
تناقضparadox و حسن تعليل هرگز در گزينه ي ۲ ديده نمي شود. ۱.گزينه ۲
در گزينه ي الف،(روزي) در مصرع دوم ايهام دارد (:۱- يك روز؛ ۲- رزق) و با نظر به اينكه ايهام سومين ارايه اي است ۲.گزينه ۲

كه در اصل پرسش ذكر شده، پاسخي درست است كه سومين مورد آن الف باشد و بنابراين گزينه هاي ۱و ۴ به كنار مي روند. در
گزينه ي ب، (چو خاكت مي خورد) كنايه است از اينكه مي ميري زيرا در خاك قرار گرفتن نشانه ي مردن است و بنابراين كنايه يا

پوشاننده ي مردن. گو اينكه در عبارت كنايِي باال استعاره ي مكنيه از نوع تشخيص نيز وجود دارد. از سخن خود دور نيفتيم: گزينه ي
ب، كنايه دارد و كنايه اولين آرايه اي است كه در اصل پرسش ذكر شده است بنابراين اولين مورد در گزينه ها بايد ب باشد كه به

آساني به گزينه ي ۲ مي رسيم.
زمينه داستاني حماسه را بيان مي كند. ۳.گزينه ۱

در گزينه هاي ديگر با آوردن «جمشيد و روز نو (نوروز)»، «درفش» و «كاله كياني» به زمينه هاي ملي اشاره شده است.
در گزينه ي «۱»، جرم به كوه گران مانند شده و نيز «درياي رحمت» تشبيه بليغ است؛ ۴.گزينه ۲

در گزينه ي «۲»، آرايه ي استعاره مشاهده مي شود و شاعر تشبيه «خرد مانند آدم است» را در ذهن داشته است اما ويژگي مشبٌه به
(ديده) و مشبه (خرد) را به زبان آورده و همان طور كه مي دانيد به اين فرايند استعاره ي مكنيه يا استعاري كنايه اي مي گوييم و در

ضمن تركيب «ديده ي خرد» فك شده و به صورت «خرد را ديده» به كار رفته است.
در گزينه ي «۳»، نيز تشبيه ديده مي شود.

تلميح به داستان حسين بن منصور حالج/چند مرده حالج بودن كنايه از توانايي داشتن/حلّاج درمصراع دوم با منصور ايهام ۵.گزينه ۴
تناسب دارد/تشبيه در بيت نيست.

در گزينه ي ۱،«در گدايي، گنِج سلطاني به دست داشتن» و در گزينه ي ۳،  «كساد بودِن رونق بازار» متناقض نمايي دارد. ۶.گزينه ۲
در گزينه ي ۴، با شيوه اي كه در نوشتِن مصرِع نخست به كار بسته شده يعني كاما يا درنگ نمايي كه پس از واژه ي مجموع آمده،

paradox را نمايان مي سازد هر چند اين مصرع مي بايد به صورِت «با سِر زلف تو مجموِع پريشانِي دل» نوشته شود. ليك در گزينه ي
paradox ،۲ ديده نمي شود. «سكوت فرياد مي كشيد»  اين عبارت بازنمايي جداگانه ي سكوت و فرياد نيست بلكه تركيب دو مفهوِم
متضاد،«سكوت فراگير» را بيان مي كند.گزينه ي (۴) صحيح است. زيرا كه در آنجا گفته شده: تمامي رنج هاي پريشانِي دلم لرا اكنون

در كنار زلف تو هستم باز مي گويم.
حس آميزي: شيريني در مورد گفتار، آميختگي هر دو حِس چشايي و شنوايي را نشان مي دهد (چشايي + شنوايي)؛ چه، ۷.گزينه ۲

هيچ كس سخن را زير زبان نمي گذارد و نمي چشد بل مي شنود؛ متناقض نما: شهد و نمك بودن با هم در مورد  «شور»
حس آميزي: حالوت و تلخ در مورد سخن - متناقض نما: حالوت داشتن سخن تلخ- اسلوب معادله: شباهت مفهوم هر دو ۸.گزينه ۴

