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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ

چنـين دو   توان مثال و مصداقي براي مصـراع اول دانسـت؛ هـم    م را ميي نخست، مصراع دو در بيت گزينه 1 ي گزينه -1
 .ها را با هم عوض كرد وان جاي آنت و ميمصراع به يكديگر وابستگي دستوري ندارند 

سياهان و گناهكاران  ي نامه مورد توجه است نه طرف سفيد آن، توجه عفو خدا هم به نامه شده كه طرف نوشته چنان هم :معناي بيت
 !ي اعمال سفيد دارند كه نامه است نه كساني

 

مثـال و  در مصـراع ديگـر بـراي سـخن خـود      گويد و  ، شاعر در يك مصراع سخني مي»اسلوب معادله«ي  در آرايه
باشـند؛ يعنـي بـه هـم      مسـتقل دو مصراع از نظر دستوري نيز بايد ). شرط اصلي اسلوب معادله( آورد  مي مصـداق 

 .ها را عوض كرد تا بتوان جاي آن) يكي پايه و ديگري پيرو نباشد(باشند  وابستگي دستوري نداشته
 

مصراع ديگر در نظر گرفت؛ بنابراين اولين شـرط اسـلوب   مثال و مصداق توان  اع را نميي ديگر، هيچ يك از دو مصر در سه گزينه
 :به اين نمونه هم توجه كنيد.ارزش است ها بي جايي مصراع به معادله در اين سه بيت برقرار نيست و شرط امكان جا

 

 )82سراسري (است؟  كار نرفته به» اسلوب معادله«در كدام بيت 
 كس به سر نزند كه غير شمع، گلي هيچ/ چنان روزگار افسرده است در اين بهار ) 1 
 ي شكسته نخيزد صدا درست از كاسه/ شكستگان  حسن بيان مجوي ز ما دل) 2 
 مغز چون لب واكند رسوا شود ي بي پسته/ هاي انسان از سخن پيدا شود  كمالي بي) 3 
 گرفتن لشكر بشكسته را پيش ره نتوان/ ريزان حواس  الزم پيري است صائب، برگ) 4 
 

چنـين شـرط    ها مثال و مصداقي براي مصراع ديگر نيست؛ هـم  ي نخست هيچ يك از مصراع در گزينه :پاسخ تست
 .باشد، زيرا مصراع دوم پيرو مصراع اول است استقالل دستوري دو مصراع در اين بيت برقرار نمي

شود، از  اي بزنند، صدا به خوبي از آن بلند نمي كسته ضربهي ش طور كه اگر به كاسه همان :ي دوم معناي بيت گزينه
مصراع دوم مثال و مصداقي براي مصـراع اول  . (گويي و حسن بيان داشت توان انتظار خوش شكسته نيز نمي فرد دل

 .)است
ن از تـوا  خورده را گرفـت، نمـي   نشيني لشكر شكست توان جلوي عقب گونه كه نمي همان :ي چهارم معناي بيت گزينه

 .) مصراع دوم مثال و مصداق مصراع اول است. (تنزّل يافتن حواس هنگام پيري نيز جلوگيري كرد
 

بـه  » عاقـل بـودن  «نما است؛ يعني  ي متناقض ي آرايه پديدآورنده» عاقل بودنِ مجنون«ي نخست،  در گزينه 3 ي گزينه -2
 ).كه اين دو مفهوم، متضاد هستند درحالي(است  نسبت داده شده» مجنون«

ي  بينيد كه در ايـن بيـت نيـز آرايـه     مي! گنجد پروراند كه او در خيال نمي گويد خيال كسي را در سر مي ي دوم شاعر مي گزينه در
. ي تناقض زيبايي اسـت  است، پديدآورنده» هوش«محرم » هوش بي«ي چهارم اين مطلب كه فقط  در گزينه. نما وجود دارد متناقض

 :اي ديگر نمونه !).»هوش بي«باشد نه » هوش«احب محرم و ص» باهوش«قاعدتاً بايد (
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 )83سراسري (به كار نرفته است؟ » نما متناقض«ي  در كدام بيت آرايه
 ترش بايد كرد چون چنين است پس آشفته/ ي او موجب جمعيت ماست  زلف آشفته) 1 
 كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم/ از خالف آمد عادت بطلب كام كه من ) 2 
 كه مفلسيم و نداريم هيچ دستاويز/ گشاي تو چنگ  زديم در خم زلف گره )3 
 گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد/ گفتم كه كفر زلفت گمراه عالمم كرد ) 4 
 

