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سال  ۸۰ بود که در انتشارات مشاوران آموزش رویدادی بی سابقه اتفاق افتاد. برای اولین بار 
کتاب هایی را با عنوان کتاب های کوچک هدف دار تولید کردیم که دو نگاه عمده در تألیف 

آن در نظر گرفته بودیم:
یکی اینکه هر درسی را به مباحث گوناگون تقسیم کردیم و برای هر مبحث کتاب مستقل 
تألیف و چاپ کردیم. در آن دوران نوشتن کتاب های مبحثی امری نادر بود و عمدة 

کتاب ها به صورت جامع تألیف و چاپ می شد.
دوم اینکه در شکل تألیف کتاب های کوچک، شیوه ای نوین از آموزش را جاری کردیم؛ 
شیوه ای که نشان می داد چطور آموزش مبتنی بر خالصه ارائه نکنیم! چون هر خالصه ای 

یعنی حذف کردن بخشی از واقعیت آموزشی. 
استقبال بی نظیر دانش آموزان و دبیران از کتاب های کوچک ما نشان داد که تشخیص 

ما درست بود.
سال ها گذشت تا رسیدیم به سال ۱۴۰۰ و دوباره تصمیم گرفتیم سنت قدیم خودمان را 

در قالبی نوتر و با نامی جدید برای شما دانش آموزان عزیز آماده کنیم:
»مجموعه کتاب های هایالیت«

به  رسیدن  برای  نتیجه گیری  در  هایالیت هایمان  که  امیدوارم  بسیار  به شخصه  من 
اهدافتان مؤثر واقع شوند.

بدانید که حجم کوچک این کتاب ها نتیجة حذف نبوده؛ بلکه بر این اساس نوشتیم که 
همة آنچه مهم است را، به بهترین شکل یاد بگیرید.

بار  ایران عزیزمان دارم؛ دانش آموزانی که  انسانی  آرزوی موفقیت برای دانش آموزان 
توسعة کشور بر دوش آنان است.

وحیــد تمنـا



انسانی« را می ریختیم، آن را مثل یک رفیق و  ادبی  روزی که طرح کتاب جیبی »آرایه های 
همراه برای شما تصور کردیم:

 وقتی که در کافه نشسته اید و منتظر آماده شدن سفارشتان هستید، کتاب را باز کنید و 
سریع درس »کنایه« را مرور کنید.

 در ایستگاه هستید و تا رسیدن اتوبوس، اندکی زمان دارید. کتاب را ورق بزنید و چند مثال 
از »اضافءه تشبیهی« و »اضافءه استعاری« ببینید.

 در یک مهمانی خانوادگی شرکت کرده اید و بحث ها برایتان جذاب نیست؛ می توانید کتاب را 
از جیب یا کیفتان بیرون بیاورید و تفاوت »ایهام« و »جناس تام« را مرور کنید.

ما برای آرایه های ادبی در این کتاب این طور هدف گذاری کرده ایم:
بفهمید.   را  آن  زیبایی آفرینی  علت  و  ببینید  را  آرایه  هر  تعریف  و خالصه  سریع   

ماجرا از این قراره
 اگر مطلب در ذهنتان جای گیر شده بود و گاهی خواستید مثال ها را مرور کنید، بیت های 
متنوع با آرایءه مورد نظر را ببینید.  ریز و درشت )بعضی از این مثال ها را از ابیات پرتکرار 
آزمون های سراسری انتخاب کرده ایم تا ضمن یاد گرفتن مطلب به کنکور هم توجه کنید.(

 مبحث مورد نظر را که یاد گرفتید، با آن تمرین حل کنید و آموخته هایتان را محک بزنید. 
 گوی و میدان )تمرین های این بخش را متنوع طراحی کرده ایم تا در حین مرور و 

جمع بندی، تکرار ساختار سؤاالت برایتان آزاردهنده نباشد.(
 در هر بخش، ترفندها و تکنیک های مربوط به هر آرایه را توضیح داده ایم تا هنگام تست زنی، 

ذهنیتی جامع نسبت به بحث مورد نظر داشته باشید.  دنبال تصویر  باشید.
 خواستیم در حین آموختن آرایه ها با شاعران ادبیات معاصر هم آشنا شوید و شعرهای خوب بخوانید. 

