقط مشبّهبه را خارج کرده و در شعر به کار برده است .این کار را استعاره مصرّحه یا با تخفیـف «اسـتعاره»
میگویند.
سؤالی که پیش میآید این است که از کجا بدانیم «سرو» ،مشبّهبه یک تشبیه است و در معنای اصلی خود به کار نرفته است؟
پاسخ راحت است .زیرا وجود کلمه «چمان» به معنی «رونده» اعالم میدارد که «سرو» در معنای واقعی خود به کـار نرفتـه اسـت.
مالالً در عبارت «من سروی دیدم» ما نمیتوانیم ادّعا کنیم که «سرو» استعاره از «معشوق» است .چون هیب قرینهای وجـود نـدارد
که ما را از معنای وضعشده و قاموسی برای «سرو» منصرف کند .امّا در ترکیب «سرو چمـان» واژهی «چمـان» نشـانهای (قرینـهی
صارفه) است که ما را از معنای اصلی «سرو» منصرف میکند .در واقع برای به کارگیری استعاره مصرّحه یا بایـد قرینـهای در کـالم
باشد یا این که محتوای کالم نشان بدهد که آن کلمه در معنای اصلی خود به کار نرفته است .مالالً در بیت زیر واژهای وجود نـدارد
که نشان دهد «اژدها» معنای استعاری دارد ،امّا با توجّه به داستان جنگ خندق ،میدانیم کـه حضـرت علـی (ع) بـا اژدهـا مبـارزه
نکرده است و «اژدها» استعاره از عَمرو بن عبدُوَد است.
کــــــه شــــــد طالــــــب رزم آن اژدهــــــا
بــــه جــــز بــــازوی دیــــن و شــــیر خــــدا
شاعر «اژدها» را از همچنین ترکیبی خارج کرده است.
خطرناک بود.
اژدها
مانند
عَمرو بن عبدود
ادات تشبیه

مشبّه

مشبّهبه

وجه شبه

نمونههای دیگر استعاره مصرّحه:
ای شــمع کــه مــا را بــه ســخن شــیفته کــردی
معشوق

پـــــروانه خــــود را مکـــــش از چـــربزبانی
عاشق

خمــــــارین نرگســــــان را کــــــرد پُــــــرآب
چشم

بــــه گــــل ،بــــر ریخــــت مرواریــــد خوشــــاب
گونه ،صورت

یکــی درخــت گــل انــدر میــان خانــه ماســت

اشک چشم

کـــه ســـروهای چمـــن پـــیش قـــامتش پســـتند

معشوق

 -2استعاره مکنیّه
در استعاره مصرّحه گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود میسازد و از آن تشـبیه ،مشـبّهبـه را اسـتخراج مـیکنـد .در
استعاره مکنیّه نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود میسازد و از آن تشـبیه ،مشـبّه و وجـهشـبه را اسـتخراج مـیکنـد و در
جملهای به کار میگیرد.
«دستِ قضا ما را از هم جدا کرد».
به جمله مقابل توجّه کنید.
ما را از هم جدا کرد.
با دستش
انسان
مانند
قضا (و قدر)
مشبّه

ادات تشبیه

مشبّهبه

وجه شبه یا وی گی مشبّهبه
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*توجّه :هر استعاره ای ،چه مصرّحه و چه مکنیّه ،برای اینکه نشان دهند در معنای حقیقی به کار نرفتهاند ،بـه قرینـهی صـارفه
نیاز دارند .در عبارت فوق ،وجود «دست» برای قضا و قدر ،قرینه است .از این قرینه در مییابیم که در ذهن شـاعر تشـبیهی رخ
داده است و آن تشبیه را بازسازی میکنیم.
همانطور که میبینیم از تشبیه فوق «مشبّه و وی گی مشبّهبه» آمده است .این ترکیب را اسـتعاره مکنیّـه مـیگوینـد .در واقـع
استعاره مکنیّه آرایهای است که به موجب آن شاعر «مشبّه و وی گی مشـبّهبـه را در تشـبیهی کـه در ذهـن سـاخته اسـت» در
عبارتی دیگر به کار میگیرد.
«و مرگ به روی آنها لبخند میزد»
قرینه صارفه در عبارت فوق این است که «مرگ نمیتواند لبخند بزند» .پس در ذهنمان با همچین زیرساختی روبهرو میشـویم.
همانطور که میبینیم در متن مدّ نظر «مشبّه و وی گی مشبّه به» آمده است.
میزد.
لبخند
انسانی به روی آنها
مانند
مرگ
مشبّه

ادات تشبیه

مشبّهبه

به استعارههای مکنیّه زیر دقّت کنید.
 -1بشــنو ایــن نــی چــون شــکایت مــیکنــد

وی گی مشبّهبه

از جـــــداییهـــــا حکایـــــت مـــــیکنـــــد

نی نمیتواند شکایت کند  .نی مانند یک انسان شکایت میکند  استعاره مکنیّه
 -2به صحرا شدم عشق باریده بود.

عشق نمیتواند ببارد  .عشق مانند باران باریده بود  .استعاره مکنیّه
تپیدنـــــد بـــــتخانـــــههـــــا در فرنـــــگ
 -3پریـــــد از رخِ کفـــــر در هنـــــد رنـــــگ
کفر رخ ندارد  .کفر مانند یک انسان ،رخ دارد که رنگ از آن میپرد  استعاره مکنیّه
از ســـر زلـــف تـــو در پـــای دل مـــا زنجیـــر
 -4درِ آفاق گشـاده اسـت ،ولـیکن بسـته اسـت
آفاق در ندارد  .آفاق مانند یک خانه ،دری دارد که باز شده است  .استعاره مکنیّه
چه تفاوتی در مالالهای  1و  2با مالالهای  3و  4وجود دارد؟
استعاره مکنیّه در مالالهای  3و  4به صورت اضافهی استعاری و در مالالهای  1و  2غیراضافی و آمده است.
چه تفاوتی در مالالهای  1و  3با مالال  2و  4وجود دارد؟
مشبّهبه محذوف در مالالهای  1و  3انسان میباشد و در مالالهای  2و  4غیر انسان .هرگاه در استعاره مکنیّه ،مشبّهبه محـذوف
«انسان» باشد ،آن استعاره مکنیّه ،تشخیص هم دارد.
با توجّه به مالالهای فوق ،چهار حالت برای استعاره مکنیّه وجود دارد:
الف  -استعاره مکنیّه :اضافه استعاری باشد ،تشخیص هم باشد( .مالال )3
ب  -استعاره مکنیّه :اضافه استعاری باشد ،تشخیص نباشد( .مالال )4
ج  -استعاره مکنیّه :اضافه استعاری نباشد ،تشخیص باشد( .مالال )1
د  -استعاره مکنیّه :اضافه استعاری نباشد .تشخیص هم نباشد( .مالال )2
استعاره مکنیه
تشخیص

اضافهی استعاری

درِ آفاق

رخِ کفر

بشنو از نی چون شکایت میکند

به صحرا شدم عشق باربده بود
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*توجّه :هرگاه غیرِ جاندار منادا قرار بگیرد ،تشخیص و استعاره مکنیّه میباشد.
منــزل آن مــه عاشــقکاــش عیّــار کجاســت
ای نســـیم ســـحر ،آرامگـــه یـــار کجاســـت
صـــبا بـــر آن ســـر زلـــف ار دل مـــرا بینـــی

ز روی لطـــف بگـــویش کـــه جـــا نگـــه دارد

*یادآوری :هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعارهّ مکنیّهای ،تشخیص نیست.
*نکته :در اضافهی استعاری ،ممکن است واژهای بین «وی گی مشبّهبه» و «مشبّه» آمده باشد .در ترکیب « دست سبز روزگـار»« ،دسـت»
وی گی مشبّهبه« ،روزگار» مشبّه و «سبز» صفت است .در واقع «دستِ روزگار» اضافهی استعاری است.
 -5در ابیات زیر مجموعاً چند استعاره وجود دارد؟
نکــــردی آه پُرخــــون جــــز کــــه در چــــاه
الـــف) فغـــان کـــردن ز شـــیر حـــق بیـــاموز
فــشــانـــــــد از نرگســــــان لؤلــــــؤی الال
ب) چـــــو تــنـــــها مانـــد مـــاه ســـروباال
 )3چهار

 )4سه

 )2یک
 )1دو
 - 1آرایة استعاره در کدام بیت بیشتر است؟
 )1بــه خنــده از لــب خــود پُرشــــکر کنــی دامــن

مــــــرا چــــو چشــــــم درانــــدازد از گریبــــان دُر

 )2هرکجـــا نقّـــاش ،نقـــش قامـــت و لعلـــش کشـــید

جلـــوة طـــوبی نـــــگر ،سرچشـــمة کـــوثر ببـــین

 )3دل در اندیـــــشه آن زلـــــف گـــرهگیـــر افتـــاد

عاقـــــالن مــــ ده کـــه دیوانـــه بـــه زنجیـــر افتـــاد

 )4بــه چــون تــو محتشــمی بــیبهــا ســخن نــدهم

بــــــده ز لـــــــعل شـــــکربار قنــــد و بِســــتان دُر

 -7کاربرد واژة مشخّصشدة کدام بیت استعاری نیست؟
 )1دیشــــب درآمـــد آن بُــــت مـــهروی شــــبنقـــاب

بـــر مـــه کشـــید چنــــبر و در شــــب فکنـــد تـــاب

 )2رخـــــسارش آتـــــش و دلِ بیچارگــــان ســــــپند

لعـــل لبـــــش مـــی و جــــگر خســـتگان کــــباب

 )3مـــن آنـــم کــــــه در پــــــای خوکــــــان نریـــزم

مـــــر ایــــــــــن قیمتـــــی لفــــــــــظ درّ دری را

 )4مــیزد گاللــه بــر گــل و هــر لحظــه مــیشکســت

بـــر مـــن بـــه عشــــوه گوشــــة بـــادام نـــیمخــــواب

 -8در کدام بیت آرایه «استعاره» بیشتر از سایر گزینههاست؟
شــکّـــــر از لـــــبهـــــای شــکّــرخــــند ریخــــت
 )1در جـــــواب از تــنــــگ شــکّــــر قنــد ریخـــت
 )2ای گــل خــوشنســیم مــن ،بلبــل خــویش را مســوز

کــز ســر صــدق مــیکنــد ،شــب همــه شــب دعــای تــو

 )3آن مــــرغ کــــه بــــر کـنــگــــرة عــرش نشــیند

مـــاییم کـــه طـــاووس گلســتـــــان جــنــانــیـــــم

 )4گــــلهـــــا هــمــــه ســر ز خــاک بیــرون کردنــد

اال گــــل مــــن کــــه ســــر فــروبــــرد بــه خــاک

 -9تعداد استعارهها در کدام گزینه کمتر است؟
 )1آیـنــــــهات دانــــــی چــــــرا غـمّـــــاز نیســــت

چـــون کـــه زنگـــار از رخـــــش ممتـــاز نیســــت

 )2گلبــــرگ را ز ســــنبل مـشکـــــین نقــــاب کــــن

یعنـــی کـــه رخ بپـــوش و جهـــانی خــــراب کـــن

 )3ژالــــه از نــــرگس فروباریــــد و گــــل را آب داد

وز تــگـــــــرگ روحپــــــرور مـــــالش عنّـــــاب داد

 )4دســــــت تــقــدیــــــر او ز دامــــــن شـــــب

بـــــــر رخ روز مـــــــیفــشــانــــــــد گـــــــــرد
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صفر تا صد ادبیّات کنکور؛ کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام

مجاز
مجاز (نانهاده) در مقابل حقیقت (نهاده) قرار میگیرد و در اصطالح ادبـی ،معنـای غیرحقیقـی از یـک واژه اسـت .مـالالً معنـای
حقیقی «نگین» خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی «انگشتر» به کار رفته است.
کــه نگــین پادشــاهی ،دهــد از کــرم گــدا را
بــرو ای گــدای مســکین ،در خانــهی علــی زن
میدانیم که حضرت علی (ع) در رکوع «انگشتر» خود را به گدا داد نه «نگین» آن را.
*توجّه :ما نمیتوانیم بدون هیب رابطهای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم ،مگر آنکه بـین معنـای حقیقـی و
مجازی رابطهای وجود داشته باشد .مهمترین رابطههایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد ،موارد زیر است:
*توجّه :دانستن این رابطهها (یا عالقهها) در سطح کنکور عمومی الزامی نیست.
 -1شباهت :این رابطه همان استعاره مصرّحه است که رابطهی بین واژهی به کار رفته و معنای مجازی« ،شباهت» است.
اوّل و آخــر ایــن کهنــهکتــاب افتــاده اســت
مـــا ز آغـــاز و ز انجـــام جهـــان بـــیخبـــریم
کهنهکتاب مجاز یا استعاره مصرّحه از جهان است .رابطهی شباهت بین آن ها «قدیمیبودن» است.
 -2محلّیّه :یکی از پُرکاربردترین مجازها ،مجاز با عالقه محلّیّه است که شاعر «محلّ» را میآورد و به طـور مجـازی قصـدش آن
چیزی است که در آن محل قرار دارد (حالّ).
تو از این چـه سـود داری ،کـه نمـیکنـی مـدارا
دل عـــالمی بســـوزی ،چـــو عـــذار برفـــروزی
منظور از «عالم»« ،مردم عالم» است که در عالم جای دارند.
یکـــی دشـــت بـــا دیـــدگان پُـــر ز خـــون

کــــه تــــا او کــــی آیــــد ز آتــــش بــــرون

منظور از «دشت»« ،مردم دشت» است که در دشت جای دارند.
ســـر آن نـــدارد امشـــب کـــه برآیـــد آفتـــابی

چــه خیــالهــا گــذر کــرد و گــذر نکــرد خــوابی

منظور از «سر»« ،اندیشه» است که در سر جای دارد.
 -3جزئیّه :در این مجاز ،جزئی از چیزی را میآورند ولی منظور کلّ آن چیز است( .معمـوال جزئـی را مـیآورنـد کـه بیشـترین
اهمّیّت را دارد».
کـــز همـــه شـــیرین ســـخنی ،گـــوش مانـــد
لیــــک چنــــان خیــــره و خــــاموش مانــــد
منظور از «گوش»« ،فرد شنونده» است که گوش ،مهمترین جزء برای فرد شنونده است.
چــو آتــش تیشــه مــیزد کــوه مــیســـفت
بـــه یـــاد روی شـــیرین بیـــت مـــیگفـــت
منظور از «بیت»« ،شعر» است که بیت ،جزء مهمّی از شعر است.
بــه خــون گــر کِشــی خــاک مــن ،دشــمن مــن

بجوشـــد گـــل انـــدر گـــل از گلشـــن مـــن

منظور از «خاک»« ،کشور» است که خاک ،جزء اعظمی از کشور است.
 -4کلّیّه :کلّ یک چیز را بگویند و جزئی از آن منظور باشد.
تکیــه بــر عهــد تــو و بــاد صــبا نتــوان کــرد
دســت در حلقــهی آن زلــف دو تــا نتــوان کــرد
منظور «انگشتان دست» است که «دست» برای آن حکم «کلّ» دارد.
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ســپید شــد چــو درخــت شــکوفه دار ســرم

وز ایــن درخــت همــین میــوه غــم اســت بــرم

منظور «موی سر» است که «سر» برای آن حکم «کلّ» دارد.
 – 5الزمیّه (همراهی) :شاعر الزمه انجام یک کاری را میآورد و منظور خود آن کار است .مالال الزمه کشتن یک شخص ،ریختن
خون او است.
چون رخت از آن توست ،به یغمـا چـه حاجـت اسـت؟
محتاج قصّـه نیسـت ،گـرت قصـد خـون ماسـت
 – 1آلیّه (ابزار) :شاعر یا نویسنده آلت انجام کاری را ذکر میکند و منظور کاری است که با آن ابزار انجام میشود .مانند آن کـه
میگوییم فالنی قلم خوبی دارد و منظورمان سبک نوشتن است.
هــر ملّتــی کــه مــردم صــاحب قلــم نداشــت
در پیشـــگاه اهـــل خـــرد نیســـت ،محتـــرم
صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل ،و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است.
*توجّه :مجازها با رابطههای بسیاری شکل میگیرند .مالال جنس یک چیز را به جای خود آن میآورند .چنان چه شاعر در بیـت
زیر «پوالد» را گفته و منظورش «شمشیر» است.
میـــــان شـــــام رســـــتاخیز مـــــیگشـــــت
در آن بــــــاران تیــــــر و بــــــرق پــــــوالد
یا رنگ یک چیز را بگوید و منظور ،خود آن چیز باشد .مالال در بیت زیر شاعر رنگ اسب را گفته و خود اسب را در نظر دارد.
ســــیاوش ســــیه را بــــه تنــــدی بتاخــــت

نشــــد تنــــگدل ،جنــــگ آتــــش بســــاخت

*توجّه :آمدن دو واژه متضاد به صورت معطوف ،مجاز میسازد .مالال وقتی میگوییم؛ پیر و جوان آمده بـود ،یعنـی همـه آمـده
بودند .کودک ،نوجوان ،جوان ،میانسال و پیر و ...
 -11کدام بیت «مجاز» ندارد؟
در مــجــــلس مــا ،مــاه رخ دوســـت تمــام اســـت
 )1گــو شـمـع مـیـاریـد در این جمـع کـه امشــب
 )2ز مستـــی بــر ســـر هـــر قطعــه زیـن خـاک

خــــدا دانـــــد چــــه افســــــرها کـــــه رفـــــته

 )3دل نبیند آن که باشد جسم و جـان را زو حــجاب

سـر نـــدارد آن کــه بنــهد پــا در ایــن ره ،سرســری

 )4هــرگــز وجـــود حــاضــرِغــایــب شـنیده ای؟

مـن در میـان جـمـــع و دلــم جـای دیــگر اسـت

 -11در همه ابیات آرایه مجاز به کار رفته است ،به جز گزینه ......
خــنــجـــر بــــه قــــصد خــون مســلمان بــرآورد
 )1هر لـحظه چشـم ترک تـو چـون کـافران مســت
 )2بــه زندان قفس مرغ دلم چـون شـاد مـی گــردد

مــگــر روزی کـه از ایــن بنـد غـم آزاد مـی گـردد

 )3خنک آن دم که بگویی کـه بیـا عاشـق مسکــین

کــه تــو آشــفــتـــه مـــایی ســر اغیـار نـداری

 )4از تــو بــه کـــه نــالــم کـه دگـر داور نیســت

وز دســــت تــــو هـیـــب دســــت بــــاالتر نیســـت

 -12در کدام گزینه ،هیب واژهای در معنای غیر حقیقی به کار نرفته است؟
که به فــتراک تــو بِــه ،زان کـه بُـــود بـــر بدنــم
 )1گر به خون تشنه ای اینک مـن و سـر بـاکی نیسـت
 )2بــر شـکــست از من و از رنـج دلـم بـاک نداشـت

مــن ،نــه آنـــم کـه توانـــم کـه از او بـرشــکــنم

 )3ای رقیـب ایـن همه سـودا مکـن و جنـگ مجـوی

بـرکــــنم دیــــده کــه مــــن دیــــده از او بـرنکـــنم

 )4لب ســعدی و دهـانــت ز کـجـــا تـــا بـه کجـا؟

ایـن قـدر بـــس کـــه رود نـام لبــــت بــر دهـنم
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 -13واژه «شمشیر» در کدام گزینه مفهوم مجازی دارد؟
 )1در آن دیــــار کــــه شــمــــشیر تــو برهنــه شــود

بــــه خـــــون بدکنـــشان خــاک او شــود معجــون

 )2در شــــرع بــه شــــمشیر تــو شــد ســوخته بــدعت

در مــلــــک بــــه فــــرمان تــو شــد کاســته بیــداد

 )3هــر کـه بـا یـزدان و پیغمبـر محـارب شـد ،تـنش

خســته بــا شمشــیر بِــه یــــا بســته در زنجیــر و بنــد

 )4پــروانــــة غــمــــش را هــر دم بــه خــون خلقــی

شــمــشــــیر تــیــــز یـــابی ،فرمـــان تـــازه بینـــی

 -14در ابیات زیر ،مجموعاً چند واژه در معنی مجازی به کار رفتهاند؟
غـــــم آمـــــد جــهــــــان را از آن کــــار بهـــــر
الـــف) خــروشـــــی بــرآمــــد ز دشـــت و ز شـــهر
ب) دســت در حلقــة آن زلــف دو تــا نتــوان کــرد

تـکیـــه بــر عـهـــد تــو و بــاد صــبا نتــوان کـــرد

ج) شبــــــی آمــد کــــــه مــیبایــد فــدا کـــــرد

بـــــــــه راه مملکـــــــــت فــــــــــــرزند و زن را

د) هـــــزاران نــرگـــــس از چـــــرخ جــــهانگرد

فــروشـــــد تــــــا بـرآمـــــــد یــــــک گــــل زرد

 )1پنج

 )2شش

 )3هفت

 )4هشت

 - 15در کدام بیت «مجاز» وجود ندارد؟
 )1دســتــــان دو دســــت تــو بــه عیّــــوق رســــیده

آوازهی آواز تــــــــو در شــــهـــــــر فـــــتـــــــاده

 )2جان آرامـش همـی بخشـد جهانـــی را بـه لطـــف

گر چه کارش همچو گردون کشتن اسـت و بسـتن اسـت

 )3نـکــوگــویــــان نــصــیــحــــت مــیکــــنندم

ز مــــن فــــریــــاد مــــی آیـــــد کــــه خامــوش

 )4چون زنان مصـر جـان را دسـت و دل مجـروح بـاد

یـــوســــف مـــصـــری هــمـیشه شورش بـازار بـاد
***

کنایه
به معنی پوشیده سخنگفتن است .و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یـک معنـای پنهـان دارد و مـراد گوینـده معنـای
پنهان آن است .در بیت زیر مصراع اوّل یک معنی آشکار (هنوز از دهان او بوی شیر میآید) و یک معنی پنهان (او هنوز کـودک
است) دارد .معنای پنهان را باید با دقّت و کشف هنری به دست آورد.
همـــــی رایِ شمشـــــیر و تیـــــر آیـــــدش
هنــــوز از دهــــان بــــوی شــــیر آیــــدش

مالالهای دیگر:
دال معــاش چنــان کــن کــه گــر بلغــزد پــای

فرشـــتهات بـــه دو دســـت دعـــا نگـــه دارد

«بلغزد پای» کنایه از خطا و اشتباهکردن.
نمانــــد ایــــب بــــا روی خورشــــید رنــــگ

بــه جــوش آمــده خــاک بــر کــوه و ســنگ

«نماند رنگ» معادل «رنگپریدن» و کنایه از ترسیدن.
بیامـــــد کـــــه جویـــــد ز ایـــــران نبـــــرد

ســــر هــــمنبــــرد انــــدر آرد بــــه گَــــرد

«سر بهگردآوردن» کنایه از نابودکردن.
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آن را کـــه چنـــین دردی ،از پـــای درانـــدازد

بایــد کــه فــرو شــوید دســت از همــه درمــانهــا

«دست فرو شستن از چیزی» کنایه از ترککردن آن چیز.
چـــــون بســـــی ابلـــــیس آدمروی هســـــت

پـــس بـــه هـــر دســـتی نشـــاید داد دســـت

«دستدادن» کنایه از اعتمادکردن.
*توجّه :بعضی کنایات« ،فرمولی» هستند و با عوضشدن یک واژه ،کنایه دیگری به دست میآید.
از شراب عشق مست بودن  عاشقبودن
از شراب بخشندگی مست بودن  بخشندهبودن
از شراب علم مست بودن  عالمبودن
*توجّه :بعضی صفات معنای کنایی دارند و کنایه محسوب میشوند .مانند :سبکمغز ،سیهرو ،سرخرو ،حلقهبهگوش ،تنگدست و ...
کــس نیابــد ز دهــان تــو نشــان ،یــک ســر مــوی
تــو بــه هنگــام ســخن گــر نشــوی مــویشــکاف
دریـــــادالن راه ســـــفر در پـــــیش دارنـــــد

پــــا در رکــــاب راهــــوار خــــویش دارنــــد

*توجّه :کنایه و ایهام از این منظر که هر دو یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارند ،با هم مشترکند ولی تفاوتهایی هم بـا هـم دارنـد.
اول اینکه؛ کنایه در قالب جمله (دست از جان شاست) یا عبارت مصدری (دست از جان شاستن) بیان میشود ،امـا ایهـام معمـوال در قالـب
یک واژه یا گروه اسمی است .دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهام بسیار متفاوت است .معموال کشف کنایه و درک معنای کنایی آن بسـیار آسـان
است اما کشف ایهام و درک معنای دوم کمی سخت است و به توجّه وی های نیاز دارد .سوم اینکه؛ عبارت کنایی معموال در هر متنـی کنایـه
است ،یعنی در هر متنی به هر صورتی به کار برود کنایه است ،ولی واژه ایهامدار لزوما همه جا ایهام ندارد .تفاوتهای دیگـری نیـز مـیتـوان
مطرح نمود که از اطاله کالم پرهیز میشود.
 -11در کدام بیت ،آرایة کنایه به کار نرفته است؟
ســــــر از بنـــــد ضحــــــّاک بیـــــرون کنـــــد
 )1کســـــی کـــــاو هـــــوای فریــــــدون کنــــــد
 )2نهــــــــان گــــــــشت آیــــــین فرزانـــــــگان

پــراکنــــــــده شــــــــد نــــــام دیـــــــوانگان

 )3همــــان کـــــاوه ،آن بــــر ســــر نیــــزه کــــرد

همــــــان گـــــه ز بـــــازار برخاســـــت گَــــــرد

 )4همــــیرفــــت پــــیش انــــدرون مــــرد گاــــرد

ســــپاهی بــــر او انجمــــن شــــد نــــه خاــــرد

 -17در همه ابیات آرایه «کنایه» وجود دارد به جز گزینهی ..................
ســاقیا جــامی بــــــده تــا چـــهره را گلگــون کــنم
 )1زردرویی مـی کشـــم زان طبــع نـازک بـیگنــاه
 )2حــالـــیـــا مصلحــــت وقـــت در آن مــیبیــنم

کــه کشــم رخــــت بــه میخانــه و خــــوش بنشــینم

 )3اگر چـه دوســــت بـه چیــزی نمـی خـرد مـا را

بــه عــالمی نــفـروشــیـــم مــویی از ســر دوســت

 )4راز درون پــــرده چــــه دانــد فلـــک ،خمــوش

ای مـــدّعــــــی نـــزاع تــو بــا پــردهدار چیســت؟

 -18در کدام بیت «کنایه» کمتر یافت میشود؟
 )1سـبـــکســـری کــه زنــد پــیش بحــر الفِ وجـــود

اگــــر بــــه بــــاد دهــد ســر بـــجاست همچــو حبــاب

 )2هــــر کـــــه ســجّـــاده خــود بــر ســر آب انــدازد

هــمــچـــو کــف در نظــر همّــت مـــردان پــو اســت

 )3دهــر سپیددســت ،ســـیهکاســهای اســت ،صعـــب

مـــنـــگـــــر بــــه خــوشزبــانی ایــن تــرشمیزبــان

 )4فلــک بــا تنــگچشــمان گوشــهی چشــم دگــر دارد

که چـون فرزنـد کـور آیـد ،شـود چشـم گـدا روشـن
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نماد
آرایهای است که در مبحث بیان و در کنار آرایههای تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه بررسی میشود .ولی کتابهای درسی -حتّی
علوم و فنون که تخصّصی است -به این موضوع اشاره نکردهاند .درحالیکه خودِ نماد را در قلمروهـای ادبـی کتـابهـای فارسـی
آوردهاند.
نماد ،شباهتی به استعاره دارد ،زیرا یک کلمه آورده میشود و معنای دیگری از آن برداشت میشود .ماننـد «کـوه» کـه معنـای
مقاومت و پایداری از آن برداشت میشود.
دریــغ کــز شــبی چنــین ،ســپیده ســر نمــیزنــد

نشســـتهام در انتظـــار ایـــن غبـــار بـــیســـوار
در بیت فوق « شب » نماد دوران ظلم و ستم و تباهی است.

