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فرایند تشبیه

 هرگاهمابادیدنیااحساسکردنچیزیکهدرحضورماناست،بهیادچیزیکهقباًلباآنبرخورد
داشــتهایم،بیفتیم،درذهنمافرآیندتشــبیهرویدادهاســت.بهآنچهدرحضورماست،»مشبه«وبه
آنچهدرذهنماشــکلگرفته،»مشّبهٌبه«میگویند.حاالبســتهبهاینکهمااینفرآیندذهنیرابهچه

شکلبرزبانبیاوریمسهنوعآرایهتعریفشدهاست:

آرایٔه تشبیه:مشبهومشّبهٌبههردوذکرمیشوند.

حه )آشکار(:مشّبهٌبه،جایمشبهبهکارمیرود. آرایٔه استعارٔه ُمَصرَّ

آرایٔه استعارٔه َمکنّیه )پوشیده(:مشبهبههمراهیکیازویژگیهایااجزایمشّبهٌبهذکرمیشود.

Gدرهرســهآرایٔهتشبیه،استعارٔهمصّرحهواســتعارٔهمکنّیه،فرآیندذهنییکسانیاتفاقمیافتدکه
ماآنرافرآیندتشــبیهنامگذاریکردیم.فقطچگونگیبیاناینفرآیندذهنی،باعثایجادتفاوتمیان

اینسهآرایٔههمجنسمیشود.1

آرایٔه تشبیه

 درآرایٔهتشــبیهدواســمبرپایٔهاشــتراکیکهدرصفتیدارند،بههممانندمیشــوند؛مورداصلی
رامشــبهوموردیراکهمشــبهبهآنتشــبیهمیشود،مشــّبهٌ بهمینامند،صفتمشــترکمیانمشبهو

مشّبهٌبه،دلیلشباهتیاوجه شبهنامیدهمیشود.2
گاهیدرتشــبیهازواژههاییازقبیِل»مثِل«،»ماننِد«،»بســان«،»بکردار«،»همچون«و...اســتفاده

میکنیمکهبرهمانندیداللتدارندوبهآنهاادات  تشبیهمیگویند.

پسبهطورخالصهمیتوانگفتکههرتشبیه»حداکثر«ازچهارعنصر)پایه،رکن(پدیدمیآید:
4. ادات تشبیه 3. وجه شبه  2. مشّبهٌ به  1. مشبه 

برایآشناییبااینآرایههایادبیبسیارزیباومهمبهبررسیساختارتشبیهدراینبیتمیپردازیم:

1.حتیآوردنمثال)واسلوبمعادله(نیزنوعیفرآیندتشبیه)نهآرایٔهتشبیه(استکهدرآنشباهتیمیاندوموضوعمییابیم
ویکیرابهعنوانمثالدیگریمیآوریم.

2.معمواًلاینصفتدرمشّبهٌبهبرجستهتروآشکارتراست.
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»خوش�بخت�آن�که�مادر�دانا�به�روز�و�شب�/�چونان�فرشته�بر�سر�او�سایه�گستر�است«
نخستازخودمیپرسیمکهچه چیزی به چه چیزی تشبیه شده است؟
پاسخ:مادربهفرشتهتشبیهشدهاست←مادر:مشبه،فرشته:مشّبهٌبه

سپسازخودمانمیپرسیمشاعربهخاطراشتراکدرکدامصفتمادررابهفرشتهتشبیهکردهاست؟
پاسخ:بهایندلیلکههردوازانسانمراقبتومحافظتمیکنند.

حالمیپرسیمکهآیادراینبیتبهاینموضوعاشارهشدهاستیانه؟
پاسـخ:بله؛زیرابه»سایهگسـتربودن«اشـارهشدهاسـتکهبهمعنایمراقبتومحافظتاسـت←سایهگستربودن،

وجهشبهاست.
درنهایتدقتمیکنیمکهآیادراینتشبیهازاداتتشبیهاستفادهشدهاستیانه؟

پاسخ:بله؛چونان،اداتتشبیهاست.
پسدراینبیتشاعردستبهتشبیهایزدهاستکهدرآن،هرچهارعنصر)رکن(تشبیهذکرشده؛امااغلباوقات

معمواًلیکیادوجزءازتشبیهحذفمیشود.

Iبهمشــبهومشــّبهٌبه،»دوطرفتشبیه«گفتهمیشودوهیچتشــبیهیبدونذکرمشبهومشّبهٌبه
شکلنمیگیرد.)مگراینکهمشبهبهقرینٔهلفظیحذفشدهباشد.(

Iحذفوجهشــبهباعثمیشــودکهذهنخوانندهبهتکاپوبیفتدتادلیلشــباهتراخودکشــف
کند؛درواقعباحذفوجهشــبه،خوانندهدرآفرینشتشبیهباپدیدآورندٔهاثرهمراهمیشودواینباعث
لــذتادبیمیگردد؛بههمیندلیلحذفوجهشــبهبیشازحذفاداتتشــبیهبرارزشهنریکالم

میافزاید؛نمونه:
»مادرمدرمهربانیمثلفرشتهاست«←»مادرممثلفرشتهاست«

 گاهیدرزبانادبی،مشبهومشّبهٌبهبهکمککسرهبههممیپیوندندوبهصورتاضافٔهتشبیهی
بیانمیشوند؛چندنمونه:

قِدسرو،تیِرمژگان،کیمیایعشق1،بیابانگمراهی،نوِردانشما،ماِهرخسار،زنجیرگیسو2

1.درترکیب»کیمیایعشـق«ازآنجهتعشـقبهکیمیاتشـبیهشدهاسـتکهعشـقنیزمانندکیمیاکهمسرابهطالتبدیل
میکندوجودناچیزانسانرابهوجودیکمالیافتهتبدیلمینماند.

2.وجهشبهدراضافٔهتشبیهِی»زنجیرگیسو«،نخستآناستکهدرگذشتهگیسورابهصورتحلقهحلقهمیبافتندودومآنکه
همانگونهکهزنجیرانسانرااسیرمیکند،گیسویدلدارنیزعاشقرااسیرخودمیگرداند.
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پساضافٔهتشبیهیحالتیازتشبیهاستکهدرآنمشبهومشّبهٌبهصورتمضافومضافالیهمیآیند.