آرایه ها را بهانه کردیم و کاربرد آن ها را در شعر نو نشان دادیم؛ مثالً  تناقض در شعر نو
 بعد از یادگیری درس های هر پایه، نوبت تست زنی است. در انتهای هر پایه یک آزمون جامع 
طراحی کرده ایم. دو آزمون جامع نیز در انتهای کتاب، سؤاالت ترکیبی آرایه ها را به شما معرفی 

می کند و با پاسخ دادن به آن ها با ساختار تست های کنکور بیشتر آشنا می شوید.
کتاب  امیدواریم  آگاهیم.  دارید،  رو  پیش  سراسری  آزمون  در  موفقیت  برای  که  مسیری  از 
و  مهم  نکات  مرور  مطالب،  جمع بندی  در  شما  برای  مناسبی  همراه  انسانی،  ادبی  آرایه های 

آشنایی با تست های آزمون سراسری باشد.
مهسا آقاصفری
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استعاره درس 9

»استعاره«یعنیقرضکردنووامگرفتنوماجراازاینقرارهکهمیخواهیمازدوطرف
اصلیتشبیه)مشبهومشبهٌبه(یکیراحذفکنیموبهاستعارهبرسیم.

صفتی  یا  ویژگی  در  شباهت  به دلیل  دیگر،  واژۀ  به جای  واژه ای  کاربرد  »استعاره« 
مشترک است. 

ســایه وار از آفتــایب ناگهــان افتــاده دور«»یا رب این ماییم از آن جان جهان افتاده دور
برویم سراغ حال و هوای عاشقانءه این بیت! شاعر از دوری معشوق به خدا شکایت می برد؛ اما 

به جای یار، دوست، معشوق چه ترکیب ها و واژه هایی انتخاب کرده است؟
جان جهان ماست، دور افتاده ایم.  ·¼`µÀ که ·I¶nIÄ مصراع اول: ما از 

                          مشبه        ادات تشبیه
آفتاب، جداییم.  ·¼`µÀ ¡ß ¼z÷¶ مصراع دوم: ما همچون سایه ایم که از 

                                                       مشبه     ادات تشبیه
»جان جهان« و »آفتاب« به جای یار. به نظرتان زیباتر نشد؟

کردن  هنری تر  و  بیشتر  زیبایی  خلق  می بریم:  به کار  منظور  همین  برای  را  »استعاره«   
شعر و کالم. 

مجاز و استعاره
حاال بگویید تعریف آرایءه »مجاز« را یادتان هست؟

به کار بردن واژه در معنای غیر حقیقی خود. گاهی مجاز بر پایءه شباهت استوار است و عالقه و پیوند 
بین معنای حقیقی و غیر حقیقی، عالقءه مشابهت است. به این نوع از مجاز، استعاره هم می گوییم. 

پس این نکته را ذخیره کنید:

مجاز به عالقءه شباهت، همان »استعاره« است. 

استعاجر
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عقیق رنگــش« »چــو بــه خنــده بازیابــم اثــر دهــان تنگــش  شــکر  نمایــد  گهــر  صــدف 
به قرینءه مصراع اول می توانیم مطمئن باشیم که »گهر« و »شکر« در معنای حقیقی به کار 
نرفته اند. شاعرانه اش این طور می شود که به جای »لب« بگوییم: شکر عقیق رنگ )ویژگی مشترک: 

شیرینی( / به جای »دندان« هم واژۀ »گهر« را به کار ببریم )ویژگی مشترک: درخشندگی(.
زان کــه بر مــن رحمیت از عالم باالســت این« »ســایۀ باالی آن ســرو از ســر مــن کم مباد 

معشوق من همچون درخت سرو، بلند و سرکشیده است و من آرزوی سایءه او را دارم: 
سرو به جای معشوق

زاغ پــّر  بــر  باریــده  بــرف  »مــرا  بــاغ«  تماشــای  بلبــل  چــو  نشــاید 
از نگاه شاعر، به جای موی سپید )نشانءه پیری( برف بگذارید و به جای موی سیاه )نشانءه 

جوانی( »پر زاغ« را قرار دهید. 