تفاوت نماد با استعاره :استعاره به یک معنای غایب داللت دارد ولی نماد میتواند به چند معنای غایـب اشـاره داشـته باشـد .بـه
طور مالال «سرو» میتواند استعاره از معشوق و نمادی از بلندی ،آزادگی ،پایداری ،عظمت و  ...باشد .باید دید در متن مورد نظـر
معنای استعاری مدّ نظر است یا معنای نمادین .همچنین استعاره معموال به یک چیز و هویّت اشاره دارد و نماد به یـک مفهـوم.
مالال در مالال فوق ،معشوق یک هویّت است ولی پایداری و مقاومت یک مفهوم هستند.
به نمادهای مهم ادب فارسی دقّت کنید و آنها را به خاطر بسپارید.
واژه

نماد

واژه

نماد

گال

نماد زیبایی و لطافت

آب

نماد رفاه و آسایش دنیوی

نِی

نماد انسان غریب و دور از وطـن ،نمـاد عـارف بنفشه
دور افتاده از معشوق

نماد انسانهای عابد و مؤمن ،ماتم و سوگواری
(به دلیل سر به زیری و کبودی)

چشمه

نماد پاکی و طراوت

رود

نماد حرکت و تالش

نِرون

نماد افراد ستمگر و خون خوار

شمع

نماد معشوق

گوَن

نماد انسانهای گرفتار

پروانه

نماد عاشق

نسیم

نماد انسانهای آزاد

دریا

نماد بزرگی ،عظمت و وسعت

شب

نماد تیرگی ،ظلمت ،ظلم ،حکومت پهلوی

سیل

نماد نابودی و ویرانی

باد

نماد سرگردانی و بیحاصلی

دیوار

نماد مانع و حجاب و محدودیّت

سحر

نماد روشنی ،امید و پیروزی

صدف

نماد خاموشی و سکوت

رضاخان

نماد تکبّر و استبداد

زیتون

نماد صلح و آرامش

گل سرخ

نماد عشق و طراوت

درخت بید

نماد ترس و لرزیدن

گل الله

نماد شهید

کوه

نماد عظمت و استواری

خِضر

نماد راهنما و مرشد

گل نیلوفر

نماد عارف و انسان وارسته از دنیا
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حیوانات نیز بنا به خصوصیّات وی های که دارند ،نماد مفاهیمی شدهاند که در جدول زیر تماما آمدهاند .البته نیـاز نیسـت بـرای
کنکور همه اینها را حفظ کنید.
حیوان

نماد

حیوان

نماد

آهو

نماد آزادگی و بیگناهی

زرافه

نماد بلندی

اسب

نماد نجابت و هوشیاری

کالغ

نماد شومی ،نحسی ،و خبرچینی

پلنگ

نماد تکبّر و بلندپروازی

ماهی

نماد زیبایی و امید

پشه

نماد ضعف و ناتوانی

گربه

نماد بیوفایی و دزدی

جغد

نماد شومی و نحسی ،انسانهای پولدوست و باز
گوشهگیر

نماد نیک فالی ،انسانهایی که به پُست و مقام
زودگذر دنیا دلخوشند

گوسفند

نماد خونسردی و نادانی

فیل

نماد یکدلی و قدرت و عظمت

بره

نماد معصومیّت

گرگ

نماد درندگی و قدرت

خرس

نماد پُر خوری و بزرگی

نهنگ

نماد درندگی و عظمت و بزرگی

بلبل

نماد شیدایی ،عاشقی و دلباختگی ،انسانهای شیر
مدّعی و عاشق زیباییهای عین

نماد شجاعت و قدرت ،سلطان یا حاکم زورگو
و ساده لوح

خرگوش

نماد غفلت

کفتار

نماد زشتی ،نحسی و بدخویی

بوقلمون

نماد چند رنگی و بیثباتی

میمون

نماد تقلید و هوشیاری

روباه

نماد مکر و حیله

مار

نماد خوشظاهری و بدباطنی

بزغاله

نماد شیطنت

عقرب

نماد زیرکی و خودنمایی

بز

نماد دانایی و چابکی

هُما

نماد سعادت و خوشبختی

سگ

نماد وفاداری

قناری

نماد خوشی و شادی

ببر

نماد ضعیفکاشی

قورباغه

نماد زشتی

موش

نماد حقارت ،تیزهوشی

هُدهُد

نماد م دهدهی و خبر خوب ،رهبر و مرشد

شترمرغ

نماد بهانهجویی

کرگدن

نماد تنومندی و پُر زوری

پرستو

نماد نیکی و بهار

طاووس

نماد زیبایی و غرور

شتر

نماد کینهتوزی و همچنین مقاومت

االغ

نماد نفهمی ،کودنی و سختکاری

طوطی

نماد تقلید

ملخ

نماد بیخیالی و راحتطلبی

عقاب

نماد خودپسندی ،تکبّر ،عظمت ،وارستگی

خفّاش

نماد جهل ،نادانی ،و نسیان

کرکس

کرکس :نماد مفتخوری

مگس

نماد مزاحمت

لکلک

نماد شادی و نشاط

خر

نماد نادانی

سیمرغ

نماد بلندپروازی و همت ،علم و دانش

بط

نماد انسانهای دلبسته و فریفتهی دنیا

*نکته بسیار مهم :توجّه داشته باشید که واژگان فوق همیشه و در هر عبارتی نماد نیستند .بلکه باید به معنای عبارت دقّت کرد
و دید که آیا آن واژه در معنای نمادین به کار رفته است یا خیر .در عبارت زیـر واژه «شـب» در مالـال اوّل ،در معنـای نمـادین
(زمان پیش از انقالب) و در مالال دوم ،در هر دو مصراع در معنای حقیقی آمده است.
شــب مانــده بــود و جــرات فــردا شــدن نداشــت
پــیش از تــو آب معنــی دریــا شــدن نداشــت
تــو بیــا کــز اوّل شــب ،در صــبح بــاز باشــد
شــب عاشــقان بیــدل ،چــه شــبی دراز باشــد
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 -19در کدام گزینه واژه مشخّصشده «نماد» است؟
 )1تــــا خــــار غــــم عشــــقت آویختــــه در دامــــن

کوتـــهنظـــری باشـــد ،رفـــتن بـــه گلســـتانهـــا

 )2ایـــن نغمـــة محبّـــت ،بعـــد از مـــن و تــــو مانَـــد

تــــــا در زمــــانه بـــاقی ســـت ،آوازِ بـــاد و بـــاران

 )3در عــــالم پـــیـــــــر ،هرکجــــا بُرنــــایی اســــت

عاشـــق بـــادا کـــه عشـــق ،خـــوش ســـودایی اســـت

 )4چــــو از شــــمعی رســـــــد پـــروانــــــه را نــــور

درآیـــــــــد پـــرزنــــــــــان پـــروانــــــــه از دور

 -21در کدام گزینه «نماد» به کار نرفته است؟
 )1بـــــرو شـــــیر درنـــــده بـــــاش ای دغـــــل
 )2کــز ایــن پــس بــه کنجــی نشــینم چــو مــور
 )3شـــــغال نگـــــونبخـــــت را شـــــیر خـــــورد
 )4در این سـرای بـیکسـی ،کسـی بـه در نمـیزنـد

مینـــــداز خـــــود را چـــــو روبـــــاه شـــــل
کـــــه روزی نخوردنـــــد پـــــیالن بـــــه زور
بمانــــد آنچــــه روبــــه از آن ســــیر خــــورد
بــه دشــت پُــر مــالل مــا ،پرنــده پــر نمــیزنــد
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بدیع لفظی
واجآرایی
واجآرایی یا نغمهی حروف ،آرایه ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک واج بیش از حد معمول استفاده مـیکنـد .بـه
طوری که تلفّظ آن واج ،نسبت به سایر صداها ،محسوستر میباشد.
دســتم انــدر ســاعد ســاقی ســیمینســاق بــود
رشــتهی تســبیح اگــر بگسســت معــذورم بــدار
خـ ـروش از خـ ـم چـ ـرخ چـاچــــی بخــــاست
بــر او راســت خــم کــرد و چــپ کــرد راســت
غنیمت اسـت چنـین شـب کـه دوسـتان بینـی
شب است و شـاهد و شـمع و شـراب و شـیرینی
کــو آنکــه کــفِ پــایِ ســگِ کــویِ تــو باشــد
مــن خــاکِ ک ـفِ پــایِ س ـگِ کــویِ تــو هســتم
همانطور که مالحظه میشود واجآرایی ممکن است تکرار یک حرف نباشد و تکرار یک حرکت (مصوّت کوتاه) باشد .زیرا صداها
نیز واج محسوب میشوند.
*توجّه :تکرار یک واج ،دلبخواهی ،شانسی ،اتفاقی یا بدون گزینش نیست .در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار مـیکنـد کـه در
معنا به آن نیاز دارد .در ابیات زیر شاعر به صدای خارد شدن برگهای پاییزی در زیـر پـا نیـاز دارد ،بنـابراین واجهـای «خ ـ ز»
تکرار میشوند.
بـــاد خــــنک از جـــانم خـــوارزم وزان اســـت
خـــیزید و خـــز آریــد کــه هنگــام خ ـزان اســت
گـــویی بـــه مالـــل پیـــرهن رنگـــرزان اســـت
آن برگ رزان بـین کـه بـر آن شـاخ رزان اسـت
یا در بیت زیر شاعر قصد ارائه صدای لبخند را دارد .لذا از واج «خ» بیشتر استفاده کرده است .آنگونه که ما نیـز هنگـام چـت-
کردن برای خنده مینویسم :خخخخخ.
لَخــــتی بخــــند ،خــــندهی گـــل زیباســـت
لبخــــند تـــو خــــالصهی خـــوبیهاســـت
 -21شاعر در کدام بیت از آرایه «واجآرایی» بهره بیشتری برده است؟
کــه سـر به کوه و بـیـابان تـو دادهای ما را
 )1صــبـــا بـــه لــطــف بـگو آن غزال رعنا را
پـاـرکـــرده ز درّ و درم و دانــــه ،دهان را
 )2آن ابـــر دُرربـــار ز دریـــا کـــه بــــرآیــد
جامهای بـود که بر قامـت او دوخـــتـه بود
 )3رســـم عـــاشـــقکــشی و شیوة شهرآشوبی
غنیمـت است چنین شب که دوسـتان بینی
 )4شب است و شاهد و شمــع و شراب و شیرینی
 – 22در کدام بیت «واجآرایی» در صامت و در کسره اضافه ،بیشتر به چشم میخورد؟
در دهـــن اللـــه مشـــک ،در دهـــن نحـــل ،نـــوش
 )1بلبلکـــان بـــا نشـــاط ،قمریکـــان بـــا خـــروش
دل رمیــــده مــــا را انــــیس و مــــونس شــــد
 )2ســـتارهای بدرخشـــید و مـــاه مجلـــس شـــد
ایـــن ســـپند شـــوخ آتـــش را بـــه فریـــاد آورد
 )3دانــهی خــال تــو خــون از چشــم صــیاد آورد
دانــه خــال ســیه بــر قــرص ســیمین بســتهانــد
 )4زان نمکـــدان لـــب شـــیرین شـــورانگیز تـــو
***
تکرار (واژهآرایی)
هر گاه یک کلمه ،دو یا چند بار تکرار شود .تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر میگیریم که معنای آن در هر دو مـورد
یکسان باشد( .اگر واژهای در دو معنای متفاوت تکرار شود «جناس همسان یا تام» میشود و تکرار نیست.
حیف نباشد که دوست ،دوسـتتـر از جـان ماسـت
گــر بــرود جــان مــا در طلــب وصــل دوســت
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*توجّه :ممکن است در تکرار یک واژه ،به آن ،ضمیر یا نشانه جمع و ...بچسبد ،این دو واژه ،باز هم آرایه تکرار دارند.
پـــس بـــه هـــر دســـتی نشـــاید داد دســـت
چـــــون بســـــی ابلـــــیس آدمروی هســـــت
تــــو مگــــر از شیشــــه روغــــن ریختــــی؟
از چــــهای کَــــل ،بــــا کَلـــــان آمیختــــی؟
آن درد بــــه صــــد هــــزار درمــــان نــــدهم
از دوســـــــت بـــــــه یادگـــــــار دردی دارم
*توجّه :تکراری که در اوّل و آخر بیت باشد را تصدیر میگویند( .گاه با کمی اختالف)
عــالمی دیگـــر ببایـــد ســـاخت از نـــو ،آدمـــی
آدمــی در عــالم خــاکی نمــیآیــد بــه دســت
خاقــانی از ایــن درگــه ،دریــوزهی عبــرت کــن

تــا از در تــو زان پــس ،دریــوزه کنــد خاقــان

*توجّه :ردیف واژهای است که در پایان مصراع ،بعد از قافیهها در معنای ثابت تکرار میشود .از نظـر زیبـاییشناسـی نبایـد ردیـف را ،آرایـه
تکرار در نظر گرفت .در کنکورهای قبل هم مالالی ندیدم که ردیف را آرایه تکرار محسوب کنند .ولی اگر سوال و گزینـههـا بـه گونـهای بـود
که ردیف را تکرار در نظر گرفته بودند ،نادرست نیست و میتوان آن ردیف را آرایه تکرار حساب کـرد .حـروف اضـافه نیـز همطورنـد .بهتـر
است تکرار آنها را آرایه تکرار حساب نکنیم .ولی با توجّه به سوال و گزینههـا مـی تواننـد تکـرار محسـوب شـوند .یعنـی اگـر بـا تکـرار در
نظرنگرفتن آنها به جواب نرسیدید یا تست جواب نداشت ،آنها را تکرار بگیرید.
در بیت زیر «نیست که نیست» ردیف است و واژه «نیست» آرایه تکرار دارد زیرا در خودِ ردیف ،تکرار شده است.
منّت خاک درت بـر بصـری نیسـت کـه نیسـت
روشن از پرتو رویـت نظـری نیسـت کـه نیسـت
این حالت در بسیاری از شعرها که ردیفهای بلند دارند ،دیده میشود .مانند «رفت رفت» در بیت زیر:
ور زِ هنــدوی شــما بــر مــا جفــایی رفــت ،رفــت
گر ز دست زلف مشـکینت خطـایی رفـت ،رفـت
*نکته :تکرار ،گاه بدون فاصله و در کنار هم میآید.
بـــرای مـــن مگـــریّ و مگـــو دریـــغ! دریـــغ!
جنـــازهام چـــو ببینـــی مگـــو فـــراق! فـــراق!

بــــه دام دیــــو درافتــــی ،دریــــغ آن باشــــد
مــــرا وصــــال و مالقــــات آن زمــــان باشــــد

*توجّه :دقّت شود واژگانی که از تکرار یک تکواژ ساخته میشوند ،مانند «پرسپرسان ،گاهگـاه ،تندتنـد و ،»...و واژگـانی کـه در
ساختمان آنها یک تکواژ تکرار شده است ،مانند «ماالمال ،لبالب ،دمادم و  ،»...اگر در بیتی بیایند ،آرایه تکرار نداریم .زیرا هنوز
یک واژه ،دو بار تکرار نشده است.
و نیـــــز زمزمـــــه گـــــاهگـــــاه را حتّـــــی
دریـــغ مـــیکنـــی از مـــن نگـــاه را حتّـــی
خروشــــان و جوشــــان بــــه کــــردار مــــوج
ســینه ،ماالمــال درد اســت ای دریغــا مرهمــی
بـــــزد بــــــر کمـــــــربند گاـــــرد آفرید

فـــــراز آمدنـــــد از کـــــران فـــــوجفـــــوج
دل ز تنهــایی بــه جــان آمــد ،خــدا را همــدمی
زره بـــــر بـــــــرش ،یــک به یــک ،بردرید

*یادآوری :واژهآرایی همان آرایه تکرار است.
*نکته :توجّه داشته باشید که آرایه تکرار را با نقش تکرار اشتباه نگیریم .در مالال زیر «دست» فقط آرایه تکرار دارد.
چه دسـتهـا کـه ز دسـت تـو بـر خداونـد اسـت
ز دســت رفتــه نــه تنهــا مــنم در ایــن ســودا
متمّم

نهاد

متمّم

*نکته :هر «نقش تکرار» ،آرایه تکرار هم دارد ،ولی برعکس آن صادق نیست .یعنی هر «آرایه تکراری» ،نقش تکرار ندارد.
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 -23در تمام گزینههای زیر ،به جز گزینه  ..............آرایه «واژهآرایی یا تکرار» وجود دارد.
 )1روی جانــــان طلبــــی ،آینــــه را قابــــل بــــاش

ور نـــه هرگـــز گـــل و نســـرین ندمـــد ز آهـــن و روی

 )2از جرعــــهی تــــو زمــــین ،دُرّ و لعــــل یافــــت

بیچـــاره مـــا کـــه پـــیش تـــو از خـــاک کمتـــریم

 )3شــــاه گفــــتش ای ســـــرافکنده بــــه عشـــــق

چــــون توانــــد بــــود کــــس زنــــده بــــه عشــــق

 )4خــوش اســت خلــوت اگــر یــار ،یــار مــن باشــد

نــــه مــــن بســــوزم و او شــــمع انجمــــن باشــــد

 -24در کدام بیت ،در بیش از یک واژه« ،واژهآرایی» دیده میشود؟
 )1تـــا دم از شـــام ســـر زلـــف تـــو هـــر جـــا نزننـــد

بــا صــبا گفــت و شــنیدم ســحری نیســت کــه نیســت

 )2بردوختــــهام دیــــده چــــو بــــاز از همــــه عــــالم

تــــا دیــــده مــــن بــــر رخ زیبــــای تــــو بــــاز اســــت

 )3چــه شــود گــر مــن و تــو چنــد قــدح بــاده خــوریم

بــــاده از خــــون رزان اســــت نــــه از خــــون شــــما

 )4چــه دوزخــی چــه بهشــتی چــه آدمــی چــه پــری

بـــه مـــذهب همـــه کفـــر طریقـــت اســـت امســـاک
***

سجع
یکسانی دو واژه در وزن یا حرف رویّ یا هر دو( .حرف رویّ؛ حرف پایانی و اصلی یک کلمه است بـدون الحاقیّـات .مـالالً رویّ در
«دستم»« ،ت» و در «بهاران» « ،ر » و در «پروردهام»« ،د» میباشد).
با توجّه به تعریف فوق سه نوع سجع وجود دارد :مطرّف ،متوازن ،متوازی.
 -1سجع مطرّف :هرگاه پایان دو کلمه یکسان و وزن آنها متفاوت باشد.
به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او در وقت صباح ،مومنان را صبوح است.
پادشاهی او راست زیبنده ،خدایی او راست درخورنده.
هر نفسی که فرو میرود مُمدِّ حیات است و چون برمیآید مفرِّح ذات.
 -2سجع متوازن :هرگاه وزن عروضی یا وزن هجایی دو کلمه یکسان و پایان آنها متفاوت باشد.
پشت و پناه سپاه من بود ،در دیدهی دشمنان خار و بر روی دوستان خال.
فالن را کرم بیشمار است و هنر بیحساب .دارای عزمی است متین و طبعی کریم.
*نکته :در سجع متوازن منظور از هموزنی ،وزن عروضی و هجایی است نه وزن عربی .در وزن عروضی دو کلمه «سینا و عـادل»
هموزن هستند و سجع میسازند ،در حالیکه هموزن عربی نیستند و «عادل» فقـط بـا کلمـاتی هـموزن مـیباشـد کـه بـر وزن
«فاعل» باشند ،مالل :ناصر ،نادر و. ...
مسلّم است کلماتی که هموزن عربی هستند ،نسبت به کلماتی که فقط هموزن عروضی هستند ،سجع زیباتری دارند و هموزنـی
عربی از هموزنی عروضی آهنگینتر است.
 -3سجع متوازی :هرگاه دو کلمه هم در حروف پایانی و هم در وزن یکسان باشند .در واقع سجع متوازی ،جمع دو سجع مطرّف
و متوازن است.
منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
بزرگان گفتهاند :دولت ،نه به کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است.
جوانمرد که بخورد و بدهد ،بِـه از عابد که روزه دارد و بنهد.
*توجّه :باید کلمات را با تلفّظ اصلی و گذشته شان بخوانیم تا به سجع موجـود در آن دسـت بیـابیم .مـالال در مـتن زیـر تلفّـظ
«نخورد»« ،نَخَرد» میباشد.
«فیالجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مُسکری که نَخَورد».
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*نکتة بسیار مهم :معموالً هر کدام از دو رکن و پایه سجع در پایان یک جمله میآید .لذا برای ایجاد سجع وجود  2جمله الزامی است .مـالال
در عبارت «کمال و جمال او را نهایت نیست» ،دو واژه «کمال و جمال» سجع ندارند .زیرا در یک جمله آمدهاند.
*توجّه :سجع ،بیشتر در نالر به کار میرود اما در شعر نیز کاربرد دارد و معموال در وسط و پایان مصراعها و میآید.
من خود به چشم خویشتن ،دیـدم کـه جـانم مـیرود
در رفــتن جــان از بــدن ،گوینــد هــر نــوعی ســخن
گــویی کــه نیشــی دور از او ،در اســتخوانم مــیرود
مــن مانــدهام مهجــور از او ،دیوانــه و رنجــور از او
 -25در همة گزینهها ،به جز گزینة  ..................سجع به کار رفته است.
 )1از اندوه بیرون نیایید ،که آماج تیر بالیید.
 )2با آنان بستیزید ،که رستگاریتان در آن است.
 )3چه جای مالمت است ،که در دیدهی من شایستهی کرامت است.
 )4جرعهی اندوه به کامم میریزید و کار را به هم درمیآمیزید.
 -21در کدام عبارت «سجع» بهکار رفته است؟
 )1دل او در پردههای گمراهی نهان و حق از او رویگردان.
 )2بیخویشتن نشسته بود ،خواجهوار و پای به گرد کرده.
 )3خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخروی باشم.
 )4اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.
 -27در کدام گزینه نوع سجع متفاوت است؟
 )1تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است؟
 )2مست باش و مخروش ،گرم باش و مجوش ،شکسته باش و خاموش.
 )3الهی ،اگر کاسنی تلخ است ،از بوستان است و اگر عبداهلل مجرم است ،از دوستان است.
 )4الهی ،این چه داغی است که سوختن مرهم اوست و این چه باغی است که افروختن شبنم اوست؟
 – 28در کدام بیت ،همه آرایههای «واجآرایی ،واژهآرایی و سجع» مشهود است؟
ویــــن نیــــز نتــــوانم کــــه دل ،بــــا کــــاروانم مــــیرود
 )1گفــتم بگــریم تــا اِبــل ،چــون خــر فرومانــد بــه گــل
ویــن ره نــه قاصــد مــیروم ،کــز کــف عنــانم مــیرود
 )2شــب تــا ســحر ،مــینغنــوم ،و انــدر کســی مــینشــنوم
کــــان طــــرّهی شــــبرنگ او ،بســــیار طــ ـرّاری کنــــد
 )3بـــا چشـــم پُـــر نیرنـــگ او ،حـــافظ مکـــن آهنـــگ او
تــــا بشــــنود احــــوالم ،ای دوســــت مخســــب امشــــب
 )4زان نـــور همـــه عـــالم ،هـــر شـــیوه همـــینـــالم
***
جناس
جناس به معنی همجنسی است و این همجنسی در لفظ است نه در معنا .جناس یعنی دو کلمهای که یا از یک جـنس هسـتند
مالل «دید و دیده» یا آنقدر شبیه به هم هستند که فکر میکنیم از یک جنس هسـتند ،ماننـد «یـاد و یـار» .جنـاس در واقـع
همسانبودن دو کلمه است که فقط در یک صامت یا مصوّت اختالف دارند .حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقـط معنـای
متفاوتی دارند.
جناس در نگاه کلّی دو دسته است :1 .جناس همسان (تام)  :2جناس غیرهمسان (ناقص)
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 -1جناس همسان (تام) :جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و فقط در معنا تفاوت دارند.
جـــــان مـــــا در بوتـــــهی ســـــودا نهـــــاد
عشـــــق شـــــوری در نهـــــاد مـــــا نهـــــاد
نهاد -1 :ضمیر و درون و باطن  -2قرار داد (فعل)
بیـــا و بـــرگ ســـفر ســـاز و زادِ ره برگیـــر

کـــه عاقبـــت بـــرود ،هـــر کـــه او ز مـــادر زاد

زاد -1 :توشه و آذوقه  -2به دنیا آمد (فعل)
دیـــوان حـــافظی تـــو و دیوانـــهی تـــو مـــن

امـــا پـــری ،بـــه دیـــدن دیـــوان نیامـــدی

دیوان -1 :کتاب شعر ،مجموعه شعر  -2دیوها
 -2جناس غیر همسان (ناقص) :این جناس خود سه نوع است :الف) جناس ناقص اختالفی ب) جناس ناقص حرکتی ج) جنـاس
ناقص افزایشی
الف) جناس ناقص اختالفی :جناسی است که دو کلمه فقط در یک حرف با هم اختالف دارند( .این حرف متفـاوت مـیتوانـد در
ابتدا ،وسط یا آخر باشد!)
نشســــت از بــــر اســــپ و برخاســــت گَـــرد
بـــــزد نیـــــزهی او بـــــه دو نـــــیم کـــ ـرد
زاغ ســــیه بــــر دو بــــال ،غالیــــه آمــــیخته
چـــوک ز شـــاخ درخـــت ،خویشـــتن آویختـــه
کـــه از جهـــان ره و رســـم ســـفر برانـــدازم
بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آن چنـــان بگـــریم زار

ب) جناس ناقص حرکتی :جناسی است که دو کلمه فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاه اختالف داشته باشند.
وی شور تـو در سَـرها ،وی سِـرِّ تـو در جـانهـا
ای مِهــر تــو در دلهــا ،وی مُهــر تــو بــر لــبهــا
بایــد بــه م گــان رُفــت گــرد از طــور ســینین

بایــد بــه ســینه رَفــت زیــن جــا تــا فلســطین

ج) جناس ناقص افزایشی :جناسی است که یک واژه نسبت به دیگری فقط یک حرف اضافهتر دارد( .این یک حرف میتوانـد در
ابتدا ،وسط یا آخر باشد)
کـــه از جهـــان ره و رســـم ســـفر برانـــدازم
بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آن چنـــان بگـــریم زار
همــدم گــل نمــیشــود ،یــاد ســمن نمــیکنــد
ســرو چم ـان مــن چــرا میــل چمــن نمــیکنــد
نالــه کــنم بگویــدم ،دم مــزن و بیــان مکــن
کار دلم به جان رسد ،کـارد بـه اسـتخوان رسـد

*نکته :در کنکور عمومی نوع جناسها مهم نیست مگر اینکه نوع آن را خواسته باشند .مالالً گفته باشند در کـدام گزینـه جنـاس تـام
وجود دارد .که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم .اما اگر گفته بودند جناس ،هر کدام را میتوانیم لحاظ کنیم.
*نکته :جناس تام را با آرایهی تکرار اشتباه نگیریم .دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند ،فقط آرایهی تکـرار دارنـد و
جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود ،جناس تام داریم و تکرار نداریم.
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اشتقاق
به کارگیری کلماتی که از یک ریشه باشند یا تصوّر شود از یک ریشهاند.
اوّل کســـی کـــه الف محبّـــت زنـــد مـــنم
گـــر تیـــغ برکشـــد کـــه محبّــان همـــیزنـــم
ای دلیــــل دل سرگشــــته ،خــــدا را مــــددی

کـــه غریـــب ار نبـــرد ره ،بـــه داللـــت بـــرود

بســــــی تاختنــــــد و بســــــی توختنــــــد

بســـــی ســـــاختند و بســـــی ســـــوختند

«تاختند» با «توختند» و «ساختند» با «سوختند» از یک ریشه نیستند ولی تصوّر میشود از یک ریشهاند .اینها «شبه
اشتقاق» هستند که با تخفیف «اشتقاق» خوانده میشوند.
اشتقاق ،مشابه جناس است با این تفاوت که اختالف حروف میتواند بیش از یک حرف باشد .مالال «عاشق و معشوق» چون
بیش از یک حرف اختالف دارند جناس نیستند ولی چون از یک ریشه هستند ،اشتقاق دارند.
در بسیاری از موارد ،دو کلمه که اشتقاق دارند ،جناس هم دارند .مانند «عشق و عاشق» که هم جناس دارند و هم اشتقاق .و در
بعضی موارد مانند «عاشق و معشوق» دو کلمه فقط اشتقاق دارند و جناس ندارند ( .واضـح اسـت کـه بسـیاری جنـاسهـا هـم
اشتقاق ندارند).
*نکته :جناس و اشتقاق ،بین دو کلمه متفاوتِ شبیه به هم ایجاد میشود .لذا اگر یک کلمه با «ی نکره ،عالمت جمع ،ضـمیر و
 »...تکرار شده باشد ،جناس نمیسازد و آرایه تکرار میشود .در بیت زیر دو کلمه مشخّصشده آرایه تکرار دارند و جناس ندارند.
زیرا در هر دو مورد ،با یک واژه روبهرو هستیم که اوی «ی» نکره گرفته است.
پـــس بـــه هـــر دســـتی نشـــاید داد دســـت
چــــون بســــی ابلــــیس آدمروی هســــت
 -29در کدام بیت جناس هست؟
 )1زمــــــــان خــــوشدلــــــی دریــــاب و در یــــاب

کــــــه دائـــــم در صـــــــدف گــــــوهر نبــــــاشد

 )2یــک ســاعتم از آن لــب میگــون شــکیب نیســت

سرمــســــــت را شـــــکیب کجـــا باشـــد از شـــراب

 )3راه دریــــا گـــــیر اگــر لؤلــؤی عمّانــت هواســت

دســت دربـــان بــوس اگــر تشــریف ســلطان بایــدت

 )4آیـــــدم زلـــف تــو در خــواب و پریشــانم از ایــن

کـــــه بُـــــود شــور و بــال دیــدنِ ثعبــان در خــواب

 -31در کدام بیت آرایه «جناس همسان» به کار رفته است؟
 )1بــــار غمـــت مـــیکشـــم وز همـــه عـــالم خوشـــم

گـــــر نــکــنـــــد التـــــفات یـــا نکــــند احـــــترام

 )2روزگـــــاری اســـــت کــــه ســـودازدة روی تـــواَم

خوابــــگه نیســـت مگــر خــاک ســـر کـــوی تــواَم

 )3ســـعدی از پــردة عشّــاق چــه خــوش مــیگویــد

تاــــرک مــن پــــرده بـــرانداز کــه هـــندوی تــواَم

 )4مــــرا کــــه بــا تــو ســخنگــویم و ســخن شــنوم

نـــــه گـــــوش فهــــم بمانـــد نـــه هــــوش اســـتفهام

 -31در کدام گزینه «جناس همسان» وجود ندارد؟
 )1حــال چوگــان چـــون نمــیدانـــی کــه چیســــت

ای نــصــیــحــــتگــــو ،بــه تــرک گـــوی ،گـــوی

 )2بــــه بـــوی زلـــف تـــو دادم دل شکســـته بـــه بـــاد

بــیــــا کــــه جــــان عــــزیزم فـــدای بـــوی تــو بــاد

 )3بـــــرو ای تـــرک کـــه تـــرک تـــو ســـتمگر کـــردم

حیـــف از آن عمــر کــه در پــای تــو مـــن ســر کـــردم

 )4نـــــی حریــــــف هــــــر کــــه از یـــاری بریــــد

پـــــردههــایـــــش پـــــردههــــای مــــــا دریــــد
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 -32در چند تا از ابیات زیر آرایة جناس به وضوح دیده میشود؟
و گــر نه طــوطی و شارک چو آدمــی گویاسـت
الف) ســـخن به دانــش گـــویـنـد پـــایـگه گیرد
ب) ای دیــر به دســتآمــده بـــس زود برفـــتـی
ج) درخــــتهای بارور چـــون اشــتـران بــاربـــر
د) بــاغـــبــان ،چــنـد کند پیش من آزادی سـرو؟
 )2سه تا
 )1چهار تا

آتـــــش زدی انـــــدر من و چون دود بــرفتی
هــمی ز پشـت یکــدگر کشــیده صــف قطارها
ســـــرو آزاد غـــالم بــــت چاالک من اســـت
 )4یکی
 )3دو تا

 -33در همه گزینهها به جز گزینه  ..............هر دو آرایه «جناس همسان و تضاد» به کار رفته است؟
هـــر آن غریـــب کـــه گشـــته اســـت آشـــنای شـــما
 )1غریـــب نیســـت اگـــر شـــد ز خـــویش بیگانـــه
 )2اگـــــر ســــــرم بــــرود در ســـرِ وفـــای شـــما

ز ســــــر بــــــرون نــــرود هرگـــزم هـــوای شـــما

 )3ز قلــــب ،ایــــن کیــــــمیای دل مکــــن سلـــــب

کــــه هســــــت آن کـیمیـــــاهای دگـــــــر قلـــــب

 )4مــــــرا بـــه علّـــت بیگـــانگی ز خـــویش مـــران

کـــه دوستــــــان وفــــــادار بهتـــر از خـــویشانـــد

 -34در کدام گزینه دو جناس «همسان» وجود دارد؟
 )1بیــامـــــد چــــــنان تــــــا لـــــب هیرمــــــند