تست آموزشی: در کدام گزینه »آرایٔه تشبیه« وجوددارد؟
2(پستٔهبیمغزچونلبواکند،رسواشود 1(آدمیپیرچوشدحرصجوانمیگردد

4(بهرخبرنهادازدودیدهدوجوی 3(زدشبرزمینبر،بهکردارشیر
پاسخ تحلیلی: 

Mهمانگونهکهدرتعریِفتشبیهگفتهشد،مشبهومشّبهٌبهدواسمجداازهماند؛یعنیدرعالِم
واقع،دوواقعیتمســتقلاند.همچنینذکرمشبهومشــّبهٌبهبرایپیدایشآرایٔهتشبیهالزامیاست

مگراینکهیکیازآندو)مشبه(بهقرینٔهلفظِیجملههایقبلیحذفشدهباشد.
درگزینٔهنخست،نمیتوانگفتکهآدمیبهپیریاحرصبهجوانتشبیهشدهاست؛زیرادراینبیت»پیر«
و»جوان«صفتآدمیوحرصهسـتدوخودواقعیتمسـتقلیدرعالمخارجنیسـتند)ماکسیبهنام»پیر«
یـا»جـوان«نداریـمبلکههرفردیمیتواندپیریاجوانباشـدوپیروجوانصفتانسـانهسـتندنهانسـانی

مستقل.(
درگزینٔهدومنیز»بیمغز«و»رسوا«صفتپستهمیباشندوخودواقعیتمستقلیدرعالمخارجنیستند.

درگزینٔهسوم،شاعرنهادجمله)او(رابه»شیر«مانندکردهاستوایندو)»او«و»شیر«(دوشخصمستقل
درعالـمخارجهسـتند)شـرطاولبرقراراسـت(.گرچـهدراینمصراعنهـادجملهذکرنشدهاسـت؛امااین
موضوعبهدلیلحذفبهقرینٔهلفظیرویدادهاستومیتواننهادجملهرابهکالماضافهکرد:او)رستم(

زدشبرزمینبهکردارشیر.
درگزینٔهچهارم،شاعردرذهنخوداشکهایروانبرچهرهرابه»جوی«مانندکردهاستوایندو)»اشک
روان«و»جوی«(دوموردجداازهمومسـتقلدرعالمخارجهسـتند.)شـرطاولبرقراراسـت.(اماشـرط
دومبرقرارنیسـت؛زیرامشـبه)اشـکروان(دراینمصراعذکرنشدهاسـت؛مشـبهباقرینٔهلفظینیزحذف
نشدهاست؛زیراهرگاهجزئیازجملهبهقرینٔهلفظیحذفشود،همیشهجایآندرجملهمحفوظاستو

میتوانآنرابهجملهاضافهکرد؛امادراینمصراعجاییبرایافزودن»اشکروان«وجودندارد.
پسدراینجمله»جوی«جایگزین»اشکروان«شدهاستوهرگاهدرکالم،مشّبهٌبهجایگزیِنمشبهشود،
آرایـٔهتشـبیهبـهآرایٔهاسـتعارهتبدیلمیگرددکـهاینآرایهدرصفحـاتبعدیبهصورتجداگانهایبررسـی

خواهدشد←بایدگزینٔه دومراانتخابمیکردید.

تست آموزشی: در کدام گزینه، هر چهار رکن تشبیه ذکر شده است؟
2(چوغنچهگرچهفروبستهاستکارجهان 1(چوننمودرخشاهدآرزو

4(َبَرشچونَبِررستمزالبود 3(چوجوشنبپوشیدپرخاشجوی
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پاسخ تحلیلی: 
درگزینٔهنخست»آرزو«به»شاهد«)یارزیبارو(مانندشدهاست؛وجهشبه:هردودلخواهاندوبرایرسیدن
بهآنهابایدتالشکرد)وجهشـبهذکرنشدهاسـت(.اداِتتشـبیهنیزدراینمصراعذکرنشـدهزیرا»چو«در

اینمصراعدرمعنی»هنگامیکه«بهکاررفتهاست.
درگزینٔهدوم،»کارجهان«)مشبه(به»غنچه«)مشّبهٌبه(مانندشدهاست؛وجهشبه:همکارجهانفروبسته
اسـتهمغنچهفروبسـتهاسـت←وجهشـبهذکرشدهاسـت؛»چو«دراینمصراعبهمعنِی»ماننِد«بهکار

رفتهاست←اداتتشبیهنیزذکرشدهاست.
درگزینٔهسوم،»چو«بهمعنی»هنگامیکه«آمدهودراینمصراعهیچتشبیهیوجودندارد.

درگزینـٔهچهـارم،»َبـَرش«مشـبهاسـتو»بِررسـتِمزال«مشـّبهٌبهو»چون«اداتتشـبیه،اماوجهشـبهذکر
نشدهاست←انتخابگزینٔه دومنشانهدقتشماست!

تست آموزشی: کدام گزینه، پایه های تشبیِه موجود در این بیت را به درستی مشخص کرده است؟
»به رود سند می غلتید بر هم / ز امواج گران کوه از پی کوه«

1(مشبه:رودسند؛مشّبهٌبه:کوه؛وجهشبه:غلتیدن
2(مشبه:رودسند؛مشّبهٌبه:کوه؛وجهشبه:گرانی
3(مشبه:موج؛مشّبهٌبه:کوه؛وجهشبه:غلتیدن
4(مشبه:موج؛مشّبهٌبه:کوه؛وجهشبه:گرانی

پاسخ تحلیلی: 
روشـناسـتکهامواجرودسـندبهکوههاییکهدرپیهمقرارگرفتهاندمانندشدهاسـت←مشـبه:موج؛

مشّبهٌبه:کوه
حالازخودمیپرسیمچهصفتمشترکیمیانموجهایرودسندوکوههاوجودداشتهاستکهشاعرموج
رابـهکـوهمانندکردهاسـت؟مطمئنًاایـنصفتنمیتوندغلتانبودنباشـدزیراکوهنمیغلتـد!بلکهگرانی

)سنگینیوبزرگی(ویژگیمشترِکآندواست←بایدگزینٔهچهارمراانتخابمیکردید.

تسـت آموزشـی: در بیت »او را خود التفات نبودی به صید من / من خویشـتن اسـیر کمند نظر شدم« کدام پایه 
از پایه های تشبیه حذف شده است؟

4(اداتتشبیه 3(وجهشبه 2(مشّبهٌبه 1(مشبه
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پاسخ تحلیلی: 

Mنخستبادقتمشخصکنیدکهچه چیزی به چیزی مانند شده است؛آنگاهبهدنبالوجهشبه
واداتتشبیهبگردیدکهآیاذکرشدهاندیانه.

مشبه:نظر
مشّبهٌبه:کمند

وجهشبه:هر دو اسیر می کنندیاانساناسیرآنهامیشود)دربیتبهاینموضوعاشارهشدهاست.(
اداتتشبیه:ذکرنشده←گزینٔهچهارمرابایدانتخابمیکردید.