در ابیات زیر، واژه هایی را که در معنای غیرحقیقی )استعاری( به کار رفته اند، مشخص کنید. 
1( گر چو چنگم در بر آیی زلف در دامن کشان
گرد سوده  مشک  از  بیخته  ساده  سیم  بر   )2

3( بی ندامت نیست هر حرفی که از لب سرزند 
ــدان ارادت داری ــر می ــر س ــه گ ــر بن 4( س

از مــژه یــک دامنت لعــل روان خواهم فشــاند
ــاب، آب ــر ن ــه از قی ــه ریخت ــرگ الل ــر ب ب
)سوده = ساییده(
بخیــه زن از خامشــی ایــن رخنــءه افســوس را
ناگزیــر اســت کــه گویــی بود ایــن میــدان را

پاسخ:آ
1. اگر چون چنگ در برم آیی ... از مژه به اندازۀ یک دامن لعل روان در دامنت می افشانم. 
به قرینءه واژۀ »مژه«، می توان گفت »لعل روان« در معنای استعاری به کار رفته است. چه 

چیزی چون لعل، درخشان است و از مژه روان می شود؟ »اشک«
2. تصویر سازی کنیم: بر سیم ساده از مشک ساییده شده، گرد بریزیم؛ بر گلبرگ الله، از 

قیر ناب، آب.
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در اشعار کالسیک، چهره را از جهت سفیدی به سیم و زلف را از جهت رنگ سیاه به ُمشک 
مانند می کردند.

سیم: استعاره از رخ / مشک: استعاره از زلف / گلبرگ الله: استعاره از رخ یار / قیر: استعاره 
از زلف )ویژگی مشترک: سیاه رنگی(

3. شاعر در این بیت ما را به خاموشی و گزیده گویی دعوت می کند و می گوید هر سخن 
ببند  را  افسوس  رخنءه  این  خاموشی،  و  سکوت  با  پس  می آورد؛  بار  به  ندامت  ]بی جایی[ 
)شکاف(:  رخنه   / نخوری(.  حسرت  و  نکنی  باز  دهان  افسوس  روی  از  تا  باش  )خاموش 

استعاره از دهان
4. تأکید شاعر در این بیت، تسلیم و ارادت ورزی بر درگاه یار است. اگر می خواهی به میدان 

ارادِت یار نزدیک شوی، مثل گوی سر بنه و تسلیم باش.
میدان در مصراع دوم: استعاره از عشق و ارادت به دوست / گوی: استعاره از سر

 حتماً می دانید که واژه هایی مثل »سرو، ماه، قمر )معشوق(، مشک و سنبل )زلف(، لعل 
)دهان(، نرگس )چشم( و ...« از استعاره های پرکاربرد شعر فارسی هستند؛ اما یادتان باشد 
باید  حتماً  واژه  یعنی  است؛  آن  معنای  بودن  غیر حقیقی  واژه،  یک  استعاری بودن  که شرط 
به علت شباهت، به جای واژۀ دیگر به کار رفته باشد و اگر کلمه ای در معنای حقیقی خود 

باشد، استعاره نیست. 

ابیات زیر را بخوانید و بیتی را که در آن استعاره به کار نرفته است، مشخص کنید. 
آبــی  آتــش  بــر  بزنــم  گفتــم   )1
2( دردا کــه بپختیــم در ایــن ســوز نهانــی
ــش ــتن آت ــوان داش ــان نت ــوخته پنه 3( در س

آهنگــرم  مــرد  بی زیــان  یکــی   )4

ویــن آتــش دل نــه جــای آب اســت 
وان را خبر از آتش ما نیست که خام است 
مــا هیــچ نگفتیــم و حکایــت بــه در افتــاد 
ز شــاه آتــش آیــد همــی بــر ســرم 

پاسخ:
1. آتش دل: استعاره از غم - آب: استعاره از اشک / 2. آتش: استعاره از عشق / 3. در این 

بیت، واژۀ »آتش« در معنای حقیقی به کار رفته است. / 4. آتش: استعاره از ظلم و ستم
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انواع استعاره
دو اصطالح »استعارۀ مصّرحه« و »استعارۀ مکنیه« را که شنیده اید؟ این فرمول را به خاطر 

بسپارید: 
از دو رکن اصلی تشبیه، تنها یک رکن را نگه می داریم: 

به شرط باقی ماندن مشبه ٌبه  استعارۀ مصّرحه داریم. 
به شرط نگه داشتن مشبه + ویژگی یا لوازم مشبهٌ به  استعارۀ پنهان )مکنیه( داریم. 