همــــــه دل پـــــــر از بـــاد و لـــــــب پـــر ز پنــــد

 )2مهــر خوبــان دل و دیــن از همــه بــی پــروا بــرد

رخ شطــــــرنج نبــــــرد آنــــــچه رخ زیــــبا بـــرد

 )3بــه بــوی زلــــف تــو دادم دل شکســته بــه بــاد

بــیـــا کــــــه جــــان عزیــزم فــدای بــوی تــو بــاد

 )4روزی کـــه جــــمــــــال دلبـــرم دیـــده شــــود

از فــرق ســــرم تـــــا بــــــه قـــــدم دیــده شــود

 -35واژه «پرده» در همة گزینهها آرایة جناس میسازد به جز گزینة ................
آه اگـــــــر زانکــــه دریــــن پـــــرده نباشــــد بــــارم
 )1پـــردة مُطـــربم از دســــت بُـــرون خواهـــد بُــــرد
 )2اگـــر از پـــرده بـــرون شـــد دلِ مـــن عیـــب مکـــن

شکـــــر ایـــزد کـــه نَـــه در پــــردة پنـــدار بمانـــد

 )3ای رودِ پـــــرده ســـــاز کــــه راهِ دلــــم زنــــی

بــــــردار پـــــــرده از رُخ و ســـــاز رُبـــــاب کــــن

 )4پـــــرده بـــــر چــشــــم جهـــانبـــین مَپسنــــد

هـــــر چـــــه پـــــرده اســـــت ازو دیـــده ببنـــد

***
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بدیع معنوی
حُسن تعلیل
حُسن تعلیل به معنای زیبایی علّت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی است .و آن هنگامی است که شاعر یا نویسـنده بـرای یـک
موضوع ،دلیلی غیرمنطقی و خیالانگیز بیاورد.
به این داستان تخیّلی توجّه کنید :سعدی در محفلی از زیبارویان تعریف میکرده و حُسن آنها را میگفتـه و بنـا بـه دالیلـی از
معشوقش تعریف نکرده .بعد از آن ،معشوق سعدی از سعدی ،گِله و شکایت کرده است که چرا وقتی از خوبرویـان تعریـف مـی-
کرده ،از او چیزی نگفته است؟ سعدی هم متوجّه شده گاف بزرگی داده است ،لذا با بیت زیر قضیه را ماستمالی و توجیه کـرده
است!
همــه بــر ســر زباننــد و تــو در میــان جــانی
نه خالف عهد کردم که حـدیث جـز تـو گفـتم
بیت فوق حُسن تعلیل دارد .زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است.
شاعر در بیت زیر علّت باریدنِ باران را ،بدعهدی روزگار میداند.
گریــهاش بــر ســمن و ســنبل و نســرین آمــد
رســم بدعهــدی ایّــام چــو دیــد ابــر بهــار
*نکته :با توجّه به این که حُسن تعلیل ،معموالً با آوردن علّت همراه است ،بهتر است حروف تعلیل و سبب و علّـت را بشناسـیم.
معموالً ابیاتی که این حروف را داشته باشند ،حُسن تعلیل نیز دارند« .که ،از ،زِ ،از آن ،زان ،تا ،چون و  »...اگر به معنای «به این
دلیل که ،زیرا که ،چونکه ،به خاطر اینکه  »...باشند ،معموال حسن تعلیل میسازند .واژگان «علّـت»« ،سـبب» و «دلیـل» نیـز
همینطورند و اگر در بیتی بیایند ،به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت.
پســته دهــانبســته زان بــود کــه نــدارد

خـــوبی و شـــیرینی دهـــان کـــه تـــو داری

پسته «به این دلیل» دهانبسته است که مانند تو خوب و شیرینزبان نیست.
از آن مـــرد دانـــا دهـــان دوختـــه اســـت

کــه بینــد کــه شــمع از زبــان ســوخته اســت

مرد دانا «به این سبب» ساکت است و دهانش را بسته است که میبیند شـمع ،بـه سـبب بازشـدن دهـانش و سـوختن زبـانش
(فتیلهاش) میسوزد.
در هــر طــرف ز خیــل حــواد کمــینگهــی اســت

زان رو عنـــانگسســـته دوانـــد ســـوارِ عمـــر

در اطراف انسان حواد بسیاری در کمین است« ،به این دلیل» است که عمر زود میگذرد.
از آنـــش رنـــگهـــای بـــیشـــمار اســـت
گــل از شــوق تــو خنــدان در بهــار اســت
این همه رنگهای متفاوت گالها «به سبب» شوق دیدار توست.
عجــب نیســت بــر خــاک اگــر گاــل شــکفت

کـــه چنـــدین گاـــلانـــدام درخـــاک خفـــت

«به این دلیل که» انسانهای گلاندام در خاک دفن شدهاند ،از خاک گل میروید.
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بنهفتـــــه بـــــه ابـــــر چهـــــرِ دلبنـــــد

تـــــا چشـــــم بشـــــر نبینـــــدت روی

«به خاطر اینکه» چشم بشر ،رویت را نبیند ،چهرهات را در ابرها فرو بردهای.
*توجّه :گاه حسن تعلیل پاسخ خیالانگیز به یک سؤال است( .سؤال و تعجّب)
بـــه زیـــر خـــاک مـــیجوینـــد ایّـــام جـــوانی را
چرا خم گشـته مـیگردنـد پیـران جهـاندیـده؟!
گفـــت حـــافظ گِلـــهای از دل شـــیدا مـــیکـــرد
گفــتم ایــن سلســلة زلــف بُتــان از پ ـیِ چیســت؟
هــیب دانــی ز چــه دامــان فلــک پُرگاهــر اســت؟
دانی چرا در سیر خود بر خـویش مـیلـرزد قلـم؟

خواســت هــر صــبح بــه پــای تــو نالــاری بکنــد
ترسد کـه ظلمـی را زنـد ،در حـقّ مظلـومی رقـم

*توجّه :حسن تعلیل گاه در  2بیت موقوف المعانی شکل میگیرد.
من موی خـویش را نـه از آن مـیکـنم سـیاه
چون جامههـا بـه وقـت مصـیبت سـیه کننـد

تـــا بـــاز نوجـــوان شـــوم و نـــو کـــنم گنـــاه
مـــن مـــوی از مصـــیبت پیـــری کـــنم ســـیاه

هنگــــام ســــپیدهدم خــــروس ســــحری
یعنــــی کــــه نمودنــــد در آیینــــه صــــبح

دانـــی ز چـــه رو کنـــد همـــی نوحـــهگـــری؟
از عمـــر شـــبی گذشـــت و تـــو بـــیخبـــری

چند بیت دیگر:
تـــا چشـــم تـــو ریخـــت خـــون عشّـــاق
گر شاهدان نه دُنیـی و دیـن مـیبرنـد و عقـل
بیــد مجنــون در تمــام عمــر ســر بــاال نکــرد

زلـــــف تـــــو گرفـــــت رنـــــگ مـــــاتم
پــس زاهــدان بــرای چــه خلــوت گزیــدهانــد؟!
حاصــل بــیحاصــلی نبــود بــه جــز شــرمندگی

*توجّه :حُسن تعلیل به معنای زیبابودن علّت است .پس هر علّتی نمی تواند حُسن تعلیل باشد .مالال در بیـت زیـر علّـت کـاری
بیان شده ،ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آوردهشده منطقی است ،حُسن تعلیل ندارد.
تـــــا بیابـــــد نطـــــق مـــــرغ خـــــویش را
هدیــــههــــا مــــیداد هــــر درویــــش را
*توجّه :حروف «که ،از ،چون و  »...ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند.
 -31در کدام گزینه شاعر از آرایه «حُسن تعلیل» سود نبرده است؟
کــــــز روی هــمچـــو مــاه تــو هــر روز نــور یافــــت
 )1خـورشــــید ســوی مشــــرق از آن راه گـــم نکــرد
 )2از چــه شــــد شــــقالقـــمر؟ دانــی ز شــوق روی او

سیــــنه را مـــه چـــاک زد ،در وقـــــت پــــیراهندری

 )3ماهم این هفته برون رفـت و بـه چشـمم سـالی اسـت

حــال هجــران تــو نــدانی کــه چــه مشــکل حــالی اســت

 )4دامــن همّــت بــه دســت آور در ایــن گلشــن کــه ســرو

طــی راه عــالـــــم بــالـــــا بــه یــــک پــا مــیکنــد

 -37در کدام گزینه «حُسن تعلیل» وجود ندارد؟
 )1ز کعــــــبه داغ ســـــیاهی چــــرا نمــــیافتــــد

اگــــر نــــه ســـوختهی عشــــق اللـــهرویـــان اســــت

 )2بـــر مـــا بســـی کمـــان مالمـــت کشـــیدهانـــد

تــــا کــــار خــــود ز ابــــروی جانــــان گشــــادهایــــم

 )3مـــرا چـــو صـــبح بـــه دســـت دعـــا نگـــه داریـــد

کـــه روشـــن اســـت جهـــان از نفـــسکشـــیدن مـــن

 )4در وداع شـــــــب همانـــــا خـــــون گریــــــست

روی خــــــونآلـــــــود زان بــنــمــــــود صــــبح
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 -38در همهی ابیات آرایه «حُسن تعلیل» وجود دارد به جز گزینهی ....
کـــه اگـــــر بـــا تـــو رود شـــرمش از آن ســـاق آیـــد
 )1ســرو از آن پــای گرفتــه اســت بــه یــک جــای مقــیم
 )2شــاه و گــدا بــه دیــدة دریــادلـــــان یــــکی اســت

پوشــــیده اســــت پَســـــت و بلـــــند زمــــین در آب

 )3از دلــم افتــاده اخگــرش بــــــه گـــریـــبـــــان

بـــــیســبــــــب آن زلـــف پـــیب و تـــاب نـــدارد

 )4بــه یــک کرشــمه کــه در کـــــار آســــمان کــردی

هنـــــوز مـــیپـــرد از شـــــوق ،چشـــم کوکـــبهـــا

 -39در کدام گزینه «حُسن تعلیل» به کار نرفته است؟
 )1دانــی چــرا چــون ابــر شــد در عشــق چشــم عاشــقان

زیـــرا کـــه آن مــه بیشـــتر در ابــــرها پنــــهان شــود

 )2خــط مشــکین زان نوشــته بــر رخــش کلــک قضــا

تــا بــود از بهــر دفــع چشــم بـــــد حــــــرز و دعـــــا

 )3کــس در جهــان نــدارد ،یــک بنــده هــمچــو حــافظ

زیــرا کــه چــون تــو شــاهی ،کــس در جهـــان نـــــدارد

 )4اختـــران نـــــــــور مــــهـــــــر در دزدنـــــــد

ز آن بــــــــدو هـــیــــــــب روی نـــنـــمـــــــایند

 -41در همه بیتها به جز گزینه « .....................حُسن تعلیل» بهکار رفته است.
بــــه گــــوش غـــنچه چـــو بانـــگ هــزار مــیآیــد
 )1هــــــزار پـــیـــــرهن از شــــوق مـــیکنـــد پـــاره
 )2بــه پــیش دســت ســخی تــو از خجالــت و شــرم

بــه جــــای قطــرة بــاران عـــرق چـکـــد ز ســحاب

 )3نظـــر برداشـــت شـــبنم در هـــوای آفتـــاب از گاـــل

بـــه امّیــــدی کـــه مـــن از عـــارض او چشـــم بـــردارم

 )4ســایة ســرو ســهــــی گــر بــر زمینــی کـــج فتــد

کــج نمایــد در نظـــر امّــا بــه قامـــت راســت اســت
***

حسآمیزی
همان طور که از نام آن برمیآید آمیختن دو حس از حواس پنجگانه (بینایی ،شنوایی ،بویـایی ،چشـایی ،المسـه) بـا یکـدیگر را
حسآمیزی میگویند.
گل هـا شـنیده بویـت ،خـود را بـه بـاد داده
بــا بــاد بــوده همــره ،بــوی تــو در ســحرگه
مسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است ،ولی شاعر میگوید :گلها بوی تو را شنیدهاند و...
هــر چــه خــواهی ســخنش شــیرین اســت
گــــر چــــه جــــز تلخــــی ایّــــام ندیــــد
در بیت فوق دو حسآمیزی وجود دارد :تلخی را دیدن و سخنهای شیرین.
بــه شــکر خنــدهی شــیرین دل خلقــی بربــایی
گر تو شیرینِ شـکرلب بـه شـکر خنـده در آیـی
خنده یا قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای آن ،امّا بیت فوق به طعم آن اشاره دارد.
نمونههای دیگر:
چنـــان بـــر صـــورت شـــیرین ایـــن دیوانـــه مفتـــونم
بـــه ترانـــههـــای شـــیرین ،بـــه بهانـــههـــای رنگـــین
جـــان از ســـکوت ســـرد شـــب دلگیـــر مـــیشـــد

کــه در خــاطر نمــیگنجــد خیــال ملــک پرویــزم
بکشــید ســوی خانـــه ،مــه خـــوب خــوشلقـــا را
دل در رکـــــاب آرزوهـــــا پیـــــر مـــــیشـــــد

*توجّه :حسآمیزیای که یکی از حسها ،المسه (خشک ،سرد ،زِبر ،سفت ،لطیف و  )...باشد .دیریابتر و دیرفهمتر است.
با من به سـالم خشـک ،ای دوسـت زبـان تـرکن

تــا از م ـ ه هــر ســاعت ،لع ـلِ تــرت افشــانم
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*نکته :توجّه داشته باشید ،آمدن کلماتی مانند :دیدن ،شنیدن ،بوییدن،نگاه کردن و انواع رنگ یا مزه و  ...که مربوط بـه حـواس
پنجگانه میباشند ،لزوما حسآمیزی نمیسازند .بلکه آمیختگی دو حس ناهمگون را حسآمیزی میگوییم .مالال صفتی ناهمگون
برای موصوف (جیغ بنفش) یا مضافالیهی نامتعارف (گرمای سخن) .در دو بیت زیـر بـاوجود آمـدن واژههـایی ماننـد «ببیـنم و
بشنوم» ،ابیات فاقد حسآمیزی هستند.
از پــای تــا بــه ســر همــه ســمع و بصــر شــدم
تــــا رفتــــنش ببیــــنم و گفتــــنش بشــــنوم
ایــــن قصّــــه شــــنید و گشــــت خــــاموش
مــــیداشــــت پــــدر بــــه ســــوی او گــــوش
*توجّه :توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند« :رنگ عشق ،اندیشهی نرم ،بوی محبّت ،تنهایی تلخ ،شیرینمنش» و مـواردی از
این دست ،در واقع  2حس با هم ترکیب نشدهاند ،ولی با توجّه به اینکه یک حس ،در جایگاه نامناسـب آمـده اسـت ،ایـن گونـه
ترکیبها را نیز حسآمیزی گرفته اند .در این ترکیبات یکی از دو واژه اصال مربوط به هیب یک از حواس پنجگانه نیست و قاعدتا
دو حس ترکیب نشدهاند بلکه یک حس ،با یک واژه انتزاعی و ذهنی ترکیب شده است.
توجّه :نوع دیگری از حسآمیزی زمانی است که به جای حس از واژهای استفاده میشود که حس دارد :نمک نگاه ،قند وصال
 -41در کدام بیت آرایه «حسآمیزی» به کار نرفته است؟
 )1از صــــدای ســــخن عشـــــق ندیــدم خوشـــــتر

یادگـــــاری کـــــه در ایـــــن گنــــبد دوّار بمــــان

 )2تــــــا تـــــــو را آن بـــــو کــــشد ســوی جنــان

بــــــوی گـــــــل بـــاشـــــد دلیـــــل گلـــــبُنان

 )3از ایــن شــعر تــرِ شــیرین ،ز شاهنشــه عجــب دارم

کــه ســر تــا پــای حــافظ را ،چــرا از زر نمــیگیــرد

 )4آن بلبــــلم کــه چـــون کشــم از دل صفـــیر گــرم

بـــــوی محبـّــــت از نَفَســـــم مــــیتـــوان شنــــید

 -42کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1خــــاک در ســلــــطان را ،افســر کــن و بــر ســر نــه

تــا ســــر بـــه کالــــهداری ،بـــر افســـــرت افشــانم

 )2بـــــر ســــوزن مـــــ گانم ،صــد رشــته گهــر دارم

در دامـــــن تــــــو ریـــــزم ،یـــا در بــــــرت افشـــانم

 )3معلــوم مــن از عــالــــم ،جــانی اســت ،چــه فرمــایی

بــر خنــــجر تـــو پـاشـــم ،یــا بـــر ســــرت افشــانم

 )4رخ شـــــاه کــــــاووس پــــــر شـــــرم دیـــــد

ســـــــخنگفتــــــنش بـــا پســـــــر نــــــرم دیــــد

 -43کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1ز رنــگآمیــزی دوران مشــو غافــل ز مــن بشـــنو

مــی رنگـــین بــه جــام انــداز و عــارض ارغــوانی کــن

 )2مــــــرا در نهـــــانی یکـــــی دشــــــمن اســـــت

کــــه بــــر بخـــردان ایـــن ســــخن روشـــن اســت

 )3گــر دهــد بــاد صــبا مــ دهی وصــــــلت خواجــو

مشنــــو کــان هـــمه چــون در نگــری بــاد هواســت

 )4مــیخــورم زهــر غمــت را بــه حــــالوت دل شــاد

ماتــمــــی را کـــه بــود ســود ندیــده اســت کســی

 -44کدام بیت «حسآمیزی» دارد؟
 )1اختــران را شــب وصــل اســت و نالــار اســت و نالــار

چــون ســوی چـــرخ عروســی اســت ز مــاه ده و چــار

 )2شــمس تبریــز در آن صــبـــــح کــــه تــو درتــابی

روزِ روشــن شـــــود از روی چــــو ماهــت شــب تــار

 )3مــشــتـــــری اســــب دوانیــد ســوی پیــر زحــل

کــــه جــوانــــی تــو ز ســـر گیــر و بــر او م ـ ده بیــار

 )4زهــــره در خــویـــش نگنجــد ز نواهــای لطیــف

همــــچو بلـــبل کــه شـــود مســت ز گــل فصــل بهــار
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پارادوکس (متناقض نما ،تناقض)
پارادوکس ضد و نقیض گویی است .یعنی عبارت به گونهای باشد که قسمتی از کالم ،متناقض و ضـدِّ قسـمت دیگـری از کـالم
باشد .یا دو وی گی متضاد ،در یک مفهوم جمع شود.
آنچـــــه نادیـــــدنی اســـــت ،آن بینـــــی
چشـــم دل بـــاز کـــن کـــه جـــان بینـــی
در مصراع دوم «آن بینی» متناقضِ «آنچه نادیدنی است» میباشد.
متناقضنما به دو صورت میآید -1 :پارادوکس در جمله  -2پارادوکس در ترکیب
 -1پارادوکس در جمله – 1 :یک جملهای  – 2دو جملهای
الف) یک جملهای
هر گاه قسمتی از یک جمله ،قسمت دیگر را نقض کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد.
کســب جمعیّــت از آن زلــف پریشــان کــردم
از خــالف آمــد عــادت بطلــب کــام کــه مــن
اینکه شاعر از زلف پریشان معشوق ،طلب جمعیّت خاطر و آسودگی میکند ،پارادوکس دارد.
پـــر اســـت خلـــوتم از یـــک حضـــور نـــورانی
بــه پــاس یــک دل ابــری دو چشــم بـــارانی
ب) دو جملهای
زِ کــوی یــار مــیآیــد نســیم بــاد نــوروزی

از این باد ار مـدد خـواهی ،چـراغ دل برافـروزی

باد معموالً و قاعدتاً چراغ را خاموش میکند .حال آنکه حافظ میگوید :اگر از این باد کمک بگیری ،چراغ را روشنتر میکنی.
بـــه خانـــهی دل مـــن آمـــده اســـت مهمـــانی
کســی کــه وســعت او در جهــان نمــیگنجــد
کسی که وسعت او در جهان نمیگنجد ،چگونه در خانهای جای میگیرد؟
 -2پارادوکس ترکیب
پارادوکس اکالراً به صورت ترکیب وصفی «تبِ سرد» یا ترکیب اضافی «صدایِ سکوت» در شعر و نالر به کار مـیرود و آن آوردن
دو کلمه متضاد به صورت «ترکیب اضافه شده» است.
ایــن هــم از بــیهنــریهــایِ هنــر بــود مــرا
حاصــل ذوق و هنــر ،خــون جگــر بــود مــرا
دســـت غریـــق یعنـــی فریـــادِ بـــیصـــداییم
گــوش مروتـــی کـــو کــز مـــا نظـــر نپوشـــد؟
فقیــــــرانِ مُــــــنعم ،گــــــدایانِ شــــــاه
چنـــــــین نَقـــــــل دارم ز مـــــــردان راه
پارادوکس گاه جمعکردن دو وی گی متضاد در یک چیز است.
بـــه یـــاد کاکاـــل پرتـــاب و زلـــف پُـــر چیـــنش
بــا مــن آمیــزش او الفــت مــوج اســت و کنــار
مالــــــال عشــــــق پیــــــدایی و پنهــــــان

دل من است که هـم جمـع و هـم پریشـان اسـت
دم بــه دم بــا مــن و پیوســته گریــزان از مــن
ندیـــــدم همچـــــو تـــــو پیـــــدا نهـــــانی

*توجّه :آوردن دو کلمه متضاد زمانی پارادوکس میباشد که به هم اضافه شده باشـند و بـه صـورت « + .........ـِ یـا یِ  ».............. +آمـده
باشند ،و گر نه آوردن دو کلمهی متضاد به صورت « + ..........و  ».......... +یا جدا از هم ،آرایه تضاد میسازد.
کـــه چـــرا غافـــل از احـــوال دل خویشـــتنم
روزها کار مـن ایـن اسـت و همـه شـب سـخنم
روز و شــب در غــم تــو ،نالــه کــه عبّــاس کنــد
ایــن چــه نادیــده خریــدار تــو باشــد ،زهــرا
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چند مثال دیگر برای پارادوکس
گـــر تـــو خـــواهی تـــا شـــوی مـــرد ای پســـر
دعــوی هســتی در ایــن میــدان دلیــل نیســتی اســت
ز بنــــدگی شــــما صــــد هــــزارم آزادی اســــت

هــیب درمــان نیســت چــون درد ای پســر
هر که فـانی مـیشـود موجـود مـیدانـیم مـا
کــه ســلطنت کنــد آن کــاو بُــود گــدای شــما

*نکته :در پارادوکس ترکیب ،ممکن است بین دو کلمه متضاد ،کلمهی دیگری آمده باشد .در بیت زیر
پارادوکس « رونقِ کسادی» است.
در کشــور مــــا رونــق بــازار کســادی اســت
مــا هــیبمتاعــان خجــل از قــدر رواجــیم
*نکته :پارادوکس ممکن است در یک واژه مرکّب باشد .مانند :خرابآباد ،عریانپوش
 -45در کدام بیت آرایه «متناقضنما» دیده نمیشود؟
 )1ایــــن قــصــــة عـــجـــب شــنو از بخــت واژگـــون

مـــــا را بــکـــشـــــت یــار بــه انفـــاس عیـــسوی

 )2پرده بـردار کـه بیـگـــانه خــــود ایــن روی نبینـد

تــــــو بــــزرگـــــی و در آییــــنة کوچــــک ننمـــایی

 )3ز خود هر چنـد بگــریزم همـان در بنـد خـود باشـم

رَم آهــــــوی تــصـــــویرم  ،شــــتاب ســـاکنی دارد

 )4آتـــــش ســـــردی کــــه بـــگذارد درون ســنگ را

هــــر کــه را بودســت آه ســرد مــیدانــد کــه چیســـت

 -41در کدام ابیات ،آرایه«متناقض نما» بهکار رفته است؟
الــف) از آن زمــان کــه زمــینبـــوس آســــتان تــواَم
ب) مــیـــــان جمــع ،پـــریشان شاهـــدی شــدهام
ج) بــــه یـــــاد کـــاکل پُرتــاب و زلــف پرچینــــش
د) مــهــــی کـــــه راز مــن از پــرده آشــکارا کـــرد
هــــ) عجـــب مـــدار کـــه در عـــین درد خاموشـــم
و) مــگــــر بــــه یــــاد لبــت بــاده مــیدهــد ســاقی
 )1الف – ب  -د

 )2الف – ج  -هـ

ســــر ملــوک جــهان ،جملـه بـر زمـین مـن اسـت
کــــه از مشـــاهدهاش مجمعـــی پریشـــان اســـت
دل مـن اسـت کـه هـم جمـع و هــم پریشــان اســت
هــنــــوز صــــورت او زیــــر پـــــرده پـــنهان اســت
کــــه درد یــــار پــــریچــهـــره عــین درمــان اســت
کـــــه خـــاک مـیـــکده خوشــتر ز آب حیــوان اســت
 )3ب – د  -ج

 )4هـ  -ج  -و

 -47در همة گزینهها  ،بهجز گزینة  ..................آرایة متناقضنما (پارادوکس) به کار رفته است.
خــــرّم والیـتــــی کــــه تــــو آنــجـــا ســفر کنــی
 )1آزاد بــنـــــدهای کـــــه بُـــــوَد در رکـــاب تـــو
 )2خـــــوبان پارســــــیگــــو بخشــــندگان عمرنــــد

ســــــاقی بــــده بشـــــــارت ،رنــــــدان پارســـــا را

 )3بـــــا ســــر زلـــــف پــــراکنده بیـــا در مجــــمع

تــــا بــدانــنــــد کــــه ســرمـــایة ســودای منــی

 )4مــن و زهــر تــو کــه هــم زهــری و هــم تریــاقی

مـــن و درد تــــو کــــه هــم دردی و هـــم درمــانی

 -48در همة ابیات ،بهجز بیت  ..................آرایة «متناقضنما» مشهود است.
کـــه هـرگـــزش نـــتوان گفــت ایــن چــه بیــداد اســت
 )1فـــغان کـــه داد ز دســـت ســـتمگری اســت مــرا
 )2ســفـــر دراز نــبــــاشد بــه پــای طالــب دوســت

کــه خــار دشــت محبّــت گــل اســت و ریـحـــان اســت

 )3هــــزار سـخـتـــی اگـــر بــر مــن آیــد آســان اســت

کــــه دوسـتـــی و ارادت هـــــزار چــنـــدان اســت

 )4بــه هــر غمــی کــه رســد از تــو خــاطرم شــاد اســت

کــــه بــنــــدة تــــو ز بــــند کـــدورت آزاد اســـت
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 -49در همه ابیات زیر آرایه « پارادوکس» به چشم میخورد به جز گزینه......
کـاشـفـتـگــــــی از زلـــــــف پریشـــــان تـــــو دارد
 )1جمعیّــــت خــــاطر ندهــــد دســــت ،کســــی را
 )2هــــــمه اســـباب پریشـــانی مـــا جمـــع آمـــد

تـــا ز مجموعـــة آن زلـــــف پریشـــان شـــدهایـــم

 )3گــویــایـــــی ســــکوتم و بــــیتــــابی درنــــگ

غـمـگـیــــن بــــیقــــراریاَم و بـــیقـــرار هیــــب

 )4گــروهــــــی ســــربهســــر گویــــای خــــاموش

ولــــــی چــــــون بـــــحر در برکــــرده در جــــوش

 -51در کدام گزینه تناقض وجود ندارد؟
 )1از تـزلــــزل بـــیش محکـــم شـــد بنـــای غفلـــتم

رعـشــــة پـیـــــری مــــرا آگــــاه نــــتوانست کـــرد

 )2سِـــرّ ســـودای تـــو در ســــینه بمانـــدی پنهـــان

چـشــــم تَـردامـــــن اگــــر فـــاش نکـــــردی رازم

 )3مــن نشــاطی را نمــی جــویم بــه جــز انــدوه عشــق

مــن بهشــتی را نمــی خــواهم بــه غیــر از کــوی دوســت

 )4بـــا مـشـربــــی زِ مـلــــک ســـلیمان وســـیعتـــر

در چــشــــم تـــنگ مــور بــه ســر مــیبریـــم مــا
***

تضاد
آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد میگویند.
ز روی دوســـت ،دل دشــــمنان چـــه دریابــــد
نــــه شــــاخش خشــــک گــــردد روز ســــرما
خانــــهی دل مــــا را از کَــ ـرَم عمــــارت کــــن
به عمری یک نفس با ما چـو بنشـینند ،برخیزنـد
اینکه گـاهی مـیزدم بـر آب و آتـش خـویش را

چـــراغ مـــرده کجـــا شـــمع آفتـــاب کجـــا
نــــــه بــــــرگش زرد گــــــردد روز گرمــــــا
پــیش از آنکــه ایــن خانــه رو نهــد بــه ویرانــی
نهــال شــوق در خــاطر چــو برخیزنــد ،بنشــانند
روشــنی در کــار مــردم بــود مقصــودم چــو شــمع

*توجّه :آرایه تضاد ممکن است در یک فعل و حالت منفی آن رخ دهد.
ور نه از ضعف در آنجا اثـری نیسـت کـه نیسـت
از وجودم قـدری نـام و نشـان هسـت کـه هسـت
*توجّه :مهمترین نکته در تضاد این است که نباید تضاد را با پارادوکس اشتباه بگیریم .هرگاه دو کلمهی متضـاد بـه هـم اضـافه
شوند ،آن پارادوکس است و تضاد نیست( .رجوع شود به آرایه پارادوکس)
ســــاقی بــــده بشــــارت ،رنــــدانِ پارســــا را
خوبـــان پارســـیگـــوی ،بخشـــندگان عمرنـــد
دو واژه رند و پارسا متضاد یکدیگرند امّا در بیت فوق از دو گروه رندها و پارسایان سخن بـه میـان نیامـده ،بلکـه بـه یـک گـروه
«رندانِ پارسا» اشاره شده است و از آنجایی که جمع این دو با هم ممکن نیست ،سخن به نوعی تناقض دارد و آن را متناقضنما
یا پارادوکس میگوئیم.
کاین کرامت سبب حشـمت و تمکـین مـن اسـت
دولـــتِ فقـــر خـــدایا بـــه مـــن ارزانـــی دار
دولت به معنی سعادت و خوشبختی و فقر به معنی بدبختی است .اگر این دو جدا از هم بیایند ،بیت یا عبـارت ،تضـاد دارد ،امّـا
جمع آنها با هم پارادوکس میشود.
*توجّه :تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشکار نباشد.
ای بـــــــرادر ســـــــیرت زیبـــــــا بیـــــــار
صــــورت زیبــــای ظــــاهر هــــیب نیســــت
*توجّه :در مراعات نظیری که دو واژه ،متضاد هم باشند ،آنها را «تضاد» میگیریم نه «مراعات نظیر»( .مانند «سـفید و سـیاه»
که در اصل مراعات نظیر هستند ،چون زیر مجموعه یک چیز ،یعنی «رنگ» هستند).
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 -51آرایة تضاد ،در کدام بیت بیشتر است؟
 )1شــــــده بــــــر بــــدی دســــت دیــــوان دراز
 )2نهـــــــان گشـــــــت آیـــــــین فرزانگـــــــان
 )3بـــــدان بــــیبهــــا ناســــزاوار پـــــوســــــت
 )4هـنــــــر خـــــوار شــــد ،جــــادویی ارجمنــــد