تسـت آموزشـی: از میان بیت های زیر، به ترتیب در کدام بیت هر چهار رکِن تشـبیه و در کدام بیت فقط دو رکن 
تشبیه دیده می شود؟

آ- صدف وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

ب- آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد، نیست باد

پ- آمد سوی کعبه سینه پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش

ت- چو شیران جنگی برآشوفتند / پر از خشم اندام ها کوفتند
4(پ-ب 3(آ-ت 2(پ-ت 1(آ-ب

پاسخ تحلیلی:
دربیتنخست،گوهرشناسان راز)کسانیکهرازهایارزشمندرامیشناسند(بهصدفمانندشدهاند.»وار«

اداتتشبیهاستوکلمصراعدوم،وجهشبِهایندو
دربیـتدوم،»بانـگنـای«مشـبهو»آتـش«مشـّبهٌبهاسـت.اداتتشـبیهبهچشـمنمیخورد.»وجـهشـبه«
تأثیرگذاریوسـوزندگیاسـتکهذکرنشدهاسـت.)درمصراعدوم»آتش«بهجای»سـوزوگدازعشق«آمدهو

استعارهازآناست.(
دربیتسـوم،»چون«درمصراعدوماداتتشـبیهو»کعبه«مشـّبهٌبهاسـت؛امامشـبهکجاست؟بلهبهقرینٔه
بیتهـایقبلـیحـذفشدهاسـتوچونجـایآندربیتمحفوظاسـتومیشـودآنرادربیتجاگذاری
کـرد،مشـکلیبرایتشـبیه،پیـشنمیآیـد:»]مجنون[همچـونکعبهحلقهدرگـوشنهاد.«دلیِلتشـبیِه
مجنونبهکعبهچیست؟اینکههردوحلقهدرگوشدارندبردِرخانٔهدوحلقٔهطالنصببودهاست.دردو

گوشغالمانهمحلقهمیکردندکهنشانٔهبندگیوبردگیبود.(
دربیتچهارم،میتوان»چو«را،هم»وقتیکه«معناکردوهم»ماننِد«کهباتوجهبهاینتست،بهتراستآن
را»ماننِد«درنظربگیریم؛دراینصورتسهرکِنتشبیهذکرشدهامابازهممشبه)پهلوانان=رستمواسفندیار(

بهقرینٔهلفظِیبیتهایقبلحذفشدهاست⇐انتخابگزینٔه نخستنشانٔهدقتباالیشماست!
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Gبرایتفکیکمشــبهازمشــّبهٌبهنبایدســادهانگارانهآنراکهاولآمدهاستمشبهودومیرامشّبهٌبه
فرضکرد!بلکهبایدازخودپرســیدکهکدامیکازایندودرحضورشــاعریانویسندههستندوقصداو

صحبتکردندربارٔهکدامیکازایندواست؛پاسخاینسؤال،مشبهرامشخصمیکند.

تست آموزشی: در کدام گزینه، »مشبه« درست مشخص شده است؟
1(آیینٔهسکندرجاممیاستبنگر/تابرتوعرضهدارداحوالُملکدارا

2(سرکشمشوکهچونشمعازغیرتتبسوزد/دلبرکهدرکفاوموماستسنگخارا
3(پروانهنیستمکهبهیکشعلهجاندهم/شمعمکهجانگدازمودودینیاورم

4(بدینزوروزردنیاچوبیعقالنمشوغّره/کهاینآننوبهارینیستکشبیمهرگانبینی
پاسخ تحلیلی:

درگزینٔهنخست،قصدواقعِیحافظسخنگفتناز»آیینٔهاسکندریه«استیا»جاممی«)=دلپاکعارف(؟
بله،دراینجا،»جاممی«مشبهاستو»آیینٔهاسکندرّیه«مشّبهٌبه)وجهشبه:جهانبینیودورنگری(

درگزینٔهدوم،شاعرمیگویدکهدردستانقدرتمنددلبرم)خداوند(،مومماننِدسنگخارااستیابرعکس؟
بله،مطمئنًابرعکس؛پس»سنگخارا«مشبهو»موم«مشّبهٌبهاست.)پاسخهمینگزینهاست.(درمصراع
نخسِتاینبیتنیزیکتشبیهدیدهمیشود:دلبر)خدا(ازرویغیرتتورامانندشمعخواهدسوزاند⇐

تو)»ت«درغیرتت(مشبهاستو»شمع«مشّبهٌبهو»سوختن«وجهشبه.
درگزینٔهسـوم،شـاعرآشـکارامیگوید:پروانهنیسـتم؛بنابرایندرمصراعنخستتشـبیهوجودندارد،امادر

مصراعدومخودرابه»شمع«مانندکردهاست.
درگزینٔهچهارم»زوروزردنیا«)مشبه(استوبه»نوبهاریکهبدونمهرگاننیست«)مشّبهٌبه(مانندشدهاست
)یعنینوبهاریکهخواهینخواهیپاییزوخزانداردودیرینمیپاید.(؛وجهشبه:ناپایداریوفناپذیری.

)البتهدراینجا،مخاطِببیتنیزبهبیعقالنتشبیهشدهاست،کهاصاًلبهماربطیندارد!(

G،تشــبیههاییکهدرآنهااداتتشبیهذکرنمیشودوتشبیهباالگوی»الفباست«بیانمیشود
ازچشمماندورنماند.

براینمونه،جملههاییمانند»منشـیرم«یا»توفرشـتهای«تشـبیهاتیهسـتندکهبهراحتیازچشـمدورمیمانند،
بهویـژهاگـرنهـاداختیاریرانیـزدرآنهاحذفکنیموبگوییم»شـیرم«،»فرشـتهای«؛مثاًلدراینمصراع:»کشـتی

شکستگانیمایبادشرطهبرخیز«جملٔهاولیکتشبیهاست:
کشتیشکستگانیم=مامانندکشتیشکستگانهستیم.
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)زبان 94( تست آموزشی: در کدام بیت، وجه شبه، محذوف است؟ 
1(زشرمچهرٔهچونآفتابتاندرصبح/ستارهخونشودازچشمآسمانبچکد

2(ناتوانبودم،بهبویشنیمشببرخاستم/تابهکویشچوننسیمافتانوخیزانبودهام
3(مقامکعبٔهوصلتودورافتادهاستازما/نهسازرفتناستآنجامرانهبرگنارفتن

4(آتشینداریزبانزاندلسیاهیچونچراغ/ِگردخودگردیازآنتردامنیچونآسیا
پاسخ تحلیلی:

درگزینٔهنخست،چهرٔهیاربهآفتابمانندشدهکهوجهشبِهدرخشندگیاستوذکرنشده.درادامه،ستاره
بهخونمانندشدهاسـتکهوجهشـبِهخیالیآن،سـرخرنگیاسـت)دراینغم،ستارههاخونینمیشوندو

ماننداشکخونآلودبرچهرٔهآسماننقشمیبندند.(کهذکرنشدهاست.
درگزینٔهدوم،شاعرخودرابهنسیممانندکردهووجهشبهرانیزآورده:»افتانوخیزانبودن«.