ــات  ــز نب ــن ک ــه ک ــادر نگ ــن چ ــر ای لشکری بسیار خوار و یب مر )= یب شمار( است« »زی
واژۀ »چادر« در معنای حقیقی به کار نرفته است:

آسمان همچون چادری یا خیمه ای است که در زیر آ ن، گیاهان روییده اند.  استعارۀ مصّرحه
 مشبه               مشبهٌ به

 غوغای چشم های من و تو، سکوت را در آن کتابخانه رعایت نکرده بود. 
غوغا به راه انداختن و سکوت نکردن عملی انسانی است و در این بخش زیبا از شعر قیصر 
امین پور، چشم ها مثل انسان ها غوغا به راه انداخته اند. در واقع »مشبه« با یک ویژگی یا صفت 

مشبهٌ به »انسان« همراه شده است.  استعارۀ مکنیه 
نوع  از  تمرین کردیم، همگی  و  استعاره خواندیم  با  برای آشنایی  اینجا  تا  ابیاتی که   

»مصّرحه« بوده اند. 

مشخص کنید نوع استعاره در کدام بیت متفاوت است؟
درشــکنم کام  بــه  دنــدان  را  ســتارگان   )1
ــی کــه ســپهرت دهــد ز راه مــرو ــه مهلت 2( ب
3( چــو نســرین بخنــدد شــود چشــم گل

ــتیزم  ــپهر بس ــا س ــر ب ــده گ ــه گاه عرب ب
تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟ 
ــفندیار  ــون چشــم اس ــون ســرخ چ ــه خ ب

4( روزها را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری / می سپارم زیر پای لحظه های پست 

پاسخ:
1. ستاره همچون انسانی است که دندان و دهان دارد: مشبه + ویژگی مشبهٌ به: استعارۀ مکنیه
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)آسمان( +  انسانی است: مشبه  و  اول، مهلت دادِن آسمان عملی غیرواقعی  2. در مصراع 
ویژگی مشبهٌ به )فرصت دادن(: استعارۀ مکنیه

در مصراع دوم دنیا همچون زال است )زال = فرد مسن و حیله گر(: ذکر مشبه: استعارۀ مصّرحه
3. خندیدن گل نسرین همچون انسان و قائل شدن »چشم« برای گل: مشبه + ویژگی مشبهٌ به: 

استعارۀ مکنیه
4. شاعر در این قطعه، برای لحظه ها، صفتی انسانی )پستی( قائل شده و یکی از اعضای بدن 

)پا( را به آ ن نسبت داده است: مشبه + ویژگی مشبهٌ به: استعارۀ مکنیه
در تمامی ابیات استعارۀ مکنیه ذکر شده و تنها در بیت »2«، استعارۀ مکنیه با استعارۀ مصّرحه 

همراه شده است. 

استعارۀ مکنیه و تشخیص
بار دیگر به ساختار استعارۀ مکنیه و مثال هایی که آوردیم، دقت کنید. گاهی مشبهٌ به محذوِف 
یک تشبیه، »انسان« است. در این ساختار، تنها ویژگی، صفت یا جزئی از مشبهٌ به )انسان( با 

مشبه همراه می شود. در این موارد با یک آرایءه دیگر هم مواجه می شویم: تشخیص. 

نقش شیرین یم کند شیرین دهان تیشه را «»نیست غافل عشقِ یب پروا ز مرگ کوهکن
عشِق بی پروا:

عشق مثل انسانی بی پرواست  استعارۀ مکنیه / نسبت دادن بی پروایی به عشق: تشخیص
مشبه       مشبهٌ به  ویژگی مشبهٌ به

عشق غافل نیست:
عشق مثل انسانی    هشیار فرض شده است.  استعارۀ مکنیه / غافل نبودن عشق: تشخیص

مشبه      مشبهٌ به      ویژگی
            محذوف     مشبهٌ به

دهان تیشه:
تیشه مثل انسانی است که عضوی به نام دهان دارد.  استعارۀ مکنیه / قائل شدن دهان

مشبه    مشبهٌ به محذوف                 عضوی از مشبهٌ به
برای تیشه: تشخیص
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هر تشخیصی یک استعارۀ مکنیه است.