مصراع كه مصراع دوم تأييدي است بر مصراع نخست - مراعات نظير: ماهيان و آب دريا
كنايه: دل ندادن (بي توجهي) به داغ دل باغ - استعاره و تشخيص: باغ چون دل به آن نسبت داده شده است. ۹.گزينه ۱

تلميح: موضوع جمشيد و خاتم - تشبيه «خاتم لعل»  و تشبيه خاتم لعل به جم - كنايه: به زير نگين كشيدن آفاق ۱۰.گزينه ۴
در گزينه هاي «ج» و «ه» تناقض لُغوي كامًال آشكار است: «جمع و پريشان بودن» و «عين درمان بودِن درد» در گزينه ي ۱۱.گزينه ۲

الف نيز چون شاعر مي گويد : در برابر تو بنده ام و در برابر ديگران شاه و َسْرور؛ بنابراين بنده و َسْرَور بودن يك شخص، نوعي تناقض
است. در گزينه ي «و» چون مقايسه ي «خاك ميكده» و «آب حيوان» مطرح شده است و خوشتر بودن يكي بر ديگري خاطر نشان شده

است - نه اين كه يك چيز، دو حالت متضاد داشته باشد- تناقض نيست.
تشخيص و استعاره  گل(به دليل جامه دريدن و آمدن). ايهام به خاطر واژه ي «بو» كه د رهر دو معناي زير پذيرفته ۱۲.گزينه ۴

است: ۱- شميم، بوي ۲- آرزو به خاطر «جامه دريدِن گل» و «جامه دريدِن ما»
بي گمان «شور» به معناي «هيجان» بيان شده، و بر اين بنيان، در معناي نپذيرفته ي آن، يعني شور بودن و حوزه ي مزه ۱۳.گزينه ۲

ها با واژه ي شيرين مراعات نظير ساخته و پس ايهام تناسب پديد آمده است. وجود آرايه ي تلميح و چشم داشت به يك داستان نيز بي
گمان است. همچنان آرايه ي تضاد به خاطر «نيست (نه ... است)» وجود دارد. «شوِر شيرين» را نيز كساني ممكن است، متناقض نمايي

paradox بدانند و براي همين گزينه ي ۴ نيز پذيرفته خواهد بود. هر چند پاسخ درسِت اين پرسش همان گزينه ي ۲ است.
ـِ ُمصّرحه يا آشكار): ابر (استعاره از دل) و آتش (استعاره از اندوه) ـِ بليِغ اضافي): باراِن اشك: استعاره (ـــ تشبيه (ـــ ۱۴.گزينه ۱

كنايه: باراِن اشك روان داشتن و سوختن، هر دو نشانه ي اندوه اند و بنابراين پوشاننده وكنايه اند از اندوه. گو اين كه اين تصويرهاي

كنايي با اغراق همراه اند.

←



كنايي با اغراق همراه اند.



صفحه ۲

اين كه «صبا»  مورد خطاب واقع شده است، استعاره ي مكنيّه از نوِع تشخيص است؛ يعني گوينده در ذهِن خود صبا را ۱۵.گزينه ۲
همانند انسان دانسته است و پس ويژگي مشبه به (انسان): اي و خوِد مشبه : صبا را بر زبان روان ساخته است. از ديگر سوي، «رميدن» 

و «رام گرديدن»  كنايه اند از «نافرماني»  و  «سرسپردگي» .
دم:  مجاز / دم زدن:  كنايه / اشاره به دم مسيحايي:  تلميح / دور انديش: ايهام ۱۶.گزينه ۲

«گوهر جان» تشبيه بليغ اضافي است. «انگشت سودن» »  كنايه است. و از خوشه هاي واژگان مراعات نظير: «گوهر، ۱۷.گزينه ۴
صدف»   ،  «انگشت، دست، تن»

تشبيه لعل لب؛ كنايه: در مصرع دوم، خورشيد خوي كرده (عرق كرده)، نشانه و بنابراين كنايه از آن است كه خورشيد ۱۸.گزينه ۲
شرمنده شده؛ تشخيص: بدان روي كه به خورشيد شخصيت انساني داده شده است.