درگزینٔهسوم،وصلیاربهکعبهمانندشدهووجهشبههم»دورازدستبودن«استکهذکرشده.
درگزینـٔهچهـارم،زبـانبـهآتشمانندشـده،بدونآمدنوجهشـبه،امادرتشـبیهمعشـوقبهچراغوسـنِگ

آسیاب،وجهشبههاذکرشدهاند:»دلسیاهبودن«و»دورخودگشتن«)خودخواهیوخودمحوری(.

Iیکــیازســرنخهایتشــبیه،پیداکــردنجملههاییاســتکهدرآنهــاامری غیرممکــن مطرح
شدهاست؛پسبرخیازجملههایغیرممکنرا-ونههمٔهآنهارا1-میتوانبهیکتشبیهتبدیلکرد.

بـراینمونـه،اگرازمابپرسـنددربیـت»بانگاهغضبآلودهزند/بردلنازکمنتیرخدنگ«آرایٔهتشـبیهداریمیانه،
نبایدفوریبگوییمنه؛زیرادراینبیتامریغیرممکنمطرحشدهاسـتوشـایدبشـودآنرابهتشـبیهتبدیلکرد:با
نگاهخشمگیننمیتوانبهدلکسیتیرزدامامیشودگفتکه:نگاهغضبآلودٔهاومانندتیریدلنازکمرامجروح

میکند⇐تشبیهداریم.
یـادرعبـارت»ازتجـارببرایدفعحوادثسـالحهامیتوانسـاخت«امـریغیرممکنبیانشدهاسـت؛زیرابهواقع
نمیتوانازتجربهها،اسلحهساخت،امامیتوانگفتکه:برایماتجربههایمانمانندسالحاست⇐تشبیهداریم.

تست آموزشی: در مصراع دوم کدام گزینه تشبیه وجودندارد؟
1(عطاازخلقچونجوییگراورامالدهگویی/بهسویعیبچونپوییگراوراغیبدانبینی

2(درگردنمفکندهستگیسویاوکمندی/برکشتنمکشیدهستابرویاوکمانی
3(کسچونتوطریقپاکبازینگرفت/بازخمنشانسرفرازینگرفت

4(مادرسنگدلتتازندهاست/شهددرکاممنوتوستشرنگ

1.چونمثاًلدراغراقیامتناقضنمانیزامریغیرممکنمطرحمیشود.
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پاسخ تحلیلی:
درگزینٔهنخست»غیبدان«صفِتخداستونمیشودگفتکهدراینجاخداوندبهغیبدانتشبیهشده

است؛خداوندواقعًاغیبداناستواینفقطیکتوصیفاستنهتشبیه.
درگزینٔهدوم،روشناستکهابروواقعًانمیتواندکمانبِکشد← اینامرغیرواقعیرامیتوانبهیکتشبیه
تبدیلکرد:ابرویاومانندکمانیاسـتکهمیخواهدجانمرابسـتاند.)بههمینشـکلدرمصراعاولاین

بیتنیز،گیسوییاربهکمندیمانندشدهاستکهعاشقرااسیرخودنموده.(
درگزینـٔهسـوم،نیـزبـاامـریغیرواقعیروبهروهسـتیم:بازخموجراحتبدن،نمیشـودنشـانسـرافرازی
)مدالافتخار(گرفتامامیتوانآنرادرقالبیکتشبیهپذیرفت:زخمهایبدنتوماننِدمدالافتخارمایٔه

مباهاتتوست.)رویسخنباجانبازاست.(
درمصراعدومگزینٔهچهارمنیزباامریغیرممکنروبهروهستیم:شهدوعسلنمیتواندزهروشرنگباشد←عسل
دردهانمنوتوماننِدزهرخواهدبود؛پسدراینبیتنیزتشـبیهرامیتوانپذیرفت؛اماهمانطورکهمیبینیددر

اینجادوواژٔهمتضاد)شهدوشرنگ(بههمتشبیهشدهاندکهخودپدیدآورندٔهآرایٔهمتناقضنمانیزهست.

I.هرگاهدوواژٔهمتضادرابههمتشبیهکنیم،عالوهبرتشبیه،متناقضنمانیزداریم

اضافٔه تشبیهی

Iرایجترینشــکلتشبیهدرآزمونسراســری،اضافٔهتشبیهیاست.دیدیمکهاضافٔهتشبیهییکی
ازحالتهایآرایههایتشــبیهاستکهدرآن،مشبهومشــّبهٌبهبهکمککسرهبههماضافهمیشوندو

معمواًل)نههمیشه(ابتدامشّبهٌبهمیآیدوسپسمشبه.

اضافه های تشبیهی رایج
ماِه چهره1•مهِر )خورشیِد( رخ •شِب گیسو •طاِق ابرو •محراب ابرو�2

کماِن ابرو •تیِر مژگان •تیر نگاه •ناوِک نگاه�3

1.)چهرهایکهمانندماهاست.(
2.)وجهشبه:حالتقوسیشکِلابرو(

3.)مژهیانگاهمعشوقماننِدتیریاستکهآنراباابروهایکمانیاشبهسویقلبعاشقروانهمیکند!(
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 لعـِل لـب •ُدّر دنـدان •سـرِو قامـت •کمنـِد گیسـو •زنجیـِر مـو •سلسـلٔه زلـف1 •طـّرٔه هنـدو •زلـف هنـدو�2
•موی میان •موی کمر3•تیر آه4

رقت�6
ُ
آتش عشق •دود آه •خرمن وجود5•شراب ف

مِس وجود •کیمیای عشق •اکسیر عشق�7

زندان عالم •دام زندگی •چاه ماّدیات •مضیق حیات�8

آیینٔه دل •زنگار گناه •زنگ کینه�9

گوهر جان •گوهر عمر •نقِد جان •نقِد جوانی •نقِد عمر�10

قلِب دل�11

گاهیهمشاعراناعضاوجوارحمعشوقرابهحروفالفبامانندمیکردند:
الِف قد12 •جیِم زلف13 •میِم دهان14 •الِم قامت�15

1.)»سلسـله«یعنـیزنجیـروعّلـتتشـبیهمـوییـاربـهکمنـدوزنجیـرایـناسـتکـهدِلدیوانٔهعاشـقان،اسـیرایـنکمندهاو
زنجیرهاست!(