ابیاتی را که در آن استعارۀ مکنیه با تشخیص همراه شده، مشخص کنید. 
1( ســر انگشــت تحّیــر بگــزد عقــل بــه دنــدان 
2( رنــگ از جبیــن آینــه صیقــل نمی بــرد 

چــون تأمل کند ایــن صورت انگشــت نما را 
زین سان که می برد لب خامش ز دل غبار 

3( روی این مهتابی، خشت غربت را می بویم 

است؟  گردیده  بی نقاب  زهره جبین  کدام   )4
می کنم  حسود  چشم  می کنم  تو  بر  که  چشم   )5
تیــز  چنــگال  بیازیــد  زمانــه   )۶

 که آتش از عرق شــرم آب گردیده اســت 
شــکر خدا کــه باز شــد دیدۀ بخت روشــنم 

گریــز  روزگار  مــرا  زو  نبــد 

پاسخ:آ
1. سر انگشت گزیدِن عقل / 2. جبین )پیشانی( قائل شدن برای آینه / 4. قائل شدن عرق 

شرم برای آتش / 5. دیده قائل شدن برای بخت
در بیت »3«، خشت غربت استعارۀ مکنیه است؛ اما نه از نوع تشخیصی: 

غربت همچون دیواری است که خشت جزئی از آن است.
   مشبه         مشبهٌ به محذوف   ویژگی مشبهٌ به

در بیت »۶«، زمانه همچون گرگی          چنگال تیز است: استعارۀ مکنیه
                    مشبه    مشبهٌ به محذوف   ویژگی مشبهٌ به

اضافۀ استعاری
باز هم استعارۀ مکنیه را در نظر بگیرید. بیایید ویژگی یا صفت مشبهٌ به را با یک »کسره« به 

مشبه اضافه کنیم. به این نوع اضافه، اضافءه استعاری می گوییم. 
ــد  ــید یم رس ــه خورش ــوق ذره ب ــال ش ــا ب پــرواز دل بــه ســوی خــدا یم بــرد مــرا «»ب

به ترکیب »بال شوق« و »پرواِز دل« دقت کنید. شوق: مشبه - بال داشتن: ویژگی مشبهٌ به 
محذوف )پرنده( / دل: مشبه - پرواز کردن: ویژگی مشبهٌ به محذوف )پرنده( 
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در ابیات زیر مجموعاً چند »تشبیه« به کار رفته است؟.  ۱۱
الف( فروغ آن گل رخسار بی نقابم سوخت 
ب( می کند یک دیدۀ بیدار کار صد چراغ 
پ(  مژگان ز شور گریءه طوفان نهیب من 
نماید  الله عذاران چمن جلوه  ت( چون 
من  نهال  هرگز  بادیه  نخل  مانند  ث( 

سوخت  آفتابم  بودم  تشنه جگر  گیاه 
روزنی زین خانءه تاریک بر دل واکنید 
بر جای خویش خشک کند رود نیل را 
را  گیا  بدارند  که  باید  سرکوفته 
نداشته ست احسان  منّت  بار  دوش  بر 

7  9  6  8 

در همءه ابیات، هر دو نوع »استعاره« به کار رفته است؛ به جز: .  ۱۲
ــزم ــر بری ــال و پ ــا ب  ای عجــز همتــی کــن ت

 قابــل بــرق تجلــی نیســت جــز خاشــاک مــن 
 دوســتان در گوشــءه چشــم تغافــل جــا کنیــد 
 شــمعم شــکفته بــود کــه خنــدد بــه روی تــو 

مــا  رهایــی  فکــر  نــدارد  مــا  صیــاد 
ــه ام  ــن آیین ــت م ــرداز اس ــا جلوه پ ــن هر ج حس
تــا بــه عقبــی ســیر ایــن دنیــا و مــا فیهــا کنیــد

نیامــدی  خنــدان  شــکوفءه  ای  افســوس 

در کدام بیت هر سه آرایءه »مجاز، تشبیه و استعاره« یافت می شود؟.  ۱3
ــی اســت ــه نمکدان ــز م ــدۀ لبری ــن ز خن   زمی

 از حــرف خــود بــه تیــغ نگردیــم چــون قلــم 
 تا شــد ســر غــم گــرم به طوفــان من از اشــک 
 دم حافــظ بــرد از دل غــم دیرینــه »حزیــن«!

