هـر آنچه که از

آرایه هـای ادبــی
در کنکـور نیـاز داریـد !!!

حمید رضا تاجیک
www.HTajik.ir

2

« نمـودار آرايــه هـاي ادبي مورد سوال در کنکــور سـراسـري »

 - 1واج آرايي
لفظ ي

 - 2جناس
 - 3سجع

آرايه هاي ادب ي

 - 4موازنه (انسانی)
 - 5ترصيع (انسانی)

 - 6تکرار – تصدير(انسانی)  -قلب
 -7مراعات نظير (تناسب)
 -8تلميح (اشاره)
 -9تضمين

فن بديع

 -11ايهام – ايهام تناسب(انساني)
 -11اغراق (مبالغه)
معنوی

 -12اسلوب معادله (پارالل)
 -13حس آميزی
 -14حسن تعليل

www.HTajik.ir

فن بيان

 -1تشبيه
 -2استعاره
 -3مجاز
 -4تشخي ص
 -5کنايه

 -15تضاد (طباق)
 -16تناقض (پارادوکس  -متناقض نما)
 -17لف و نشر (انسانی)

3

آرایه های ادبی

 -1تشبیه :
تشبيه آن است که کسي يا چيزی را در صفتي به کس يا چيز ديگری مانند کنيم.
هر تشبيه دارای  4رکن است که ارکان آن عبارتند از:
 -1مشبه (اسمي که تشبيه شده است)
 -2مشبه به (اسمي که مشبه در صفتي به آن تشبي ه شده است)
 -3وجه شبه (ويژگي مشترک دو اسم يا به عبارت ديگر علت تشبيه مشبه و مشبهبه)
 -4ادات تشبيه (وسيله و ابزار تشبيه را گويند که رابطه تشبيه را برقرار ميکند)
 -2کوه:مشبهبه

مثال :رضا چون کوه استوار بود (  -1رضا مشبه،

 -3چون :ادات تشبيه

 -4استواری :وجه شبه)

 تشبيهي که دارای ادات تشبيه است را تشبيه عادي يا ساده مي گويند و اگر هر  4رکن وجود داشته باشد آن تشبيه را تام مي نامند


نوعي از تشبي ه که ادات آن حذف شود تشبيه بليغ نام دارد که دو گونه است:
 - 1اسنادي :که "مشبه" به "مشبهبه" اسناد داده ميشود و شکل آن عموما بصورت روبرو است  ----- ^ ----- :فعل اسنادي
مانند :

علم نور است  ،تو الله بهاری

 - 2اضافي :که آن را اضافه تشبيهي ميخوانند و معموالً بدين صورت است  :مشبه به  + ِ +مشبه

مانند :صدفِامانت

چند مثال ديگر  :آتش عشق (عشق به آتش تشبي ه شده)  -بنای ظلم (ظلم به بنا تشبي ه شده) -گنج معرفت -بار امانت -ملک قناعت  -طومار
عشق -دريای غم و ....

نکته شکالتی :سه نوع ادات تشبیه وجود دارد  - 1 :از نوع حرف ( چون  ،مثل  ،مانند  ،نظیر و  -2 ، ) ...از نوع پسوند ( وار  ،وش  ،انه  ،سا و - 3 ) ...
از نوع فعل ( شبیه است  ،مانست )
نکته ( :)2وجه شبه از ويژگيهای بارز مشبهبه است که صفت مشترک بين مشبه و مشبهبه هم شمرده ميشود.
تشبیه مرکب (انسانی)  :در اين نوع تشبيه هيئتي به هيئت ديگر تشبيه مي شود و در آن وجه شبه از چند چيز که با هم آميخته اند
گرفته مي شود .به عبارت ديگر در عمده تشبيهات مرکب وجود چيزی در جايي به وجود چيزی در جای ديگر در مقياس تمثيل تشبيه مي
شود.

مانند :

عرقت بر ورق روی نگارين به چه ماند؟

همچو بر خرمن گل ،قطره باران بهاری

در تمرین های زیر تشبیه ها را بیابید :

تا کيميای عشق بيابي و زر شوی

 -1دست از مس وجود چو مردان حق بشوی /

 -2جمالش باد دائم عال م افروز  /شبش  ،مواج باد و روز  ،نوروز
 -3شبگير غم بود و شبيخون بال بود /
 -4بيار ای باد نوروزی نسيم باغ پيروزی

هر روز عاشورا و هر جا کربال بود
/

 -5آتش عشق در دل حافظ زد و سوخت /
 -6آن قطره باران که برافتد به گل سرخ
 -7زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار

که بوی عنبر آميزش به بوی يار ما مـانـد
يار ديرينه ببينيد که با يار چه کرد؟
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار

/
/

چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتادست
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 -2استعاره :
استعاره در لغت ي عني عاريت خواستن و در اصطالح ادبي يعني لفظي را به معني عاريتي بکار بردن.
از ديد ديگر مي توان گفت استعاره همان تشبيه است که يک طرف آن (مشبه يا مشبهبه) ذکر نميشود
نکته  :انواع استعاره برای داوطلبان ادبيات عمومي مورد سوال نخواهد بود و صرف تشخيص استعاره مصرحه و اضافات استعاری کفايت مي
کند.
انواع استعاره :
استعاره مصرحه  :در ساده ترين بيان هرگاه نويسنده کلمه ای را جای کلمه ديگر بياورد بطوريکه بين اين دو کلمه وجه شبه از نوع صفت
وجود داشته باشد استعاره مصرحه پديد مي آيد .مثال در بيت:
دال تا کي در اين زندان فريب اين و آن بيني  /يکي زين چاه ظلماني برون شو تاجهان بيني
ابتدا تشخيص مي دهيم که کلمات زندان نمي تواند در معنای حقيقي خود معنا شود و سراينده آن را به جای کلمه «دنيا» آورده است؛ در
مرحله بعد مي بينيم که بين کلمات زندان و دنيا وجه شبه سختي و رنج آور بودن وجود دارد که اين به معنای استعاره مصرحه مي باشد.

استعاره مکنیه :
نوع اول (اضافه استعاري)  :هرگاه يک عضو يا ويژگي انساني را به يک غير انسان نسبت دهيم اضافه استعاری پديد مي آيد که شکل آن
بدين صورت است :

عضو يا ويژگي انساني  + ِ +غير انسان
مانند  :رخ کفر – پای تعدی – دست طمع – آه آسمان – لجاج شهوت

نکته شکالتی :همواره این نوع اضافه استعاری ،تشخیص نیز هست.
نوع دوم  :هرگاه در يک تشبيه ذهني مشبه را با يکي از اجزا يا ويژگيهای مشبه به همراه سازيم نوعي استعاره مکنيه پديد مي آيد مثال در
ترکيب « کنگره عرش » اگر تشبيه « عرش خدا همچون کاخي است » را در نظر بگيريم کنگره جزئي از کاخ بوده که با عرش همراه شده
است .و يا در ترکيب « کاشتن مهر » اگر تشبيه « مهر همچون گل است » را در نظر بگيريم کاشتن ويژگي گل است که با مهر همراه شده
است .پس شکل آن بصورت روبرو است :

جزء يا ويژگي مشبه به  + ِ +مشبه

در تمرین های زیر استعاره ها را بیابید :
 -1ني محنت عشق ديده هرگز  /ني جور بتان کشيده هرگز
 -2ابر بهاری ز دور اسب بر انگيخته  /وز سم اسب سياه لولو تر ريخته
 -3فريب جهان را مخور زينهار  /که در پای اين گل بود خارها
 -4بدين طمع که يکي بر نشانه بنشيند  /هزار ناوک پران رها شد از شستم
 -5ننگرد ديگر به سرو اندر چمن  /هر که ديد آن سرو سيم اندام را
 -6ديده عقل مست تو  ،چرخه چرخ پست تو  /گوش طرب به دست تو  ،بي تو به سر نمي شود
 -7طناب عمر مرا دست روز گار گسيخت  /هنوز رشته اميد از تو نگسستم
 -8سعدیا کنگره وصل بلند است و هر آنک  /پای بر سر ننهد دست وی آن جا نرسد
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 -3مجاز

آرایه های ادبی

:

مجاز ( )Tropeدر لغت يعني غير واقع و غير حقيقي.
در اصطالح ادبي ،استعمال و استفاده لفظ و واژه در غير معني اصلي خود را گويند.
به ساده ترين بيان هرگاه نويسنده کلمه ای را جای کلمه ديگر بياورد و بين دو کلمه وجه شبه از نوع صفت وجود نداشته باشد و صرفا يک
نوع رابطه (عالقه) بين آنها وجود داشته باشد مجاز پديد مي آيد .مثال در بيت :
به ياد روی شيرين بيت مي گفت  /چو آتش تيشه مي زد کوه مي سفت
مي دانيم شاعر واژه بيت را به جای شعر آورده و بين اين دو نيز وجه شبهي نمي توان تعريف کرد پس مي گوييم بيت مجاز از شعر است.