ز نیــــــکی نبـــــودی ســـــخن جـــــز بـــــه راز
پـــراکـــــــــنده شـــــــد نــــــام دیوانگــــــان
پدیــــــد آمــــــد آوای دشـــــــمن ز دوســــــت
نـــهــــــــان راســـــــتی ،آشــــــکارا گـــــــزند

 -52در کدام گزینه آرایة تضاد بیشتر است؟
 )1باغبــان گــر پـنـــج روزی صـحـبــــت گــل بایــدش

بــر جـفــــای خــــار هـجـــران صـــبر بلبــل بایــدش

 )2پـشـمینهپوش تنـدخو ،از عشـق نشنــیده اسـت بـو

از مـســـتیاش رمــزی بگــو ،تــا تــرک هشــیاری کنــد

 )3در این حضـرت ،چـو مشـتاقان نیـاز آرنـد ،نـاز آرنـد

بــدیـــن درگــاه حــافظ را چــو مــیخواننــد ،مــیراننــد

 )4نــامــــوس عـشـــق و رونـــق عـشّــــاق مـــیبرنــد

منــــع جــــوان و ســرزنــــش پــیــــر مــــیکننــد
***

ایهام
هرگاه شاعر یا نویسنده یک واژه و یا عبارت را به گونهای به کار ببرد که دو یا چند معنایِ قابل قبول از آن برداشـت شـود .توجّـه شـود
که در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند و هیب کدام از دو معنی لطمهای به معنای شعر وارد نکند.
فرصـــت ار یـــافتی ،آن عهـــد فرامـــوش نکـــن
عهــد کــردی کــه کاشــی فرصــت خــود را روزی
عهد -1 :پیمان (اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن) -2روزگار (اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن)
*توجّه :فرصت در این بیت تخلّص شاعر است .و خودش ایهام دارد - 1 .اگر فرصت (زمان) یافتی  – 2اگر فرصت (شاعر) را یافتی
خــروش و مســتی مــا بــر دوام خواهــد بــود
اگــر دو چشــم تــو مســت مُــدام خواهــد بــود
مدام -1 :پیوسته (اگر دو چشم تو ،پیوسته مست خواهد بود -2 )...شراب (اگر دو چشم تو ،مست شراب خواهد بود)...
بــر بــوی ســر زلــف تــو چــون عــود بــر آتــش

مــیســوزم و مــیســازم و بــاد اســت بــه دســتم

بوی -1 :رایحه (با رایحهی سر زلف تو ...میسوزم)  -2امید (بر امید سر زلف تو ...میسوزم)
ز گریـه مـردم چشـمم نشسـته بـر خـون اســت

ببین که در طلبت حـال مردمـان چـون اسـت؟

مردمان -1 :مردم (ببین حال مردم برای رسیدن به تو چگونه است؟)  -2مردمکها (ببین حال مردمکهایم برای رسیدن به تـو
چگونه است؟)
همچــو چــنگم ســر تســلیم و ارادت در پــیش

تــو بــه هــر ضــرب کــه خــواهی بــزن و بنــوازم

ضرب -1 :ضربه  -2ساز
ای دمــــــت عیســــــی ،دم از دوری مــــــزن

مــــن غــــالم آن کــــه دورانــــدیش نیســــت

دوراندیش -1 :آگاه و آیندهنگر  -2کسی که به دوری میاندیشد
*توجّه :گاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا میدهد.
امشـــب صـــدای تیشـــه از بیســـتون نیامـــد

گــویی بــه خــواب شــیرین فرهــاد رفتــه باشــد

خواب شیرین -1 :خوابیخوش  -2خواب شیرین را دیدن (نام معشوقهاش)  -3خواب شیرین کنایه از مرگ!
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*توجّه :گاه یک کلمه بسیار ساده میتواند ایهام داشته باشد.
نگران با من استاده سحر /صبح میخواهد از من  /کز مبارک دم او  /آورم این قوم بهجانباخته را  /بلکه خبر...
نگران -1 :ناراحت  -2نگاهکنان
مـــرغ دل بـــاز هـــوادار کمـــان ابـــروی اســـت

ای کبـــوتر نگـــران بـــاش کـــه شـــاهین آمـــد

چـون جـام شــفق مـوج زنـد خــون بـه دل مــن

با ایـن همـه دور از تـو مـرا چهـره زردی اسـت

 -1دور از وجود تو ،در فراق تو  -2دور از جان تو
ایهام تناسب
هرگاه شاعر واژهای را به گونهای به کار ببرد که یک معنای آن قابل قبول و معنای دیگر آن با کلمـه یـا کلمـاتی در بیـت فقـط
ارتباط و تناسب معنایی داشته باشد.
گوینــد روی ســرخ تــو ســعدی کــه زرد کــرد؟

اکســـیر عشـــق بـــر مسـ ـم افتـــاد و زر شـــدم

روی -1 :چهره  -2فلز روی
مسلّم است که منظور فقط معنای اوّل (چهره) است و معنای دوم فقط با کلماتی مالل مس و زر تناسب معنایی دارد.
چـــون شـــبنم اوفتـــاده بـــدم پـــیش آفتـــاب

مِهــرم بــه جــان رســید و بــه عَیّــوق برشــدم

مِهر دو معنا دارد -1 :عشق  -2خورشید .از این دو معنا فقط معنای اول در شعر قابـل قبـول اسـت« :عشـق مـن را بـه بلنـدی
رساند» قابلقبول و «خورشید من را به بلندی رساند» غیرقابلقبول .اما معنای دوم بـا کلمـاتی ماننـد آفتـاب و عَیّـوق تناسـب
معنایی دارد .اینگونه ایهام را ایهام تناسب میگوییم.
روی خوبــت آیتــی از لطــف بــر مــا کشــف کــرد

ز آن زمان جز لطف و خـوبی نیسـت در تفسـیر مـا

آیت -1 :نشانه  -2آیه (جزئی از قرآن) .مسلّم است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر میآیـد و معنـای دوم آن بـا واژه تفسـیر
فقط تناسب معنایی دارد.
چــرا مالمــت خواجــو کنــی کــه چــون فرهــاد

بــه پــای دوســت درافکنــد جــان شــیرین را؟

جان شیرین می تواند دو معنا داشته باشد - 1 :جان ارزشمند  - 2جان شیرین معشوقه فرهـاد .مسـلّم اسـت کـه فرهـاد جـان
معشوقهاش را به پای کسی نمیافکند و در این بیت جان شیرین به معنی «جان عزیز و گرانقدر» است .امّا شیرین در این معنیِ
نام شیرین ،با خود فرهاد تناسب دارد .لذا این ایهام را «ایهام تناسب» میگویند.
چنـــــان ســـــایه گســـــترد بـــــر عـــــالمی

کــــــه زالــــ ـی نیندیشــــــد از رســــــتمی

زال -1 :پیر و ناتوان  -2پدر رستم
آنچنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیب شخص ناتوانی از هیب کس  -حتّی رستم  -نترسد.

*نکته :در دریافت آرایه ایهام ،اصلیترین تبحّر ،دانستن معنی کلمات است .وقتی به معنی کلمات زیر دقّت کنید ،متوجّه می-
شوید چرا نمیتوانستید تستهای ایهام را درست جواب بدهید .چون بسیاری از این معانی را نمیدانید.
و جالب اینجاست که همهی این واژگان ،به صورت ایهام ،در کنکور آمدهاند .پس این واژگان را به خاطر بسپارید.
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واژگانی که قابلیّت ایهام دارند ( .این واژگان جناس تام نیز میسازند)
واژه

معانی

واژه

معانی

روان

جاری ،روح و جان

قانون

اساس و قاعده ،نام نوعی ساز

رود

رودخانه ،ابزار موسیقی ،فرزند

راه

طریق و راه ،اصطالح موسیقی

روی

چهره ،باال ،فلز روی

پروانه

حشره پروانه ،جواز و اجازه

زال

پیر و ناتوان ،پدر رستم

گوشه

گنج ،اصطالح موسیقی

سو

سمت و جهت ،نور و روشنایی و بینایی

تار

تاریک ،رشته مو ،نام ساز

سرگرم

مشغول ،مست

آب

مایع نوشیدنی ،رونق و آبرو

چنگ

چنگ دست ،نام وسیله موسیقی

آهنگ

قصد و نیّت انجام کاری ،نغمه و صدا

پرده

حجاب و پرده ،پرده موسیقی ،پرده گوش

باد

جریان هوا ،فعل دعایی «باشد»

شور

طعم شور ،اصطالح موسیقی ،هیجان

آهو

نام حیوانی ،غزال ،عیب و نقص

عین

چشم ،مالل و مانند

باال

جهت باال ،قد و قامت

قلب

عضو بدن ،قسمتی از لشکر و سپاه ،تقلّبی

بهشت

جنّت ،رها کرد (فعل ماضی از مصدر هشتن)

گور

قبر ،گورخر

مخفی

پوشیده و پنهان،تخلّص شاعر«زیبالنساء»

کنار

آغوش ،ساحل

مردم

مردم و انسانها ،مردمکها

الله

نام گل ،نام چراغ

منال

مال و اموال دنیوی ،ناله نکن؛ فعل امر

مالک دینار صاحب ثروت ،نام شخصیتی

صبر

شکیبایی ،گیاهی تلخ

مِهر

عشق ،خورشید

مات

مبهوت شدن ،باختن در شطرنج

نهاد

سرشت و ضمیر و باطن انسان ،قرار دادن.
فعل ماضی از نهادن

شکر

ماده شیرین و خوراکی ،نام زنی در داستان
خسرو و شیرین

دَستان

مکر و فریب ،پدر رستم

خطر

خطرناک ،ارزشمند

دَم

نفس ،خون ،لحظه

بیوزن

کموزن ،کم ارزش ،بدون وزن شعری

داد

عدل و داد ،فعل ماضی از دادن

آهنگ

نغمه ،قصد (آهنگ چیزی کردن)

مجنون

نام شخصیت قیس بن بنی عامر ،دیوانه

راح

شادمانی ،شراب

مُدام

شراب ،پیوسته

کام

آرزو ،دهان

شهریار

پادشاه ،تخلّص شاعر؛ محمد حسین بهجت
تبریزی

باب

رایج ،در ،قسمت و بخش ،مانند بابهای
بوستان و گلستان

هزار

عدد هزار ،بلبل و هزار دستان

آیت

آیه ،نشانه

عود

چوبی خوشبود ،نامسازی

شام

شب ،وعده غذایی ،کشور سوریه

مشتری

خریدار ،سیاره مشتری

عزیز

دوستداشتنی ،معادل وزیر در مصرباستان

خلیل

دوست ،حضرت ابراهیم

رخ

چهره ،مهره شطرنج

قلم

ابزار نوشتن ،شکسته (مانند پای قلم شده)

باز

پرنده شکاری و شاهین ،دوباره ،باز

چین

چین و چروک و شکن ،کشور چین

حلّاج

پنبه زن ،منصور حلّاج

*توجّه :ایهام از مهمترین آرایه های کنکوری است و بدون شک از سواالت اصلی کنکور است .در اهمیّت ایهـام ،همـین نکتـه را
بگویم که در ادبیّات تخصّصی رشته انسانی سال  ،98از  8سوال آرایه 2 ،سوال فقط ایهام بود و در  4سوال دیگر هـم ،ایهـام در
گزینهها وجود داشت! با بررسی و تحلیلی که از سواالت سالهای قبل داشتم ،کلّ واژگان ایهامدار را استخراج کرده و با هـر دو
یا سه معنی برایتان آوردهام .در هر سوالی که آرایه ایهام مطرح شده بود؛ ابتدا باید ببینید این واژهها را مـیبینیـد یـا خیـر؟ بـه
احتمال زیاد ایهام مدّ نظر از همین واژهها باشد .ولی باید توجّه داشته باشید؛ ممکن است طرّاح تلهی کنکـوری گذاشـته باشـد.

34

صفر تا صد ادبیّات کنکور؛ کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام

یعنی این واژگان را بیاورد ،ولی ایهام نداشته باشند و در یک معنا به کار رفته باشند( .توجّه داشته باشید که گفتیم :این واژگـان
میتوانند ایهام بسازند و نگفتیم که قطعا ایهام میسازند).
*یادآوری :اگر کلمات ایهامساز ،در بیت یا عبارتی به کار رفتند ،معنی آنها را بررسی میکنیم .اگر دو معنا داشت و هر دو معنـا
از شعر برداشت شد «ایهام» داریم .ولی اگر یک معنا برداشت شد و معنای دیگر فقط با کلمـه یـا کلمـاتی در بیـت یـا عبـارت،
تناسب معنایی داشت «ایهام تناسب» میشود .و اگر فقط یک معنا برداشت شد و معانی دیگر کلمه ،نه به کار معنی شعر آمـد و
نه با کلمهای تناسب داشت ،در این صورت؛ نه ایهام داریم و نه ایهام تناسب.
 -53در همه ابیات به استالنای بیت« ..............ایهام تناسب» وجود دارد.
یـار بـازآیــد و با وصــــل قـــراری بکـــند
 )1طــایـــر دولـــت اگـــر بــاز گـــذاری بـکند
این قـــدر هســـت که تغییر قضا نتوان کرد
 )2آنچه سعی است من اندر طلبت بـــنــمـــایـم
بـر بــوی پســته آمــد و بر شــکّر اوفـــتاد
 )3روزی نـــگـــر طـــوطــی جـــانم سوی لبت
یا نمکــدان که دیده اســت که من در شورم
 )4دل چه خورده است عجب دوش که من مخمورم
 -54کدام بیت «ایهام» دارد؟
عاشـــق مســـکین چـــرا چنـــدین تجمّـــل بایـــدش
 )1کیســــت حــــافظ تــــا ننوشــــد بــــاده بــــی آواز رود
هـــر هــمــــایی را کــــه بینــی اســتخوانی مــیدهــد
 )2غم مخور سلمان به غـمخـوردن کـه چـرخ از خـوان خـویش
سرّی است بوالعجـب کـه نـه کـس گفـت و نـه شـنید
 )3اســــرار عشــــقت از در گفــــت و شــــنید نیســــت
آشــنـــایــــی مـــــددی دســتـــــی و پــایی بــزنم
 )4درگذشــــت از ســــتر مــــن آب ولــــی گــــر دهــــدم
 -55در کدام یک از ابیات زیر «ایهام» به کار رفته است؟
 )1در مشـــک و عـــود و عنبـــر و امالـــال طیّــــبات
 )2مـــــــــدام از پــــریـــشــــــــانی روزگــــــار
 )3از آن زمـــان کـــه بـــر ایـــن آســـتان نهـــادم روی
 )4آواز چنــگ مطــرب خــوشگوی ،گــو مبـــاش
-51کدام بیت ایهام دارد؟
 )1خــطـــر بــادیـــه عشــق تــو بــیش از پــیش اســت
 )2عـیــب بـلـبـــل نـتـــوان کــردن اگــر فصــل بهــار
 )3خاک ره بـر مـن شـرف دارد اگــر مسـت و خـراب
 )4تا کی از سیم و زرت کیســـه تهـی خواهد بـــود؟
 -57در کدام گزینه آرایه «ایهام» وجود دارد؟
 )1اشــکم افتــاد از نظــر زان رو فرورفــت او بــه خــاک
 )2نـدارم خـواب مـن ،از آســتانت بـو کـه خـواب آیــد
 )3تـا عــهـــد تـــو دربـــستم ،عهـد همـه بشکســتم
 )4در حــــریم وصــل ،اشــک شــور مــن شــیرین نشــد

خــوشتــر ز بــوی دوســت دگـــر هــیب طیـــب نیســت
دلـــــش پــــــر ز حـــســـــرت ،تـنـــش ســوگوار
فــــــراز مــــســـند خورشــید تکـــیهگــاه مــن اســت
مــا را حدیــــث همـــدم خـوشخوی خوشتر است
ایـن چه دام اسـت کـه دور از تـو مـرا در پـیش اسـت؟
تــــرک جــــان گـــویــــد و سـرمـســـت بــه گلــزار آیــد
بر در مـیـخــانه خـفـتــن خوشـتر از سـنجاب نیسـت
بـنــده مــن شـــو و بــرخــــــور ز هــمـــــه سیمتنان
بــرکــشــیــــدم نــالـــه را تــا از ثـــریّا برگذشـــت
بیــار آن خــاک را هـــمخوابــة آن چشـــم گریــان کــن
بــعــــد از تــــو روا بــــاشد ،نقــض هـــمه پیمــانهــا
کــعــبــــه نــــتوانستکــردن تلخــی از زمــزم جــدا

 - 58در همه ابیات آرایه «ایهام» بهکار رفته است :به جز گزینه ...............
و انــدر آن بــرگ و نــوا ،خــوش نالــههــای زار داشــت
 )1بلبلــی بــرگ گلــی خــوشرنــگ در منقــار داشــت
آتــــش دل کـــی بــه آب دیــده بنشــانم چــو شــمع؟
 )2آتـش مـهـــر تـو را حـافظ عجـب در سـر گرفـت
ور نــشـــوی قلــبشــکن بــر ســر میــدان چــه کنــی؟
 )3گر نزنی بـر صـف دل ،خنجـر م گـان چـه کشـی؟
چـنـیـن کــــه حـافـــظ مــــا مست بادة ازل است
 )4بــــه هــیــــب دور نخواهند یافــت هشـــیارش

***
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اسلوب معادله
اسلوب معادله ،آرایهای است که شاعر برای تأکید و زیباییآفرینی ،مفهوم یک مصراع را با حالتی تشبیهی ،در مصراع دیگر بیـان
میکند .در اسلوب معادله دو مصراع از نظر معنایی و مفهومی کامل و مستقل میباشند ولی آنچنان شـباهتی بـین آن دو اسـت
که میتوان بین دو مصراع عالمت مساوی ( = ) قرار داد یا جای دو مصراع را عوض کرد یا بین آنها لفظ «همانطور کـه» قـرار
داد.
دود اگـر بــاال نشـیند کســر شـأن شــعله نیســت

جای چشم ابـرو نگیـرد گـر چـه او بـاالتر اسـت

دود اگر چه باالتر از آتش می ایستد اما از آتش ارزشمندتر نیست« .همانطور که» ابرو از چشم بـاالتر قـرار دارد ولـی از چشـم
باارزشتر نیست.
بــیکمــالیهــای انســان از ســخن پیــدا شــود

پسـتهی بـیمغـز چـون لـب واکنـد رسـوا شــود

بیکمالی و کمارزش بودن انسانها از طرز سخنگفتن آنها مشخّص میشود «همانطور که» بیمغـزی و پـو بـودن پسـته بـا
بازشدن دهان آن معلوم میشود.
عیــب پاکــان زود بــر مــردم هویــدا مــیشــود

مــوی انــدر شــیر خــالص زود پیــدا مــیشــود

عیب و کار زشت انسانهای خوب ،خیلی زود برای دیگران مشخّص میشـود «همـانطـور کـه» مـو ،در شـیر بسـیار زود پیـدا
میشود.
*توجّه :مصراع دوم در اسلوب معادله ،قابل فهمتر و محسوستر است .در واقع شاعر برمبنای تشبیه ،مصراع دوم را مـیآورد کـه
مصراع اول بهتر فهمیده شود.
حُســـن بیـــان مجـــوی ز مـــا دلشکســـتگان

از کاســـهی شکســـته نخیـــزد صـــدا ،دُرســـت

شاعر در مصراع اول مفهومی ذهنی را بیان میکند و میگوید از مایی که دلشکستهایم ،زیبایی گفتار انتظار نداشـته بـاش .ایـن
موضوع و مفهوم به راحتی قابل درک و فهم نیست ،لذا شاعر مالالی عینی میآورد تا مفهوم و منظور خود را برساند و مـیگویـد:
همانطور که کاسه و چینی و شیشهای که تَرَک داشته باشد ،صدای ضربهای که به آن میخورد را به خوبی انعکاس نمیدهد.
*توجّه :اسلوب معادله بر پایهی تشبیه مرکّب است .لذا در هر مصراع حداقل دو واژه وجود دارد که بـا دو واژه در مصـراع دیگـر
تشابه و تناسب داشته باشد.
عشــق چــون آیــد بــرد هــوش دل فرزانــه را

دزد دانـــا مـــیکشـــد اول چـــراغ خانـــه را

حـــریص را نکنـــد نعمـــت دو عـــالم ســـیر

همیشـــــه آتـــــش ســـــوزنده اشـــــتها دارد

صـــائب مجـــو کـــدورت خـــاطر ز عارفـــان

غیــر از صــفای وقــت ،در آیینــهخانــه نیســت

ریشه نخل کهـنسـال از جـوان افـزونتـر اسـت

بیشـــتر دلبســـتگی باشـــد بـــه دنیـــا پیـــر را

مـــرا کیفیّـــت چشـــم تـــو کـــافی اســـت

ریاضـــــتکِـــــش بـــــه بـــــادامی بســـــازد

روشـــندالن خـــوشآمـــد شـــاهان نگفتـــهانـــد

آیینـــه عیـــبپـــوش ســـکندر نمـــیشـــود
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*نکته :در اسلوب معادله شاعر یک حکم کلّی صادر میکند و ما میتوانیم بگوییم «درست است یا غلط است و یا بگوییم چطـور
و چرا» و در مصراع دوم شاعر بر پایهی تشبیه ،دلیلی تاکیدی یا تمالیلی میآورد تا آن را قبول کنیم یا مطلب برای ما جا بیفتد.
اشـــک نـــدامت اســـت ســـیهکـــار را فـــزون (چرا؟)

در تیرگـــی زیـــاده بُـــود ریـــزش ســـحاب

ز ســختگیــری دوران چــه بــاک عــارف را؟ (چرا؟)

ز قحـــطســـال ،همـــا بینـــوا نخواهـــد شـــد

شــــراب گَــــرد کاــــدورت نبــــرد از دل مــــا (برای چه)

چــو دانــه ســوخته باشــد چــه از ســحاب آیــد؟

(چرا؟)

شـــاخ بریـــده را نظـــری بـــر بهـــار نیســـت

قطـــع امیـــد کـــرده نخواهـــد نعـــیم دهـــر

آدمــی پیــر چــو شــد حــرص جــوان مــیگــردد (چرا؟)

خــواب در وقــت ســحرگاه گــران مــیگــردد

صـــورت نبســـت در دل مـــا کینـــهی کســـی

آیینـــه هـــر چـــه دیـــد فرامـــوش مـــیکنـــد

(چطور؟)

سوال :آیا بیت زیر اسلوب معادله دارد؟
مــیکنــد بــا کــاهالن ایــن نکتــه تلقــین آســیا

بــی تــردّد دامــن روزی نمــیآیــد بــه دســت

جواب :خیر .زیرا مصراع دوم مستقل نیست و صریحا به مصراع اوّل اشاره دارد .مالال اگر مصراع دوم اینگونه بود ،اسلوب معادله
داشت « :آسیا خون میخورد تا گندمی حاصل کند»
 -59در کدام بیت «اسلوب معادله» به کار نرفته است.
 )1ز طبــع خســتهی مــن عــذر خامشــی مپــذیر
 )2هــــــر کــــــه دل پــــــیش دلبــــــری دارد
 )3نخواهد آتـش از همسـایه هـر کـس جـوهری دارد
 )4اقبــال خصــم هــر چــه فــزونتــر شــود نکوســت

ســـخن گـــره نگشـــاید چـــو طبـــع بســـته بـــود
ریـــــــــش در دســـــــــت دیگـــــــــری دارد
چنــار از ســینه خــود مــیکنــد ایجــاد آتــش را
فـــوّاره چــــون بلنــــد شــــود ســــرنگون شــــود

 –11در کدام بیت آرایه «اسلوب معادله» به کار نرفته است؟
 )1ز ســـختگیـــری دوران چـــه بـــاک عـــارف را
 )2دلی که نیسـت خراشـی در او ،زمـینگیـر اسـت
 )3چــه شــد کــه از همــه جــا بــوی درد مــیآیــد
 )4در نگیــرد صــحبت زاهــد بــه صــافیمشــربان

ز قحــــطســــال همــــا بینــــوا نخواهــــد شــــد
زری کــــه ســــکّه نــــدارد روان نمــــیباشــــد
ز هـــر کـــه مـــیشـــنوم آه ســـرد مـــیآیـــد
زشــت در یــک دیــدن از آیینــه روگــردان شــود

 –11در چند بیت از ابیات زیر آرایه اسلوب معادله وجود دارد؟
الــف) ســعدی از ســرزنش غیــر نترســد هیهــات
ب) به زندان قفس مـرغ دلـم چـون شـاد مـیگـردد
ج) گــر ز مــردم بــه تــو آزار رســد بــاکی نیســت
د) جــان مــیدهــم نهفتــه کــه دل پــی نمــیبــرد
هـــ) ســادهلوحــان زود مــی گیرنــد رنــگ همنشــین
و) بعــد از ایــن در عــوض اشــک ،دل آیــد بیــرون

غرقـــه در نیـــل چـــه اندیشـــه کنـــد بـــاران را
مگــر روزی کــه از ایــن بنــد غــم آزاد مــیگــردد
جهـــد کـــن کـــز تـــو بـــه مـــردم نرســـد آزاری
خــون مــیخــورم چنــان کــه لــبم تــر نمــیشــود
صـــحبت طـــوطی ســـخنور مـــیکنـــد آیینـــه را
آب چــون کــم شــود از چشــمه گــل آیــد بیــرون

 )1دو

 )2سه

 )3چهار
***

 )4پنج
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تلمیح
تلمیح در لغت به معنای «بهگوشهی چشم نگریستن» است و در اصطالح ادبی اشـارهکـردن بـه آیـات ،احادیـث ،داسـتانهـای
عاشقانه و تاریخی ،مَالَل و ...است.
خوانــدم افســانهی شــیرین و بــه خــوابش کــردم
غـــرق خـــون بـــود و نمـــیمـــرد ز حســـرت فرهـــاد
ســلیمان بــا چنــان حشــمت ،نظرهــا بــود بــا مــورش
نظرکـــردن بـــه درویشـــان مُنـــافی بزرگـــی نیســـت
وز لـــوح ســـینه نقشـــت ،هرگـــز نگشـــت زایـــل
از آب دیـــــده صـــــد رَه ،طوفـــــان نـــــوح دیـــــدم
متحیّـــرم چـــه نـــامم شـــه ملـــک «ال فتـــی» را؟
نــه خــدا تــوانمش خوانــد نــه بشــر تــوانمش گفــت
طلـــب چشـــمهی حیـــوان نکنـــد ،چـــون نکنـــد؟
طالـــب لعـــل تـــواَم کـــان کـــه بـــه ظالمـــات افتـــاد
اصل تلمیح اشارهکردن است اما گاه ترجمه کامل را میآورند.
چنــــین گفــــت پیغمــــر راســــتگــــوی

ز گهـــــواره تـــــا گـــــور دانـــــش بجـــــوی

*توجّه :انتظار نداشته باشیم همه ی تلمیحات اشاره به لیلی و مجنون و مانند آن باشند و زود به دست آیند .بعضی از تلمیحـات
مربوط به داستانهای اصیل ایرانی یا بعضی داستانها و تفاسیر قرآنی هستند و ممکن است به راحتـی قابـل تشـخیص نباشـد.
مانند «مهر و وفا» در بیت اول از ابیات زیر که اسم عاشق و معشوقی در ادب فارسی بودهاند .یا بیـت دوم بـه مـاجرای حضـرت
موسی و مناجاتکردن با خدا در کنار کوه طور اشاره دارد و بیت سوم هم به آیهای از قرآن که معروف بـه «آیـه امانـت» اسـت،
اشاره دارد که ممکن است شما آن را نشنیده باشید .باید کمکم با تلمیحات آشنا بشوید و اطالعات ادبی و تلمیحی خـود را بـاال
ببرید ،چرا که تلمیحات کنکور در همین سطح است و از این راحتتر نیست!
کـــه حـــقّ صـــحبت مهـــر و وفـــا نگـــه دارد
ســــر و زر و دل و جــــانم فــــدای آن یــــاری
در حــریم سیـــنه افـــروزد چــراغ طــور را؟
عشق کو؟ تـا گــرم سـازد ایـن دل رنجـــور را؟
کــآنچه نتوانست بردن آسـمان ،بـر دوش اوست
آدمی گــــر خون بگـــرید از گرانباری رواست
 -12در همة ابیات به جز بیت  ..................آرایة تلمیح به کار رفته است.
هــــر شـــوخدیـــــدهای نفــریبد خلیـل را
 )1خــورشــیـــد و مـــَه مرا نتواند زِ راه بُـرد
در راسـتان اثر نبود ریو و رنگ را (ریو = حیله)
 )2شـــد ســـِحر ساحران ز عصای کلیم ،محو
زیـــن بــیـش اگر نباشی در روستا چه باشد؟
 )3عشق است مصر اعظم ،عقل است روستایش
کـــــه اســـــم اعــــظـم خاتم همین است
 )4مَــبــنــــد آزار مــــوری نــقــش در دل
 -13در همة ابیات به استالنای بیت  ..................آرایة تلمیح به کار رفته است؟
تــا بــــر تـــــو عرضــــه دارد احوال ملک دارا
 )1آییـــنه سکـــندر ،جام می اســـت بنگر
جرمــش این بود کـــه اســـرار هــویدا میکــرد
 )2گفــت آن یار کز او گشــت سـر دار بلند
ماه چــنان بخــت یافـت ،او کـه کمیـنه گداسـت
 )3از مه او مه شــکافت ،دیدن او بر نــتافت
تو و تالوت قرآن ،من و دعای قَدَح (= پیالة شراب)
 )4نصیحت تو به جــــایـــی نمیرسد زاهد
توجّه :القاب مربوط به پیامبران را سعی کنید بدانید :خلیل (ابراهیم) ،کلیم (موسی) ،مسیحا (عیسی) و ...