ايهام تناسب «د» : چنگ به معناي ساز است اما د رمعناي ديگر با دست مراعات النظير دارد. ۱۹.گزينه ۴
حسن تعليل «ج» : مصرع دوم علتي است براي آن چه درمصرع نخست مي گويد: از آن روي، دلش با چشم تر يك رنگ است كه «پاي

اشك خونين در ميان است»
اغراق «الف» : شمعي كه سر بر عرش رسانيده.

حس آميزي «ه» از صداي سخن عشق نديدم (آميختن دو حّس شنوايي و بينايي). تناقض «ب» : كشت اميدم ز آب سوخت.
. حكم .فرمان روا،  » زنم (از مصدر زدن) و زنم(زن هستم) جناس تام دارند و از ديگر سوي، حاكم = ( در گزينه ي « ۲۰.گزينه ۴

كننده) ايهام ساز است.
»، «ديده ي بخت» استعاره است (استعاره ي مكنيه از نوع تشخيص) و «مي ُكنم - مي َكنم» جناس ناقص حركتي. در گزينه ي «

» شهر مجازاً يعني مردم شهر، و واژه هاي «جمع و متفق» تضاد دارند. در گزينه ي «
» در بسيارِي آِب چشم «اغراق شده» ، آرايه ي اغراق هم به درستي ذكر شده؛ ولي حسن تعليل وجود ندارد و به همين در گزينه ي  «

دليل اين گزينه را به عنوان پاسخ مي پذيريم.
تشبيه:چشمه ي خورشيد؛استعاره:ذره و خورشيد (خورشيد استعاره از ذات الهي يا معشوق)؛ حسن تعليل: علِت خواهان ِ ۲۱.گزينه ۲

خورشيد شدن،داشتن همت ِ عالي دانسته شده است؛نغمه ي حروف يا واج آرايي با تكرار واج  «ش» به گوش مي رسد تشخيص:ذره
(پس بهتر است كه ذره ، نماد دانسته شود نه استعاره)

ايهام  هــ (قلب: ۱- دل، ۲- دروغ، ناراست) ۲۲.گزينه ۱
تلميح  الف (اشاره به داستان حضرت يوسف)

جناس  ج (بال و باال جناس ناقص افزايشي دارند)
حسن تعليل   ب (علِت به خود پيچيدن نامه گفته شده و چنين است: ننِگ اين مطلب كه از مِن بي مقدار ياد كرده اي، نامه نوشته اي)

كنايه   د (دويدن از پي چيزي)
كنايه : رخ بر رِخ كسي نهادن، نشانه و بنابراين كنايه است از ديدار ۲۳.گزينه ۱

جناس تام: رخ در مصراع نخستين به معناي چهره است و رِخ مصراع دّوم، مهره ي شطرنج است. اين را هم بايد گفت كه مياِن واژه
هاي «ماه و شاه»  نيز جناس ناقِص اختالفي ديده مي شود). ايهام: رخ در مصرع دوم دو معنا دارد: ۱- نام مهره اي در بازي شطرنج (در

اين معنا با رِخ مصرع نخست، جناس تام مي سازد)  ۲- چهره  
استعاره: ماه در مصرِعِ نخستين، استعاره از معشوق است.

كنايه:چشم داشتن از چيزي- جناس: چشم و چشمه، لب و لب- استعاره و تشخيص: "لب لعل تو" چون از آن انتظار ۲۴.گزينه ۳
دارد - تشبيه لب لعل

استعاره: نرگس استعاره از چشم/ هم چنين نسبت دادن بي خبري به چشم، تشخيص و به تبع آن، استعاره به شمار مي ۲۵.گزينه ۲
رود.