2.)موهاییاردرسیاهیبههندیهامانندشدهاست!(
3.)کمریارازنازکیبهمومانندشدهاست!(

4.)وجهشبه:پریدنبهسویآسمانیاآسیبرساندنبهظالمان(

5.)عشقمانندآتشاستووقتیدرخرمنوجودعاشقمیافتددوِدآن،همانآهیاستکهعاشقازدلبرمیآورد!(
6.)وجهشبه:تلخی(

7.)وجودمادیمانندمسکمارزشاستاماعشقکیمیایااکسیریاستکهاینمسرابهطالتبدیلمیکند(
8.)زندگیبهیکتنگناتشبیهشدهاست.(

9.)دلمانندآیینهایصیقلیاستکهاگرزنگارگناهوکینهآنرامکدرنکند،میتواندحقیقتهارابهمابنمایاند.(
10.)»نقد«یعنیپولرایجوعاشـقانعمروجانوجوانیشـانرابهپولنقدتشـبیهمیکنندکهمیخواهندآنرابرایمعشـوق

خرجکنند!(
11.)دراینجا»قلب«یعنیسکهتقلبیودلبرایهدیهبهمعشوقمانندسکهایتّقلبی،کمارزشوبیمقداراست!(

12.)قدمعشوقدرکشیدگیمانندحرف»الف«است.(
13.)حلقٔهپایینگیسومانندحرف»ج«است.(

14.)دهانیاردرکوچکیماننددایرٔهکوچک»م«است!(
15.)قامتعاشقدرخمیدگیبهحرفالمتشبیهمیشد!(
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N
1.ابتدابهترکیبهایاضافیتوجهمیکنیمووجوداضافٔهتشبیهیرابررسیمیکنیم.

2.بهجملههاییباالگوی»الفباست«توجهمیکنیم.اگرمفهومچنینجملهایغیرممکنبود،بهاحتمال
بسیاردارایتشبیهاست.

3.درنهایتبهسراغجملههاییمیرویمکهدرآنهاامریغیرواقعیمطرحشدهاست.شایدبتوانآنجملهها
رابهتشبیهتبدیلکرد.

تست آموزشی: در کدام بیت تشبیه کم تری دیده می شود؟
1(بادبهارمیوزدازگلستانشاه/وزژالهبادهدرقدحاللهمیرود

2(گلبنعیشمیدمدساقِیگلعذارکو/بادبهارمیوزدبادٔهخوشگوارکو؟
3(زوداستقطعاشککهدهقانروزگار/درسینهتخممهِرتومیکاردمهنوز

4(درقیمتدهانتنقدروانسپردم/یعنیبههیچدادمجانگرانبهارا
پاسخ تحلیلی:

درگزینٔهنخست،قدح اللهاضافٔهتشبیهیاست)اللهازنظرشکلورنگبهکاسٔهشرابمانندشدهاست.(
یکامرغیرممکنهمدراینبیتدیدهمیشود.ازژاله)شبنم(نمیتوانددرونالله،میوبادهبرود←ژاله

دروناللهمانندبادهاست⇐دوتشبیهآفریدهشدهاست.
درگزینٔهدوم،درترکیبگلبن عیش،عیشوخوشیبهگلبن)بوتٔهگل(،مانندشدهاست)اضافٔهتشبیهی(.
»گل عذار«صفتیاسـتکهدرونآنتشـبیهیدیدهمیشـود:کسـیکهعذار)چهرٔه(اومانندگلاست⇐

دوتشبیهپیداشد.
درگزینٔهسوم،شاعر،روزگاررابهدهقانیمانندکردهاستکهمهرومحبتراهمچونتخمیدرسینٔهشاعر
میکارد)هردوتشـبیهبهصورتاضافٔهتشـبیهیآمدهاسـت.(وشاعربهایندلیلگریهاشراقطعنمیکند

کهمیخواهداینتخممحبترادرسینٔهخودآبیاریکند.)اینهمیکحسنتعلیلزیباوآشنا(
درگزینٔهچهارم،شاعرروحوروانشرابهپولنقدیمانندکردهکهآنرادرقبالدهانیارپرداختکردهاست
امابههیچرسیده!1)ُخبیکتشبیهپیداکردیم،امابرویمسراغادامٔهماجرایاینبیت(حاالچرامیگوید

بههیچرسیدهام؟)کمیفکرکنید(
بـهایـندلیلکـه،دهـانیارشبهحدیکوچکوظریفاسـتکهانگاردهانیندارد!)این هـم یک اغراق عجیب 

برای کوچکی دهان یار!(. )گزینٔه چهارم(

1.راستی»نقدروان«ایهامدارد،زیرامیشودآنرا»پولرایج«هممعنیکرد،گرچهمعنایاولبسیاردلنشینتراست.
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تست های تمرینیتشبیه

)آزمون سراسری(. 1 در کدام بیت، از آرایٔه »تشبیه«، استفاده شده است؟ 
1(جواهرتوبخشیدلسنگرا/تودررویجوهرکشیرنگرا

2(خردراتوروشنبصرکردهای/چراغهدایتتوبرکردهای
3(مهندسبسیجویدازرازشان/نداندکهچونکردیآغازشان
4(همهآفریدهاستباالوَپست/توییآفرینندٔههرچههست

)آزمون سراسری(. 2 در همٔه گزینه ها، به جز گزینٔه .......... ، »اضافٔه تشبیهی« به کار رفته است؟ 
1(دراعماقدریاهاواوجآسمانهاتورامیجویند.
2(غّواصخّرد،بازیچٔهکوچکترینموجشمیگردد.

3(گهوارٔهلرزانزمین،باکوههایگرانسنگ،استوارگردید.

4(هستیخودرادراقیانوسپیکرانوجودمحوخواهندکرد.

