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اگر یادتان باشد، گفتیم که شاعران و نویسندگان با استفاده از »آرایه های ادبی« نوشتءه خود را زیباتر و مؤثرتر می کنند. آرایه های ادبی را در دو بخش 
بررسی می کردیم: 1.  بدیع 2. بیان

در پایءه دهم با آرایه های بدیع لفظی آشنا شدیم. در پایءه یازدهم بخش »بیان« را بررسی می کنیم.

»بیان« ادا کردن یک معنا به شیوه های مختلف است. 
فرض کنید، می خواهید بگویید: »خورشید طلوع کرد.« این جمله را می توانید به شیوه های گوناگونی بیان کنید؛ مثالً می توانید بگویید: 

»خورشید مانند گل آفتابگردان شکوفا شد.« یا »گل آفتابگردان طلوع کرد.« یا »خورشید شکوفا شد.« 
ما می خواهیم ببینیم که در هرکدام از این جمله ها چه اتفاقی افتاده است. 

مختصر و مفید 

بیانبدیع

استعارهتشبیه کنایهمجاز معنوی لفظی
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لحظه ای این صحنه را مجسم کنید: 
قرار است برای شما مهمان بیاید. دست بر قضا این خانواده بچه ای دارد که وقتی پدر یا مادرتان خبر آمدن  آن ها را می دهند، رنگ از رخسارتان می پرد 

و به اندازءه فیلم های ترسناک می ترسید!
آه از نهادتان بلند می شود که »ای وای! بچه که نیست، مثل زلزله می مونه!«

چه اتفاقی افتاد؟ شما به جای اینکه بگویید، »آن بچه بسیار شیطان و خرابکار است.« از »زلزله« برای توصیف او استفاده کردید؛ چون به نظرتان نزدیک ترین 
چیزی که می تواند عمق فاجعه را بیان کند، »زلزله« است.

 زمانی که ما میان دو چیز متفاوت، همانندی ایجاد می کنیم درواقع از آرایءه تشبیه استفاده کرده ایم؛ علت ایجاد این همانندی میان دو 
چیز کامالً متفاوت، کشف یک رابطه و ویژگی مشترک است که باعث می شود درک یک موضوع واضح تر و ساده تر شود. عالوه بر این، استفاده از تشبیه، 

کالم را زیباتر می کند. 
برای مثال وقتی می خواهیم از ظاهر کسی تعریف کنیم، می گوییم: »مثل ماه هستی.« چون به نظر ما »ماه« چیزی است که زیبایی را به حد اعال دارد و 

میزانی برای سنجش زیبایی است.
بیایید این بیت را بخوانیم: 

ــو پخــش می گشــت«»صــدا چــون بــوی گل در جنبــش آب  ــر س ــه ه ــی ب به آرام
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چه چیزهایی به هم همانند شده است؟
بله، »صدا« و »بوی گل«. حاال چرا؟ چه ویژگی  مشترکی میان »صدا« و »بوی گل«، وجود دارد که باعث شده شاعر این دو را مانند یکدیگر ببیند؟ درست 

است؛ »پخش شدن« ویژگی  مشترک بین آن ها و علت این همانندی است.
حاال ما با چه واژه ای پی به این ارتباط می بریم؟ »چون« 

می بینید که برای درک تشبیه سؤاالتی از خودمان پرسیدیم؛ مثل چه چیزی به چه چیزی همانند شده است؟
جواب این سؤاالت درواقع ساختمان تشبیه را برای ما تشریح می کند؛ یعنی یک تشبیه از چه اجزایی تشکیل شده است.

هر تشبیه عموماً چهار رکن یا پایه دارد. )درواقع همان اجزای تشکیل دهنده(: 
1. اولین سؤال این بود: چه چیزی همانند شده است؟

جواب این پرسش: اولین رکن تشبیه - مشبه  پدیده ای که آن را به پدیده دیگر مانند می کنیم.
2. دومین سؤال: آن چیز )مشبه( به چه چیزی تشبیه شده است؟ 

جواب این پرسش: دومین رکن تشبیه - مشبه به  پدیده ای که مشبه را به آن مانند می کنیم.
3. سومین سؤال: علت تشبیه؟ ویژگی مشترک میان مشبه و مشبه به چیست؟ 

جواب این پرسش: سومین رکن تشبیه - وجه شبه  ویژگی یا صفت مشترک میان مشبه و مشبه به است که در مشبه به پررنگ تر و آشکارتر است.
وجه شبه یکی از مهم ترین ارکان تشبیه است، زیرا هر تشبیه ریشه در تفکر و نگاه شاعر نسبت به محیط پیرامونش دارد، بنابراین آنچه باعث زیبایی تشبیه 

می شود، وجه شباهتی  است که شاعر بین مشبه  و مشبه به پیدا کرده  است.
4. سؤال بعدی: آیا واژه ای وجود دارد که پیوند این شباهت را نشان دهد؟ 

جواب این پرسش: چهارمین رکن تشبیه - ادات تشبیه  واژه ای برای بیان شباهت میان دو پدیده )مشبه و مشبه به(.
معموالً واژه های »چو، مثل، مانند، گویی، همچون، به سان، به کردار، وش و چون« برای بیان شباهت میان دو پدیده به کار  می رود.

در همان مثال قبلی، ارکان تشبیه بدین صورت است: 
چه چیزی تشبیه شده: صدا  مشبه

به چه چیزی تشبیه شده: بوی گل  مشبه به 
ویژگی مشترک: پخش می گشت  وجه شبه 

واژءه پیوند دهنده: چون

ارکان تشبیه را در ابیات زیر پیدا کنید.
ببالی سرو  همچو  تو  بنالم،  مرغ  چون  اگر  بخندی١  غنچه  همچو  تو  بگریم،  ابر  چو  وگر 

٢ نفس کـز گرمگـاه سینه می آیـد برون، ابـری شود تاریک / چــو دیــوار ایستــد در پیــش چشمــانت
٣ بـــرای قــــد کشیــــدن در هـــوایــت / دلــــم مثـــل صنــوبــرهــا صبـــور اســت

است تعبیه  پنبه  در  که  پنبه دانه  بــرف ٤ مانند  میــان  در  نهــان  کـوه هــاست  اجــرام 
ماَند  را  سیراب  اللءه  لطافت  در  تا  ماَند٥ لبت  را  سیماب  چشمءه  بی قراری  در  دلم 
امیــــد  نـــا  شـــده  دل  زو  گرفتـــار  بیـــد ٦  به کـــردار  لـــرزان  لـــرز  نـــوان 
دلیـــر تـــور  بشنیـــد  راز  ایـــن  چـــو  شیـــر٧  بر ســــاِن  ناگـــاه  آشفـــت  بـــر 
کــه بــر بـــاد صبــــا تختـــش روان اســـت٨ سلیمان است گویی در ِعماری )کجاوه، تخت روان(