 .داند خود مي آرامش و آسودگي خياليار را سبب  پريشانهاي اول و دوم، شاعر گيسوي  در گزينه :پاسخ تست
دو مفهـوم  . (اسـت  را بـه او نشـان داده   راهاست و هم  كرده گمراه، شاعر را هم »زلف يار«ي چهارم،  در بيت گزينه

 .ي سوم را انتخاب كرديد آفرين بر شما كه گزينه.) است به زلف يار نسبت داده شده راه نشان دادنو  گمراه كردنمتضاد 

 سـوم ي  آب است؛ اما در گزينه چوب نسبت به) چگالي(حجمي  تر بودن جرم دليل فرونرفتن چوب در آب، كم 3 ي گزينه -3
شـرم دارد؛  ) چـوب (ي خـويش   كند كه آب از فروبردن پرورده داند؛ بنابراين ادعا مي مي) درخت(ي چوب  دهنده شاعر آب را پرورش

 .اسـت  ذكرشـده ) شرم داشـتن آب ( غيرواقعيعلّتي زيبا و ) فرونرفتن چوب در آب(بينيم، در اين بيت براي موضوعي  طوركه مي همان
 .شده در مصراع اول مربوط است است اما اين دليل به موضوع مطرح ي نخست نيز دليل ذكرشده در مصراع دومِ گزينه

آيـد؛ منظـور از    پديـد مـي  » حسن تعليل«ي  ذكر كند، آرايه غيرواقعيهرگاه شاعر براي موضوعي دليلي شاعرانه و 
 .در عالم واقع، هيچ ارتباطي با موضوع نداشته باشد  شده، دليل ارائه غيرواقعي بودن، اين است كه

ي سوم سرو در  اما در گزينه). ي مصرّحه استعاره(است » باال يار بلند«استعاره از » سرو«ي نخست،  در گزينه 1 ي گزينه -4
 .است كار رفته معناي واقعي خود به

هه «و اگـر   آيـد  ميي مصرّحه به وجود  استعاره ،جاي مشبه بنشيند به اگر مشببـه همـراه يكـي از اجـزا يـا      » مشـب
 .گيرد شكل مي ي مكنيـّه استعارهي  ذكر شود، آرايه »به مشبه«هاي  ويژگي

 آلود ديدم خرد را ديده خواب/ ز عشق آفاق را پردود ديدم  :مثال 
آورد،  د و از آن دود برميافت چنان كه آتش در خار و خاشاك مي است؛ زيرا هم» آه«استعاره از » دود«در اين بيت، 

را بـه  » آه«آورد؛ پس شاعر در ذهن خـود   كشد و از نهاد او آه و ناله برمي عشق و غم نيز در وجود انسان شعله مي
 ← اسـت  اسـتفاده كـرده  ) بـه  مشـبه (» دود«باشـد، از   كه مشـبه مـي  » آه«تشبيه كرده و به جاي استفاده از » دود«

 ي مصرّحه تعارهاس
 .)ي آن صحبت خواهيم كرد البته در اين بيت، يك تركيب اضافي استعاري نيز داريم كه درباره(
 »كو نسيمي ز عنايت كه كند بيدارم/ ي او شد در خواب  ي بخت به افسانه ديده«

تشـبيه  » نسـان ا«را بـه  » بخـت «است؛ زيرا شاعر در ذهـن خـود،   » ي مكنيـّه استعاره«ي يك  پديدآورنده ،تركيب
ه پديـد    همـراه كـرده و يـك اسـتعاره    » بخـت «بـا   را كه از اجزاي انسان است، » ديده«گاه  است و آن كرده ي مكنيـ
 .)ي مكنيه تشخيص هم هست اين استعاره.( است  آورده