***
تضمین
آوردن بخش کاملی از آیه ،حدیث و یا مصراع ،بیت یا قسمتی از شعر و نالرِ شاعر یـا نویسـندهی دیگـر در اثـر خـود را تضـمین
میگویند .معموالً و قاعدتاً عبارت تضمینشده را باید داخل گیومه « » بیاورند .قسمت آخر شعر زیـر ،از موالناسـت کـه دکتـر
شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.
بیداری زمان را با من بخوان به فریاد
ور مرد خواب و خفتی،
«رو سر بنه به بالین ،تنها مرا رها کن»
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مصراع اوّل بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.
تو خود آفتاب خـود بـاش و طلسـم کـار بشـکن
«ســر آن نــدارد امشــب کــه برآیــد آفتــابی»
گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متن تضمینی ،به نام شاعر یا نویسنده اشاره میکند .مانند تضمین بیت دوم از شـعر
حافظ که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ (لسان الغیب) اشاره کرده است.
که «لسان غیـب» خـوشتـر ،بنـوازد ایـن نـوا را
چــه زنــم چــو نــای هــر دم ،ز نــوای شــوق او دم
بــــه پیــــام آشــــنایی ،بنــــوازد آشــــنا را»
«همه شـب در ایـن امیـدم کـه نسـیم صـبحگاهی
حافظ و سعدی نیز پیش از تضمین از شعرهای کمالالدین عبدالرزّاق کاشانی و فردوسی به اسم آنها اشاره کردهاند.
از گفتــــــهی «کمــــــال» دلیلــــــی بیــــــاورم
گـــر بـــاورت نمـــیشـــود از بنـــده ایـــن حـــدیث
«گـــر بـــرکنم دل از تـــو و بـــردارم از تـــو مِهـــر

آن مِهـــر بـــر کـــه افکـــنم آن دل کجـــا بـــرم؟»

چنــــــین گفــــــت «فردوســــــی» پــــــاکزاد

-کــــه رحمــــت بــــر آن تربــــت پــــاک بــــاد-

«میــــازار مــــوری کــــه دانــــهکــــش اســــت

کـــه جـــان دارد و جـــان شـــیرین خـــوش اســـت»

*توجّه :تضمین در نالر نیز نمونههای بسیار دارد .در داستان «خسرو» در کتاب دهم ،بسیار از این آرایه استفاده شده است.
با صدایی که به قول معروف ،از ته چاه درمیآمد ،با زهرخندی گفت :داد نزن« :من گوش استماع ندارم ،لِمَن تَقول».
همه میشناختند و میستودند و تکریمش میکردند .ولی چه سود که «حسودان تنگنظر و عنـودان بـدگهر» وی را بـه مِـی و
معشوق و لهو و لَعِب کشیدند ... .این شکست او را به منجالب فساد کشید «فـیالجملـه نمانـد از معاصـی مُنکـری کـه نکـرد و
مُسکری که نخَورد ».تریاکی و شیرهای شد و کارش به ولگردی کشید.
*توجّه :آوردن کلّ آیه یا حدیث «تضمین» میباشد و «تلمیح» نیست.
بهـــر این فــرمود رحمـــان ای پســر

«کالّ یـــومٍ هُـــوَ فی شَـــأن» ای پســر

درویش بیمعرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ «کادَ الفقرا ان یکونَ کفراً»
*توجّه :آمدن یک اصطالح یا اسم عربی مانند «عزّ و جلّ»« ،اولی االلباب» یا «عَمَّ نَوالاهُ» و  ...تضمین نمیسازد.
 -14در همه گزینهها به جز گزینه  .........آرایه تضمین به کار رفته است.
پیوســته ایــن بــودش دعــا :الصّــبرا و مِفتــاحُ الفَـرَج
 )1ایّــوب بــا چنــدین بــال ،کانــدر بــال شــد مبــتال
 )2این مه که چون منیـ ه سـر چـاه مـینسشـت

گریــــان بــــه تازیانــــهی افراســــیاب رفــــت

 )3حــافظ از جــور تــو حاشــا کــه بگردانــد روی

مـــــن از آن روز کـــــه در بنـــــد تـــــواَم آزادم

 )4در محیــط طوفـانزا ماهرانه در جنــگ است

نــاخــــدای استبــــــداد با خـــــــدای آزادی

 –15در کدام بیتها آرایه تضمین به کار رفته است؟
الـــف) سرگشـــته در کشـــاکش طوفـــان روزگـــار

گـــم کـــرده همچـــو آدم و حـــوا بهشـــت خـــویش

ب) چشــم حــافظ زیــر بــام قصــر آن حــوری سرشــت

شـــیوه جنّـــات تجـــری تحتهـــا االنهـــار داشـــت

ج) خیــز تــا خــاطر بــدان تــرک ســمرقندی دهــیم

کـــز نســـیمش بـــوی جـــوی مولیـــان آیـــد همـــی

د) در سلســـــلهی زلـــــف سراســـــیمه لیلـــــی

حــــال دل مجنــــون پراکنــــده مــــا چیســــت؟

 )1الف  ،ب

 )2ج  ،د

 )3ب  ،ج

 )4الف  ،د
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اغراق
اغراق ،مبالغه یا غالاو آرایـهای اسـت مبنـی بـر بـزرگنمـایی .و آن وقتـی اسـت کـه شـاعر یـا نویسـنده در بیـان موضـوعی بـه
طور غیر باوری بـزرگ نمـایی کنـد .اغـراق و مبالغـه و اغلاـو در اصـل تفـاوت هـایی دارنـد کـه در سـطح کنکـور حـائز اهمیـت
نیست و یکی گرفته میشوند.
زمــین شــش شــد و آســمان گشــت هشــت
زِ سُـــــم ســـــتوران در آن پهـــــن دشـــــت
اگـــــــر بشـــــــنود نـــــــام افراســـــــیاب
شــــود کـــــوه آهـــــن چـــــو دریـــــای آب
بــه جــوش آمــده خــاک ،بــر کــوه و ســنگ
نمانــــد ایــــب بــــا روی خورشــــید رنــــگ
بــــود ســــهمگین جنــــگ شــــیر و پلنــــگ
فلـــک باخـــت از ســـهم آن جنـــگ رنـــگ
تــــو گفتــــی کــــه هرگــــز ز مــــادر نــــزاد
کشـــانی هــــم انـــدر زمــــان جـــان بــــداد
هـــــــوا را بـــــه شمشیـــر گــــریان کنی
بـــــه تنـــــها یکـــــی گـــور بــریان کنی

*نکته :اغراق معموالً در آثار حماسی دیده میشود ،اما باید دقّت داشت که آثـار غنـایی و عاشـقانه و هـر نـوعِ ادبـی دیگـر نیـز
میتواند اغراق داشته باشد.
کــــه از جهــــان ره و رســــم ســــفر برانــــدازم
بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آن چنـــان بگـــریم زار
کـــه کـــوه بســـت کمـــر پیشـــن بـــرداری مـــا
بــه زیــر تیــغ فشــردیم پــای خــود چنــدان
خاک کویت را به خون هر شـب مـنقّش مـیکنـد
دیــدهی تــردامنم تــا مــیزنــد نقشــی بــر آب
کــــز ســــنگ نالــــه خیــــزد روز وداع یــــاران
بگـــذار تـــا بگـــریم ،چـــون ابـــر در بهـــاران
چشــــم مـــن میشکـــند پنجــــره را تا برود
دیــــده از دور دو دریـــــای مجــــاور با هـم
تــا بــر شــتر نبندد محمـــــل بــــه روز باران
با ســاربان بگــــویید ،احــــوال آب چشمـــم
از نــــــــازکی آزار رســــــــاند بــــــــدنش را
گـــر بـــرگ گـــل ســـرخ کنـــی پیـــرهنش را
میــان مـــا و رسیــدن هــــزار فــرسنگ است
دلـــم گـــرفته از این روزهــا دلــم تنگ است

*نکته :آمدن اعدادی مانند صد ،هزار ،هزاران و ...معموالً اغراق میسازد .امّا ممکن است تلهی کنکوری باشد.
هــزاران کــوه غــم بــر دل از آن مــوی کمــر دارد
اگــر از ســینهی مــور ضــعیفی پــرده بــرداری
دمیدنــــد گفتــــی شــــب آمــــد بــــه روز
بیامـــــد دو صـــــد مـــــرد آتـــــشفـــــروز
ســــر عَمــــرو صــــد گــــام از تــــن پریــــد
دم تیــــغ بــــر گــــردنش چــــون رســــید

*توجّه :یکی از وی گیهای آثارحماسی «خَرق عادت» است که اغراق نمونه ای از آن است .لذا در بیشتر آثار حماسی اغراق دیده
میشود .به گونهای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده میشود.
خـــــروش ســـــواران و اســـــپان ز دشـــــت

ز بهـــــرام و کیـــــوان ،همـــــی برگذشـــــت

همـــه تیـــغ و ســـاعد ز خـــون بـــود لعـــل

خروشـــــان دلِ خـــــاک در زیـــــر نعـــــل

نمانــــد ایــــب بــــا روی خورشــــید ،رنــــگ

بــه جــوش آمــده خــاک بــر کــوه و ســنگ

دلیــــــری کجــــــا نــــــام او اشــــــکبوس

همــــی برخروشــــید بــــر ســــان کــــوس

بشد تیـــــز رُهّــــــام بـــا خــود و گبـــــر

همیگــــرد رزم انــــــدر آمـــد بــه ابـــــر
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 -11آرایه «اغراق» در کدام بیت واضح است؟
 )1بیــا و جــام عقــارم بــده کــه تــا بــودم

نـــه بـــــا عــــقار تعلّـــق گرفتــهام نــه ضــیاع (عقار و ضیاع:امالک)

 )2چگونــه از خــط حکــم تــو ســر بگــردانم

که من مطیعم و حکـم تـو پـیش بنـده مطـاع

(مطاع :اطاعت شده)

 )3شدی و بی تو به هـر شـارعی کـه بگذشـتم

ز دود سـیـنــه هـــوا بـر سـرم ببسـت شـراع

(شـراع :سـایهبان)

 )4مرا از آنچه که گیـــرد حرامــی از پس و پیش

چــو ترک خویش گرفتم چه غم خورم ز متاع

(مــتاع :کــــاال)

 -17در کدام بیت آرایه «اغراق» به کار نرفته است؟
 )1خــورشــیــــد و مــاه ،آینــهدار جمـــال تــــوست

هــــر روز و شـــب گرفتــه چــو خــدمتگر ،آینــه

 )2اگــر تــو سـرو خــرامـــــان ز پـــای نـنشیـنی

چــه فتنــههــا کــه بخــــیزد میــان اهــل نشســـت

 )3یک دم از مـا روی عـالمســــوز اگــر سـازی نهـان

آتـــش افتـــد در درون چـــــرخ ،ز آه و دود مـــن

 )4منم آن کـــوه غـم و درد کـه سیـالب سرشـــک

هـــــر دم از دامــــن مـــن تــا به کــمر مـیآید

 -18در همة ابیات زیر ،به غیر از بیت  ، ..................آرایة اغراق به کار رفته است.
 )1کـــه گفتـــت بـــرو دســـت رســـتم ببنـــد؟

نــبــنــــــدد مــــــرا دســـــــت چــــرخ بلنــــد

 )2چـــو رامـــین گـــهگهـــی بنـــواختی چنـــگ

ز شـــــادی بـــــر ســـــر آب آمـــــدی ســـــنگ

 )3خـــــم آورد بـــــاالی ســـــرو ســـــهی نهـــــان

از او دور شـــــــــد دانـــــــــش و فـــرّهـــــــی

 )4صـدهــــزاران ایـــن چنــین اشــــباح بیــن

فـــــــرقشـــان هفـــــتاد ســــــاله راه بیـــن

***
لف و نشر
«لف» به معنی بستن و «نشر» به معنای باز کردن است .و آن وقتی است که شاعر یا نویسنده در یـک پـاره کـالم ،دو یـا چنـد
مورد و در ادامه دو یا چند مورد دیگر بیاورد که با موارد پاره اوّل در ارتباط باشند.
پاره دوم :ایران و عراق
تهران و بغداد ،پایتختهای ایران و عراق هستند .پاره اول :تهران و بغداد
همانطور که میدانیم تهران با ایران و بغداد با عراق در ارتباط است.
لف و نشر دو نوع است:
 -1لف و نشر مرتّب :موارد پاره دوم به ترتیب به موارد پاره اوّل مرتبط هستند.
 -2لف و نشر مشوّش :موارد پاره «دوم» به ترتیب به موارد پاره اول مرتبط نیستند.
هر چند جیب و جام من از مال و می تهی است

بــر حــدیث مــن و حُســن تــو نیفزایــد کــس
2

1

حـــد همـــین اســـت ســـخندانی و زیبـــایی را
1

تــــا رفتــــنش ببیــــنم و گفتــــنش بشــــنوم
1

مــا را فراغتــی اسـت کـه جمشید جم نداشت

2

2

از پــای تــا بــه ســر ،همــه ســمع و بصــر شــدم
2

1
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پــروانه ز من شمــــع ز من گـــل ز من آموخت
2

1

افـــــروختن و ســــــوختن و جامــــهدریدن

3

1

2

3

ایـن عـیار مهــر و کــینِ مــرد و نامــرد است
1

1

2

2

* لف و نشر مرتّب هنریتر است.
دو بیت زیر که منسوب به فردوسی است ،از بهترین و هنرمندانهترین نمونههای لف و نشر است.

بــــــه روز نبــــــرد آن یــــــل ارجمنــــــد
بـــه شمشـــیر و خنجـــر بـــه گاـــرز و کمنـــد
2

1

4

3

بریـــــد و دریـــــد و شکســـــت و ببســـــت
2

1

4

3

یــــالن را ســــر و ســــینه و پــــا و دســــت
2

1

3

4

با شمشیر سر یالن را برید.
با خنجر سینه یالن را درید.
در روز نبرد ،آن یل ارجمند
با گارز پای یالن را شکست.
با کمند دست یالن را بست.
نمونههای دیگر:
چـــو فرزنــــد و زن باشـــدم خــــون و مغــــز
1

1

2

2

مهیــــــا کــــــن روزیِ مــــــار و مــــــور
1

کــــه را بــــیش بیــــرون شــــود کــــار نغــــز

2

اگــــر چنــــد بــــیدســــت و پاینــــد و زور
1

2

 –19در کدام بیت آرایه «لف و نشر» دیده میشود؟
 )1از ســر سرگشــته گــرداب و رقــص گــرد بــاد
 )2مست هوشـیار ندیـدهاسـت کسـی جـز چشـمت
 )3کشد سر در گریبـان خموشـی ،شـمع از خجلـت
 )4سایــهاش خــونی چندین کمـــر کوهکن است

مـــیتـــوان دانســـت بــرّ و بحـــر بـــیآرام اوســـت
خاصــه وقتــی کــه شــود رهــزن هوشــیاری چنــد
شــود حُســن گلوســوز تــو چــون در انجمــن پیــدا
کـــوه دردی کـــه دل از عشــــق تو تنها برداشت

 –71در کدام بیت آرایه «لف و نشر» به کار نرفته است؟
 )1همـــی مـــرغ و مـــاهی بـــر ایشـــان بـــه زار
 )2مراســـت خانـــه بیابـــان و دل ز خـــون دریـــا
 )3در بــاغ شــد از قــد و رخ و زلــف تــو بــیآب
 )4عدوبند و ظفـــربند و هنـــرجوی و هنـــرپیشه

بگریــــــد بــــــه دریــــــا و بــــــه مرغــــــزار
تــو عشــق بــین کــه مــرا میــر بحــر و بــر دارد
گلبـــرگ تـــری ،ســـرو ســـهی ،ســـنبل ســـیراب
عطابخـــش و صـبارخش و سمــاقد و سخــاگستر
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مراعات نظیر
آوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر تناسب و رابطهای غیر از تضاد داشته باشند .مراعات نظیر اگر در دو واژه باشد معمـوالً آن را
تناسب میگویند ،امّا در کنکور تناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگیرند.
برآیـــد کـــه مـــا خـــاک باشـــیم و خشـــت
بســـــی تیـــــر و دی مـــــاه و اردیبهشـــــت
ز بهـــــرام و کیـــــوان همـــــی برگذشـــــت
خـــــروش ســـــواران و اســـــپان ز دشـــــت
ایـــن گرگـــی شـــبان شـــما نیـــز بگـــذرد
ای تــو رمــه ســپرده بــه چوپــان گــرگطبــع
ای روضـــــه مجســـــم گـــــودال قتلگـــــاه
یــک کــربال شــکوه بــه چشــمت نهفتــه اســت
*توجّه :مراعات نظیر و تناسب واژگان ممکن است کمی غیرمحسوس باشد .توجّه به آرایه تناسب ،گاه منجـر بـه کشـف ،آرایـه
ایهام تناسب میشود.
اشـــــــارات پنهـــــــانی چشـــــــم تـــــــو
شـــــفا مـــــیدهـــــد آشـــــکارا بـــــه دل
ای مســلم شــرف بــه کجــا مــیکنــی نگــاه؟
از دور دســـت مـــیرســـد آیـــا کـــدام پیـــک؟
در دو بیت قبل «شفا» و «اشارات» با یکدیگر ارتباط ومراعات نظیر دارند ،زیرا نام دو اثر از ابن سینا می باشند و «پیک» نیز بـا
«مسلم» ارتباط دارد ،زیرا مسلم بن عقیل ،پیک و فرستاده امام حسین (ع) به کربال بود.
*توجّه :آرایه تناسب را نباید با تناسب واژگان در دستور ،اشتباه بگیریم .چرا که به طور مالال دو واژه «بـدن و دسـت» از نظـر
دستوری با یکدیگر تضمُّن دارند و تناسب ندارند اما از نظر ادبی آنها را تناسب (مراعات نظیر) میگیریم .یا «رنگ و بـنفش» از
نظر دستوری تضمُّن دارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند .در بیت زیر نیـز دو واژه چشـم و سـر از نظـر دسـتوری تناسـب
ندارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند.
دیــــد پیمبــــر نــــه بــــه چشــــمی دِگــــر

بلکـــه بـــدین چشــمِ ســـر ایـــن چشــمِ ســـر

*توجّه :در بیتی که تلمیح وجود دارد ،اکالرا تناسب هم وجود دارد ،زیرا معموال کلمات مربوط به یک داستان ،با یکدیگر تناسب
هم دارند.
غــرق خــون بــود و نمــیمــرد ز حســرت فرهــاد

خوانــدم افســانه شــیرین و بــه خــوابش کــردم

 -71در کدام گزینه آرایه «مراعات نظیر» محسوستر است؟
 )1مــــــرا مــــــادرم نــــــام مــــــرگ تــــــو کــــــرد
 )2پیـــــــاده ندیــــــدی کــــــه جنــــــــگ آورد
 )3ســـــزد گــــــر بـــــداری ســــــرش در کنـــــار
 )4بــــه شــــهر تــــو شــــیر و نهنــــگ و پلنــــگ

زمانـــــه مـــــــرا پتــــــک تـــــــرگ تـــــو کـــــرد
ســـــــر ســــــــرکشان زیـــــــر ســـــــــنگ آورد؟
زمــــــــــانی بــرآســــایـــــــــی از کــــــــارزار
ســــوار انــــدر آینــــد هــــر ســــه بــــه جنــــگ؟

 –72در کدام بیت نمیتوان آرایه «مراعات نظیر» یافت؟
 )1ارغــوان جــام عقیقــی بــه ســمن خواهــد داد
 )2بیستون کندن فرهاد نه کاری اسـت شـگفت
 )3از طـــال گشـــتن پشـــیمان گشـــتهایـــم
 )4برداشتـــــــه دل ز کـــــار او بخــــــت

چشــم نــرگس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــد
شور شیرین به سـر هـر کـه فتـد کـوهکن اسـت
مرحمــــت فرمــــوده مــــا مــــس کنیــــد
درمـــــاند پـــدر بـــــه کــــار او سخـــــت
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 – 73کدام گزینه ،بیتها را به ترتیب داشتن آرایههای «تلمیح ،تضمین و مراعات نظیر» مرتّب میکند؟
تـــا دگـــر چشـــم کـــه را بـــوی تـــو بینـــا مـــیکـــرد
الـــف) پیـــرهنچـــاک بـــرون آمـــده بـــودی امـــروز
آن کــــه دایــــم ز خــــدا عمــــر تمنّــــا مــــیکــــرد
ب) تیــــغ عریــــان تــــو را دیــــد و ورق برگردانــــد
ســــاحل از آب گاهــــر جلــــوه دریــــا مــــیکــــرد
ج) داشــت تــا گــوهر مــن در دل ایــن دریــا ،جــان
دیگــــران هـــم بکنند ،آنچـــه مسیحـــا می کـــرد
د) صائب این آن غـــزل حافــظ شیــراز کــه گفــت:
 )4ب – ج  -الف
 )3الف – د  -ب
 )2د – الف – ج
 )1الف – د  -ج
***
مَثَل (یا تمثیل یا ارسالالمثل)
آوردن ضربالمالل یا گفتن جملهای حکیمانه که بعدها به ضربالمالل تبدیل شده باشد .مَالَل ،بر تاثیرگذاری کـالم مـیافزایـد و
زینتبخش و مایهی آرایش کالم است.
گهــی پشــت بــه زیــن و گهــی زیــن بــه پشــت
چنــــین اســــت رســــم ســــرای درشــــت
بــــه شوشــــتر زدنــــد گــــردن مســــگری
گنــــــه کــــــرد در بلــــــخ آهنگـــــــری
مرحمــــت فرمــــوده مــــا مــــس کنیــــد
از طالگشـــــتن پشـــــیمان گشـــــتهایـــــم
گفتا ز کـه نـالیم کـه از ماسـت کـه بـر ماسـت
زی تیــر نگــه کــرد و پــر خــویش در او دیــد
*توجّه :ضرب الماللها هنر و شاهکار سخنورانند .در میان سخنوران فارسی ،سعدی ،بیش از دیگران در ایـن زمینـه بـه خلـق و
ابداع پرداخته است .به گونه ای که قریب به چهارصد جمله و مصراع و بیت از بوستان و گلستان به صورت ضربالمالل در آمده و
زینتبخش کالم سخنوران دیگر شده است.
هر که دست از جان بشوید ،هر چه در دل دارد بگوید.
هر چه نپاید ،دلبستگی را نشاید.
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
*توجّه :برای شناختن مَالَلها نیازی نیست آنها را حفظ کنیم ،چون تعداد آنها بسیار زیاد است .توجّه به معنا ،بهترین راه
شناخت مَالَل است .شناخت مَالَلها در قرابت معنایی نیز بسیار مهم هستند.
*توجّه :اسلوب معادله و مَالَل نیز از این جهت که زیرساخت تشبیهی دارند ،شبیه هستند ولی تفاوت آنها در این است که اوّال مَالَلهـا
بسیار معروفتر از اسلوب معادلهها هستند( .در واقع اسلوب معادلهای که بسیار معروف شود بـه مَالَـل تبـدیل مـیشـود ).ثانیـا اسـلوب
معادله لزوما در شعر میآید و حتما دو مصراع است ولی «مَالَل» در نالر هم میآید و میتواند یک جمله یا یک مصراع باشد.
***
تخلُّص
آمدن نام شاعر در بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخلّص میگویند.
حــافظ بــه خــود نپوشــد ،ایــن خرقــه مِــیآلــود

ای شـــیخ پـــاکدامـــن ،معـــذور دار مـــا را

ســعدی ،بــه روزگــاران ،مِهــری نشســته بــر دل

بیــرون نمـــی تـــوان کـــرد ،اال بـــه روزگـــاران

بعضی از تخلّصها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند« .خمُش» در بیت زیر تلخّص موالناست.
راز نهــان دار و خمُــش ،ور خمُشــی تلــخ بــود

آنچــه جگرســوزه بُــود ،بــاز جگرســازه شــود
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یادآوری
*توجّه :جناس تام و ایهام ،از این جهت که دو معنا دارند شبیه هستند امّا در جناس تام ،دو واژه یکسان در دو معنی آمده ولـی
در ایهام ،یک واژه در دو معنی آمده است.
*توجّه :پیش از آن که وارد تست زنی شوید به این نکته توجّه داشته باشید ،در سواالتی که چند آرایه در آن مطرح شده اسـت،
ابتدا سراغ آرایههای آسانتر و زودیابتر یا آرایههایی که در آن مسلّطتر هستید ،بروید.
*توجّه :وجود یک آرایه ،نفیکننده آرایه دیگر نیست! مالال ممکن است همان واژهای که جناس دارد ،ایهام هم داشته باشد .پس
ردِ گزینه در این مبحث خیلی کاربرد ندارد ،مگر اینکه کامال مطمئن شده باشید.
*توجّه :در تستهایی که چینش چند آرایه را به ترتیب می خواهند ،به این نکته توجّه داشته باشید که ممکن است یـک بیـت،
دو مورد از آرایههای مطرح شده را داشته باشد! یا یک آرایه در دو بیت دیده شود ،در هر بیت آرایهای را لحاظ کنید که در ابیات
دیگر وجود نداشته باشد.
*توجّه :در تستزنی آرایه ،رد گزینه بسیار کارساز است و بیشتر از رد گزینه استفاده کنید.
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تست جامع

(تجربی)99

 -74در تمام گزینهها هر دو آرایهی «حسآمیزی و جناس» وجود دارد به جز گزینة.....
الــف) جــام شــراب مــرهم دلهــای خســته اســت

خورشــید مومیــایی مــاه شکســته اســت (تشــبیه ،اســلوب معادلــه)

ب) گــرهگشــای دلتنــگ نغمــة چنــگ اســت

ســهیل ســیب زنخــدان شــراب گلرنــگ اســت(جناس ،تشــبیه)

ج) ای صــبای بــی مــروّت بــرق تــازی واگــذار

روح بیمـــار زلیخـــا همـــره پیـــراهن اســـت (تلمـــیح ،ایهـــام)

د) پیش ما دشنام جانان از شـکر شـیرینتـر اسـت

روح تلخ بحر از آب گهر شیرینتر است (ایهامتناسب ،حـسآمیـزی)

 )1الف ،ب

 )2الف ،د

 -75در کدام بیت «ایهام ،ایهام تناسب ،تشبیه و استعاره» وجود دارد؟
 )1از راه نظــــــر مــــــرغ دلــــــم گشــــــت هــــــواگیر
 )2غنیمتـــــی شـــــمر ای شـــــمع ،وصـــــل پروانـــــه
 )3مــــرغ دل بــــاز هــــوادار کمــــان ابرویــــی اســــت
 )4کســـی بـــه وصـــل تـــو چـــون شـــمع یافـــت پروانـــه

 )3ب ،ج

 )4ب ،د

(تجربی)99
ای دیـــده نگـــه کـــن کـــه بـــه دام کـــه درافتـــاد
کـــه ایـــن معاملـــه تـــا صـــبحدم نخواهـــد مانـــد
ای کبـــوتر نگـــران بـــاش کـــه شـــاهین آمـــد
کـــه زیـــر تیـــغ تـــو هـــر دم ســـری دگـــر دارد

 - 71آرایههای ادبی بیت زیر ،در کدام گزینه درست آمده است؟
نمیداند که این شادی دم دیگر نمیماند»
«به روز تیرة ما صبح ،شکرخندهها دارد

(تجربی)99

 )2تشخیـص ،تشبـیه ،حـسآمیزی ،ایهـــام
 )1مجــــاز ،استعــاره ،تضــــاد ،تشخیــص
 )4تشبــیه ،حسآمیـزی ،پارادوکس ،استعاره
 )3پارادوکس ،ایهام تناسب ،مجاز ،حسآمیزی
(تجربی)99
 - 77آرایههای مقابل همة ابیات «کامالً» درست است؛ بهجز ...
کجا مرجان به زور پنجه دریا را نگه دارد؟ (اسلوب معادله،ایهام)
 )1چـــه ســـان م گـــان خـــونین گریـــة مـــا را نگـــه دارد
این است سوادی که به اصل است مطابق (ایهـام تناسـب،کنایه)
 )2پهلــــو بــــه حیــــات ابــــدی مــــیزنــــد آن زلــــف
نــدارد ور نــه جنســی غیــر یوســف کــاروان مــا (ایهام،اســتعاره)
 )3عزیـــز قـــدردانی نیســـت در مصـــر ســـخنســـنجی
زکــات رنــگ بــه گلشــن دهــد گــدای قــدح (مجاز،تشــبیه)
 )4اگـــــر چـــــه تخـــــم طمـــــع زردرویـــــی آرد بـــــار
 - 78تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟
 )1والـــه و شیداســـت دائـــم همچـــو بلبـــل در قفـــس
 )2بمـــال بـــر لـــب خونخـــوار حـــرص ،خـــاک قناعـــت
 )3چـــون ســـنگ ســـرمه ،خـــاکش پیرایـــة نظرهاســـت
 )4بــه هــر شــورش مــده چــون مــوج ازکــف دامــن دریــا

(ریاضی)99
طـــوطی طـــبعم ز عشـــق شـــکر و بـــادام دوســـت
و گـــر نـــه تشـــنگی افزاســـت آب شـــور تمنّـــا
چشــمی کــه یــک نظــر دیــد آن چشــم ســرمهســا را
کــه باشــد عقــد گــوهر خوشــهای از خــرمن دریــا

(ریاضی)99
 - 79در کدام بیت همه آرایههای«تشبیه ،استعاره ،جناس» بهکار رفته است؟
ســـودای کـــج مَپـــز ،کـــه نباشـــد مجـــال تـــو
 )1حـــافظ در ایـــن کمنـــد سـ ـرِ سرکشـــان بســـی اســـت
کاشـــفته گفـــت بـــاد صـــبا شـــرح حـــال تـــو
 )2در چـــــین زلفـــــش ای دل مســـــکین چگونـــــهای؟
کــاین گوشــه ،نیســت در خــور خیــل خیــال تــو
 )3صـــحن ســـرای دیـــده بشســـتم ،ولـــی چـــه ســـود؟
همچــو اللــه ،جگــرم بــی مــی و خــمخانــه بســوخت
 )4چـــون پیالـــه ،دلـــم از توبـــه کـــه کـــردم ،بشکســـت
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(ریاضی)99
 - 81آرایه های مقابلِ ابیّات در همه گزینه ها تماماًدرست است؛ به جز:
ناز چندانی که می ریزد ز سر تا پای تو (حسن تعلیل ،واج آرایـی)
 )1نازنینتر میشوی هر روز از روز دگر
 )2باغبــان همچــو نســیمم ز در خــویش مــران

کآب گلـزار تـو از اشک چـو گلنار من است (ایهــــام،کنــــایه)

 )3در غبــار خــاطر مجنــون حصــاری گشــته اســت

دیده آهـــو ز شـــرم نرگــس شهـالی تو (استعــاره،تشبـــیه)

 )4پــردههــای دیــدهاش پیــراهن یوســف شــود

هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو (تلمیح ،ایهام تناسب)

(ریاضی)99
 - 81آرایه های «تشبیه ،استعاره ،حسآمیزی و ایهام تناسب» بهترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟
در خـــــارزار از نظـــــر پـــــاکبـــــین خـــــویش
الـــف) چـــون شـــبنم اســـت بســـتر و بـــالین مـــن ز گـــل
بنــدبنــدش گــر پــر از شــکّر نباشــد گــو مبــاش
ب) نالـــه نـــی راســـت صـــد تنـــگ شـــکر در آســـتین
اگــر مــیبــود بــر بــالین مــن ســیب زنخــدانش
ج) چـــرا از دســـت مـــیرفـــتم چـــرا بیمـــار مـــیبـــودم؟
کــه گــردد آفتــابی چهــره از گلگشــت مهتــابش
د) کجــــا تــــاب نگــــاه گــــرم دارد ســــایه پــــروردی
 )2ب ،د ،ج ،الف