چه چیزی تشبیه شده: من  مشبهتشبیه اول:١
به چه چیزی تشبیه شده: مرغ  مشبه به 

علت تشبیه / ویژگی مشترک: نالیدن  وجه شبه
واژءه پیوند دهنده: چو

محک بزنیم
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تشبیه دوم: تو  مشبه / سرو  مشبه به / بالیدن )رشدکردن(  وجه شبه / همچو  ادات تشبیه
تشبیه سوم: من  مشبه / ابر  مشبه به / گریه کردن  وجه شبه / چو  ادات تشبیه

تشبیه چهارم: تو  مشبه / غنچه  مشبه به / خندیدن )شکفتن(  وجه شبه / همچو  ادات تشبیه
الف( ابری تاریک  مشبه به / تاریک و تیره بودن  وجه شبه / ادات تشبیه  ـ

ب( دیوار  مشبه به / ایستادن  وجه شبه / چو  ادات تشبیه ٢ نفس  مشبه
٣ دلم  مشبه / صنوبر  مشبه به / صبور بودن  وجه شبه / مثل  ادات تشبیه

٤ اجرام کوه های میان برف  مشبه / دانءه پنبه که در گل پنبه قرار دارد  مشبه به / نهان بودن  وجه شبه / مانند 
 ادات تشبیه

٥ تشبیه اول: لبت  مشبه / اللءه سیراب  مشبه به / لطافت  وجه شبه / ماند  ادات تشبیه 
تشبیه دوم: دلم  مشبه / چشمءه سیماب  مشبه به / بی قراری  وجه شبه / ماند  ادات تشبیه

 سیماب؛ یعنی جیوه. جیوه تنها فلزی است که در دمای عادی به صورت مایع است؛ به همین علت که جیوه به راحتی حرکت 
می کند، شاعر حرکت و بی قراری دل خود را به آن تشبیه کرده است. 

٦ دل  مشبه / بید  مشبه به/ لرز لرزان وجه شبه / به کردار  ادات تشبیه
٧ تور )یکی از فرزندان فریدون، پادشاه اساطیری ایران(  مشبه / شیر  مشبه به / برآشفتن  وجه شبه / برساِن 

 ادات تشبیه
٨ او  مشبه / سلیمان  مشبه به / روان بودن تخت بر باد  وجه شبه / گویی  ادات تشبیه

چند نکتة ریز  
1. هر کلمه ای که معنای »شبیه بودن« داشته باشد، ادات تشبیه است.
2. بیت هشتم را نگاه کنید. از کجا متوجه شدیم که مشبه، »او« است؟

برای اینکه مطمئن باشید مشبه را درست تشخیص داده اید، ساده ترین کار این است که »نهاد« را در جملءه تشبیه پیدا کنید؛ چراکه 
نهاد، همان مشبه است!

جمله اینگونه است: انگار که )گویی( سلیمان است.
یادآوری: برای پیداکردن نهاد، این سؤال را می پرسیدیم که خبر دربارءه چه کسی یا چه چیزی است. 

ـ چه کسی انگار سلیمان است؟ 
ـ او )که در جمله حذف شده است.(

بیت دوم را یک بار دیگر بخوانید. در این بیت دو تشبیه وجود دارد؛ اما چه تفاوتی میان این دو تشبیه است؟
درست حدس زدید! در تشبیه اول )یعنی تشبیه »نفس« به »ابر«( ادات تشبیه نیامده؛ درحالی که در تشبیه دوم، همءه ارکان تشبیه 

ذکر شده است. 
سؤالی که پیش می آید این است که آیا می شود برخی از ارکان تشبیه حذف شود؟

بله! و براساس حذف ارکان، ما انواع تشبیه را داریم.

١ تشبیهی که همءه چهار رکن آن ذکر شده باشد. 
٢ تشبیهی که سه رکن آن ذکر شده باشد.

تشبیه گسترده

تشبیه فشرده )بلیغ(٣ تشبیهی که دو رکن آن ذکر شده باشد. 

من« »از بس که کوته است و سیه زلف یار من روزگار  و  بود  من  روز  که  گویی 
زلف یار  مشبه

روز و روزگار من  مشبه به 
کوته و سیه بودن  وجه شبه

گویی  ادات تشبیه 

تشبیه گسترده

گویی که لقمه ای است زمین در دهان برف« »هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف
زمین  مشبه

لقمه  مشبه به 
گویی  ادات تشبیه

وجه شبه  ـ 

تشبیه گسترده

مشت نمونه خروار
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شــد آخــر از نظــرم ناپدیــد، مــادر بود« »مرا ستارءه صبحی که هرچه کوشیدم
مادر  مشبه

ستارءه صبح  مشبه به
ناپدید شدن وجه شبه 

ادات تشبیه  ـ 

تشبیه گسترده

نکته به این دو بیت آخر نگاه کنید، کدام ارکان ثابت هستند و کدام یک حذف شده اند؟
بله، ارکان مشبه و مشبه به در تشبیه ثابت و غیرقابل حذف هستند؛ اما »وجه شبه« و »ادات تشبیه« می توانند حذف بشوند.

یک نتیجه گیری منطقی 
در تشبیه فشرده )بلیغ( تنها دو رکن مشبه و مشبه به حضور دارند. این نوع تشبیه کالم را ادبی تر و زیباتر می کند.

ــد« »گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد  ــیان رس ــرغ بلند آش ــه م ــال ب اول ب
اگر به ترکیب »سنگ حادثه« دقت کنید، متوجه می شوید که مانند دیگر ترکیب های عادی مثل »گل زیبا« یا »پنجرءه اتاق« نیست. 
»حادثه« ویژگی »سنگ« نیست که آن را توصیف کند یا متعلق به آن نیست؛ بلکه یک ارتباط همانندی میان آن دو برقرار است. 
درواقع، شاعر »حادثه« را مانند »سنگی« فرض کرده است که باعث آسیب می شود. در این تشبیه خبری از وجه شبه یا ادات تشبیه 

نیست و تنها مشبه و مشبه به حضور دارند؛ پس تشبیه، از نوع فشرده و بلیغ است.
چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم« »چشمءه خورشید تویی، سایه َگه بید منم

تشبیه اول: تو چشمءه خورشید هستی
                 مشبه         مشبه به

تشبیه دوم: من سایه گه بید هستم. 
                   مشبه      مشبه به

تشبیه سوم: چشمءه خورشید
                      مشبه به       مشبه

هر سءه این تشبیه ها فشرده هستند؛ اما چه تفاوتی با هم دارند؟

 
در تشبیه »چشمءه خورشید« ما با یک »ترکیب« و در دو تشبیه دیگر، با »جمله« سروکار داریم.