 :شود ناميده مي» ي استعاري اضافه«اليه بيان شود،  به صورت مضاف و مضافاي كه  ي مكنيه ستعارها
) خيـال بـه پرنـده ماننـد شـده     ( ، بارش افكـار،پرواز خيـال  )شده شعر به گل تشبيه(ي بخت، شكفتن شعر  ديده
 ...هاي حكومت و ستون
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. چيسـت » مآلـود ديـد   خرد را ديده خواب«موجود در مصراع  ي ي مكنيـّه استعارهتوانيد مشخّص كنيد كه  حاال مي
 :حاال به اين تست پاسخ دهيد و) ي خرد ديده = خرد را ديده: راهنمايي(
 

 ؟شود نميديده » استعاره«ي  در كدام گزينه آرايه
 از يمن دعاي شب و ورد سحري بود/ هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ ) 1 
 بتي لشكرشكن دارم لمنَّةاللّه و ا بحمد/ گَرَم صد لشكر از خوبان به قصد دل كمين سازند ) 2 
 يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني/ تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني؟  دال) 3 
 در رهگذار باد نگهبان الله بود/ هر كاو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد ) 4 

دليـل  . (اسـت  ي تشبيهي است؛ يعني سعادت به گنج تشـبيه شـده   اضافه» گنج سعادت«، ي نخست گزينهدر  :پاسخ
 .)خودتان پيدا كنيدشباهت را 

 به جاي آناست كه به دليل همانندي » محبوب زيبارو«استعاره از » بت«: ي مصرحه داريم ،استعارهي دوم گزينهدر 
ي مصـرحه   اسـتعاره » چاه ظلماني«و » زندان«، ي سوم گزينهدر ) پرستش برانگيزي: دليل شباهت. (است به كار رفته

رو هسـتيم و   است، با تشـخيص روبـه   را صدا زده» دل«چنين چون شاعر  هم .باشد از دنيا و ماديات و تعلّقات آن مي
 .ي مكينه است نوعي استعاره ،دانيم كه هر تشخيصي مي

؟بله، بذر و شود كاشت چه چيزي را مي: رو هستيم ي مكنيـّه روبه ، با دو مورد استعارهي چهارم گزينهدر مصراع اول 
سخن » بذر و دانه«كه از  است، اما به جاي آن مانند كرده» بذر و دانه«را به » رمه«دانه را؛ پس شاعر در ذهن خود 

بـذر و  «ي مكنيــّه از   اسـتعاره » مهـر « ←است را به مهر نسبت داده) كاشتن(هاي آن  به ميان آورد يكي از ويژگي
 .است» دانه

ا بـه     مانند كرده..... را به ..... باغ؛ پس شاعر در ذهن خود، ي گل يا  از بوته چينيم؟ ما از چه چيزي گل مي اسـت، امـ
» خـوبي « ←اسـت  نسـبت داده ..... بـه  ) تـوان از آن گـل چيـد    كه مـي  اين(هاي آن را  ، يكي از ويژگي.....جاي ذكر 

 .كرديد ي اول را بايد انتخاب مي گزينه←است » ي گل يا باغ بوته«ي مكنيـّه از  استعاره

 .است» مردم جهان«بيت مجاز از   در اين» جهان« 3 ي گزينه -5

كـه ميـان ايـن دو واژه در خـارج از كـالم       طـوري  ي ديگر به اي به جاي واژه دانيد، به كار رفتن واژه كه ميطور همان
 :عبارتند از ازي مجها ترين رابطه رايج. نام دارد» مجاز«اي برقرار باشد،  رابطه

 كل به جاي جزء) 2 جايگاهي) 1 
 اي وسيله) 4 جاي كل جزء به) 3 
 جنسي هم) 5 

بگرديد كه در معنايي غير  اسميرا در كالم پيدا كنيد، نخست به دنبال » مجاز«كه  ها، براي آن ها و تمرين در تست
اگـر   ي ميان دو واژه دقّت كنيـد؛  اه به رابطهگ آن. باشد به كار رفته) اسمي ديگري جا به(از معناي حقيقي و معمولش 

شود و اگر از نـوع هماننـدي نبـود، مـا آن را در      ي مصرحه مطرح مي اين رابطه از نوع همانندي بود، بحث استعاره
ي ميـان دو واژه پـي    كنيم؛ پس براي رسيدن به پاسخ مجاز، الزم نيست كه حتماً به رابطـه  مطرح مي» مجاز«بحث 