 )1ب ،الف ،د ،ج

 )3ج ،الف ،ب ،د

 )4ج ،الف ،د ،ب

(انسانی)99
 - 82آرایههای «تشبیه ،مجاز ،حسن تعلیل و ایهام» به ترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟
لبــاس حســن تــو دیــدم بــه قــد هــر یــک راســت
الـــف) بـــه قامـــت خـــوش خوبـــان نگـــاه مـــیکـــردم
ز بهـــر چـــه شـــر و آشـــوب از جهـــان برخاســـت
ب) اگـــر جمـــال تـــو بـــا عاشـــقان کرشـــمه نکـــرد
بـــه جســـتجوی نگـــاری کـــه نوردیـــدة ماســـت
ج) دو اســـبه پیـــک نظـــر مـــیدوانـــم از چـــپ و راســـت
ز عشـــق تـــو دل جملـــه جهـــان چـــرا شیداســـت
د) بـــــه غمـــــزه گـــــر نربـــــودی دل همـــــه عـــــالم
 - 83آرایههای مقابلِ همة ابیات تماماً درست است؛ بهجز:
 )1راســــــتی را بنــــــدة شمشــــــاد بــــــاالی تــــــوام
 )2دیـــدی کـــه غمـــت بـــه خـــون مـــن مـــیکوشـــد
 )3مهــــر رخســــار تــــو در جــــان مــــن شــــوریده دل
 )4گــــر زان کــــه نرنجیــــدهای از مــــا بــــه خطــــایی

(انسانی)99
ور نه من آزادم از هر سرو بستانی کـه هسـت (اسـتعاره ،ایهـام)
تـــو نیـــز بـــه کشـــتنم میـــان دربســـتی (مجـــاز ،کنایـــه)
همچو ماه چارده در کـنج ویـران تافتـه اسـت (تشـبیه ،ایهـام)
چین درخم ابروی تو ای ترک ختا چیست؟(حسنتعلیل،جناس)

 - 84آرایههایِ بیتِ زیر ،کداماند؟
«ز مهر روی او عمری است تا دم میزنی «سلمان»
 )1ایهــام ،استعــــاره ،حــسآمیزی ،کنـــایه
 )3حسن تعلیل ،ایهام ،ایهام تناسب ،حسآمیزی

(انسانی)99
به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی»
 )2ایهـــــام ،تشبـــیه ،ایهــــام تناسب ،مجــــاز
 )4حسن تعلیل ،استعاره ،ایهام تناسب ،جناس ناقص

 - 85در بیتِ زیر« ،چند ایهام تناسب و چند جناس» وجود دارد؟
زیرا کــه چارة دل مــــن ســوز و ســــاز بـــود»
«میساختم چو بربط و میسوختم چو عــود
 )1دو – دو

 )2سه – سه

 )3یک – دو

 )4دو – سه

(انسانی)99
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 - 81در کدام گزینه ترتیبِ ابیات با در نظر گرفتن آرایههای« :تناقض ،اغراق ،مجاز ،لفّ و نشر و ایهام» درست است؟ (انسانی خارج)99
خــم گــو ســر خــود گیــر کــه خــمخانــه خــراب اســت
الــف) مــا را ز خیــال تــو چــه پــروای شــراب اســت
راســتی را چــه شــب تیــره و خــوش مهتــابی اســت
ب) پرتــــو روی چومــــاه تــــو در آن زلــــف ســــیاه
مســت جــام عشــق را بــا شــاهد رعنــا چــه کــار
ج) تــا نپنــداری کــه ســلمان را نظــر بــر شــاهد اســت
توانــــایی چشــــم ســــاحرش در نــــاتوانی بــــود
د) چنــان کانــدر پریشــانی ســرافرازی کنــد زلفــش
بــا خــار و خــس کــی مــیتــوان بســتن ره ســیالب را
هـــ) ســیل سرشــکم را کجــا م گــان توانــد بســت ره
 )4د ،هـ ،ج ،ب ،الف
 )3د ،هـ ،ج ،الف ،ب
 )2الف ،هـ ،ج ،ب ،د
 )1الف ،ج ،ب ،هـ ،د
(انسانی خارج)99
 - 87در همة ابیات ،هر دو آرایة تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به جز:
گـــر ببینـــد بلبـــل آن رخســـار شـــبنم خیـــز را
 )1دفتـــر گـــل را بـــه آب چشـــم خواهـــد پـــاک شســـت
خســـروی بایـــد کـــه دانـــد قـــدر ایـــن شـــبدیز را
 )2هـــر خســـی قیمـــت ندانـــد نـــالّ شـــب خیـــز را
پــاک کــن از خــار و خــس ایــن بحــر گــوهر خیــز را
 )3خامشــی دریــا و گفــتوگــو خــس و خاشــاک اوســت
عشـــق مـــیگیـــرد بـــه خـــون کـــوهکن پرویـــز
 )4شــوکت شــاهی ســبک ســنگ اســت در میــزان عــدل
(انسانی خارج)99

 - 88آرایه هایِ بیتِ زیر کداماند؟
«روشـــنت گـــردد اگرخـــال و خطـــش را بینـــی

کــه چــرا روز فــراق و شــب هجــران تــار اســت»

 )1تشبــیه ،تضـاد ،مجــاز ،استعــــاره
 )3استعــاره ،لفّ و نشر ،مجاز ،تضـــاد

 )2حسن تعلیــل ،استعـاره ،ایهام ،پارادوکس
 )4تشبیه ،لفّ و نشر ،ایهام تناسب ،پارادوکس

 - 89در کدام بیت ،آرایة «لفّ و نشر و ایهام» به چشم میخورد؟
 )1گرچـــه کـــامم ز لـــب نـــوش تـــو تلـــخ اســـت امّـــا
 )2ز ســــودای رخ و زلفــــش غمــــی دارم شــــبانروزی
 )3لـــب شـــیرین تـــو گویـــا بـــه حـــدیث آمـــد بـــاز
 )4بـــا خیـــال روی و مـــویش غـــرق نـــور و ظلمــــتم

(انسانی خارج)99
گرکســــی گــــوش دهــــد قصّــــة شــــیرین دارم
مـــرا صـــبح وصـــال او نمـــیگـــردد شـــبی روزی
کــــه بــــرآورده بســــی شــــور ز هــــر شــــیدایی
کــو نظربــازی کــه ســیر صــبح و شــام مــن کنــد

 - 91آرایههای « استعاره ،حسن تعلیل ،پارادوکس ،کنایه و تضاد» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟
کــه تــو غافــل کنــی از کــاه جــدا دانــة خــویش
الــف) عمــر چــون بــاد بــه تعجیــل از آن مــیگــذرد
چـــون فلـــک در بـــیقـــراری دیـــدهام آرام خـــویش
ب) برنمــیآیــم بــه تســکین دل خــود کــام خــویش
شـــبنم عزیـــز بـــاغ شـــد از چشـــم پـــاک خـــویش
ج) عاشـــق چـــرا امیـــد نبنـــدد پـــه عشـــق پـــاک
صبـــح ناگـــردیده میافتـــم به فکــر شـام خویش
د) حــرص بـــر من دردهای نسیــه را کــرده است نقد
هرگــــز نکــــرد یــــاد اســــیران خــــاک خــــویش
هــــ) آن زلـــف همچـــو دام کـــه عمـــرش دراز بـــاد
 )1الف ،ج ،د ،هـ ،ب

 )2الف ،د ،ب ،هـ ،ج

 - 91بیشترین مجاز در کدام بیت ،یافت میشود؟
 )1هــر ســروقد کــه بــر مــه و خــور حســن مــیفروخــت
 )2بنـــال بلبـــل اگـــر بـــا منـــت ســـر یـــاری اســـت
 )3یـــک ســـر بـــیکبـــر در نمـــرود زار خـــاک نیســـت
 )4مــیخواســت گــل کــه دم زنــد از رنــگ و بــوی دوســت

 )3ج ،الف ،ب ،هـ ،د

(هنر)99

 )4ج ،ب ،د ،هـ ،الف

(هنر)99
چـــون تـــو درآمـــدی ،پـــی کـــاری دگـــر گرفـــت
کــه مــا دو عاشــق زاریــم و کــار مــا زاری اســت
کاسة هر کـس کـه مـیبیـنم ازیـن صـهبا پـر اسـت
از غیــــرت صــــبا نفســــش در دهــــان گرفــــت
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(هنر)99

 - 92آرایههای بیت زیر ،کداماند؟
به صحــرای قنـاعت رو کــه بیآهوست آن صحــرا»

«ز بند حرص بر آهو چه تـازی نفــس را چون ســگ
 )1تشبیه ،ایهام تناسب ،استعاره ،تضاد

 )2تشبیــــه ،مجــــاز ،کنایــــه ،پـــارادوکس

 )3استعاره ،ایهام تناسب ،مجـاز ،تضاد

 )4استعاره ،پارادوکس ،ایهام تناسب ،مراعات نظیر
(هنر)99
زهی سودا که خواهییافت فردا از چنین سودا (جناستام ،مجـاز)
چــو از دهــان تــوام غنچــه در گمــان انــداخت (مجــاز ،ایهــام)
مــیکشــانم بــر زمــین از آســمان ناهیــد را (اغــراق ،اســتعاره)
وگرنه کور هیهات است در محشر شود بینـا (تشـبیه ،واجآرایـی)

 - 93آرایههای همة ابیات در مقابل آنها درست است؛ به جز:
 )1گـــرت ســـودای آن باشـــد کـــزین ســـودا بـــرون آیـــی
 )2بـــــه بزمگـــــاه چمـــــن دوش ،مســـــت بگذشـــــتم
 )3چــون دل شـــب مــیزنـــم صــائب بـــر آهنــگ فغـــان
 )4ببـــر زیـــن خاکـــدان زنهـــار بـــا خـــود ســـرمة بیـــنش

(زبان)99
 - 94ترتیب ابیات زیر ،با توجّه به آرایههای «حسن تعلیل ،ایهام ،اغراق ،مجاز و استعاره» کدام است؟
حــدیث چشــم ســیلافشــان نرانــد گــر حیــا دارد
الف) بر آنم که ابر گرینده از ایـن پـس پـیش اشـک مـن
نکنـــــد هـــــیب اثـــــر در دل چـــــون آهـــــن او
ب) آهــــن ســــرد چــــه کــــوبم کــــه دم آتشــــیم
گانجــا کــه قــاف عشــق اســت دســتان چــه کــار دارد
ج) در داســــــتان نیایــــــد اســــــرار عشــــــقبازان
کـــه میگـــــردد دو بـــاال نالـه در کهسار عاشق را
د) ز کــــــوه بیستـــون فرهــــاد از آن بیرون نمیآید
ای دل از چنبـــر ایـــن مـــاه کجـــا خـــواهی جســـت
هــــ) مـــاه نـــو چـــون ز لـــب بـــام بدیـــدم گفـــتم
 )1الف ،ج ،ب ،د ،هـ

 )2الف ،ج ،د ،ب ،هـ

 )3د ،ب ،الف ،هـ ،ج

 - 95در کدام بیت ،تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟
 )1خــــال تــــو تــــا دانــــه و زلفــــین تــــو شــــد دام
 )2گــــل بســــتان خــــرد لفــــظ دالرای مــــن اســــت
 )3تیـــــر بـــــالی او را جـــــز دل هـــــدف نشـــــاید
 )4آن بنـــاگوش دلافـــروز اســـت یـــا مَـــه یـــا چـــراغ

 )4د ،ج ،الف ،ب ،هـ

(زبان)99
کیســـــت کـــــه مـــــرغ دلـــــش از دام برآمـــــد
بلبـــل بـــاغ ســـخن منطـــق گویـــای مـــن اســـت
تیــــغ جفــــای او را جــــز جــــان ســــپر نباشــــد
کز شـب زلـف تـو چـون شـمع شبسـتان تافتـه اسـت

 - 91آرایههای ادبی بیت زیر ،تماماً در کدام گزینه درست است؟
«در آن تنــگ دهــن زان عقــد دنــدان حیرتــی دارم
 )1ایهام ،اغراق ،استعـــاره ،کنایــه
 )3اغراق ،استعاره ،تشبیه ،واجآرایی
 - 97آرایههای مقابل همة ابیات «کامالً» درست است؛ به جز
 )1تـــا ســـخنی گفتـــهام زان لـــب شـــیرین ســـخن
 )2تـــــا در خیـــــال حـــــورم و اندیشـــــة قصـــــور
 )3دســــت نقّــــاش فلــــک بهــــر تماشــــای ملــــک
 )4هـــر کجـــا جلـــوة بـــاالی تـــو باشـــد بـــه میـــان

(زبان)99
کــه چــون در نقطــة موهــوم ایــن ســی پــاره پنهــان شــده»

 )2پارادوکس ،تشبیـه ،کنایــه ،مجــاز
 )4حسنتعلیل ،واجآرایی ،استعاره ،مجاز
(زبان)99
خسرو ایران نمود گوش به گفتار من (حسآمیـزی ،ایهـام)
جز مایة قصور نگـردد نمـاز مـن (جنـاس ،حسـن تعلیـل)
هر شب آراسته در پرده نگـار عجبـی (جنـاس ،واج آرایـی)
راستی سرو کجا قامت موزون دارد (ایهام تناسـب ،تشـبیه)
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(عمومی خارج)99

 - 98کدام دو واژه در بیتِ زیر «ایهام» دارند؟

گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را»
 )4ساز ،آهنگ
 )3نوا ،مخالف

«از نواهای مخالفه میکشند آزار خلق
 )2آهنگ ،نوا
 )1نوا ،ساز

(عمومی خارج)99

 - 99آرایههای بیتِ زیر در کدام گزینه درست آمده است؟
«میکند خنده خونین به ته پوست نهان
 )1تناقــض ،اغــراق ،مجــاز ،استعــاره
 )3اغراق ،تشخیص ،تشبیه ،ایهام تناسب

پسته از بس خجل از غنچه خندان تو شد»
 )2کنایه ،استعاره ،تشخیص ،حسن تعلیل
 )4استعــاره ،جنـاس ،مجاز ،حسن تعلیل

 - 111آرایه «تشبیه» در کدام بیت .بیشتر یافت میشود؟
 )1سرســــبز گشــــت بــــاغ رخــــت از بهــــار خــــط
 )2روی تــــو در آیینــــه جــــان عکــــس بینــــداخت
 )3میـــوه عـــیش بســـی چیـــدهم از آن نخـــل مـــراد
 )4حلقــــه دام نجــــات اســــت خــــم طــــره دوســــت

(عمومی خارج)99
یعنـــــی فـــــزود مهـــــر دلـــــم از نگـــــاه تـــــو
تـــا تختـــه تـــن پـــاک بگشـــت از همـــه رنگـــم
کـــی دهـــد بـــاغ محبـــت ثمـــری بهتـــر از ایـــن
وای بـــر حالـــت مرغـــی کـــه در ایـــن دام نبـــود

 - 111آرایههای مقابل همه ابیات تماماً درست است؛ بهجز؛
 )1اگـــر ســـنجی بـــه میـــزان وفـــاکوه غـــم مـــارا
 )2بهار عمـر خـواه ای دل ،وگرنـه ایـن چمـن هرسـال
 )3در آن دل از هــالک عشــقبــازان غــم کجــا مانــد؟
 )4مسلسل چون شود امـواج ،مـیباشـد ز هـم کشـتی

(عمومی خارج)99
تــو را در پلــه انصــاف ،ســنگ کــم کجــا مانــد؟(اغراق ،جنــاس)
چو نسرین صدگل آرد بار و چین بلبل هزار آرد(ایهام تناسب ،استعاره)
گــره در خــاطر خورشــید از شــبنم کجــا مانــد؟(واجآرایی،اســتعاره)
به حال خویش دل در زلف خم در خم کجا ماند؟(اسلوب معادله،ایهام)

 - 112کدام بیت فاقد تشبیه و دارای «مجاز و ایهام» است؟
 )1خــــواهم ز پــــس پــــرده تقــــوا بــــه درافــــتم
 )2چــــون بلبــــل دلســــوخته را بــــال شکســــتند
 )3نــــه طــــرهات غــــم شــــبهــــای تــــار مــــن دارد
 )4مـــن آن نـــیام کـــه کنـــد یـــار اجتنـــاب از مـــن
 - 113آرایههای بیت زیر کدام اند؟

«ز باغ حسن خود برخور کـه مـن در سـایه سـروت
 )1تشبیه ،جناس ،ایهام ،کنایــه
 )3تشبیه ،استعاره ،جناس ،مجاز

 - 114آرایههای بیت زیر کدام اند؟

«تو داری طاق ابرویی کـه جفـتش نیسـت در عـالم
 )1تشبیه ،تضــاد ،ایهـــام ،جنــاس تـام
 )3پارادوکس ،جناس ناقص ،کنایه ،اغـراق

(اختصاصی)99
چنــدی بــه زبــان همــهکــس چــون خبــر افــتم
برطـــــرف چمـــــن بـــــاز بـــــه پـــــرواز نیایـــــد
نـــه چشـــم مســـت تـــو فکـــر خمـــار مـــن دارد
همیشـــه صـــحبت آتـــش بـــه شـــمع درگیـــرد

جهـــانی را ز بـــاغ عشـــق برخـــوردار مـــیبیـــنم»

(اختصاصی)99

 )2استعاره ،مجاز ،کنایه ،ایهـام
 )4کنایه ،ایهام ،مجاز ،واجآرایی

تویی آن کسـی کـه در عـالم بـه جفـت ابـروان طـاقی»
 )2تشبیــه ،مجــاز ،ایهام تنـاسب ،تضاد
 )4استعــاره ،ایهـــام ،اغراق ،پارادوکـس

(اختصاصی)99
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 - 115کدام بیت فاقد مجاز است؟
 )1گـــر بـــر ســـر خـــاک مـــن بنشـــینی و برخیـــزی
 )2بـــه غمـــزه نـــرگس مســـتت بریخـــت خـــوندلـــم
 )3ســـر اگـــر در ســـرِ کـــار تـــو کـــنم دوری نیســـت
 )4ســهل اســت بــه خــون مــن اگــر دســت بــر آری

(اختصاصی)99
تـــا محشـــر از ایـــن شـــادی برخیـــزم و بنشـــینم
ولـــیکن از بـــر مـــن جـــان بـــه نـــاتوانی بـــرد
کـــان کـــه در دســـتتـــو افتـــاد ز ســـر نندیشـــد
جـــــان دادن در پـــــای تـــــو دشـــــوار نباشـــــد

(اختصاصی)99
 - 111در همه ابیات آرایههای تشبیه ،استعاره و جناس وجود دارد؛ بهجز:
تــــا عنــــان دل شــــیدا بشــــد از چنــــگ مــــرا
 )1نشــــد از گــــوش دلــــم زمزمــــة نغمــــة چنــــگ
در آبگـــون ســـاغر فکـــن آن آب آتـــش رنـــگ را
 )2مگــذار مطــرب را دمــی کــز چنــگ بنهــد چنــگ را
ویـــن جامـــة نیلـــی ز مـــن بســـتان و در ده جـــام را
 )3ای تاـــرک آتـــش رخ بیـــار آن آب آتـــشفـــام را
تـــــا ز آیینـــــة خـــــاطر ببـــــرد زنـــــگ مـــــرا
 )4ای رخـــت آینـــة جـــان ،مـــی چـــون زنـــگ بیـــار
 - 117آرایه مقابل همه ابیات کامالً درست است؛ بهجز:
 )1مشــو در هــم رخــت گــر شــد کبــود از ســیلی اخــوان
 )2حـــرص در هنگـــام پیـــری از غـــالف آیـــد بـــرون
 )3حرف حق گفـتن بـه خـون خـویش فتـوی دادن اسـت
 )4تـــا روی کنـــد عـــیش و طـــرب پشـــت بـــه خاـــم ده

(اختصاصی)99
که بی این نیل از چشم خریداران خطـرداری (مجـاز ،تلمـیح)
بال و پر کند چون مور ماند بیشتر (استعاره ،اسـلوب معادلـه)
پنبه چـون حلّـاج از مسـتی ز مینـا برمـدار (ایهـام ،اسـتعاره)
تا پشت کند محنت و غم روی به می کن(تضاد ،حسن تعلیـل)

(اختصاصی)99
 - 118آرایههای «اغراق ،تشبیه ،حسآمیزی ،حسن تعلیل ،کنایه» به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟
که بـر خـار و خـس مـا هـر کفـی سـاحل توانـد شـد
الف) تو کز سنگین رکابی لنگری ،سامان کشتی کن
شــیرین ز شــکرخند تــو چــون کــنج دهــن شــد
ب) کامت شکرین باد که هر رخنهای از دل
از تــــازگی خــــط تــــو تقــــویم کهــــن شــــد
ج) ریحان که رخ گلشن ازو تازه و تر بود
هـــر وحشـــــی کـــه بــــا مـن دیوانه رام شـــد
د) شد شـــوق من به الفــــت لیلــــی یکـــی هـــزار
داغ جگــــر اللــــه ســــتان نــــاف خــــتن شــــد
هـــ) بــوی خــوش آهــوی تــو بــر دشــت گــذر کــرد
 - 119استعاره مکنیه در کدام بیت ،تشخیص نیست؟
 )1در شــــامگه هجــــرتش بگــــداخت تــــن و جــــانم
 )2پــیش از آن دم کــه زنــد خــط شــب از عــارض روز
 )3در فـــراقش مـــی نویســـم نامـــهای از دســـت مـــن
 )4گرچــه چشــمم بســته اســت امــا ســر شــکم مــی رود
 - 111آرایه های بیتِ زیر کدام اند؟
«هــر کــه دل از دســت داد و عشــوة دنیــا خریــد

(اختصاصی خارج)99
در دامگــــه عشــــقش بشکســــت پــــر و بــــالم
از ســر زلــف و رخــت لیــل و نهــاری بــوده اســت
خامه خـون مـیگریـد وخـط خـاک بـر سـر مـیکنـد
بـــاز مـــیگویـــد بـــه مـــردم مـــاجرای چشـــم مـــن
(اختصاصی خارج)99
یوسف خود را به سیم قلب سودا کرد و رفت»

 )2استعــاره ،تشبیه ،ایهـــام ،ایهام تناسب
 )1استعاره ،کنایه ،حسن تعلیل ،ایهــام
 )4تشبیه ،حسن تعلیل ،مجاز ،ایهام تناسب
 )3تشبیه ،کنایه ،مجــاز ،اسلوب معادله
(اختصاصی خارج)99
 - 111کدام بیت ،فاقد استعاره و دارای «تشبیه و جناس» است؟
بــاغ ،پــر گلچهــر گشــت و کــاخ ،پــر اورنــگ بــود
 )1آن زمــان کــان مــاهِ رخشــان خــور آیــین رخ نمــود
مقــــیم بــــر در لیلــــی مقــــام خواهــــد بــــود
 )2چــه غــم ز حربــه و حــربِ عــرب چــو مجنــون را
شـــادی از جـــان مـــن غـــمزده بگریختـــه اســـت
 )3تـــا زدی در دل مـــن خیمـــه بـــه اقبـــال غمـــت
زاغـــی کــــه بــــر کــنارة باغـــی نشسته اســـت
 )4دانی کـــه بـــر عذار تـــو خــــال ســیاه چیست؟
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 - 112وجه شبه در کدام بیت ،محذوف است؟
 )1مَـــه چـــه باشـــد کـــه بـــه روی برابـــر کـــنمش
 )2نگویمـــت بـــه تـــو مـــیمانـــد از عزیـــزی عمـــر
 )3خـــواهم ســـرخود گـــویصـــفت باخـــت ولـــیکن
 )4تیـــر م گـــان تـــو از جوشـــن جـــان مـــیگـــذرد

(اختصاصی خارج)99
یـــا ز رخســـار تـــو گـــویم کـــه بـــه جـــایی مانـــد
کـــه عمـــر اگرچـــه عزیـــز اســـت هـــم نمـــیمانـــد
شــرط اســت بــدین ســر کــه بــه چوگــان تــو باشــد
بــر دل مــن مــزن ای جــان کــه تــویی در دل مــن

 - 113آرایه هایِ مقابل همة ابیات درست است؛ به جز:
 )1بـــا بـــاد بـــوده همـــره بـــوی تـــو در ســـحرگه
 )2یادبـــاد آنکـــه ز چشـــم خـــوش و لعـــل لـــب تـــو
 )3دل خـــراب مـــن از عشـــق کـــی شـــود خـــالی
 )4کــــوس بــــدنامی مــــا بــــر ســــر بــــازار زدنــــد

(اختصاصی خارج)99
گلها شنیده بویت خود را به بـاد داده (حـسآمیزی،تشـخیص)
نقل مجلـس همـه بـادام و شـکر بـود مـرا (لـف و نشر،تشـبیه)
چرا که جایگه گنج ،کنج ویـران اسـت (اسـلوب معادلـه،جناس)
گرچــه بــی روی تــو مــا را ســرِ بــازار نبــود (مجاز،کنایــه)

 - 114آرایه های بیتِ زیر ،در کدام گزینه تماماً درست است؟
«ما به خـون خـود دهـان تیشـه شـیرین مـیکنـیم

(اختصاصی خارج)99

تلخ ننشیند عبث معشوق شیرین کار ما»

 )2استعاره ،حسآمیزی ،ایهام ،کنایه
 )1تشخیص ،مجاز ،تضاد ،جناس
 )4حسآمیزی ،مجاز ،پارادوکس ،ایهام
 )3جناس ،استعاره ،ایهام ،تشخیص
(اختصاصی خارج)99
 - 115آرایه های «جناس تام ،لف و نشر ،تشبیه ،ایهام تناسب» به ترتیب ،در کدام ابیات یافت می شود؟
عیــــبم مکــــن کــــه روضــــة رضــــوانم آرزوســــت
الـــف) ور لحظـــهای بـــه کـــوی تـــو ناگـــاه بگـــذرم
دانـــــــم نظـــــــارة رخ خوبـــــــانم آرزوســـــــت
ب) وز روی آن کــــه رونــــق خوبــــان ز روی توســــت
در بنـــــد کفـــــر مانـــــده و ایمـــــانم آرزوســـــت
ج) ایمـــان و کفـــر همـــه رخســـار و زلـــف توســـت
پیوســــته بــــوی بــــاغ و گلســــتانم آرزوســـــت
د) بـــر بـــوی آن کـــه بـــوی تـــو دارد نســـیم گـــل
 )3د ،ج ،ب ،الف

 )2ب ،ج ،الف ،د
 )1ب ،د ،الف ،ج
 -111تعداد تشبیهات کدام بیت ،بیشتر است؟
 )1ای بهشــــتیرخ طــــوبی قــــد خورشــــید لقــــا
 )2از طــــــاق ابروانــــــت وز تــــــار گیســــــوانت
 )3تــــو مهــــر درخشــــنده و مــــن ذرّة محتــــاج
 )4گــــاهی از جلــــوة شــــیرین روشــــی مجنــــونم
 -117آرایههای بیتِ زیر کداماند؟
«چــو غنچــه بــر ســرم از کــوی او گذشــت نســیمی

 )4د ،ب ،ج ،الف

)تجربی (98
بشـــنو ایـــن بیـــت خـــوش از خســـرو جاویـــدلقا
هــــم خســــتة کمــــانیم هــــم بســــتة کمنــــدیم
تـــو خانـــهفروزنـــده و مـــن خانـــه بـــه دوشـــم
گـــــاهی از خنـــــدة شـــــیرینمنشـــــی فرهـــــادم
)تجربی (98
کــه پــرده بــر دل خــونین بــه بــوی او بدریــدم»

 )2ایهـــام ،تشبیــه ،جنـــاس ،کنایــه
 )1تشبیه ،مجاز ،تلمیــح ،تضــاد
 )4مجاز ،ایهام ،مراعات نظیر ،حسآمیزی
 )3کنایه ،تشبیه ،حسآمیزی ،مجاز
 -118آرایههای مقابل همة ابیات تماماً درست است؛ به جز:
غنــچه جان پیشکــش باد صبا میآرد
 )1الله ،دل در دم جان بخش سحر میبندد
که هرتاری زگیسویش رگی با جـان مادارد
 )2از آن دلبسـتگی دارد دل ما با سر زلفش
ز خــاک مسـت برون افتد و کفن بدرد
 )3به روز حشــر چـو بوی تو بشنود خواجو
توانایی چشــم سـاحرش در ناتوانی بود
 )4چنان کــاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش

)تجربی (98
(استعاره ،اسلــوب معادله)
(حسن تعلیل،مراعات نظیر)
(حسآمیــزی ،مجــاز)
(تناقـــض ،استعـــاره)
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)تجربی (98
 -119ترتیبِ آرایههای «جناس ،تشخیص ،مجاز ،تضاد» در کدام ابیات است؟
ســرو ســرکش کــه بــه نــاز از قــد و قامــت برخاســت
الـــف) پـــیش رفتـــار تـــو پـــا برنگرفـــت از خجلـــت
تــا کجــا بــودی کــه جــانم تــازه مــیگــردد بــه بــوی
ب) ای نســیم کــوی معشــوق ایــن چــه بــاد خ ـرّم اســت
پــــی جلــــوة جمــــالش در خانــــههــــا نشســــتم
ج) پـــی دیـــدن خـــرامش ســـر کوچـــههـــا ســـتادم
کــه مـــن مطــیعم و حکـــم تــو پـــیش بنــده مطـــاع
د) چگونــــه از خــــط حکــــم تــــو ســــر بگــــردانم
 )2ب ،الف ،ج ،د
 )1الف ،ب ،د ،ج
 -121در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟
 )1چــون مــار زخــمخــورده دل افتــد بــه پــیب و تــاب
 )2چـــون رخ مـــن شـــده اســـت رنـــگ زمـــین
 )3جهـــــان چـــــون نـــــی هـــــزاران نالـــــه دارد
 )4در وفای عشـق تـو مشهــور خوبـانم چــو شمــع
 -121آرایههای بیتِ زیر ،کدام است؟
«جــای خنــده اســت ســخنگفــتن شــیرین پیشــت
 )1استعاره ،مجـــاز ،کنایـــه ،تلمیـــح
 )3استعاره ،ایهام تناسب ،تلمیح ،تناقض
 -122بیت زیر «فاقد» کدام آرایههای ادبی است؟
«شــــود از مُهــــر خموشــــی دل خــــامش گویــــا

 )3ب ،الف ،د ،ج

 )4د ،ب ،ج ،الف

)ریاضی (98
هـــر گـــه کـــه یـــاد طـــرّة پیچـــان کنـــد تـــو را
چــــون دَم مــــن شــــده اســــت طبــــع زمــــان
کـــــه یـــــک نـــــی دیـــــد از شکّرســـــتانی؟
شبنشین کــوی ســربــازان و رندانم چـــو شمـــع
)ریاضی (98
کـــه آب شـــیرین چـــو بخنـــدی بـــرود از شـــکرت»
 )2تشبیــه ،ایهـام ،مجاز ،حسن تعلیل
 )4تشبیه ،ایهام ،استعاره ،ایهام تناسب
)ریاضی (98
جـــوش مـــی در جگـــر خاـــم ز ســـر بســـته بـــود»