حاال بیایید ویژگی های این ترکیب و جمله را بررسی کنیم: 
یادآوری: ما دو نوع ترکیب داریم: 1. اضافی 2. وصفی

در ترکیب اضافی، دو اسم به یکدیگر اضافه شده اند و در ترکیب وصفی یک اسم و یک صفت. 
حاال بگویید »چشمءه خورشید« یا »سنگ حادثه« چه نوع ترکیبی هستند؟

بله، ترکیب اضافی و حاال این ترکیب اضافی دارای آرایءه تشبیه هم هست. 
پس به این نوع از تشبیه فشرده، »تشبیه بلیغ اضافی« یا »اضافءه تشبیهی« می گویند. 

در جملءه »من سایه  گه بید هستم.« فعل جمله از نوع ِاسنادی یا غیر ِاسنادی است؟
یادآوری: فعل های »است«، »بود«، »شد«، »گشت« و »گردید« جزء فعل های اسنادی بودند که انجام دادن کاری را بیان نمی کردند و تنها حالتی یا ویژگی ای 

از نهاد را نشان می دادند. وقتی فعل، اسنادی باشد، جملءه ما اسنادی است و چون آرایءه تشبیه هم دارد به این نوع از تشبیه، »تشبیه ِاسنادی« می گویند.

چند مرده حالجی؟

١ در کدام گزینه، هر دو نوع تشبیه گسترده و فشرده به چشم می خورد؟
می بارید برف  و  بود  رفته  شب  از  پاسی  چون پرافشان پری های هزار افسانه ای از یادها1( 
برگ جوشن  زیر  سهراب  سینءه  چو  زمین  غان 2(  و  صنوبر  ناوک  آن  در  فرو نشسته 
گشتـم مست  عشقت  جـام  کــز  مــرا  می نمـــاد3(  یکســـان  هجـــر  و  وصـــال 

سرفراز  و  زود  رو  به شب،  شمعی  چو  روز  نیم تاب4(  و  کاسته  صبح،  به  چراغی  چو  شب 
٢ تعداد تشبیهات به کاررفته در کدام گزینه بیشتر است؟

چراغ1( چـو دریـای خـون شد هـم دشت و راغ چون  تیغ ها  و  شب  چون  جهان 
گوش کشیده است؛ از آن گوش به من نمی کند2( پیش کمـان ابـرویش البـه همـی کنم؛ ولی 
چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است3( همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک
تــوست عشــق  بـــالی  گرفتـــار  دل  تــوست4(  عشــق  کربــالی  شهیــد  جــان 
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یافته ها

١ نخست تشبیه ها و ارکان آن ها را مشخص می کنیم.
گزینءه »۱«: تصویر ساخته شده چنین است: برف چـــون پری های پرافشان می بارید.

وجه شبه                                                                       مشبه  ادات تشبیه    مشبه به     
گزینءه »2«:

سینءه سهراب  مشبه به   زمین  مشبه 
وجه شبه  ـ  چو ادات تشبیه 

حواستان به ترکیب »جوشن برگ« باشد! جوشن  به معنی زره است و ترکیب »زره برگ« یک ترکیب عادی نیست؛ بلکه در اینجا »برگ« به »جوشن« 
تشبیه شده است؛ بنابراین گزینءه »2« درست است. 

گزینءه »3«: عشق به جام شرابی تشبیه شده که عاشق از آن مست می شود. »جاِم عشق تشبیه فشرده است«.
گزینءه »4«: تشبیه اول: روز به شمع در شب تشبیه شده است که وجه شباهت آن سرافراز و زودرو است.

تشبیه دوم: شب به چراغی در صبح تشبه شده است که وجه شباهت آن کاسته و نیم تاب است.
 ٢

گزینءه »۱«: »دشت و راغ« به »دریای خون«، »جهان« به »شب« و »تیغ ها« به »چراغ« تشبیه شده است؛ اما از تشبیه فشردءه »دریای خون« غافل نشوید!
»خون« از نظر زیادی به دریا تشبیه شده است؛ پس این بیت، چهار تشبیه دارد. 

گزینءه »2«: در ترکیب »کمان ابرو«، »ابرو« به »کمان« تشبیه شده است؛ پس این بیت، یک تشبیه دارد.
گزینءه »۳«: »چشم« به »نرگس«، »روی« به »گل« و »قامت« به »شمشاد« تشبیه شده است؛ پس این بیت، سه تشبیه دارد. 

گزینءه »4«: »بالی عشق« و »کربالی عشق« هر دو تشبیه فشرده هستند؛ پس این بیت، دو تشبیه دارد.
بنابراین گزینءه »1« درست است.

جمع بندی
همانند کردن دو چیز  تشبیه

١ مشبه: چیزی که می خواهیم تشبیه کنیم.
٢ مشبه به: چیزی که مشبه، به آن تشبیه می شود.

٣ وجه شبه: ویژگی مشترک و علت تشبیه
٤ ادات تشبیه: کلمه ای که معنی »همانندی« را برساند

    و پیوند دهندءه مشبه و مشبه به.

ارکان تشبیه

انواع تشبیه 
)براساس حذف ارکان(

1. همءه چهار رکن ذکر شود.

2. وجه شبه یا ادات تشبیه حذف شود.

وجه شبه و ادات تشبیه حذف شوند.
اضافی  به صورت ترکیب اضافی

ِاسنادی  به صورت جملءه ِاسنادی

گسترده

فشرده

روایت 1 پای تلویزیون نشسته اید و با هیجان به توپی چشم دوخته اید که از این طرف تور به آن طرف پرواز می کند. مسابقات جهانی والیبال است و 

درس 6

مجاز

گزارشگر با حرارت فراوان در حال گزارش بازی: »یه امتیاز دیگه برای ایران!« 
روایت 2 می خواهید بعد از قرنی! با دستان خودتان، یک املت خوشمزه درست و نوش جان کنید. ناغافل در  حال خرد کردن گوجه ها، یکی از انگشت هایتان زخمی می شود؛ 

اگر داد و فغانتان بلند نشود که »آی مامان! دستمو بریدم!«؛ حتماً گزارش این واقعءه خونین را در شبکه های اجتماعی خواهید گذاشت با این کپشن که »دست بریده!«
روایت 3 سر زنگ انشا نشسته اید و معلم از شما خواسته تا یک نوشتءه ادبی در وصف طلوع خورشید بنویسید. همءه زورتان را می زنید و حاصلش چنین 

می شود: »کلید چراغ آسمان زده شد و سیاهی از بین رفت.« )خیلی هم عالی!(
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 تفاوت بعدی در این است که ما در مجاز فقط می توانیم معنای غیرحقیقی واژه را دریافت کنیم؛ اما در کنایه هر دو معنای دور و نزدیک )یا - با 
تسامحی - معنای حقیقی و غیرحقیقی( را می توان دریافت کرد؛ یعنی در عبارت »دست روی دست گذاشتن« می توان تصور کرد که شخصی دست هایش 

را روی هم قرار داده.