)آزمون سراسری(. 3 در کدام بیت از »تشبیه« استفاده نشده است؟ 
1(زنیکهگوهرتعلیموتربیتنخرید/فروختگوهرعمرعزیزراارزان

2(زبیشوکمزندانانکردرویترش/بهحرفزشتنیالودنیکمردرهان
3(چهحّلهایاستگرانترزحلیتدانش/چهدیبهایاستنکوترزدیبٔهعرفان

4(بهروزحادثهاندریمحوادثدهر/امیدسعیوعملهاستهمازاین،همازآن

»مشّبهٌ به« در بیت: »نه این ریسمان می برد با منش / که احسان کمندی است در گردنش« کدام کلمه است؟(. 4
)آزمون سراسری 4(کمند 3(گردن 2(ریسمان 1(احسان

در بیت: مرا ستارٔه صبحی که هر چه کوشیدم / شد آخر از نظرم ناپدید مادر بود« کدام رکن تشبیه، محذوف است؟. 5
)آزمون سراسری( 4(وجهشبه 3(مشّبهٌبه 2(مشّبه 1(اداتتشبیه

در مصراع اّول بیت: »تو را آتش عشق اگر پر بسوخت / مرا بین که از پای تا سر بسوخت« کدام یک از ارکان تشبیه . 6
)آزمون سراسری( محذوف است؟ 

4(اداتتشبیه 3(مشّبه 2(مشّبهٌبه 1(وجهشبه

)آزمون سراسری(. 7 در ابیات همٔه گزینه ها، به جز گزینٔه .......... همهٔ ارکان تشبیه آمده است. 
1(آنکهلرزدهمچومرغنیمبسمل،صبحوشام/درزمستان،پیکرعریاندهقاناستوبس

2(هرنسیمیکهبهمنبویخراسانآرد/چوندمعیسیدرکالبدمجانآرد
3(خوشبختآنکهمادردانابهروزوشب/چونانفرشتهبرسراوسایهگستراست

4(وظیفٔهزنومردایحکیمدانیچیست؟/یکیاستکشتیوآندیگریاستکشتیبان
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بـا توجـه بـه بیت: »این نان و آب چرخ، چون سـیل اسـت بی وفـا / من ماهیـم، نهنگم، عمانم آرزوسـت« کدام گزینه . 8
)آزمون سراسری( »مشّبهٌ به« نیست؟ 

4(نهنگ 3(ماهی 2(عمان 1(سیل

)آزمون سراسری(. 9 کدام گزینه، می تواند »مشّبه« بیت زیر باشد؟ 
»تو گفتی گرد زنگار است بر آیینٔه چینی / تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزه گون دیبا«
4(برق 3(باد 2(آتش 1(ابر

)ریاضی 89(. 10 در کدام گزینه همٔه ترکیب ها »اضافٔه تشبیهی« است؟ 
1(گوشٔهکاله،رویماه،رویتعظیم،قّبٔهعرش

2(آبرویبندگان،جمالعشق،اوجبالغت،تقصیرخویش
3(دروگرزمان،عصارٔهتاک،شهدفایق،موسمربیع
4(بناتنبات،بحرمکاشفت،مهدزمین،تیرمژگان

)آزمون سراسری(. 11 در کدام بیت، طرفین تشبیه، فقط یک کلمه نیست؟ 
1(خداونداشبمراروزگردان/چوروزمبرجهانپیروزگردان

2(شبیدارمسیاهازصبحنومید/دراینشبروسپیدمکنچوخورشید
3(ندارمطاقتاینکورٔهتنگ/خالصیدهمراچونلعلازاینسنگ

4(چوبرزدآتشمشرقزبانه/َمِلکچونآبشدزآنجاروانه

)آزمون سراسری(. 12 در کدام عبارت، آرایٔه »تشبیه« وجود ندارد؟ 
1(هواهمچوننگاهوحشتناِکغارهاحرکتینداشت.

2(شیهٔهچنداسببیشکیب،سکوتدشترادرهممیشکست.
3(سوسویچندمشعل،پردٔهسیاهشبرامیدریدوپیشمیرفت.

4(اودریکشبظلمانی،چوناختریروشنوپرفروغازتاریکیهاوسیاهیهاگریخت.

)آزمون سراسری(. 13 در کدام گزینه هر چهار پایٔه تشبیه ذکر شده است؟ 
1(اّیامگلچوعمربهرفتنشتابکرد/ساقیبهدوربادٔهگلگونشتابکن

2(توسروجویباری،تواللٔهبهاری/تویارغمگساری،توحوردلربایی
3(چودریایخونشدهمهدشتوراغ/جهانچونشبوتیغهاچونچراغ

4(َکهنیمکوهمزصبروحلموداد/کوهراکیدرربایدتندباد

)آزمون سراسری(. 14 در کدام گزینه یکی از ارکان »تشبیه« محذوف است؟ 
2(چاهچونانژرفیوپهناش،بیشرمیشناباور 1(اونگاهشمثلخنجربود.
4(گرچهبیرونتیرهبودوسرد،همچونترس 3(قهوهخانهگرموروشنبود،همچونشرم
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)آزمون سراسری(. 15 در کدام گزینه، هر دو کلمٔه قافیه، وجه شبه، محسوب می شوند؟  
1(ایدفترحسنتورافهرستخّطوخالها/تفضیلهاپنهانشدهدرپردٔهاجمالها

2(رخگلراکهعکسروییاراست/هوامّشاطهآبآیینهداراست
3(رویتوچوننوبهارجلوهگریمیکند/زلفتوچونروزگارپردهدریمیکند

4(روزیکهدرجامشفقُملکردخورشید/برخشکچوبنیزههاگلکردخورشید

)سنجش 95(. 16 در همٔه ابیات به جز بیت .......... »تشبیه« وجود دارد. 
1(مردمهمهگویندکهخورشیدبرآمد/گربرفکنیدرشبتاریکنقابی

2(مرغدلمافتادبهدامسرزلفت/مانندتذرویکهبودصیدعقابی)َتَذْرو:قرقاول(
3(گرکارمازآنسروخرامندهکنیراست/دریابکهباالترازایننیستثوابی

4(ایروضٔهرضوانزسرکویتوبابی/ویچشمٔهکوثرزلبلعلتوآبی

)سنجش 95(. 17 در کدام گزینه »تشبیه« به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است؟ 
1(چودریایخونشدهمهدشتوراغ/جهانچونشبوتیرهاچونچراغ

2(نکتهدراینجاستکهمارافروخت/گوهریدهروشماراخرید
3(بهشرمکوشکهبنیادحسنخوبانرا/گرفتهانددرآبگهرگلتعمیر

4(ازسایهبهخورشیداگرتهستامان/خوشیدرخیطلبکنوسایٔهگل

)تجربی 94(. 18 در منظومٔه زیر چند »تشبیه« وجود دارد؟ 
»مرا هر لفظ فریادی است کز دل می کنم بیرون/ مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون/ کجا شهد است این 

اشکی که در هر دانٔه لفظ است/ مرا این، کاسٔه خون است،/ چنین آسان منوشیدش.«
4(شش 3(پنج 2(چهار 1(سه

)زبان 94(. 19 در کدام بیت، وجه شبه، محذوف است؟ 
1(زشرمچهرٔهچونآفتابتاندرصبح/ستارهخونشودازچشمآسمانبچکد

2(ناتوانبودمبهبویشنیمشببرخاستم/تابهکویشچوننسیمافتانوخیزانبودهام
3(مقامکعبٔهوصلتودورافتادهاستازما/نهسازرفتناستآنجامرانهبرگنارفتن