نکته شکالتی :بیشترین نوع مجاز که داوطلبان عمومی با آن سر وکار دارند مجاز مکان از افراد یا موجودات درون آن (مجاز محلیه) می باشد که در آن
مکان حضور افراد به جای خود آنان می آید مانند:
خروشی برآمد ز دشت و ز شهر  /غم آمد جهان را از آن کار بهر
نکته  : 2تشخيص نوع عالقه مجازها برای داوطلبان عمومي نياز نيست و صرف تشخيص مجاز کفايت مي کند.
نکته  : 3تمامي استعاره ها نوعي مجاز اند اما ب ه خاطر داشته باشيد کنکور در بسياری از موارد اين قاعده را رعايت نمي کند.
انواع عالقه (انسانی) :
 -1جزييه  :جزئي از يک چيز به جای کل آن به کار مي رود .مثال آمدن کلمه بيت به جای شعر در مثال باال
 -2کليّه  :تمام چيزی به جای جزئي از آن بکار مي رود مثال آمدن کلمه دست به جای انگشتان
 -3محلّيه  :محل چيزی به جای خود آن چيز بکار مي رود( .نکته)1
 -4الزميّه  :چيزی به دليل همراهي هميشگي با چيزی ديگر به جای آن بکار مي رود مانند آمدن «خون» به جای «کشتن»
 -5سببيّه  :سبب چيزی جانشين خود آن مي شود مثال «نفس» به جای «سخن» مي آيد.
 -6آليّه  :اب زار چيزی جانشين کاری شود که با آن ابزار انجام مي شود مثال «زبان» به جای «سخن گفتن» مي آيد.
در تمرین های زیر مجـــاز ها را بیابید :
 -1چو کاوه برون آمد از پيش شاه /بر او انجمن گشت بازارگاه
 -2سينه ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت  /آتشي بود در اين خانه که کاشانه بسوخت
 -3سراسر همه دشت بريان شدند  /بر آن چهره خندانش گريان شدند
 -4بر آشفت عابد که خاموش باش  /تو مرد زبان نيستي گوش باش
 -5گر نبندی زي ن سخن تو حلق را/آتشي آيد بسوزد خلق را
 -6دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد  /تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
 -7ديدم که نفسم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي کند.

تشخ
بخش
ي
ی
ن
 -4ص (جان ی – آدم ما ی) :
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تشخيص ( )personificationيعني نسبت دادن حاالت و رفتار انساني به غير انسان .

نکته :1در پي دا کردن تشخي ص به اي ن نکته توجه داشته باشيد که حيوانات و گياهان ني ز جزو اشيای بيجان محسوب شده و نسبت دادن
حاالت انساني چون خنده و گري ه به آنها نيز نوعي تشخيص است مانند:شب تاب ميگريد ،شقايق مي خندد.
در عين حال بسيار مراقب باشيد نسبت دادن حاالتي از حيوانات و گياهان که قابل رخ دادن توسط آنها مي باشد و مشترک با انسان است را
به اشتباه جان بخشي به حساب نياوريد؛ برای نمونه جمالت روباه مي دويد يا بيد مجنون رشد مي کند تشخيص نيستند چرا که دويدن
روباه و رشد گياه امری ممکن برای آنهاست.

نکته  :2تمام تشخي صها نوعي استعاره (مکني ه) هستند البته اين قاعده را نيز در بسياری موارد کنکور رعايت نمي کند .

نکته شکالتی :هرگاه غیر انسانی مورد خطاب حروف ندای انسانی مانند ای  ،یا و  ...قرار بگیرد از آرایه تشخیص استفاده شده است.
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  /کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

نکته شکالتی :خداوند و شیطان در اینج ا غیر انسان محسوب نمی شوند و نسبت دادن حاالت انسانی به آنها یا مورد خطاب قرار دادنشان توسط حروف
ندای انسانی تشخیص نیست.