از آنجایی که تمام استعاره ها، مجاز به حساب می آیند و کنایه هم گونه ای مجاز به شمار  می آید، شاید بسیاری این دو را با هم اشتباه بگیرند.
 تفاوت عمدءه استعاره و کنایه، همان تفاوت نخستین کنایه و مجاز است؛ یعنی »استعاره« در سطح »واژه« بررسی می شود و »کنایه« در سطح »کالم« و »عبارت«.

 تفاوت بعدی در این است که »استعاره« بر پایءه »شباهت« شکل می گیرد؛ اما کنایه بر اساس مجاورت!

3   

در کدام بیت آرایءه تشبیه به کار رفته است؟.  658
چــو مــاه روزه بــه پایــان رســید عیــد شــود١ چو غوره رست ز خامی خویش شد شیرین
بــرد٢ چــو شــبنم بیفتــاد مســکین و خــرد عیــوق  بــه  آســمانش  مهــر  بــه 
دیــده از جــان ســاخت باید دیــدن روی تو را٣ دیــدن روی تو را محرم نباشــد چشــم ما
نشــیند دل  نهان خانــءه  در  غمــش  ــیند٤  ــل نش ــه محم ــی ب ــه لیل ــازی ک ــه ن ب

در کدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟.  659
بهار عارضش )صورت( خطی ز خون ارغوان دارد١ بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
ــی٢ تــو گفتــه ای تحمــل نکنــم جفــای خوبــان ــر چــو ســعدی، نظــری بیازمای ــی اگ بکن
ــدم کاو را ــف عه ــر آص ــالم نظ ــن غ صــورت خواجگی و ســیرت درویشــان اســت٣ م
در فراقــت شــمع گــردون را بســوزد آه مــن٤ مهــر وصلت گر نتابد بــر دلم ای ماه  من!

در کدام گزینه آرایءه تشبیه وجود ندارد؟.  660
ــا١ در آب و گل ز آدم خاکــی نشــان نبــود ــر م ــت خمی ــه آب محّب ــد ب کآغشــته ش
تــو را نظر چــو به عین رضاســت، خرده مگیر٢ اگرچه از من مسکین، رقیب در خشم است
مــن اســت طبــع  ندامــت  طومــارم٣ طومــار  ز  آتشــی  هــر  اســت  حرفــی 
خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است٤ دل من در هوس روی تو ای مونس جان!

در همءه ابیات؛ به جز ............... آرایءه تشبیه دیده می شود..  661
کــز آتــش درونــم دود از کفــن برآیــد١ بگشــای تربتــم را بعــد از وفــات و بنگــر
بیــا و بــر دل مــن ببیــن که کــوه الوند اســت٢ فــراق یــار کــه پیش تــو کاه برگی نیســت
ــگام درو ــده هن ــرا آم ــر م ــزرع عم خانــه تــاراج حــوادث شــده، جانــم بــه گــرو٣ م
دوستان! از راست می رنجد نگارم، چون کنم؟٤ قامتش را سرو گفتم، سرکشید از من به خشم

در همءه ابیات آرایءه تشبیه دیده می شود؛ به جز: .  662
مــا را بــرای ســوز و گــداز آفریده انــد١ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش
کــه ســروهای چمن پیــش قامتش پســت اند٢ یکــی درخــت گل اندر میان خانءه ماســت
ترســم ای دوســت! کــه بــادی ببــرد ناگاهــم٣ ذرءه خاکم و در کوی توام جای خوش است
نُقلــش از لعــل نــگار و َنقلــش از یاقــوت خام٤ بــادءه گلرنــگ تلــخ تیز خوشــخوار ســبک

کدام بیت تشبیه ندارد؟.  663
ــه ای از دل شــیدا می کــرد١ گفتمش سلسلءه زلف بتان از پی چیست؟ گفــت حافــظ گل
ــد٢ تا سر زلف پریشان تو محبوب من است ــو پریشــان مان ــف ت ــه ســر زل روزگارم ب
که طرف دشت چو رخسار سرخ مستان شد٣ نــدا به ســاقی سرمســت گل عذار رســید
گــر بکشــی حاکمــی، ور بدهــی زینهــار٤ مــا ســپر انداختیــم، گــردن تســلیم پیش

در کدام بیت »تشبیه« به کار رفته است؟.  664
 بــه راســتان کــه نهــادم بــر آســتان فــراق١ سری که بر سر گردون به فخر می سودم 
 بــه دســت هجــر نــدادی کســی عنــان فراق٢ به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ
 مــدام خــون جگــر می خــورم ز خــوان فــراق٣ ز ســوز شــوق دلم شــد کبــاب دور از یار

ــراق٤ چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده است  ــان ف ــم ضم ــا و دل ــل قض ــم وکی تن
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در همءه گزینه ها؛ به جز ............... ادات تشبیه ذکر شده است..  665
به خاک پایت ای دلبر که سر بازم چو پروانه١ گرم در خواب بنمایی رخ چون شعلءه رخشانت
مخمــوری بــه  آهووشــش  چشــم  می ریــزد٢  شــیر  خــون  از  رنــگ 
شــبم بــه روی تــو روشــن چــو روز می گردید٣ چــو مــاه روی تو در شــام زلــف می دیدم
ــوام٤ چــو آفتــاب رخ تــو بتافــت بــر رخ مــن ــذار ت ــه هم ع ــم را ک ــاد رخ ــان فت گم

در همءه گزینه ها؛ به جز ............... همءه پایه های تشبیه ذکر شده است..  666
یــار ز من رمیــده که او خــوی گفت و گو دارد١ چــو آینه ســت و تــرازو خمــوش و گویــا
ــا چــون چــراغ٢ چــو دریــای خون شــد همه دشــت و راغ ــان چــون شــب و تیغ ه جه
مــن چشــم تــو را مانــم، تــو اشــک مــرا مانی٣ ای شــاهد افالکــی، در مســتی و در پاکی
مهــرم بــه جــان رســید و بــه عیوق بر شــدم٤ چــون شــبنم اوفتــاده ُبــدم پیــش آفتاب