4(آتشینداریزبانزاندلسیاهیچونچراغ/ِگردخودگردیازآنتردامنیچونآسیا

)تجربی 93(. 20 »مشبه« در کدام گزینه، ذکر نشده است؟ 
1(قهوهخانهگرموروشنبودهمچونشرم

2(چوبدستیمنتشاماننددردستش
3(گردبهگردشبهکردارصدفبرگردمروارید/پایتاسرگوش

4(چاهچونانژرفیوپهناش،بیشرمیشناباور/وغمانگیزوشگفتآور
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)ریاضی 93(. 21 آرایه های »تشبیه« در کدام بیت بیش تر است؟ 
1(صدخاربالازدلدیوانٔهماخاست/هرروزکهبیساقیگلچهرهنشستیم

2(ایسیلاشکخاکوجودمبهبادده/تابردلکسیننشیندغبارمن
3(سرویاستقامتتوازنازسرکشیده/ماهیاستعارضتوازنورآفریده
4(مرغدلتادامزلفودانٔهخالتودید/طایراندیشهامافتاددردامهوس

)سنجش 90(. 22 در همٔه ابیات به جز بیت .......... آرایٔه »تشبیه« به کار رفته است؟ 
1(اگرچهدربرکافورعارضتافعی/توراچولعلزمّردنماستگومیباش

2(اگرچهازمنمسکینرقیبدرخشماست/تورانظرچوبهعینرضاستگومیباش
3(کاسٔهسرراتهیکنوانگهیباسربگو/کایمبارککاسهٔسرعشقراپیمانهباش

4(بهچینزلفچوشامتومایلاستدلم/شدنبهجانبچینگرخطاستگومیباش

کدام ترکیب، »اضافٔه تشبیهی« است؟. 23
4(چراغهدایت 3(گوشجان 2(پایتغابن 1(چشمدل

)آزمون سراسری(. 24 کدام ترکیب، »اضافٔه تشبیهی« است؟ 

4(گوشجان 3(چشمآز 2(بحرجان 1(انگشتندامت
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پاسخ تشریحی تست های تمرینیتشبیه

گزینه 2. 1

چراغهدایتاضافٔهتشبیهیاست.
گزینه 1. 2

بیتدوم:مشبه:خرد/مشّبهٌبه:غواص)وجهشبه:بهعمقروآوردن(
بیتسوم:مشبه:زمین/مشّبهٌبه:گهواره

بیتچهارم:مشبه:وجود/مشّبهٌبه:اقیانوسبیکران
بیتنخست:مشبه:کلمصراع1/مشّبهٌبه:کلمصراع2

گزینه 2. 3

بیتنخست:مشبه:تعلیموتربیت،عمر/مشّبهٌبه:گوهر)وجهشبه:ارزشمندی(
بیتسوم:مشبه:دانش،عرقان/مشّبهٌبه:حلیت،دیبه)وجهشبه:دانشوعرفانباعثزیباییجانمیشوند(

بیتچهارم:مشبه:حوادث/مشّبهٌبه:یم)دریا()وجهشبه:هردوپرجوششهستندوخطرناک(
گزینه 4. 4

میگویداینریسـماننیسـتکهاینحیوانراپشـِتسـرمنآورد،خوبیهاییکهبااوکردهام،ریسـمانمحکمتری
اسـتدرگردِناوکههمیشـهاورابهمنوابسـتهمیداردمشبه:احسان)خوبیکردن(//مشّبهٌبه:کمند)ریسمانی

کهباآنچیزیرامیگیرند.(
گزینه 1. 5

مشبه:مادر/مشّبهٌبه:ستارهصبح/وجهشبه:ناپدیدشدن
گزینه 4. 6

مشبه:عشق/مشّبهٌبه:آتش/وجهشبه:سوزاندنپروبال
گزینه 4. 7

مشبه:زنومرد/مشّبهٌبه:کشتیوکشتیبان/وجهشبه:حذفشده/اداتتشبیه:حذفشده
گزینه 2. 8

مشبهها،بهترتیب:نانوآبچرخ،من،من/مشّبهٌبههابهترتیب:سیل،ماهی،نهنگ
گزینه 1. 9

دراینبیتبایدبهمعناتوجهویژهداشتهباشید.بیتتیرگیوسیاهی)َگرِدزنگارومویسنجاب(راتوصیفمیکند
کهبررویزمینهایسـپید)آینه(یاآبی)دیبایفیروزهرنگ(افتادهاسـتکهتعبیرزیباییسـتبرایابرهایبارانزای

آسماندرفصلبهار
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گزینه 4. 10

درسـهگزینٔهدیگرفقط»درگروزمان«اضافٔهتشـبیهیاسـتزیرازمانبهدروگریمانندشدهاستکهدیریازودهمه
چیزرابرمیچیندوازمیانمیبرد.»رویماه«بستهبهکاربردمیتوانداضافٔهتشبیهیباشد)مثاًلصدبوسهبرروی
ماهتمیزنم(ویااضافٔهاستعاریباشدوتشخیصداشتهباشد)مثاًل،بررویماهازشرمدیدارتوچینافتادهاست.(

رجوعکنیدبهدرسنامٔهاضافهتشبیهی.
گزینه 3. 11

بیتنخست:روزم←مشبه:من)محذوف(/مشّبهٌبه:روزم
بیتدوم:روسپیدمکنچوخورشید←مشبه:من)محذوف(/مشّبهٌبه:خورشید

بیتسـوم:خالصیدهمراچونلعلازاینسـنگ←شـاعرخودش)مشبه(رابهلعلیکهازدلسنگبیرونمیآید
)مشبهٌبه(مانندکردهاست.)پسدراینجامشبهٌبهفقط»لعل«نیستبلکه»لعِلازدِلسنگخالصشده«است.(

بیتچهارم:َمِلکچونآب←مشبه:ملک/مشّبهٌبه:آب
گزینه 2. 12

بیتنخست:مشبه:هوا/مشّبهٌبه:نگاهوحشتناکغارها
بیتسوم:مشبه:شب/مشّبهٌبه:پرده

بیتچهارم:مشبه:او/مشّبهٌبه:اختریروشنوپرفروغ
گزینه 1. 13

مشبه:ایامگل/مشّبهٌبه:عمر/وجهشبه:رفتنباشتاب/اداتتشبیه:چو
دربیـتدومفقـطمشـبهومشـبهٌبهآمدهاسـت.دربیـتسـوم،وجـهشـبهنیامدهاسـت.دربیـتچهارماداتتشـبیه