در تمرین های زیر تشخیص ها را بیابید :
 -1قضا گفت گير و قدر گفت ده/فلک گفت احسنت و مه گفت زه
 -2بر دوش زمان لحظهها سنگين بود/خورشيد و زمين و آسمان غمگين بود
 -3ای ديو سپيد پای در بند  /ای گنبد گيتي ای دماوند
 -4فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ  /بود سهمگين جنگ شير و پلنگ
 -5الله سوی جويبار خرگه بي رون زده است  /خيمه آن سبز گون ،خرگه اين آتشين
 ... -6و حتي درختش ،غارش ،کوهش ،هر صخرۀ سنگش و سنگ ريزهاش آيات وحي را بر لب دارد
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آرایه های ادبی

 -5کناهي :
کنايه در لغت به معني پوشيده و سر بسته سخن گفتن است.
در اصطالح ادبي کنايه سخني است که دارای دو معني نزديک و دور است که منظور گوينده معني دور آن است ،به گويش ديگر کنايه ذکر
يک مطلب و دريافت مطلب ديگر است يعني ميبايست از طريق استدالل  ،معني آن سخن را دريافت کنيم به ساده ترين گويش کنايه زماني
پديد مي آيد که تفاوتي بين معنای تحت اللفظي و معنای مورد نظر گوينده وجود داشته باشد مانند :چه خاکي بر سر بريزم يعني چه کار بايد
بکنم يا سماق مکيدن يعني سرکار گذاشتن و يا کمر بستن يعني آماده شدن .

نکته شکالتی :کنایه در نظم و نثر به صورت جمله و یا ترکیب ظاهر میشود.
نکته شکالتی  : 2حواستان به کنایاتی که به دلیل استفاده بیش از حد و باب شدن در زبان محاوره  ،کمتر دیده می شوند باشد مانند  :دلتنگ  ،دل
گرفته  ،تهی دست  ،بی سر و پا و ...
در زبان فارسي کناياتي با معنای مشترک وجود دارند که ممکن است مورد سؤال طراحان قرار گيرند که بنده در اينجا تعدادی از آنها

را که در کتاب درسي وجود دارد ذکر ميکنم:
 -1کشتن و نابود کردن -1 :حالل کردن
 - 2کمال يافتن -1 :زر شدن

 -2بسمل کردن

 -2به عي وق بر شدن

 - 3شکست دادن -1 :سر به گردآوردن

 -3از پا در آوردن  -4بهدرک فرستادن
 -3پا بر فرق فرقدان نهادن

 -2سر زير آوردن  -3پشت به خاک رساندن

 - 4خوش حالي مفرط -1 :سر از پا نشناختن  -2در پوست نگنجيدن

 -3کبک کسي خروس خواندن  -4قند در دل آب شدن

 - 5ساکت ماندن و حرفي نزدن -1 :پنبهای در دهان خود فشردن  -2دهان دوختن
 - 6ناراحت و غمگين بودن - 1 :دل تنگ
 - 7فقير و بيچاره -1 :تنگ عيش

 -2دل کباب

 -2تهيدست

 -3دل گرفته

 -3پا برهنه

 -1رخت کشيدن

 - 8مسافرت کردن و مستقر شدن:

 -3دم در نياوردن
 -4دل شکسته

 -4خوشهچين

 -2بارگه زدن

 -1چنين است رسم سرای درشت

گهي پشت بر زين گهي زين به پشت

 -2در اين سرای بيکسي ،کسي به در نميزند

/

به دشت پر مالل ما پرنده پر نميزند

 -3الت و لو ت و آسمان جل و بيدست و پا و پخمه و تا بخواهي ب دريخت و بدقواره.
 -4شکمها را مدتي است صابون زدهاند که کباب غاز بخورند
 -5کسي کاو هوای فريدون کند

سر از بند ضحاک بيرون کند

/

تا نسازی دل او از خون رنگ

 -6نشوم يک دل و يک رنگ تو را

/

 -7به تيرم گر کشد دستش نگيرم

/

 - 8هنوز از دهن بوی شير آيدش /

همي رای شمشير و تير آيدش

و گر تيرم زند منت پذيرم

 -5آسمان جل

 -3خيمه و خرگه زدن

در تمرین های زیر کنـــایه ها را بیابید :
/

 -4سر از آسمان گذشتن
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 -1واجآرایی ( نغمه حروف ) :

واجآرايي تکرار يک صامت يا مصوت در کلمات يک مصراع يا عبارت است بهگونهای که کالم را آهنگين کرده و بر تأثير آن بيفزايد اين تکرار
آگاهانه باعث ميگردد القای معني مورد نظر شاعر بي شتر شود مثال در بيت زير فردوسي با استفاده از واجآرايي حس خشونت را در قالبي
حماسي بيان نموده:
«بر او راست خم کرد و چپ کرد راست/خروش از خم چرخ چاچي بخاست»
در مثالي ديگر منوچهری صدای خرد شدن برگهای پاييزی را با واجآرايي بهگونهای هنرمندانه و تأثي رگذار نشان داده است.
«خيزيد و خزآريد که هنگام خزان است/باد خنک از جانب خوارزم وزان است»
آراه تکرار با واجآرا يي در ارتباط است
نکته :1معموالً ي
ای چشم تو چشم چشمهی چشم همه /بيچشم تو نورنيست بر چشم همه
 /بي چشم تو چشمههاست بر چشم همه «ابوسعيد»