»وجه شبه« در گزینءه ............... آورده شده است..  667
ــاغ ــه در ب ــی ک ــد گل، گوی ــت را دی چــو مســتان جامــه را بدریــد بــر تــن١ تن
ــان٢ ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند ــن بازرس ــه م ــز ب ــرا نی ــه روی م ــار م ی
از مــی لعــل حکایــت کــن و شــیرین دهنان٣ گفت حافظ! من و تو محرم این راز نه ایم
ــدی٤ در طبــع شــهریار خزان شــد بهار عشــق ــان نیام ــن گل و ریح ــو خرم ــرا ت زی

در کدام گزینه همءه پایه های تشبیه وجود دارد؟.  668
ــن١ ایــام گل چــو عمــر بــه رفتن شــتاب کرد ــتاب ک ــون ش ــادءه گلگ ــه دور ب ــاقی ب س
یــا نهــال قامــت او را بــه بــر خواهــم گرفتــم٢ یــا بهار عمر من رو بــه خزان خواهد نهاد
ــا دل گفتــم کــه به جــان از پی آن تیر و کمــان باید رفت٣ مــژه و ابــروی او دیــدم و ب
خوش دلــم خــوش دل اگــر نیش دمــادم دارد٤ شــاکرم شــاکر اگــر زهــر پیاپــی بخشــد

در کدام گزینه هر چهار پایءه »تشبیه« وجود ندارد؟.  669
نــه بهــرام پیــدا، نــه کیــوان، نــه تیــر١ شــبی چــون شــبه روی شســته بــه قیــر
ــه ای از دل شــیدا می کــرد٢ گفتمش سلســلءه زلف بتان از پی چیســت گفــت حافــظ گل
ورت ز دســت نیایــد چــو ســرو بــاش آزاد٣ گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم
یــا هرچــه خوانــده ای همه در زیــر خاک کن٤ گفتــا بــرو چو خــاک تحمل کــن ای فقیه

)تجربی 94(.  670 در منظومءه 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 دانءه لفظ 

است/ مرا این، کاسءه خون است/ چنین آسان منوشیدش«
٤ شش ٣ پنج  ٢ چهار  ١ سه 

کدام بیت آرایءه تشبیه بیشتری دارد؟ .  671
بادام چشم شیرین لب به بت  به خنده ای  شــکر بریزد از آن پســتءه دهان که تو راســت١ 
ــود٢ دل که از ناوک )نیزءه کوتاه( مژگان تو در خون می گشت ــو ب ــروی ت ــءه اب ــتاق کمان خان ــاز مش ب
رازهای ســینه را خاشــاک طوفان کرده است٣ دجلءه اشک از بهار شوق طغیان کرده است
امــروز بــرق عشــق زد آتــش بــه خرمنــش٤ ماهــی که دوش خرمن صبــرم به باد داد

کدام گزینه تعداد درستی از مشبه به ها را نشان می دهد؟.  672
الف( فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد: باد صبا

ب( زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید / فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان: گوهر
پ( در دفتر زمانه فتد نامش از قلم / هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت: دفتر

ت( سعدیا، گر بکند سیل فنا خانءه عمر / دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست: عمر
ث( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی: کیمیا

ج( سنگ سراچءه دل به الماس آب دیده می سفتم: سنگ
٤ دو ٣ چهار  ٢ یک  ١ سه 

دربارءه ارکان تشبیه در کدام بیت اطالعات درستی داده شده است؟.  673
سرآمدی١ دیــدم به خــواب دوش که ماهی برآمدی هجران  شب  او  روی  عکس  )شب: مشبه به(کز 
برد٢ دوش دســت طربم سلســلءه شوق تو بست جا  از  غم  لشکر  خردم  خیل  )سلسله: مشبه (پای 
بسوخت٣ ماجــرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشــم شکرانه  به  و  درآورد  به  سر  از  )مردم: مشبه به(خرقه 
بایدش٤ باغبــان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بلبل  صبر  هجران  خار  جفای  )جفا: مشبه(بر 
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تعداد تشبیه ها در تمام گزینه ها؛ به جز ............... یکسان است..  674
کبوتــر خــون  چــون  لعــل  لبــان  پرســتو١  پــر  چــون  زلــف  ســواد 
همچنــان در آتش مهر تو ســوزانم چو شــمع٢ رشتءه صبرم به مقراض غمت ببریده شد
ــت ــار اس ــس روی ی ــه عک اســت٣ رخ گل را ک آیینــه دار  آب  و  مشــاطه  هــوا 
فــراق٤ کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی بادبــان  ز  صبــرم  زورق  فتــاد 

)انسانی 84(.  675 در کدام بیت، طرفین تشبیه، فقط یک کلمه نیست؟ 
گــردان روز  را  شــبم  خداونــدا  گــردان١  پیــروز  جهــان  بــر  روزم  چــو 
نومیــد صبــح  از  ســیاه  دارم  شــبی  در ایــن شــب رو ســپیدم کــن چــو خورشــید٢ 
تنــگ کــورءه  ایــن  طاقــت  نــدارم  خالصــی ده مــرا چــون لعــل از ایــن ســنگ٣ 
زبانــه مشــرق  آتــش  بــرزد  چــو  ملــک چــون آب شــد ز آنجــا روانــه٤ 

آرایءه تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟.  676
می نکنــد بخــت شــور، خیمــه ز پهلــوی مــن١ عشــق بــه تــاراج داد رخت صبــوری دل 
یــادم از کشــتءه خویــش آمــد و هنــگام درو٢ مــزرع ســبز فلــک دیــدم و داس مــه نو 
صراحــی مــی لعــل و بتــی چــو ماهــت بــس٣ زیادتــی مطلــب کار بــر خــود آســان کن 
چون بر پری سوی فلک، همچون ملک مه رو شوی ٤ چون در شوی در باغ دل، مانند گل خوشبو شوی 