 )4مجاز ،اسلوب معادله
 )3تشبیه ،مراعات نظیر
 )2استعاره ،تناقض
 )1ایهام ،حسآمیزی
)ریاضی (98
 -123ترتیب آرایههای «استعاره ،تشبیه ،پارادوکس و حسن تعلیل» در ابیات زیر کدام است؟
ولـــــی کبـــــوتر جـــــان را نبـــــود قـــ ـوّت بـــــال
الــف) دلــم بــه پــیش تــو مــیخواســت جــان فرســتادن
همــــان چــــو ســــرو بــــه آزادگــــی گرفتــــاریم
ب) ز میـــوه گـــر چـــه در ایـــن بوســـتان ســـبکباریم
کــــــه پراکنــــــده و شــــــوریده و ســــــرگردانی
ج) مگــــر ای زلــــف ز حــــال دلــــم آگــــه شــــدهای
ور بــــــه چوگــــــانم زنــــــد هــــــیچش مگــــــوی
د) خــــواهم انــــدر پــــایش افتــــادن چــــو گــــوی
 )3ج ،د ،ب ،الف

 )2الف ،د ،ب ،ج
 )1الف ،ب ،د ،ج
) انسانی (98
 -124در کدام بیت ،هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟
دورش از روی چــــو خورشــــید درخشــــان مگــــذار
 ) 1هـر کـه از مهـر تـو چـون ذرّه شـود سـرگردان
بـــیش از ایـــن گـــوی دلـــم در خـــم چوگـــان مگـــذار
 ) 2من کـه بـا زلـف چـو چوگـان تـو گـویی نـزنم
راه آمــــد شــــدِ بســــتان بــــه صــــبا بــــاز گــــذار
 )3چنــد چــون مــرغ کنــی ســوی گلســتان پــرواز
ذرّة بــــیســــر و پــــا را بــــه هــــوا بــــاز گــــذار
 )4تــو کــه یــک ذرّه نــداری خبــر از آتــش مهــر
 -125آرایههای بیت زیر ،کداماند؟
«آب آتش میبـــــرد خورشید شبپوش شمــــا
 )1استعاره ،تشخیـــص ،تلمیــح ،تضاد
 )3ایهام ،استعاره ،جناس تام ،پارادوکس

 )4د ،ب ،الف ،ج

)انسانی (98
مـــیرود آب حیـــات از چشـــمة نـــوش شـــما»
 )2مجــاز ،جناس تــام ،تضاد ،تلمیح
 )4مجــاز ،ایهام ،تشخیص ،پارادوکس
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 -121هر دو آرایة مقابل کدام بیت ،درست است؟
 )1پیمانــة حیــاتم پــر شــد فغــان کــه نتــوان
 )2برخیــز تــا بــه پــای شــود روز رســتخیز
 )3شد چمـن انجمـن از بـوی خوشـش پنـداری
 )4اســباب پریشــانی جمــع اســت بــرای مــن

)انسانی (98
(حسن تعلیل ـجناس)

پیمـــان از او گـــرفتن پیونـــد از او بریـــدن
وانگه بین شـهید غمـت در چـه حالـت اسـت (تلمیـــح ـ ایهــــام)
کــه ســمن در بغــل و گــل بــه گریبــان دارد (جناس ـ حسآمیزی)
جمعیّت اگر خـواهی زان طـرّة پریشـان بـاش (پارادوکس ـ مجـــاز)

 -127آرایههای «اسلوب معادله ،تلمیح ،تشبیه ،حسآمیزی» به ترتیب ،در کدام ابیات یافت میشود؟
هجر باشد وصل اگر دلها به هم پیوسته
الف) وصل ،هجران است اگر دلها ز یکدیگر جداست
دارد اگر وجود ،شراب شبانه
ب) آبی که زندگانی جاوید میدهد
دود خشک شمع ریحانِ ترِ پروانه
ج) نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار
ناخن تنها برای پشت سر خاریدن
د) از تهیمغزی است امید گشاد از ماه عید

است
است
است
است

 )2ج ،ب ،د ،الف
 )1ج ،ب ،الف ،د
 - 128کدام بیت ،دارای «تلمیح ،تضمین و حسن تعلیل» است؟
 )1نیازی نیسـت بـا شـعرم تخلّـص خواجـه خـود فرمـود
 )2شـهر ری خـالی شــد از مهـر و محبّــت خواجـه گفــت
 )3نگــین ملــک ســلیمان چــراغ عــرش خداســت
 )4اللـــه چون تاج فریدون بدرخشد کــــز کــــوه

کــه چــرخ ،ایــن س ـکّة دولــت بــه نــام شــهریاران زد
مهربـــانی کـــی ســـرآمد شـــهریاران را چـــه شـــد
گـــرش نـــه حلقـــه برانگشـــت اهـــرمَن باشـــد
پــــــــرچم کــــــاوة نـــــوروز پدیـــدار آمــــد

 -129آرایههای بیتِ زیر ،کداماند؟
«ســاز هســتی غیــر آهنــگ عــدم چیــزی نداشــت

هــر نــوایی را کــه وادیــدم خموشــی مــیســرود»

 )1استعاره ،مجاز ،ایهــام ،تضـاد ،حسن تعلیل
 )3تشبیه ،تضاد ،ایهام ،پارادوکس ،حسآمیزی

 )3د ،ب ،الف ،ج

)انسانی )98

 )4د ،ج ،ب ،الف
(هنر )98

(هنر )98

 )2تشبیه ،مجــاز ،پارادوکس ،کنایــه ،حسن تعلیل
 )4استعاره ،اغراق ،ایهام تناسب ،جناس ،حسآمیزی

 -131آرایههای مقابل همة ابیات تماماً درست است ،به جز:
از دامــن صــحرای تــو یــک مــوج ســراب اســت
 )1ایــــن عــــالم پرشــــور کــــه آرام نــــدارد
معمـــوری آفـــاق ز دلهـــای خـــراب اســـت
 )2از نـــرگس بیمـــار بُـــود تـــازگی حُســـن
از آتــش رخســار تــو هــر دل کــه کبــاب اســت
 )3در دل فکنـــد شـــور جـــزا گریـــة تلخـــش
هــر مــوج ســرابی کــه بــود مــوج شــراب اســت
 )4مجنون چه کند مسـت نگردد،کـه در ایـن دشـت

(هنر )98
(تشبیه ،مجاز)
(تناقض ،استعاره)
(حسآمیزی ،ایهام تناسب)
(تلمیح ،جناس)

 -131ترتیبِ ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «مجاز ،تشبیه ،استعاره ،ایهام تناسب و تلمیح» در کدام گزینه درست است؟
نتـــوان بـــا ســـر زلـــف تـــو بـــه جـــانی در بســـت
الـــف) مـــیزنـــد حلقـــة زلـــف تـــو درِ غـــارت جـــان
نتـــوان گفـــت کـــه در دور تـــو هشـــیاری هســـت
ب) گــر بــدین شــیوه کنــد چشــم تــو مــردم را مســت
تــا نشــد در تــن خــمخانــه چــو دُردی بــه نشســت
ج) جـــان صـــوفی نشـــد از جـــام کـــدورت صـــافی
نشـــئهای هســـت هنـــوز از مـــی بـــاقی الســـت
د) مــی بــه هشــیار ده ای ســاقی مجلــس کــه مــرا
هــر کــه زیــن دســت خــورَد مــی بــرود زود ز دســت
هـ) خوردم از دست تو جامی کـه جهـان جرعـة اوسـت
 )1ج ،الف ،د ،ب ،هـ

 )2ج ،ب ،هـ ،الف ،د

 )3هـ ،الف ،ب ،د ،ج

 )4هـ ،ج ،الف ،ب ،د

(هنر )98
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 -132آرایههای بیتِ زیر ،کداماند؟
«شــــکرت شــــور جهــــانی و جهــــانی مشــــتاق

عــــالمی تشــــنه و عــــالم همــــه پــــر آب زالل»

 )1استعاره ،ایهام ،تضــاد ،مراعات نظیــر
 )3تشبیه ،ایهام تناسب ،جناس تام ،تضاد

 )2ایهام ،مجاز ،مراعات نظیر ،تشبیـه
 )4استعاره ،ایهام تناسب ،مجاز ،اغراق

 -133آرایههای بیتِ زیر کدامند؟
«بــیبرگــی مــا بــرگ نشــاط اســت چمــن را
 )1تشبیه ،استعاره ،پارادوکس ،مجــاز
 )3تشبیه ،تضاد ،کنایه ،اسلوب معادله

(زبان )98

(زبان )98
شـــیرازة گلـــزار بـــود خـــار و خـــس مـــا»
 )2استعــاره ،پارادوکس ،مجـاز ،حسن تعلیل
 )4استعاره ،حسن تعلیل ،اسلوب معادله ،مجاز
(زبان )98

 -134آرایههای مقابل کدام بیت« ،هر دو» درست است؟
 )1بـــر آســـتان یـــارم بـــرد آســـمان غبـــارم
بــــاال گرفــــت کــــارم در منتهــــای پســــتی (پــارادوکــس ،مجــــاز)
 )2ســکندروار در ظلمــت بســی لــبتشــنه گردیــدم
کــه جــام بــاده شــد سرچشــمة آب بقــای مــن (تلمیـــــح ،استعــــاره)
 )3آن لب رنگینسخن بـیخواسـت گویـا مـیشـود
غنچه چـون افتـاد بـازیگوش خـود وا مـی شـود (حـسآمیزی ،تشخیص)
 )4چون به چهره بفشـانی،چین زلـف مشـکافشـان
کــس بــه هــیب نســتاند ،بــار نافــة چــین را (جناس تام ،حسن تعلیل)
 -135ترتیبِ ابیات به لحاظ داشتن آرایههای« :مجاز ،حسن تعلیل ،حسآمیزی ،استعاره و ایهام» ،کدام است؟
عجـــب مـــدار کـــه آن عـــین آب حیـــوان اســـت
الف) چـو چشـمة خِضِـر ار شـعر مـن روان افزاسـت
کـــه بشـــنوم ز لـــب لعـــل یـــار بـــوی شـــراب
ب) گـــل امیـــد مـــن آن روز رنـــگ مـــیگیـــرد
مــردم چشــمم فــرو بــرده اســت دایــم ســر در آب
ج) مـــردم دریـــا نیندیشـــد ز طوفـــان زان ســـبب
نـــه چنـــان پایـــه چنـــین بـــیســـروپایی برســـد
د) ســـر پـــابوس تـــو دارم مـــن و هیهـــات کجـــا
کشــید قامــت و چــون ســرو در چمــن بنشســت
هـ) فشـاند سـنبل و چـون گـل ز غنچـه رخ بنمـود
 )1ب ،ج ،الف ،هـ ،د

 )2ب ،د ،هـ ،ج ،الف

 )3د ،ج ،ب ،هـ ،الف

(زبان )98

 )4د ،هـ ،ب ،الف ،ج

(انسانی تخصّصی )98
 - 131همة واژهها در بیتِ زیر آرایة ایهام یا ایهام تناسب دارند؛ به جز:
لعـــل شـــیرین تـــو را دیـــد و شـــکر گـــرد آورد»
«خســرو آن اســت کــه چــون ملــک وصــالت دریافــت
 )2شیرین
 )1خسرو
 -137آرایههای بیت زیر ،کدام است؟
«زنـــده بـــه بـــوی تـــواَم بـــوی ز مـــن وا مگیـــر

 )4وصال
 )3شکر
(انسانی تخصّصی )98
تشـــــنة روی تـــــواَم بـــــاز مـــــدار از مـــــن آب»

 )2استعــاره ،تشبیه ،کنایـــه ،جناس همسان
 )1کنایه ،تشبیه ،ایهـام تناسب ،مجـــاز
 )4استعاره ،ایهام تناسب ،مجاز ،جناس همسان
 )3کنایه ،تشبیه ،ایهام ،جناس ناهمسان
(انسانی تخصّصی )98
 -138در همة ابیات ،آرایة «تشبیه و استعاره» یافت میشود؛ به جز:
تــا بـــر ســـیمین تـــو احــوال مـــا زرّیـــن کنـــد
 )1پرده بـردار ای قمـر پنهـان مکـن تانـگ شـکر
بــوی خــود را واهِلــد در حــال و زلفــش بــو کنــد
 )2مشک و عنبر گر ز مشک زلـف یـارم بـو کنـد
چــون دل خیــال آن بــت شــیریندهــان کنــد
 )3تنــگ شــکر شــود همــه کــام و دهــان مــن
کـــس ندانـــد حالـــت مـــن نالـــة مـــن او کنـــد
 )4چنـــگ را در عشـــق او از بهـــر آن آمـــوختم
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 -139کدام بیت ،فاقد «ایهام» است؟
 )1چــه ســود نــرگس سرمســت را نصــیحت بلبــل
 )2در تـــابم از دو ســـنبل هنـــدوت کـــز چـــه روی
 )3دلی کز خـرمن شـادی نشـد یـک دانـهاش حاصـل
 )4در پـــرده از ناراســـتی راه مخـــالف مـــیزنـــی

(انسانی تخصّصی )98
کــــه هــــیب فایــــده نبــــود اگــــر هــــزار بگویــــد
ســــر بــــر کنــــار نســــترن و ارغــــوان نهــــاد
چنــین در دام غــم تــا کــی بــه بــوی دانــه بنشــیند
بنـــواز بـــاری نـــوبتی چـــون مـــیزنـــی عشّـــاق را

(انسانی تخصّصی )98
 -141در کدام بیت تشبیه ،استعاره و مجاز «همگی» وجود دارد؟
غنچـــه از شـــاخ بـــه صـــد آه و فغـــان برخیـــزد
 )1گــر بــدین پســتة خنــدان بــه چمــن بنشــینی
مـــــن از عشـــــق ،مجنـــــون صـــــحرا نشـــــینم
 )2تــــو در حســــن ،لــــیالی خرگــــه نشــــینی
یــک عمــر از ایــن تمنّــا خــون در جگــر تــوان زد
 )3گـــر بوســـهای تـــوان زد یـــاقوت آن دو لـــب را
برخیــــز پــــی جلــــوه کــــه بــــرداریم از خــــاک
 )4خـــاک ســـر راهـــت شـــدم ای لعبـــت چـــاالک
 -141آرایههای مقابل همة ابیات «کامالً» درست است؛ به جز گزینهی ...
می رسد چون جامة یوسـف بـه کنعـان بـوی مـا
 )1گر چـه در مصـر فراموشـی مقیّـد مانـدهایـم
نـــه زر بـــه تـــرازویم و نـــه زور بـــه بـــازو
 )2حسرت برم از خسـرو و فرهـاد کـه در عشـق
خـــواب آســـودگی از چشـــم نگهبـــان مطلـــب
 )3نظــر لطــف ز مهــر و مــه کــمکاســه مجــوی
بـــادة گلگـــون نـــدارد بهتـــر از مینـــا نقـــاب
 )4معنی رنگـین بـه نازکـدل رسـاند خـویش را

(انسانی تخصّصی )98
(تلمیح ،ایهام)
(لف و نشر ،واجآرایی)
(ایهام تناسب ،اسلوب معادله)
(تشبیه ،حسآمیزی)

(انسانی تخصّصی )98
 -142آرایههای «مجاز ،ایهام ،حسن تعلیل و استعاره» به ترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟
بــه خــون خــوردن شــد از نــاف غــزاالن خــتن پیــدا
الــف) بــه خــون از نعمــت الــوان قناعــت کــن کــه مشــک تــر
ز پــــیش مصــــرع مــــا بیشــــتر شــــود پیــــدا
ب) زمــــین قابــــل اگــــر بهــــر فکــــر مــــیطلبــــی
ای نســـیم عافیـــت ،شـــبگیر کـــن از کـــوی مـــا
ج) غنچــــة دلگیــــر مــــا را بــــرگ شــ ـکّرخند نیســــت
ترجیـــــعبنـــــد نالـــــه بـــــود بندبنـــــد مـــــا
د) تــــا دور از آن لــــب شــــکرین همچــــو نــــی شــــدیم
 )4ج ،د ،ب ،الف
 )3ج ،الف ،د ،ب
 )2ب ،د ،الف ،ج
 )1ب ،الف ،ج ،د
(انسانی تخصّصی )98
 -143ترتیب آرایههای «استعاره ،حسآمیزی ،حسن تعلیل ،ایهام و لف و نشر» در کدام ابیات است؟
تـــا ننـــازد فلـــک ســـفله بـــه خورشـــید و مهـــش
الـــف) کـــاش در پـــرده شـــب و روز بپوشـــی رویـــت
آســـتین بـــر رخ نهـــد بـــا دامـــن تـــر آفتـــاب
ب) ابــر از آن پیــدا شــود کــز رشــک خورشــید رُخــت
کــــــه از خمــــــار ســــــحر حــــــالتی دژم دارد
ج) مگـــر ز چشـــم تـــو دم زد بـــه گلسِـــتان نـــرگس
چـــه شـــاهدی تـــو کـــه بهتـــر ز جـــان شـــیرینی
د) همــــه فــــدای تــــو کردنــــد جــــان شــــیرین را
گلـــبن تـــر ســـرخروی از گریـــة رنگـــین مـــن
هـــــ) تنــــگ شــ ـکّر تلخکــــام از خنــــدة شــــیرین او
 )4ج ،هـ ،ب ،د ،الف
 )3ج ،د ،الف ،ب ،هـ
 )2ب ،هـ ،الف ،د ،ج
 )1ب ،د ،هـ ،ج ،الف
 -144ترتیب ابیات زیر ،برمبنای داشتن آرایههای «حسن تعلیل ـ تضاد ـ استعاره ـ تناقض» در کدام گزینه آمده است؟
الــف) دل چــو از پیــر خــرد نقــل معــانی مــیکــرد

عشق می گفـت بـه شـرح آن چـه بـر او مشـکل بـود

ب) ســازگاری چــرخ را بــا مــن نبــود از راه لطــف

چنـــد روزی بهـــر ویرانـــی مـــرا آبـــاد داشـــت

ج) خـــاک بغـــداد بـــه مـــرگ خلفـــا مـــیگریـــد

ور نــه ایــن شـطّ روان چیســت کــه در بغــداد اســت؟

د) من که دارم در گـدایی گـنج سـلطانی بـه دسـت

کــی طمــع در گــردش گــردون دونپــرور کــنم؟

 )1ب ـ د ـ ج ـ الف

 )2ج ـ د ـ الف ـ ب

 )3د ـ ب ـ الف ـ ج

 )4ج ـ ب ـ الف ـ د

(تالیفی )98
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 -145در کدام بیت همهی آرایههای «تشبیه،کنایه ،استعاره،حسن تعلیل» وجود دارد؟

(تالیفی )98

 )1تـــا کـــی مـــی صـــبوح و شـــکرخواب بامـــداد

هشـــیار گـــرد ،هـــان کـــه گذشـــت اختیـــار عمـــر

 )2دی در گـــذار بـــود و نظـــر ســـوی مـــا نکـــرد

بیچـــاره دل کـــه هـــیب ندیـــد از گـــذار عمـــر

 )3اندیشـــه از محـــیط فنـــا نیســـت هـــر کـــه را

بــــر نقطــــه دهــــان تــــو باشــــد مــــدار عمــــر

 )4در هر طـرف ز خیـل حـواد کمـینگهـی اسـت

زان رو عنــــانگسســــته دوانــــد ســــوار عمــــر

 -141در بیت زیر کدام آرایهها دیده میشوند؟
«گــر چــو چــنگم در برآیــی زلــف در دامــن ،کشــان

(تالیفی )98
از مـــ ه یـــک دامنـــت لعـــل روان خـــواهم فشـــاند

 )1تشبیه ،استعاره ،تناسب ،اغراق

 )2کنایه ،تشبیه ،ایهــام ،مجاز

 )3مجاز ،ایهـام ،تناسـب ،کنایــه

 )4ایهام ،تشبیه ،استعاره ،مجاز

 -147در تمام گزینهها هر دو آرایهی «حسآمیزی و جناس» وجود دارد به جز گزینة.....

(تالیفی )98

 )1ز طبــع خســتهی مــن عــذر خامشــی مپــذیر

ســـخن گـــره نگشـــاید چـــو طبـــع بســـته بـــود

 )2مــا گــر چــه مــرد تلــخشــنیدن نــهایــم لیــک

تلخـــی کـــه از زبـــان تـــو آیـــد شـــنیدنی اســـت

 )3چــه شــد کــه از همــه جــا بــوی درد مــیآیــد

ز هـــر کـــه مـــیشـــنوم آه ســـرد مـــیآیـــد

 )4هــر خســی از رنــگ گفتــاری بــدین ره کــی رســد

درد بایـــد پـــردهســـوز و مـــرد بایـــد گـــامزن

 -147اگر ابیات زیر را با توجّه به آرایههای «تناقض ـ کنایه ـ جناس ـ اغراق ـ واجآرایی» مرتّب کنیم ،کدام گزینه این ترتیب و
(تالیفی )98

توالی را به درستی نشان میدهد؟
الف) بیا کـه قصـر امـل سـخت سسـتبنیـاد اسـت

بیـــار بـــاده کـــه بنیـــاد عمـــر بـــر بـــاد اســـت

ب) نشســته خیــل غمــش در دل شکســتهی مــن

درســت شــد همــه کــاری از ایــن شکســت مــرا

ج) ســفر دراز نباشــد بــه پــای طالــب دوســت

کــه خــار دشــت محبّــت گــل اســت و ریحــان اســت

د) کســــی را کــــه آمــــد زمــــانش بــــه ســــر

ز مــــــردی بــــــه گفتــــــار جویــــــد هنــــــر

هـــ) تــا ابــد از دو جهــان بــیخبــر افتــد مــدهوش

هــر کــه یــک جرعــه مــی از ســاغر مــا نــوش کنــد

 )1الف ـ د ـ هـ ـ ب ـ ج

 )2ج ـ د ـ ب ـ هـ ـ الف

 )3الف ـ هـ ـ ب ـ د ـ ج

 )4ج ـ هـ ـ ب ـ د ـ الف

 -149آرایههای بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟
«محــروم اگــر شــدم ز ســر کــوی او چــه شــد

(تالیفی )98
از گلشـــن زمانـــه کـــه بـــوی وفـــا شـــنید»

 )1تشبیه ،حــسآمیزی ،تنــاسب ،مجـــاز

 )2تناسب ،استعاره ،ایهام ،حسن تعلیــل

 )3اغراق ،حسآمیزی ،استعاره ،حسن تعلیل

 )4مجــاز ،اغــــراق ،ایهـــام ،تشبیـــه

 -151در کدام گزینه «کنایه ،تشخیص ،تشبیه ،حسآمیزی» وجود دارد؟

(تالیفی )98

 )1ز آن لــب کــه م ـ دهی نفســش آب زنــدگی اســت

دشـــنام تلـــخ هـــم بـــه دعـــاگو نمـــیرســـد

 )2ای گـل کـه مـوج خنـدهات از سـر گذشـته اسـت

آمـــــاده بـــــاش گریـــــهی تلـــــخ گـــــالب را

 )3تــا نبایــد گشــتنم گِــرد در کــس چــون کلیــد

بـــــــر در دل ز آرزو قفـــــــل شـــــــکیبایی زدم

 )4دل در طلــب خنــدهی شــیرین تــو خــون شــد

جـــان در طمـــع لعـــل شـــکرخای تـــو افتـــاد
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(تالیفی )98

 -151در کدام گزینه ،هر  3آرایهی مقابل آن ،به درستی نوشته نشده است؟
 )1به تیه حرص چون آهو،چه تازی نفس همچون سگ

به صحرای قناعت شو که بی آهوست آن صحـرا(تشبیه ،ایهام ،تناسب)

 )2بــــرف پیــــری مــــینشــــیند بــــر ســــرم

همچنـــان طبعـــم جوانـــی میکنـد(تشخیص ـ استعاره ـ تضاد)

 )3عجــب نیســت از گــل کــه خنــدد بــه ســروی

که در این چمـن پای در گــل نشیند(جناس -تشخیص -مراعات نظیر)

 )4مگـــوی آن ســـخن کانـــدرو ســـود نیســـت

کــز آن آتشت بهـــره جـز دود نیست(جناس -استعاره ـتشبیه)

 -152کدام گزینه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایههای «استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح» به ترتیب نشان میدهـد؟
(تالیفی )98
الف) دل چو شد غافل ز حق فرمانپـذیر تـن بـود

می بـرد هـر جـا کـه خواهـد اسـب ،خـوابآلـوده را

ب) تــا ابــد بــوی محبّــت بــه مشــامش نرســد

هــر کــه خــاک در میخانــه بــه رخســاره نرفــت

ج) نگــاه دار گــرت چــوق عقیــق آبــی هســت

کــه خضــر بادیــهی عشــق ،آتشــین جگــر اســت

د) چه نالـه هـا کـه رسـید از دلـم بـه خـرمن مـاه

چــــو یــــاد عــــارض آن مــــاه خرگهــــی آورد

 )1ج ـ د ـ ب ـ الف

 )2الف ـ ب ـ د  -ج

 )3ب ـ د ـ الف ـ ج

 )4د ـ ب ـ الف  -ج
(تالیفی )98

 -153در کدام گزینه هر دو آرایهی مقابل آن به درستی نیامده است؟
 )1سرشــک مــن کــه ز طوفــان نــوح دســت بَ ـرَد

ز لــوح ســینه نیارســت نقــش مهِــر تــو شســت

(کنایه ـ تشبیه)

 )2بگـــذار تـــا بـــه داغ رهـــایی شـــود کبـــاب

صــیدی کــه همچــو تــاب نپیچــد بــر آن کمنــد

(تناسب ـ تشبیه)

 )3چون سـایه دویـدیم بـه سـر در عقـبش لیـک

در ســــایه آن ســــرو خرامــــان نرســــیدیم

(کنایه ـ استعاره)

 )4گــر خــون مــن و جملــهی عــالم تــو بریــزی

اقـــرار بیـــاریم کـــه جـــرم از طـــرف ماســـت

(مجاز ـ کنایه)

 -154آرایههای بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟
«عنـــــان بـــــاد نخـــــواهم ز دســـــت داد کنـــــون

(تالیفی )98
گسســـته بـــاد کـــه در دســـت نیســـت جـــز بـــادم»

 )1جناس تام ـ استعاره ـ کنایه ـ واجآرایی

 )2جناس ناقص ـ واجآرایی ـ تشبیه ـ تکرار

 )3کــنایه ـ واجآرایــی ـ مجــاز ـ تشبیه

 )4جنــاس ناقص ـ تشبــیه ـ کنایه ـ مجاز

 -155در کدام گزینه هر دو آرایه مقابل بیت به درستی آمده است؟

(تالیفی )98

 )1خبــــر از درد ندارنــــد طبیبــــان زنهــــار

چاره زان جوی که کرده است چنین بیمارت

(مراعات نظیرـ ایهام)

 )2سـوی مـا از یــار مـا بـا آن کــه مـیآیـد خبــر

ما در این ره خویشتن را بی خبر افکنـده ایـم

(استعــاره ـ مجــاز)

 )3ما شعله ی شـوق تـو بـه صـد حیلـه نشـاندیم

دامــن مــزن ایــن آتــش پوشــیدهی مــا را

(تشبیــه ـ کنـــایه)

 )4صــبح اســت ســاقیا قــدحی پــر شــراب کــن

دور فلـــک درنـــگ نـــدارد شـــتاب کـــن

(تضـاد ـ پـارادوکس)
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 -151ابیات زیر ،به لحاظ داشتن آرایههای «حسن تعلیل ـ ایهام ـ حسآمیزی ـ مجاز» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ (تالیفی )98
ایــن بــود کــه بــا دوســت بــه ســر بــرد وفــا را
الف) شـاید کـه بـه خـون بـر سـر خـاکم بنویسـند
کــه از غفلــت نینــدازی بــه پیــری لــبگزیــدن را
ب) از آن دندان ز پیران گـردش افـالک مـیگیـرد
بـــه شـ ـکّرخنده شـــیرین دار کـــام تلـــخکامـــان را
ج) در این ماتمسـرا تـا یـک نفـس چـون صـبح مهمـانی
مـــدام خـــون جگـــر مـــیخـــورم ز خـــوان فـــراق
د) ز ســوز شــوق دلــم شــد کبــاب ،دور از یــار
 )4ب ـ د ـ ج ـ الف

 )3ب ـ ج ـ الف ـ د
 )2ج ـ د ـ ب ـ الف
 )1ج ـ ب ـ الف ـ د
(تالیفی )98
 -157در کدام گزینه هر دو آرایهی مقابل آن به درستی آمده است؟
کان چه نتوانسـت بـردن آسـمان ،بـر دوش اوسـت (کنـــــایه ـ تلمیــــح)
 )1آدمــی گــر خــون بگریــد از گرانبــاری رواســت
 )2باغبــان گــر پــنج روزی صــحبت گــل بایــدش

بــر جفــای خـــار هجــران صـــبر بلبــل بایـــدش

(مراعات نظیر ـ حسن تعلیل)

 )3ز کـــوی یـــار مـــیآیـــد نســـیم بـــاد نـــوروزی

از ایــن بــاد ار مــدد خــواهی ،چــراغ دل برافــروزی

(پـــارادوکس ـ ایهـــام)

 )4هــــر گلــــی نــــو کــــه در جهــــان آیــــد

مـــــــا بـــــــه عشـــــــقش هزاردســـــــتانیم (استعــاره ـ حسآمیزی)

 -158آرایههای بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«خورشــیدی و آنگــه بــه شــب آیــی عجــب ایــن اســت

(تالیفی )98
شــــب روز نمایــــد چــــو تــــو دیــــدار نمــــایی»

 )2تضاد ـ اغراق ـ تشبیه ـ پارادوکس
 )1تضاد ـ تکرار ـ اغـراق ـ حسن تعلیل
 )4ایهام ـ تشبیه ـ تکرار ـ پارادوکس
 )3تکرار ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ ایهام
(تالیفی )98
 -159در کدام بیت هر دو آرایهی ایهام و حسآمیزی دیده میشود؟
از کریمــــی گوییــــا در گوشــــهای بــــویی شــــنید
 )1بــا لبــی و صــد هــزاران خنــده آمــد گــل بــه بــاغ
شـوری ز چـه ز آن روی کـه شـهد اسـت و نمـک هـم
 )2شـــــیرینی گفتـــــار تـــــو افکنـــــد در آفـــــاق
ثبــــت اســــت بــــر جریــــده عــــالم دوام مــــا
 )3هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده شــده بــه عشــق
کـــــه شـــــمع هـــــم دم مـــــردن وصــــیّتی دارد
 )4ز اضـــــطراب دل و لکنـــــت زبـــــان پیداســـــت
 -111اگر ابیات زیر را بر پایهی آرایههای «پارادوکس ـ تناسب ـ ایهام ـ استعاره» مرتّب کنیم ،کدام گزینه درست است؟ (تالیفی )98
خورشـــید رفتـــه اســـت ســـر شـــب ســـراغ مـــاه
الــف) مــاه آمــده بــه دیــدن خورشــید ،صــبح زود
آورده مــــرگ ،گــــرم بــــه آغــــوش تــــو پنــــاه
ب) لبریـــز زنـــدگی اســـت نفـــسهـــای آخـــرت
در دادگــــــاه عشــــــق ،رگ گردنــــــت گــــــواه
ج) شـــاهد نیـــاز نیســـت کـــه در محضـــر آورنـــد
ای مُســـلم شـــرف ،بـــه کجـــا مـــیکنـــی نگـــاه؟
د) از دور دســــت مــــیرســــد آیــــا کــــدام پیــــک
 )2ب ـ د ـ الف ـ ج
 )1ب ـ الف ـ د ـ ج
 -111آرایههای کدام گزینه ،تماماً در بیت زیر دیده نمیشود؟
«دل در طلـــب خنـــدهی شـــیرین تـــو خـــون شـــد