ــاب  ــب مهت ــت در ش ــور اس ــر ش ــر س ــه ب زمان
هرچنــد دل دو نیــم بــود حــرف مــا یکــی اســت

شــد حلقــءه گــرداب، گریبــان مــن از اشــک 
بیــار! یــار  در  خــاک  از  نکهتــی  صبــا  ای 

در همءه ابیات،  آرایءه »مجاز« با یکی از آرایه های »جناس،  تشبیه و کنایه« همراه شده است؛ .  ۱4
به جز: 

ــی ــم جم ــر خات ــت مگ ــل دوس  ای ُدرج لع

ــود ــر ش ــر میّس ــت دی ــرا آرزوس ــه م  آنچ
مــزن دوری  از  دم  عیســی  دمــت   ای 
شــتاب بــه  رود  تــگ  دو  تــازی   اســب 

زین ســان کــه دســت کــس بــه نگینــت نمی رســد 
)ُدرج: صندوقچه(
وین چــه مــرا در ســر اســت عمر در این ســر شــود
نیســت دوراندیــش  آن کــه  غــالم  مــن 
روز شــب  و    مــی رود  آهســته  اشــتر  و 
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گزینءه 4  آزمون را با یک تست »آموزشی« شروع کنیم. در این ابیات به انواع تشبیه توجه کنید   
و حواستان باشد چیزی را از قلم نیندازید. 

در بیت »الف«: در مصراع اول »گل رخسار« اضافءه تشبیهی است. در مصراع دوم نیز شاعر خود را 
به گیاهی تشنه جگر مانند کرده )تشبیه گسترده(: دو تشبیه 

در بیت »ب«: در مصراع اول شاعر به طور غیر محسوس بدون به کار بردن ادات تشبیه و وجه شبه، 
دیدۀ بیدار را به چراغ مانند کرده است. وجه شبه:  روشنگری: یک تشبیه 

از وحشت و  پر  در بیت »پ«: ترکیب »گریءه طوفان نهیب« تشبیه است: گریه ای همچون طوفان، 
عظمت: یک تشبیه 

در بیت »ت«: »الله عذار« اضافءه تشبیهی است: یک تشبیه 
 در بیت »ث«: 1. »نهال من«: اضافءه تشبیهی. شاعر وجود نحیف خود را به نهال مانند کرده است. 
2. »بار منّت احسان«: اضافءه تشبیهی. وجود نحیف همچون نهال من مانند نخل بیابان نیست که 
تحمل به دوش کشیدن بار منّت را داشته باشد. تشبیهی صورت نگرفته است. در این ابیات مجموعاً 

هفت تشبیه به کار رفته است. 

گزینءه 3  دو نوع استعاره را به خاطر بیاورید؛ مکنیه و مصرحه. حاال شروع کنیم:   
گزینءه »1«: »عجز« را که یک مفهوم است، مورد خطاب قرار داده ایم: استعارۀ مکنیه - »صیاد« در 

مصراع دوم استعارۀ مصرحه از معشوق است. 
گزینءه »2«: »خاشاک« در این ابیات استعارۀ مصرحه از وجود شاعر است. - در مصراع دوم، قائل شدن ویژگی 

جلوه پردازی برای ُحسن، نسبت دادن عملی انسانی به یک مفهوم است و استعارۀ مکنیه و تشخیص دارد. 
گزینءه »3«: گوشءه چشم تغافل، استعارۀ مکنیه است. »غفلت« به انسانی تشبیه شده که چشم دارد. 

- در این بیت، استعارۀ مصرحه دیده نمی شود. 
گزینءه »4«: شمع استعارۀ مصرحه از وجود شاعر است. در مصراع دوم نیز »شکوفءه خندان« استعارۀ 

مصرحه از یار است. - شکفتن شمع: استعارۀ مکنیه 

زمین همچون نمکدانی است: تشبیه -  خندیدِن مه: استعارۀ مکنیه - »سر« در مصراع  گزینءه ۱   
دوم مجازًا به معنی قصد و اراده به کار رفته است.
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