واژءه »آفتاب« رکنی از تشبیه بیت زیر است. این واژه در همءه گزینه ها؛ به جز ...............  نیز همان رکن از تشبیه است..  677
برآید پیاله  مشرق  از  می  آفتاب  برآید«»چو  الله  هزار  ساقی  عارض  باغ  ز 
ــش ســحابی دارد١ مــاه خورشــیدنمایش ز پــس پــردءه زلف ــه در پی ــی اســت ک آفتاب
ــوام٢ چــو آفتــاب رخ تــو بتافــت بــر رخ مــن ــذار ت ــه هم ع ــم را ک ــاد رخ ــان فت گم
در هوای آن عرق تا هست هرروزش تب است٣ عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو
ــت٤ ز مشــرق ســر کــو آفتــاب طلعــت تــو ــون اس ــم همای ــد طالع ــوع کن ــر طل اگ

در کدام بیت، هر چهار پایءه »تشبیه« ذکر شده است؟.  678
ــود١ مــرا ســتارءه صبحــی کــه هرچه کوشــیدم ــادر ب ــد، م ــرم ناپدی ــر از نظ ــد آخ ش
چون صدف هرکس سخن را در دهن می پرورد٢ بی تأّمل دم مزن کز لب گهر می ریزدش
هرکــه او را چــون خیــال دوســت مهمانی بود٣ آب چشم و جان شیرین را کجا دارد دریغ؟!
ــای ــدر آورد پ ــب ان ــه اس ــی ب ــو پیل جــای٤ چ ز  لشــکر  بــاد  چــون  بیــاورد 

در همءه بیت ها، به استثنای ............... تمامی ارکان تشبیه دیده می شود..  679
در گــردن دل اســت کمنــد معنبــرش؟!١ دل تو ســنی کجــا کند آن را کــه طوق وار
همچــو الله جگــرم بی می و میخانه بســوخت٢ چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
ــت٣ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا ــرم و بی جنای ــی بی ج ــده بین ــرها بری س
تــا بــه ســینه چــو قلــم بــاز شــکافند ســرم٤ نــی مپنــدار کــه حرفی بــه زبــان آرم اگر

در کدام گزینه »وجه شبه« ذکر شده است؟.  680
شدن به جانب چین گر خطاست، گو می باش١ به چین زلف چو شام تو مایل است دلم
کآن کس که پخته شد، می چون ارغوان گرفت٢ بــر بــرگ گل به خون شــقایق نوشــته اند
که طرف دشت چو رخسار سرخ مستان شد٣ نــدا به ســاقی سرمســت گل عذار رســید
مهــرم بــه جــان رســید و بــه عیوق بر شــدم٤ چــون شــبنم اوفتــاده بــدم پیــش آفتاب

در همءه ابیات؛ به جز ............... هر چهار پایءه تشبیه ذکر شده است..  681
مهرافــروز تــو  بــی  آه  آتــش  از  بــود روزم چــو شــب، شــبم چــون روز١ 
ــای در دام آورد٢ بــر گل از ســنبل نــگارم دام مــادام آورد ــم را پ ــا چــو صیــادان دل ت
ــم؟! ــن دل نباش ــه خونی ــون الل ــرا چ کــه بــا مــا نرگــس او ســرگران کــرد٣ چ
ــار آمــال خــود اســت٤ نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت دام راه هرکســی از ت

)تجربی 93(.  682 »مشبه« در کدام گزینه، ذکر نشده است؟ 
٢ چوب دستی منتشا مانند در دستش ١ قهوه خانه گرم و روشن بود، همچون شرم 

٤ چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور ٣ گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید / پای تا سر گوش 
)ریاضی 93(.  683 آرایءه تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟ 

هــر روز کــه بــی ســاقی گل چهــره نشســتیم١ صــد خــار بــال از دل دیوانــءه مــا خاســت
تــا بــر دل کســی ننشــیند غبــار مــن٢ ای ســیل اشــک، خاک وجودم بــه باد ده
ــده٣ ســروی اســت قامت تو از ناز سرکشــیده ــور آفری ــو از ن ــارض ت ــت ع ــی اس ماه
هــوس٤ مــرغ دل تــا دام زلف و دانــءه خال تو دید دام  در  افتــاد  اندیشــه ام  طایــر 
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گزینءه »۲«:

ییراَصحِبتَندَرفییشاماَتِبَکسهر
−−UU−−−−−UU−−−

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول
گزینءه »۳«:

ـَِکهر سوختَنقیراِفِبیاُپختَنییواه

−UU−−U−U
−

−UU−−U−U
−

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
گزینءه »4«:

َنستماِسءآِجراِمعَجشتاِکَجمِتتخَبر

−−U−U−−−−U−U−−U
−

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعول
657  9

سوختِبقیَخلِنَمِخرَجستِبلیماَجِقبر

−UU−−U−U
−

−UU−−U−U
−

· Hpودَشَبرلیِدِددوگفتَنتَشءآِمَهـ
4۳4۳

به 9  658 دیدید، سریع  را  / چو  کلمءه چون  باشد! هرگاه  حواستان   
حساب تشبیه نگذارید! »چون« سه معنی دارد:

۳. زمانی که ۲. زیرا  ۱. همانند 
بررسی همءه گزینه ها:

در گزینه های »۱« و »۲« »چو« معنی »زمانی که« می دهد؛ بنابراین با تشبیه 
سروکار نداریم. در گزینءه »۳« نیز چیزی به چیز دیگر همانند نشده است. 

در گزینءه »4« »دل« )مشبه( به »نهان خانه« )مشبه به( و همچنین »نشستن 
غم )عشق و یار(« به »ناز لیلی هنگام نشستن در کجاوه« تشبیه شده است.

صورت 9  659 تشبیهی  دوره«  و  زمانه  »آصف  یعنی  عهد«  »آصف   
و سیرتی  نمی گوید ظاهری مثل خواجگان  و در مصراع دوم  است  نگرفته 

مثل درویشان دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: در این بیت »عارض« )صورت( به »بهار« تشبیه شده است.
گزینءه »۲«: »مخاطب« به »سعدی« تشبیه شده است. 

گزینءه »4«: »وصل یار« به »مهر« )آفتاب( تشبیه شده است.
 »عین )چشم( رضا« تشبیه نیست! رضایت و خشنودی به چشم 9  660

تشبیه نشده است. 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: »آب محبت« اضافءه تشبیهی 
گزینءه »۳«: »طومار ندامت« اضافءه تشبیهی

گزینءه »4«: »دل من« به »خاک راه« تشبیه شده است.
 دقت کنید که »آتش درون« تشبیه نیست! چون »درون« به 9  661

او  درون  که  است  عشقی  آتش  شاعر  منظور  است.  نشده  تشبیه  »آتش« 
وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۲«: »فراق یار« به »کاه برگ« و »کوه الوند« تشبیه شده است. )یک 

مشبه و دو مشبه به داریم(.
تشبیه  دوم  مصراع  در  است.  شده  تشبیه  »مزرع«  به  »عمر«   :»۳« گزینءه 

نداریم؛ بلکه توصیفی از وضعیت شاعر است.
گزینءه »4«: »قامت یار« به »سرو« تشبیه شده است.