 )3الف ـ ب ـ د ـ ج

 )4ج ـ الف ـ ب ـ د

(تالیفی )98
جـــان در طمـــع لعـــل شـــکرخـــای تـــو افتـــاد»

 )2تشخیص ـ تناسب ـ سجـع ـ استعاره
 )1تشخیص ـ تناسب ـ حسآمیزی ـ کنایه
 )4ایهــام ـ استعــاره ـ سجـع ـ تناقض
 )3حسآمیزی ـ کنایــه ـ سجــع ـ ایهـام
(تالیفی )98
 -112در تمام گزینهها هر دو آرایه ی مقابل بیت صحیح است به جز گزینهی .....
دم به دم با مـن و پیوسـته گریـزان از مـن (تناســـب ـ تناقــض)
 )1با من آمیـزش او الفـت مـوج اسـت و کنـار
اســیر عشــق نیندیشــد از مــالل و مــالم (جنـاس ـ استعـــاره)
 )2اگـــر ملـــول شـــوی یـــا مالمـــتم گـــویی
(اسلوب معادله ـ مجاز)
می شود روشـن ز خاکسـتر سـواد آیینـه را
 )3آه از زنــگ کــدورت پــاک ســازد ســینه را
(تشبیــــه ـ ایهـــام)
در مجلــس مـا مـاه رخ دوست تمام است
 )4گــو شمع میارید در این جمـع کـه امشب
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 -113در کدام گزینه همهی آرایههای «کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر» وجود دارد؟ (تالیفی )98
خـــون دل عکـــس بـــرون مـــیدهـــد از رخســـارم
 ) 1بر طرب حمـل مکـن سـرخی رویـم کـه چـو جـام
کـــه آب دیـــدهی ســـرخم بگفـــت و چهـــرهی زردم
 )2نخواستم کـه بگـویم حـدیث عشـق و چـه حاجـت
همـــه چـــون زلـــف تـــو آشـــفتن و شـــیدا گشـــتن
 )3نقــش مــن عاشــقی و در خــط و خــال رخ توســت
کـــه اشـــک گویـــد و رخســـار زرد و رنـــگ پریـــده
 ) 4چه حاجت اسـت بـه اظهـار عشـق پـیش تـو مـا را
 -114در کدام گزینه ترتیب قرار گرفتن ابیات بر مبنای آرایه های«استعاره ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ اسلوب معادله» به درستی
(تالیفی )98
آمده است؟
هــمچــو بــوی گــل بــه یــکجــا آرمیــدن مشــکل اســت
الــف) بــیقــراران هــر نفــس در عــالمی جــوالن کننــد
کــه ایــن عجــوزه بــه هــر روز بــا کســی یــار اســت
ب) مخــور فریــب جهــان کــاین نــه کــار هشیاراســت
خــــــالی نباشــــــد از خللــــــی یــــــا تزلزلــــــی
ج) بنیـــاد خـــاک بـــر ســـر آب اســـت از ایـــن ســـبب
طمـــع مکـــن کـــه در او بـــوی مهربـــانی نیســـت
د) دوام پـــــرورش انـــــدر کنـــــار مـــــادر دهـــــر
ج
 )1ب ـ د ـ ج ـ الف

 )2د ـ ب ـ ج ـ الف

 )3ب ـ الف ـ د ـ ج

 )4الف ـ ب ـ د ـ ج

 -115آرایههای «کنایه ـ حسن تعلیل ـ استعاره ـ جناس» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
نهـــــاد آن کـــــاله کـــــی ای بـــــر ســـــرش
الــــف) ببردنــــد و پوشــــید روشــــن بــــرش
چـــــو بـــــر شـــــاخ زُمــــرّد جـــــام بـــــاده
ب) شــــقایق بــــر یکــــی پــــای ایســــتاده
بنهفتــــــه بــــــه ابــــــر چهــــــر دلبنــــــد
ج) تــــــا چشــــــم بشــــــر نبینــــــدت روی
بــــه هــــم حملــــه کردنــــد بــــاز از دو ســــو
د) چــــــــو ننمــــــــود رخ ،شــــــــاهد آرزو
 )1الف ـ ب ـ ج ـ د

 )2د ـ ب ـ ج ـ الف

 )3ج ـ الف ـ د ـ ب

(تالیفی )98

 )4د ـ ج ـ ب ـ الف

 -111در کدام بیت دو کنایه و دو تشخیص وجود دارد؟
 )1پریــــــد از رخ کفــــــر در هنــــــد رنــــــگ
 )2دل مـــن آب شـــد از غیـــرت اقبـــال حبـــاب
 )3ز دســـت رفـــتم و بـــیدیـــدگان نمـــیداننـــد
 )4مهلت عمـر کـم و فرصـت خـدمت تنـگ اسـت

(تالیفی )98
تپیدنــــــد بــــــت خانــــــه هــــــا در فرنــــــگ
که بـه یـک چشـم زدن غوطـه بـه عمّـان زد و رفـت
کـــه زخـــمهـــای نظـــر بـــر بصـــیر مـــیآیـــد
مگـــر از خـــاک چـــو نـــی بســـته میـــان برخیـــزم

 -117در کدام بیت اضافهی تشبیهی نیامده است؟
 )1ای مهربــانتــر از بــرگ در بوســههــای بــاران
 )2آیینـــه نگاهـــت ،پیونـــد صـــبح و ســـاحل
 )3پیش از من و تـو بسـیار بودنـد و نقـش بسـتند
 )4ویــن نغمــه محبّــت ،بعــد از مــن و تــو مانــد

(تالیفی )98
بیــــــداری ســــــتاره در چشــــــم جویبــــــاران
لبخنــــد گــــاهگاهــــت ،صــــبح ســــتاره بــــاران
دیـــــوار زنـــــدگی را زیـــــنگونـــــه یادگـــــاران
تـــا در زمانـــه بـــاقی اســـت آواز بـــاد و بـــاران

 -118در مصراع اول بیت زیر کدام آرایه نیامده است؟
چـــــــــو ننمـــــــــود رخ شـــــــــاهد آرزو
 )1تشبیه

 )2استعاره

(تالیفی )98
بــــه هــــم حملــــه کردنــــد بــــاز از دو ســــو
 )3کنایه

 )4ایهام
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(تالیفی )98
 -119در کدام گزینه هر چهار آرایهی «حسآمیزی ـ تشبیه ـ کنایه ـ تناسب» دیده میشود؟
بــــوی محبّــــت از نفســــم مــــیتــــوان شــــنید
 )1آن بلــبلم کــه چــون کشــم از دل صــفیر گــرم
ز هــــر کــــه مــــیشــــنوم آه ســــرد مــــیآیــــد
 )2چــه شــد کــه از همــهجــا بــوی درد مــیآیــد
مــن همــان از ســادهلــوحی حلقــه بــر در مــیزنــم
 )3از جــواب تلــخ گوشــم چــون دهــان مــار شــد
تلخـــی کـــه از زبـــان تـــو آیـــد شـــنیدنی اســـت
 )4مــا گرچــه مــرد تلــخ شــنیدن نــهایــم لیــک
(تالیفی )98

 -171آرایههای بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟

گوشــهی تــاج ســلطنت مــیشــکند گــدای تــو»

«دولــت عشــق بــین کــه چــون از ســر فقــر و افتخــار
 )1تشبیه ـ ایهام ـ حسن تعلیل ـ تشخیص

 )2کنایه ـ پارادوکس ـ حسآمیزی ـ اغـراق

 )3تشبیه ـ پارادوکس ـ کنایـه ـ تناســب

 )4تشخیــص ـ ایهــام ـ اغـــراق ـ تشبیـه

 -171در کدام گزینه آرایهای وجود دارد که در بیت زیر نیامده است؟
گوینـــد روی ســـرخ تـــو ســـعدی کـــه زرد کـــرد

(تالیفی )98
اکســـیر عشـــق بـــر مســـم افتـــاد و زر شـــدم

 )1جنــــاس ـ کنایــــه ـ ایهـــام

 )2تشبیه ـ استعــاره ـ مراعات نظیر

 )3حسن تعلیل ـ کنایه ـ پارادوکس

 )4تشبیـــه ـ استعــاره ـ ایهــــام
(تالیفی )98

 -172آرایههای بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
نالـــــــه بـــــــرآد ز کـــــــوه از اثـــــــر زاریام

تــــا تــــو کمــــر بســــتهای از پــــی آزار مــــن

 )1اغراق ـ تشخیص ـ کنایه

 )2اغراق ـ تشبیــه ـ کنایـه

 )3مجاز ـ تشبیـه ـ تناسب

 )4تناسب ـ تشخیص ـ مجاز
(تالیفی )98

 -173در تمام گزینهها ،هر دو آرایهی مقابل بیت به درستی آمده است به جز گزینهی...
 )1زلـــف دلـــدار چـــو زنّـــار همـــی فرمایـــد

بــرو ای شــیخ کــه شــد بــر تــن مــا خرقــه حــرام

(تشخیص ـ تشبیه)

 )2درویــش را کــه مُلــک قناعــت مســلم اســت

درویـــش نـــام دارد و ســـلطان عـــالم اســـت

(پارادوکس ـ تشبیه)

 )3بهره صورت پرست از حسـن معنـی ،حسـرت اسـت

تشــنه ی دیــدار گــل را ،تشــنهتــر ســازد گــالب

(اسلوب معادله -واج آرایی)

 )4این مقرر شد کـه هرگـز نیسـت راحـت در جهـان

راحتــی گــر هســت در تــرکِ امی ـدِ راحــت اســت

(پارادوکس ـ تشخیص)

 -174به ترتیب در کدام ابیات آرایههای «مجاز ـ تشبیه ـ ایهام ـ کنایه» دیده میشود؟

(تالیفی )98

الف) چـون شـوم خـاک ،بـه خـاکم گـذری کـن چـو صـبا

تــــا بــــه بویــــت ز زمــــین رقــــص کنــــان برخیــــزم

ب) قــــومی هــــوای نعمــــت دنیــــا همــــی پزنــــد

قــــومی هــــوای عقبــــی و مــــا را هــــوای دوســــت

ج) نـــه در ایـــن عـــالم دنیـــا کـــه در آن عـــالم عقبـــی

همچنـــان بـــر ســـر آنـــم کـــه وفـــادار تـــو باشـــم

د) چنـــان بـــه دام تـــو الفـــت گرفـــت مـــرغ دلـــم

کــــه یــــاد مــــینکنــــد عهــــد آشــــیان ای دوســــت

 )1د ـ ج ـ ب ـ الف

 )2ج ـ د ـ ب ـ الف

 )3ج ـ د ـ الف ـ ب

 )4د ـ ج ـ الف ـ ب
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(تالیفی )98

 -175در کدام گزینهها «تشبیه و استعاره» هر دو وجود دارد؟
الف) چو بت پرست بـه صـورت چنـان شـدی مشـغول

کـــه دیگـــرت خبـــر از لـــذّت معـــانی نیســـت

ب) غـــالم همّـــت آنـــم کـــه زیـــر چـــرخ کبـــود

ز هـــر چـــه رنـــگ تعلّـــق پـــذیرد آزاد اســـت

ج) خیمــه یانــس مــزن بــر در ایــن کهنــه ربــاط

کــه اساســش همــه بــی موقــع و بــیبنیــاد اســت

د) دل در جهــــان مبنــــد کــــه ایــــن نونهــــال را

از بهــــر ســــرزمین دگــــر ســــبز کــــردهانــــد

 )1ب ـ ج

 )3الف ـ د

 )2الف ـ ج

 )4ب ـ د

 -171آرایههای به کار رفته در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«دارد اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی

(تالیفی )98

از اشــتیاق کیســت کــه چشــمت کشــید راه؟»

 )1تلمیح ،ایهـام ،جنـاس

 )2تلمیـح ،کنایه ،جنـاس

 )3ایهام ،تلمیـح ،کنایـه

 )4ایهـام ،کنایـه ،جنـاس
(تالیفی )98

 -177هر دو قسمت مشخّصشده در کدام گزینه تشبیه هستند؟
 )1به تیه حرص چون آهو چـه تـازی نفـس هـم چـون سـگ

بــه صــحرای قناعــت شــوکه بــیآهوســت آن صــحرا

 )2دل آزاد مـــــن از گـــــرد تعلـــــق هیهـــــات

بارهــای ســیل تهــی دســت از ایــن خانــه گذشــت

 )3حـــریم گلشـــن کویـــت نشـــد نشـــیمن مـــا

نیـــــافتیم دریـــــغ اعتبـــــار خـــــار و خســـــی

 )4بــرای گــردن جــان کــم ز طــوق لعنــت نیســت

ز بـــار منّـــت کـــس گـــر قـــدت خمیـــده شـــود

 - 178در کدام گزینه آرایههای استعاره ،تناسب و تشبیه دیده میشود؟
 )1گـر بـلـنـد و پـسـت نـفروشد تمیز

از زمـیـن تـا چـرخ ،هـمـوار است و بس

 )2مبحث سـود و زیان در خانه نیـست

شـور ایــن سـودا به بـازار اسـت و بـس

 )3کاری از تدبـیـر نـتـوان پـیـش برد

هـرکـه در کـار اسـت ،بیکار است و بس

 )4دود نـتـوان بـسـت بـر دوش شـرار

چون ز خود رَسـتی نفس بار است و بس

 -179در کدام بیت هم«مجاز» ،داریم و هم «تشبیه»؟

(تالیفی )98

(تالیفی )98

 )1گــر دهــم شـرحـش بسوزد نامهام

زان که آتـــش بــاز بـایـد خـامـهام

 )2همچو ابر از چشم گـوهـربـار خویش

گوهرافشــان شد ز هجر یار خـویـش

 )3بر که یــا رب نـرگس مسـتـم فتاد؟

کــز نــگـاه او دل از دســتـم فـتـاد

 )4گـر هـزاران دام بـاشــد هـــر قـدم

چــون تــو بـا مایی نباشـد هیب غم

 - 181یکی از آرایههای مقابل کدام بیت نادرست است؟
 )1ای کـاش نــالــههای چو من بلبلی حـزین

بیدار کردی آن گلِ در خاک خفته را (تشبیه-تشخیص)

 )2بــرخــیــز اللــه ،بـند گلوبند خـود بتاب

آوردهام به دیــده گــهرهـای سُفته را (استعاره  -ایهام)

 )3لب دوخت هر که را که بدو راز گـفـت دهر

تا باز نشنود ز کس این راز گــفــته را (کنایه – تشبیه)

 )4راه عــدم نــرفــت کـس از رهـروان خاک

چون رفت خواهی این همه راه نرفتـه را (تشبیه  -تضاد)

 - 181یکی از آرایههای مقابل کدام بیت ،نادرست است؟

(تالیفی )98

(تالیفی )98

 )1بلبــل از فیــض گل آموخت سخن ورنه نبود

این همه قـول و غــزل تعبیــه در منقــارش (حُسن تعلیل ،تشخیص)

 )2چه شب است یا رب امشب که ستارهای برآمد

کـه دگــر نه عشق خورشید و نه مهــر ماه دارم (استعاره ،ایهام تناسب)

 )3پاســخ تلــخ تــو و خــندة شــیرین با هــم

نـوش در نیـش نهان گشـته و نیش اندر نوش (حسآمیزی ،جناس تام)

 )4آب روان چــو آیــنه گردیده اســت خشـک

از حیــــرت نــظارة گــــلها در این چـــمن (حُسن تعلیل ،استعاره)
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 - 182آرایههای «ایهام ،نغمة حروف ،تشبیه ،تضمین» همگی در کدام بیت یافت میشود؟
)1تــو شــور کــوهکن آور نه قصّة شیرین

کــه کــوه عشــق به ناخن توان تراشـیدن

 )2به بــوی زلف تــو در پیـشگاه باد سحر

به سان شـمع شبستان خوش است لرزیدن

 )3به زیــر زلــف پــرنــدین بامداد وصال

تــویی چو چشمة خورشـید در درخشیدن

 )4به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ

منم که شــهــرة شـهـرم به عشق ورزیدن

 -183آرایههای ذکرشده در کمانک رو به روی کدام بیت نادرست است؟
 )1به رحــمــت ســر زلــف تــو واثــقــم ور نه

کشش چو نبود از آن سـو ،چه سود کوشیدن (جناس)

 )2به آن لب هر که بازد عشق از کشتن نینـدیشد

مگس گر فکر این کردی ،نکردی با شکر بازی (تناقض)

 )3چون صدف هرکس که دندان بر سر دندان نهد

سینهاش بیگفـتوگو گنجینة دریا شود (حُسن تعلیل)

 )4یک دل آبادان نپـنـدارم کـه مـانـد در جـهـان

زان خــرابیهــا کـه آن چشم خماری میکند (اغراق)

(تالیفی )98

(تالیفی )98

 -184آرایههای بیت «ای مهربانتر از برگ ،در بوسههای باران  /بیداری ستاره ،در چشم جویباران» در کدام گزینه آمدهاند؟
(تالیفی )98
 )2استـعاره ،تناســب ،کنایـــه ،واجآرایـــی
 )1تناسب ،واجآرایی ،تشخیص ،اسلــوب معادله
 )4تـنـاســب ،تشخیــص ،ایهـــام ،کنایــه
 )3تـشـخـیـص ،واجآرایـی ،تـشـبـیـه ،جناس
(تالیفی )98

 -185آرایههای مقابل تمام ابیات درست آمده است؛ بهجز:
 )1دانشی را لطـف کن کز وی محبّـت سرزند

شاید از اکسیر عشقت این مس من زر شود (استعاره – تشبیه)

 )2ســرّ شــراب عــشـقش مسـت مدام داند

هشـیار چون نـخورده است او را خبر چه باشد؟ (ایهام – تضاد)

 )3سرو اگر چند بـلنـد اسـت ز اشـجـار چمن

پـیـش نــخـل قـد رعنای تو از پَسـتان است (جناس – مجاز)

 )4گـر نـه صـائـب داغدار از رفتن پروانه است

شمع خاکسـتر چرا در انجمن بر سر کند؟ (تشخیص – تلمیح)

 -181در همة ابیات بهجز بیت  ..................آرایههای «تشبیه و تشخیص و حسن تعلیل» مشهود است.
هـــــم چــــون قلــــم ببایـــد ،او را زبـــان بریـــدن
 )1گــر بــر زبــان برانــد ،جــز ذکــر دوســـت عاشــق
 )2ز نالـــهای کـــه کــــند خامـــه مـــیتـــوان دانســـت

کــــه کـــــوه درد بــــه دل صاحـــــب ســــخن دارد

 )3هــیب دانــی ز چــه دامــان فـــلک پُرگهــر اســت

خواســــت هـــر صـــبح بـــه پـــای تـــو نالـــاری بکنـــد

 )4مـــــاه از اثـــــر مـِـهـــــر رخـــت یافـــت نشـــانی

زان روی جـــــهانی بــــه جمالـــــش نگــــران شــــد

 -187در همه ابیات بهجز « ،..............تشبیه و استعاره» وجود دارد.
از نــــظر مگریــز کــان بــاران ز ابــر رحمــت اســت
 )1گــر ببینــی عاشــقی در گریــه ،ای زاهــد چــو اشــک
 )2بـر ســر خــوان هــوس عمــری اســت مهمــان خــودیم

خـــوان رنگارنـــگ حــــسرت ،نعمـــت الـــوان ماســـت

 )3طــفــــلی اســــت جـــان و مهــد تــن او را قرارگــاه

چــــون گــشـــت راهــرو فکنــد مهــد یــک طــرف

 )4و یــــا بــــه ابــــر گاــهــربــــار درفــشـــان گفــتن

کــــه بــــر بــنــــات نـــبات از طریــق لطــف ببــار

 -188در کدام بیت هر دو آرایه «ایهام تناسب و جناس» وجود دارد؟
چــــندان زره و حلــــقه و چنـــدان شـــکن و چـــین؟
 )1در زلـــف تــو گــویی کــه فکنــد ،ای صــنم چــین
 )2رســم عشّــاق ،وفــا ،خــوی بتــان ،بدعهــدی اســت

ایــن حکایـــت نــه بــه عـــهد تــو و دوران مــن اســت

 )3ســرو ســیـــمانــدام چــون دعــوی صــیّادی کنــد

دام دلهـــا بــــر گــــل از سنــــبل بــه انــدام آورد

 )4شـیـــر و شـکـــر بــه طفــل مزاجــان ســبیل کــن

قــانــــع ز خــــوان رزق بــه هــر تلــخ و شــور بــاش

(تالیفی )98

(تالیفی )98

(تالیفی )98
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 -189چنانچه بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه های« مراعات نظیر ،حس آمیزی ،تشبیه و کنایه» مرتّب کنـیم ،کـدام
(تالیفی )98
گزینه درست است؟
از خـجـــــلی ســـــر بـــــه گـــــریبان بــــرد
الـــف) در بــــر مــــن ره چـــو بـــه پایـــان بَــــرد
مــــاه ببینـــــد رخ خــــــود را بــــــه مـــــن
ب) چـــــون بـگــــشایم ز ســـر مـــو شکــــن
کـــز همـــه شــــیرینســـخنی گـــوش مانــــد
ج) لیـــک چنـــان خیـــره و خامــــوش مانـــد
داده تـنـــــش بـــــر تـــــن سـاحـــــل یَلــــه
د) راســــت بـــــه مــانـنــــد یــــکی زلزلـــه
 )4الف – د – ج  -ب
 )3ب – ج – د – الف
 )2الف – ب – د – ج
 )1ب – الف – د – ج
 -191آرایههای«جناس تام» و «کنایه» را در همه ابیات زیر میتوان یافت به جز بیت گزینهی .......
 )1بر سـرم قاتل اگـر بـار دگـــر خواهـد گذشـت
 )2نه مـن از پـردهی تقـوی بـه در افتـادم و بـس
 )3هــــزار عـــقدة چــین را یـــک انقـــالب گشــود
 )4خـــرّم شـــــده بــــــاغ از تــــو چـــون جنّــت

زندگـــــی را بــا دم تــیغش ز ســر خــواهم گرفــت
پــدرم نیــــز بهشــت ابــد از دســت ،بـهــشـــــت
ولــی بــه چــین دو زلفــت شکــســــت شــانهی مــا
چـــــون بــــــاغ تـــــو نـــــیست بــاغ در عالـــم

 - 191در کدام گزینه ،آرایه «حُسن تعلیل» و «ایهام» به کار رفته است؟
 )1تــــــا چــشــــم تــــو ریـــــخت خــون عشّـــاق
 )2چون جامههـا بـهوقـت مصیــبــت ســـیه کننـد
 )3بــه صـدق کـوش کـه خورشـید زایـد از نفَســت
 )4کس در جهان نـدارد ،یـک بنـده هـم چـو حـافظ

(تالیفی )98

زلـــــــف تـــــو گـــرفـــــت رنـــــگ مـــاتم
مـــــن مـــــوی از مصیبـــت پیــری کــنم ســیاه
کــــه از دروغ ســـیهروی گشــت صــبح نخســت
زیرا کـه چـون تـو شـاهی ،کـس در جهـان نـدارد

 -192ترتیب توالی ابیات زیر ،از جهت داشتن آرایههای«حسآمیزی ،حُسن تعلیل و تناقض» کدام است؟
الف) ابر از آن پیدا شـود کـز رشـک خورشـید رخـت
ب) بــــرای رســیــــدن چـــــه راهــــی بـــریـــدم
ج) دل به دست آن نگار شـوخ و شـنگ افتـاده اسـت
د) گــر چــه جــــز تــلــخـــی از ایّـــــام ندیـد
 )1الف – ج – د

 )2د -الف – ج

 )3د – ج  -ب

 )4د -الف -ب
(تالیفی )98

همچو نسـیم از ایـن چمـن پـای بـرون کشـیده ام
جــانی و لطـــیــــفـــــهی جــــهــــانــــــی
همدم گل نمـی شـود یـاد سَـمَن نـــمی کــنــــد
رو بــــه پـــیـــــش ســـگــــان کـــــوی ،انــداز

 -194در کدام بیت شیوه بالغی به کار نرفته است؟
 )1اگــر آن تــرک شــیرازی بــه دســـت آرد دل مــا را
 )2ســـاقـــیــــــا بـــرخــــیــــز و در دِه جـــام را
 )3دوش آگهــی ز یـــار ســفــــرکـــــرده داد بــاد
 )4حـــســـن تــــو هـــمــیـــشه در فـزون بـاد

(تالیفی )98

آســتــیـــن بـر رخ نــهد بـا دامــن تـر ،آفتـاب
در آغـــــاز رفــتـــــن بـــــه پــایـــان رســــیدم
طـفل بازیگوش را آتش بـه چنـــگ افتـاده اسـت
هـــر چــــه خــواهـــی سـخنش شـیرین اسـت

 -193در کدام بیت «شیوه بالغی» به کار رفته است؟
 )1بـس کـه جفـا ز خـار و گـل دیـد دل رمیـدهام
 )2ای ســـــــرو حــــدیــــقـــــهی مــعــــانی
 )3سرو چمـان مـن چـرا میـل چمـن نمـی کنـد؟
 )4ایــــن کـــــه دل نـــــام کـــردهای بــه مجــاز

(تالیفی )98

(تالیفی )98
بــه خــال هنــدویش بخشــم ،ســمرقند و بخــارا را
خــــاک ،بـــر ســـــر کـــــن غــــــم ایّـــــام را
مـــــن نــیــــز دل بــه بــاد دهــم هرچــه بــاد بــاد
رویـــــت هـــمــــــهســــالــــه اللــهگــون بــاد
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(تالیفی )98

 -195در کدام بیت «ایهام و واجآرایی» به کار رفته است؟
خـوردن خـــون دل خلـــق بـه دســـتان تــا چنــد؟
صبــــر پیـــدا و جـــگرخوردن پنــــهان تــا چنــد؟
تـشـــنه بازآمــدن از چشــمهی حـــیوان تــا چنــد؟
تــو ز مـــا فـارغ و مـا از تــو پــریشان تـا چنـد؟

 )1رنگ دستت نه بـه حنّاسـت کـه خـون دل ماسـت
 )2بــیــم آن اســـت دمـــادم کـــه بـــرآرم فریـاد
 )3خـــار در پــــای گـل از دور بـه حســرت دیـدن
 )4آخــر ای ســنـــگــدل سیــمزنخـدان تـا چنـد

 -191ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «جناس تام ـ حسن تعلیل ـ تشخیص ـ تشبیه» کدام است؟
الـــف) تـــا تماشـــای وصـــال خـــود کنـــد

نـــــور خـــــود در دیـــــده بینـــــا نهـــــاد

ب) جهــان چــاهی اســت بــی بــن بــر ســر راه

نشــــاید مســــت خفــــتن بــــر ســــر چــــاه

ج) نــه هــر درخــت تحمّــل کنــد جفــای خــزان

غـــالم همّـــت ســـروم کـــه ایـــن قـــدم دارد

د) بیـــا و بـــرگ ســـفر ســـاز و زاد ره برگیـــر

کـــه عاقبـــت بـــرود هـــر کـــه او ز مـــادر زاد

 )1د ـ الف ـ ج ـ ب

 )2د ـ ج ـ الف ـ ب

 )3الف ـ ب ـ ج ـ د

(تالیفی )98

 )4الف ـ ب ـ د ـ ج

(تالیفی )98
 -197در کدام بیت هر سه آرایه «استعاره ـ تشبیه ـ جناس» دیده میشود؟
از تـــب و تـــاب جگـــر ســـوختهگـــانش چـــه خبـــر؟
 )1هــر کــه دودی نرســیده اســت بــدو ز آتــش عشــق
چــون صــبر تــوان کــرد کــه مقــدور نمانــده اســت
 )2صـــبر اســـت مـــرا چـــارهی هجـــران تـــو لـــیکن
ور چــه سرگشــته بــود گــرد زمــین همچــو فلــک
 )3مـــرد ثابـــت قـــدم آن اســـت کـــه از جـــا نـــرود
چون رسـد در دیگـری هـر کـس کـه از خـود بازمانـد؟
 )4مــرد حــق را چــون شناســد زاهــد خــود ناشــناس
 -198آرایههای بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«گــر آن شــیریندهــن لــب را بــه شــکّرخنده بگشــاید
 )1کنایه ،پارادوکس ،حسآمیزی ،استعاره
 )3تلمیح ،ایهـــام ،مجــاز ،حسآمیــزی

(تالیفی )98
کــف خســرو بــه خــاک تیــره ریــزد خــون شــیرین را»
 )2مجــاز ،استعــاره ،تناسب ،پارادوکس
 )4تنــاسب ،تلمیح ،ایهام ،اسلوب معادله

 -199در کدام بیت هر دو آرایهی مقابل آن به درستی آمده است؟
گنــــــــــاه اول ز حــــــــ ـوّا بــــــــــود و آدم
 )1حـــدیث عشـــق اگـــر گـــویی گنـــاه اســـت
طلبکــــــار وصــــــال دُرّ شــــــهوار معــــــانی را
 )2لبی خامش تـر از گـوش صـدف آمـاده مـیبایـد
تـــــا روی نبینـــــدت بـــــه جـــــز راســـــت
 )3چشــــــم چــــــپ خویشــــــتن بــــــرآرم
مـــیکشـــد خـــار در ایـــن بادیـــه دامـــان از مـــن
 )4نــه همــین مــیرمــد آن نــو گــل خنــدان از مــن
 -211در کدام گزینه هر دو آرایه کنایه و ایهام به کار رفته است؟
 )1آتـــش از خانـــهی همســـایهی درویـــش مخـــواه
 )2مـــرا بـــه هـــر چـــه کنـــی دل نخـــواهی آزردن
 )3گرچه با دلق ملمّع (رنگارنگ) مِی گلگون عیب است
 )4هنــــر بیــــار و زبــــان آوری مکــــن ســــعدی

(تالیفی )98
(تشبیــه ـ تلمیـح)
(تشخیص -استعاره)
(ایهام ـ پارادوکس)
(تکــرار ـ استعـاره)

(تالیفی )98
کآنچــــه از روزن او مــــی گــــذرد دود دل اســــت
کــه هــر چــه دوست پسندد به جای دوست رواست
مــی کــنم عیـــب کــز او رنــگ ریـــا مــی شـــویم
چــه حاجــت اســت کــه گویــد ،شــکر کــه شــیرینم
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