تناسب( مراعات نظير): طاق: مشبّه به      ابرو(مشبه)
تناسب( نظير): طاق، محراب (مجموعه سازه هاي موجود در مسجد)

جناس: بيت«الف»: ساخت، سخت( جناس ناقص) ۲۶.گزينه ۴
تشخيص: بيت«ه»: مخاطب واقع شدن قلم نشان دهنده ي آرايه ي تشخيص (جان بخشي) است. هم چنين اين كه قلم بتواند در تهران

غلغل( هياهو) به پا كند و از شرع قرآن حمايت كند، تشخيص به شمار مي رود.
ايهام: بيت«ج»: نگران:۱- پريشان و مضطرب ۲- نگرنده، نگاه كننده

متناقض نما: بيت«د» اين كه آزادي موجب گرفتاري شاعر شده است و اين شاعر آزادي را بند گرفتاري قلمداد مي كند، بياني متناقض

نما است.
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نما است.
حس آميزي: بيت «ب»: جواب تلخ (آميزش دو حس حّس شنوايي و چشايي)



صفحه ۳

كنايه: بر دِر خانه بودن؛ جناس: َمه و َمن، بَر و َدر؛ تكرار: من؛ استعاره: مه و مشتري هر دو استعاره اند از معشوق. ۲۷.گزينه ۲
در گزينه هاي ديگر، لعل ( گزينه ي ۲ )، ُدّر ( گزينه ي ۱ )، لعل، قند و ُدّر ( گزينه ي ۳ ) و گهر، حقه ي لعل، شكر، ۲۸.گزينه ۴

مرواريد ( در گزينه ي ۴ )
كنايه ي همراه با اغراق: اشك گلگون از سر گذشتن؛  مجاز: گل؛  تشبيه [ ِ- بليغ اضافي ]: بُستان عشق. ۲۹.گزينه ۲

تشبيه:خون به نافه - جناس: خون به چون - كنايه: خون در دل افتادن - مراعات نظير: نافه و خون و مشكين؛ خون و دل ۳۰.گزينه ۳
و جگر 

«الف» تشبيه مرّجح دارد، زيرا لب خنداِن معشوق را از غنچه فراتر دانسته است. «ب» لّف و نشر دارد گروه لف: نياز من، ۳۱.گزينه ۱
ناز تو ، و گروه نشر: پيدا، نهان. «ج» ايهام دارد به خاطر آن كه واژه ي روان در دو معناي جان و رونده پذيرفته است و در گزينه «د»،

علت نشان دادن روِي معشوق گفته شده يعني حسن تعليل دارد.
چو گل گوش فكنديم: تشبيه، گوش: مجاز، راه به جايي بردن: كنايه، راه بردن حرف:استعاره مكنيه ۳۲.گزينه ۱

«الف» دانه ي خال: تشبيه. «ب» ديوان -  ديوان:جناس تام. «ج» استعاره ي مكنيه از نوع تشخيص. «د» : تناقض. «ه» اسلوب ۳۳.گزينه ۳
معادله

سرو: استعاره از قامت معشوق  ۳۴.گزينه ۲
۳۵.گزينه ۱
۳۶.گزينه ۳
۳۷.گزينه ۲
۳۸.گزينه ۲

۳۹.گزينه ۴ «پرده دريدن»  كنايه از  «رسوا كردن»  / ايهام تناسب:  «چنگ»  دو معنا دارد: ۱- چنگال، دست (كه معناي مورد نظر
بيت است.) ۲- آلت موسيقي كه با  «مطرب و پرده ي عشاق»  تناسب دارد. / جناس تام:  «پرده»  در مصراع اول به معناي  «نوا و نغمه» 

و  «پرده» در مصراع دوم به معناي  «حجاب و پوشش»  است.
ب- شيرين : ايهام با فرهاد تناسب / ه- اجل به رهزن تشبيه شده / د- اشاره به معجزه حضرت موسي / ج- سالم ۴۰.گزينه ۴