 در بیت ذکر نشده که چه کسی »درخت گل« است. برای اینکه 9  662
باید دو طرف تشبیه؛ یعنی مشبه و مشبه به را  باشیم، حتماً حتماً  تشبیه داشته 
داشته باشیم و اگر یکی از طرفین در جمله نباشد دیگر تشبیه به حساب نمی آید.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۱«: ما: مشبه / شمع: مشبه به

گزینءه »۳«: من: مشبه )خاکم( / ذّرءه خاک: مشبه به
گزینءه »4«: باده: مشبه / گلرنگ: مشبه به )گلرنگ یعنی به رنگ گل سرخ(

 »گردن تسلیم« تشبیه نیست! چون »تسلیم« که مانند »گردن« 9  663
نیست. مصراع دوم هم نمی خواهد بگوید تو مثل حاکم هستی؛ بلکه می خواهد 

بگوید خود حاکم هستی نه مثل او.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: زلف: مشبه / سلسله )زنجیر(: مشبه به
گزینءه »۲«: روزگار من: مشبه / زلف تو: مشبه به

»گل«؛  مانند  »عذار«  یعنی  است؛  تشبیهی  اضافءه  »گل عذار«  گزینءه »۳«: 
دشت: مشبه / رخسار مستان: مشبه به

 در این بیت »فراق« به »خوان« )سفره( تشبیه شده است. 9  664
بلکه در  به »آستان« تشبیه نشده؛  حواستان باشد! در گزینءه »۱«، »فراق« 
اصل به ساختمانی تشبیه شده که آستان دارد. و چون »ساختمان« به عنوان 
مشبه به در بیت ذکر نشده است، آرایءه تشبیه نداریم. در مورد گزینءه »۲« و 
ترکیب »عنان فراق« همین توضیح صدق می کند. فراق در  اصل به »اسب« 

که عنان دارد، تشبیه شده است.
 در این بیت »چو« در معنی »زمانی که« به کار رفته است.9  665
 در این بیت سه تشبیه داریم:9  666

۱. مشبه: دشت و راغ / مشبه به: دریای خون / ادات تشبیه: چو / وجه شبه: -
۲. مشبه: جهان / مشبه به : شب / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: -

۳. مشبه: تیغ )شمشیر( / مشبه به: چراغ / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: -
 »دریدن جامه« در اینجا وجه شبه است.9  667

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۲«: »یار مه روی« تشبیه بیت است که فقط مشبه و مشبه به ذکر 

شده است.
گزینءه »۳«: در »می لعل« نیز مشبه و مشبه به ذکر شده است.
گزینءه »4«: »تو« مشبه و »خرمن گل و ریحان« مشبه به است.

 مشبه: ایام گل / مشبه به: عمر / ادات تشبیه: چو / وجه شبه: 9  668
به شتاب رفتن

اضافءه 9  669 زمانی که  و  است  تشبیهی  اضافءه  بتان«  زلف  »سلسلءه   
تشبیهی داشته باشیم؛ یعنی فقط مشبه و مشبه به داریم.

 ۱. هر لفظ، فریادی است. / ۲. هر شعر، دریایی است. / ۳. 9  670
لفظ  دانءه   .۵  / اشک  این  است  4. شهد   / تشبیهی(  )اضافءه  شراب خون 

)اضافءه تشبیهی( / ۶. این )اشک( کاسءه خون است.
 ۱. دجلءه اشک )اضافءه تشبیهی( ۲. بهار شوق )اضافءه تشبیهی( 9  671

۳. رازهای سینه مثل خاشاک طوفان شده
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: »بادام چشم« )اضافءه تشبیهی( / »پستءه دهان« )اضافءه تشبیهی( 
نمی توانیم  ندارد.  وجود  تشبیهی  »شیرین لب«  صفت  در  باشد!  حواستان 

بگوییم لب مانند شیرین است!
گزینءه »۲«: »ناوک مژگان« )اضافءه تشبیهی( / »کمان خانءه ابرو« )اضافءه تشبیهی(
گزینءه »4«: »خرمن صبر« )اضافءه تشبیهی( / »برق عشق« )اضافءه تشبیهی(

 در »ب«، »پ«، »ث« مشبه به ها درست ذکر شده است.9  672
مشبه به های سایر ابیات:

»الف«: باد صبا: مشبه / فراش: مشبه به )حواستان باشد! در اضافءه تشبیهی 
واژءه اول )مضاف( مشبه به و واژءه دوم )مضاف الیه( مشبه است.

»ت«: عمر: مشبه / خانه: مشبه به
»ج«: »سراچءه دل« اضافءه تشبیهی است. دل: مشبه / سراچه: مشبه به

و 9  673 مضاف  میان  که  است  اضافی  ترکیب  یک  هجران  شب   
مضاف الیه همانندی وجود دارد. در اضافه های تشبیهی، مضاف الیه »مشبه« 

و مضاف »مشبه به« است.
حواستان باشد! در گزینءه »۳«، »مردم«؛ یعنی »مردمک« و ترکیب »مردم 

چشم« تشبیه ندارد.
 بررسی همءه گزینه ها:9  674

لعل ۲. لب مانند خون کبوتر ۳. سواد )سیاهی( زلف  لبان  گزینءه »۱«: ۱. 
مانند پر پرستو
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علوم و فنون ادبی
گزینءه »۲«: ۱. رشتءه صبر ۲. مقراض )قیچی( غم ۳. آتش مهر 4. من مانند 

شمع هستم
گزینءه »۳«: رخ گل مانند رخ یار ۲. هوا مشاطه )آرایشگر( است. ۳. آب، 

آیینه دار است.
گزینءه »4«: ۱. بحر غم ۲. زورق صبر ۳. بادبادن فراق

 در این بیت »خالصی دادن عاشق« به »خالصی لعل از سنگ« 9  675
تشبیه شده که بیش از یک کلمه هستند.

 بررسی همءه گزینه ها:9  676
گزینءه »۱«:۱. رخت صبوری

گزینءه »۲«: ۱. مزرع سبز فلک ۲. داس مه نو
گزینءه »۳«: ۱. می لعل ۲. بت چو ماه

گزینءه »4«:۱. باغ دل ۲. مانند گل خوشبو شوی ۳. همچون ملک شوی
به 9  677 و »می«  است  تشبیه  »آفتاب می«  بیت صورت سؤال  در   

»آفتاب« تشبیه شده؛ بنابراین »مشبه به« است.
در گزینءه ۳ تشبیه به کار نرفته است.