نیامدهاست.
گزینه 1. 14

مشبه:او/مشّبهٌبه:خنجر/اداتتشبیه:مثل/وجهشبه:»پرازخشونتبودن«کهحذفشدهاست.
)درواقعمیگویدبانگاهشمیخواستهمهچیزراازمنبدرد.(

گزینه 3. 15

جلوهگریوجهشبهروییارونوبهاراستوپردهدریوجهشبهزلفیاروروزگار.
گزینه 3. 16

بیتنخسـت:باتوجهبهمعنایبیتروشـناسـتکهچهرٔهمعشوقبهخورشیدمانندشدهاست.)جملٔهغیرواقعیبه
تشبیهتبدیلشد.(

بیتدوم:دلبهمرغ)پرنده(،زلفبهدامواسیرشدندلدردامزلفبهگرفتارشدنَتَذرْو)قرقاول(درچنگالعقاب
مانندشدهاست.
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بیتسوم:»سروخرامنده«استعارهازیاربلندباالاست.)زیرامشبهٌبه،جایگزینمشبهشدهاست.(
بیتچهارم:باغبهشـتبهقسـمتکوچکیازکوییارمانندشـدهاسـتوچشـمٔهکوثرباریکهآبیازلِبلعلفامیار

)تشبیهبرتریاتفضیلی(.
گزینه 2. 17

بیتنخست:»دریایخون«یعنیدریاییازجنسخوننهاینکهخونبهدریاتشبیهشدهباشد.پدیدآمدِندریاییازخون
درمیاندست،کنایهازکشتهشدنافرادبسیارواغراقدراینامراست.)تشبیهاینبیتبهشکلاضافٔهتشبیهنیامدهاست(
بیتدوم:»گوهریدهر«اضافٔهتشـبیهیاسـت:روزگارمانندگوهرفروشـیاسـتکهبرایبرخیارزشقائلاستو

برایبرخیدیگرخیر.
بیتسـوم:»بنیادحسـن«اضافهٔاسـتعاریاسـتزیرا»حسـنوزیبایی«بهسـاختمانمانندشـدهاسـتو»بنیاد«از

اجزایآناست.
بیتچهارم:»خورشـیدرخ«یکواژهاسـتکهدربطنآنتشـبیهنهفتهاسـتاماترکیباضافینیسـت.»سـایٔهگل«

واقعیتداردوآرایٔهتشبیهیااستعارهندارد.
گزینه 3. 18

1.لفظبهفریادمانندشدهاست.2.شعربهدریامانندشدهاست.3.خونبهشرابمانندشدهاست.4.لفظبهدانه
مانندشدهاست.5.این)اشک(بهکاسٔهخونمانندشدهاست.

)»کجاشـهداسـتایناشـکیکهدرهردانٔهلفظاست؟«استفهامانکاریاستواینمعناازآنبرمیآیدکه»اشک«
شهدنیست.(

گزینه 1. 19

دربیتنخست،چهرٔهمعشوقبهخورشیدمانندشدهاستاماوجهشبه)درخشانبودن(ذکرنشدهاست.
دربیتدوم،شاعرخودرابهنسیممانندکردهاستووجهشباهتکه»افتادنوخیزانرفتن«باشد،ذکرشدهاست.

دربیتسوم،وصلیاربهکعبهمانندشدهاستووجهشبِهذکرشده،دورازدستبودنایندواست.
دربیتچهارم،مخاطببهچراغمانندشدهاستکهزبانیآتشینودلیدوداندودوسیاهدارد)وجهشبه(؛همچنین

مخاطببهآسیابمانندشدهاستکهِگردخودمیگردد)دربنِدخوداست(ودامانشتراست)گناهآلوداست.(
گزینه 3. 20

گزینٔهنخست:مشبه:قهوهخانه//مشّبهٌبه:شرم
گزینٔهدوم:مشبه:چوبدست//مشّبهٌبه:َمنتشا

گزینٔهسوم:مشبه:]مردمحاضردرقهوهخانه[و]مردنقال[//مشّبهٌبه:صدفومروارید
گزینـٔهچهـارم:مشـبه:ژرفـیوپهنایچاه//مشـّبهٌبه:بیشـرمیچاه)بیشـرمیچـاههمانندژرفـیوپهنایچاه،

باورنکردنیبود.(
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گزینه 4. 21

گزینٔهنخسـت:1.تشـبیهبالبهخار2.تشـبیهچهرٔهسـاقیبهگل)»خاِربال«اضافٔهتشـبیهیاسـتاما»گلچهره«
یکواژهاستکهدربطنآنتشبیهنهفتهاست.(

گزینٔهدوم:1.»سیلاشک«اضافٔهتشبیهیاست.)اغراقهمدارد.(
گزینٔهسوم:1.تشبیهقامتیاربهسرو2.تشبیهعارض)چهرٔه(یاربهماهنورانی

گزینٔهچهارم:1.تشـبیهدلبهمرغ)پرنده(2.تشـبیهزلِفیاربهدام3.تشـبیهخاِلچهرٔهیاربهدانٔهدام4.تشـبیه
اندیشهبهطایر)پرنده(5.تشبیههوسبهدام)هرپنجتشبیهبهشکلاضافٔهتشبیهیآمدهاست.(

گزینه 2. 22

درگزینٔه2هیچاسمیبهاسمیدیگرمانندنشدهاست.
گزینٔهنخست:عارضیاردرسپیدیبهکافورتشبیهشدهاست.لعلدررنگودرخششبهزمّردتشبیهشدهاست.

معنیبیتگزینٔهنخسـت:اگرچهزلفتابیدهوسـیاهتمانندمار)افعی(برچهرٔهکافوررنگوسـپیدتافتادهاسـت
امالبلعلتوهمانندزمّرداسـتومیتواندماروافعیراازخوددفعکند،پسترسوباکینداشـتهباش)»افعی«و

»لعل«درمعنیاستعاریبهکاررفتهاست.(
گزینٔهسوم:»کاسٔهسر«اضافٔهتشبیهیاست.

گزینٔهچهارم:»زلف«بهشام)شامگاه(تشبیهشدهاست.)هم»چین«ایهامتناسبدارد،هم»شام«قبولدارید؟(
گزینه 4. 23

»چراغهدایت«اضافٔهتشبیهِیآشناییاست.»گوشجان«و»چشِمدل«اضافٔهاستعاریاند.پایتغابن)زیانکاری(
اضافٔهاقترانیاست.

گزینه 2. 24

مشـبه:جان/مشـّبهٌبه:بحر)»انگشـتندامت«و»چشـمآز«اضافٔهاقترانیاندو»گوشجان«اضافٔهاستعاریکهبا
آنهادرادامهآشنامیشوید.(