خشك : حس آميزي      
الف : مصرع دوم اغراق دارد 

بت استعاره از معشوق و محبوب ۴۱.گزينه ۲
درج : اسلوب معادله  ۴۲.گزينه ۴

بررسي موارد در ساير گزينه ها:
: حس آميزي: نسبت دادن تلخي و شيريني به افسانه / اغراق : اين كه لطافت و تأثير معشوق به قدري است كه معشوق از گزينه ي 

خون، شير و از نوش، نيش و از خار، گل مي سازد.
: تشبيه شاخه گل (مشبه) به دام (مشبه به) / كنايه: رشته بر پا كنايه از اسير و گرفتار گزينه ي 

: مجاز: عالم مجاز از مردم عالم / جناس: «رو» و «سو» (ناقص اختالفي) گزينه ي 
مجاز (بيت د): فردا مجاز از روز قيامت ۴۳.گزينه ۳

حسن تعليل (بيت ج): شاعر دليل پشت ابر رفتن ماه را جلوه گري چهره ي چون آفتاب معشوق دانسته است.
- آرزو و اميد  - رايحه، شميم  ايهام (بيت الف): بو : 

درج (بيت ب): آوردن  سوره ي توحيد 
دقت كنيم به آوردن آيه يا حديث در سخن، (اقتباس) و (درج) نيز مي گويند. البته آرايه ي درج از موضوعات مورد پرسش در بخش

عمومي نيست.
دست نوازش: اضافه استعاري/ شيرين سخن: حس آميزي/ دست: مجاز (مصرع دوم)/ مصرع دوم تمثيل (معادل) است ۴۴.گزينه ۳

براي مصرع اول: اسلوب معادله
لفظ چون فريادي است / شعر همچون دريا / شراب خون: اضافه تشبيهي / دانه لفظ: اضافه تشبيهي / شهد چون كاسه ۴۵.گزينه ۳

خون است / پس پنج تشبيه به كار رفته است.
- عدد ِهزار در مفهوم بلبل با باغ تناسب دارد. - بلبل  ج - هزار: ايهام تناسب  ۴۶.گزينه ۲

د - حسن تعليل: علت نگريستن مردم به ماه دليل شاعرانه اي كه واقعيت ندارد.
الف - كنايه: به خاِك در جان سپردن: كنايه از فدا شدن در طريق عشق

هـ - اسلوب معادله: مصرع دوم تمثيلي است براي مصرع اول

۱

۲
۳

۱۲
۳

۱۲



هـ - اسلوب معادله: مصرع دوم تمثيلي است براي مصرع اول
ب - تناقض: خفته بيدار



صفحه ۴

- آرزو ← ايهام  - رايحه  د- دوري، وصال ← تضاد/ الف- بوي:  ۴۷.گزينه ۳
هـ- داِم نجات ← تناقض/ ج- سرو بر طرف گلستان ز حيا بنشيند ← تشخيص 

ب- بگرفت اشك ديده من رهگذار من ← حسن تعليل 
- ياري شده/ واژه (منصور با دار) - حالج  تشبيه: ماتم همچون سور است (تشبيه اسنادي)/ ايهام تناسب: منصور:  ۴۸.گزينه ۴

تناسب دارد/ تناقض: ماتم سور است/ تلميح: اشاره به منصور حالج
در بيت  حسن تعليل وجود ندارد/ در بيت  شب من سحر ندارد: كنايه/ در بيت  بوي جان و لب قدم: استعاره/ در ۴۹.گزينه ۱

بيت  مدام: ايهام الف: پيوسته ب: شراب 
رخ فرو پوشد: كنايه  ۵۰.گزينه ۱

روي تو همچون آفتاب، تشبيه
ماه و پروين رخ فرو پوشيدن: تشخيص و استعاره

ماه و پروين: مجاز از ستارگان

۱۲

۱۲

۱۲۳
۴