 بررسی همءه گزینه ها:9  678
گزینءه »۱«: مشبه: مادر / مشبه به: ستارءه صبح / ادات تشبیه: ـ / وجه 

شبه: از نظر ناپدیدشدن
گزینءه »۲«: مشبه: سخن / مشبه به: صدف / ادات تشبیه: چون / وجه 

شبه: در دهن پروردن
ادات تشبیه: چون   / / مشبه به: مهمان  گزینءه »۳«: مشبه: خیال دوست 

/ وجه شبه: ـ
گزینءه »4«: مشبه: او / مشبه به: پیل، باد / ادات تشبیه: چو / وجه شبه: ـ

 مشبه: زلف / مشبه به: کمند / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: ـ9  679
حواستان باشد! در گزینءه »۱«، پسوند »وار« که شباهت را می رساند، »ادات 

تشبیه« است.
 در این بیت »اوفتاده« وجه شبه است؛ چون ویژگی شبنم در 9  680

مقابل آفتاب »پستی« و »کوچکی« و »افتاده« بودن است.
 تشبیه هایی که در این بیت به کار  رفته:9  681

۱. آتِش آه  اضافءه تشبیهی )فقط رکن مشبه و مشبه به را داریم!(
۲. روزم چو شب  مشبه: روز / مشبه به: شب/ ادات: چو / وجه شبه:ـ 
۳. شبم چون روز  مشبه: شب / مشبه به: روز / ادات تشبیه: چون / وجه شبه:ـ 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۲«: برای پیداکردن مشبه در این بیت، مانند روش پیداکردن نهاد 

عمل می کنیم.
او )معشوق( / مشبه به: صیادان /  چه کسی در دام آورد؟!  مشبه: 
ادات تشبیه: چو / وجه شبه: در دام آوردن )چون از ویژگی های صیاد، به 

دام انداختن است(.
گزینءه »۳«: مشبه: من / مشبه به: الله / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: 

خونین دل  بودن
گزینءه »4«: مشبه: خود / مشبه به: عنکبوت / ادات تشبیه: چون / وجه  شبه: 

تار تنیدن
 از روش پیداکردن نهاد استفاده می کنیم:9  682

]بودند[؟ آن ها = مشبه که در  بر گردش  به کردار صدف گرد  چه کسانی 
جمله ذکر نشده است.

 تشبیهات این بیت:9  683
۱. مرِغ دل  »دل« به »مرغ« )پرنده( تشبیه شده است.

۲. داِم زلف  تشبیه »زلف« به »دام«
۳. دانءه خال  تشبیه »خال« صورت به »دانه«

4. طایر اندیشه  تشبیه »اندیشه« به »طایر« )پرنده(
۵. دام هوس  تشبیه »هوس« به »دام«

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۱«: خار بال  تشبیه »بال« به »خار« / گل چهره  تشبیه 

»چهره« به »گل«
گزینءه »۲«: سیل اشک  تشبیه »اشک« به »سیل«

گزینءه »۳«: سروی است قامت تو  تشبیه »قامت تو« به »سرو« / ماهی 
است عارض تو  تشبیه »عارض تو« به »ماه«

۳. چو عقل9  684 ۲. چو جان    ۱.به سان خاک 
به  یا چند مشبه به تشبیه می شود،  به دو  حواستان باشد! وقتی یک مشبه، 

تعداد مشبه به ها، تشبیه داریم.
بررسی سایر گزینه ها:

خرد   مرغ   / »دانه«  به  »خال«  تشبیه  خال   دانءه   :»۱« گزینءه 
تشبیه »خرد« به »مرغ«

گزینءه »۳«: »دیده« به »طاووس« تشبیه شده است.
/ ریسمان فراق  گزینءه »4«: چنبر عشق  تشبیه »عشق« به »چنبر« 

 تشبیه »فراق« به »ریسمان«
685  9

۲ تشبیه

۱. تشبیه »گل« به »یوسف«

۲. تشبیه »عالم پیر« به »زلیخای جوان«
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: تشبیه »چشم« به »نرگس« / تشبیه »روی« به »گل« / تشبیه 
»قامت« به »شمشاد« 

گزینءه »۲«: تشبیه »من« به »ستون« / تشبیه »غم« به »خانه« / تشبیه 
»غم« به »بار« 

گزینءه »4«: تشبیه »تو« به ۱. سرو جویبار ۲. اللءه بهار ۳. حور دلبرا
 تشبیهات:9  686

۱. عقاب جور  تشبیه »جور« به »عقاب«
۲. تیر آه  تشبیه »آه« به »تیر«

۳. کمان گوشه نشینی  تشبیه »گوشه نشینی« به »کمان«
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »۱«: تشبیه »زلف« به »کمند«، »ابرو« به »کمان«، »قامت« به »سرو«، 
»روی« به »بهار«  4 تشبیه

»ابر«  و  »آفتاب«  به  »تو«  »خاک«،  و  »خار«  به  »من«  تشبیه   :»۳« گزینءه 
 4 تشبیه

گزینءه »4«: تشبیه »زلف« به »شب«، »لحظه« به »روز«، »روز« به »هفته«، 
»هفته« به »ماه«  4 تشبیه

 بیت فقط یک تشبیه دارد: 9  687
تشبیه »ما« به »دّر مکنون«

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه »۱«: 

۱. »ایام گل«  به »رفتن عمر« تشبیه شده است.
است  تشبیه شده  »گل«  به  نظر سرخی  از  »باده«  گلگون«   »بادءه   .۲

)»گون« را می توان ادات تشبیه به حساب آورد(.
گزینءه »۲«: ۱. »خورشید عشق«  تشبیه »عشق« به »خورشید«

۲. »نور عشق«  تشبیه »عشق« به »نور«
گزینءه »۳«:

تشبیه »من« به

شعاع آفتاب
عقیق
زر
یاقوت

مانند 9  688 »مضاف الیه«  که  گفت  بتوان  باید  تشبیهی«  »اضافءه  در   
»مضاف« است.

با این روش، تنها ترکیب های گزینءه »4« همگی رابطءه همانندی را دارند.
 بررسی همءه گزینه ها:9  689

گزینءه »۱«:
۱. تشبیه »رفتار« )راه رفتن( به »سرو«

۲. تشبیه »قامت« به »صنوبر«
۳. تشبیه »رخسار« به »ماه«

4. تشبیه »منظر« به »مالیک«
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