از نـوع شـباهت   ) معناي حقيقـي و معنـاي مجـازي   (ي ميان دو واژه  كافي است مطمئن شويد رابطه ببريد بلكه فقط
 .نشود نيست تا مجاز با استعاره اشتباه گرفته



 )دكتر هامون سبطي( زبان و ادبيات فارسي  پايان مرداد اي دورههاي  تست

مجـاز از  » اتوبـوس «ي دوم،  در گزينـه . اسـت  مجاز از زمـين زمـين زراعـي   » زراعت« ، ي نخست گزينهدر  3 ي گزينه -6
 .روابط مجاز را خودتان مشخّص كنيد. است) بند يا دست(زنجير جاز از م» هنآ«ي چهارم،  و در گزينه» مسافران اتوبوس«
توان معنـايي   از كدام واژه مي ي سوم گزينهي اين موارد، كار سختي باشد؛ قبول، اما خودمانيم در  بردن به هرسه فرض كنيم كه پي(

 )اش برداشت كرد؟ غير از معناي حقيقي

 .است شده تشبيه» انتها ايي بيدري«به » عشق«، ي نخست گزينهدر  2 ي گزينه -7
 .است است و هيچ تشبيهي در اين بيت پديد نيامده كه وقتيبه معني » چو«ي دوم  در گزينه

. شـود  مـي  ي مكنيـّه نيز ديده البته در مصراع اول اين بيت، يك استعاره. است مانند كرده» صبح«، شاعر خود را به ي سوم گزينهدر 
» خورشـيد «بـه  » رخ محبـوب «است؛ بنابراين در نظر شـاعر،   فروزان و روشن كرده رخ يارشاعر را  ي در اين مصراع، خلوت شبانه

 .است مانندشده
چنين در مصـراع دوم ايـن بيـت، شـاعر      هم.) وجه شبه را خودتان بگوييد. (ي تشبيهي است اضافه» ابر هدايت« ي چهارم، گزينهدر 

 .است تشبيه كرده» گرد«خود را به 

سـنگ بـه دسـت    «چنين در اين بيـت،   است؛ هم» شدن تسليم«كنايه از » سپرانداختن«نخست،  ي در گزينه 2 ي گزينه -8
 .دانست» ضعيف و شكننده بودن«و » رحم بودن قوي و بي«توان كنايه از  ترتيب مي را به» آبگينه به دست داشتن«و » داشتن

 .»سوختن شدن و دل ناراحت«اي است از  كنايه» بريان شدن«ّم،  ي سو در گزينه
 .باشد مي» حركت سريع«از  -و البته اغراق -كنايه» برآمدن خاك نعل به ماه«ي چهارم نيز  در گزينه

  3 ي گزينه -9

 ها تاحدامكان با  بهتر است به اين تستUها رد گزينهU  ،هـايي باشـيم كـه يكـي از      دنبـال گزينـه   يعني ابتدا بهپاسخ دهيم
 .نشود ديدهها با قطعيت در بيت موردنظر  شده در آن هاي مطرح آرايه

 

راحتـي   ها بـه  ، كدام آرايه4و  3هاي  ها گزينه حاال بين آرايه. ي دوم با تضمين شود و گزينه ي نخست با اسلوب معادله رد مي گزينه
 ي سوم هاي گزينه شود؟ بله، آرايه در بيت تست پيدا مي

و » صـبا  -سـبا «ميـان   :جنـاس ) // ي سرزمين سـبا  ملكه(رت سليمان و بلقيس ي ميان حض اشاره دارد به ماجراي عاشقانه :تلمـيح 
 .است ي تشبيهي است كه در آن بادصبا به پيك و قاصد مانند شده اضافه» پيك صبا« :تشبيه. // برقرار است» روانه -روان«

است كـه   شده ههاي كافي آموزش داد با نمونه) جلد اول(هايي در كتاب همايش ادبيات  حل چنين تست روش 3 ي گزينه -10
 :پردازيم اي است؛ پس فقط به پاسخ تست مي هاي دوره ي دوم تست بخشي از برنامه

 //سـخنِ تلـخ   ) رينيِشـي (حـالوت  : نمـا  متنـاقض . // آميـزي دارنـد   هـر دو حـس  » سـخن تلـخ  «و » حالوت سخن« :آميـزي  حس
 .و مراعات نظير بيت هم آشكار است اسلوب معادله