چشم همه را نظر به روی تو بود

نکته شکالتی  :بر اساس منطق کنکور برای نسبت دادن آرایه واج آرایی به یک عبارت وجود  3واج هم آوا
احتمال بسیار باالیی این  3واج در ابیات وجود دارند پس زین پس از نظر ما در حل تستها این آرایه کاربردی نخواهد داشت .
نکته  :3در يافتن آرايه واج آرايي دقت کنيد که انواع س ،ز ،ت ،ح مهم نيست و صرف تلفظ يکسان کفايت مي کند.
چند مثال از واج آرایی :
 -1صدای سنگي ن سکوت در سرسرا پيچيده بود
 -2شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني
 -3کاووس کياني که کياش نام نهادند

/

 -4کشتي شکستگانيم ای باد شرطه برخيز
 -5خوابِ نوشينِبامدادِرحيل

/

/

غنيمت است چنين شب که دوستان بيني

کي بود؟ کجا بود؟ کياش نام نهادند
/

شايد که باز بينم ديدار آشنا را

باز دارد پياده را زِ سبيل

(واج آرايي مصوت)
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 -2جناس

آرایه های ادبی

:

جناس از قرار گرفتن کلماتي که دارا ی حروف مشترک و هم جنس هستند در کنار هم ساخته ميشود يعني کلمات يکسان و هماهنگ که
تنها در يک حرف با هم اختالف دارند مثل :گور و گور ،بام و کام
 جناس بر دو نوع است :جناس تام و جناس ناقص
 - 1جناس تام :دو کلمه در ي ک عبارت که اال رقم يکسان خوانده شدن با هم تفاوت معنايي دارند مانند :زاد و زاد ،باز و باز ،شيرين و
شيرين ،جوی و جوی و....
 - 2جناس ناقص :دو کلمه در ي ک عبارت که از نظر شکل و آهنگ شبي ه هم هستند و تقريبا در نوشتار يکسان هستند.



انواع جناس ناقص :

اختالفي :تعداد و ترکيب واج ها يکسان است و فقط در يک حرف اختالف دارند .مانند :بوی و خوی  ،نماز و نياز
حرکتي  :تنها در يک مصوت کوتاه اختالف دارند مانند  :مِهر و مُهر  ،زَهره و زُهره
افزايشي  :ترکيب دو واژه يکسان است ولي يکي در اول،وسط يا آخر يک حرف بيشتر دارد مانند  :چمان و چمن  ،آرام و رام  ،دست و دوست
نکته  : 1عموماً قافي ه ها در قالب مثنوی جناس هستند.
نکته  : 2آرايه جناس هم در نظم و هم در نثر وجود دارد.
نکته  : 3تعدادی از ترکيبات اتباعي که ما گاهاً در مکالمات روزمره نيز استفاده ميکنيم از انواع جناس است مانند :الت و لوت ،چرند و پرند،
ساخت و پاخت و ....

نکته شکالتی :شناسه ها و ضمایر ایجاد کننده جناس افزایشی نیستند مثال  :دست و دستش یا گفت و گفتم جناس نیست.
نکته شکالتی  : 2توجه داشته باشید مفهوم یک حرف که حداکثر اختالف ممکن بین دو کلمه است مجموع یک صامت با مصوت کنارش است بر این
اساس کلماتی مانند نماز و نیاز جناس هستند و کلماتی مانند غرق و عرق جناس نیستند .
در تمرین های زیر جناس ها را بیابید :
 -1کان کس منم ای ستودۀ دهر

/

کز عشق نبوده هرگزم بهر

 -2گرم باز آمدی محبوب سيم اندام سنگين دل
 -3عشق ،شوری در نهاد ما نهاد

/

جان ما در بوتۀ سودا نهاد

 -4حديث روضه نگويم ،گل بهشت نبويم
 -5بگفت :از دل جدا کن عشق شيرين

/

گُل از خارم بر آوردی و خار از پای و پای از گِل

/
/

 -6اين بوی روح پرور از آن خوی دلبر است

جمال حور نجويم ،دوان بسوی تو باشم
بگفت :چون زيم بيجان شيرين
/

وين آب زندگاني از آن جوی کوثر است
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 -7اگر پای در دامن آری چو کوه

سج
 -3ع :

/

سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

سجع در لغت به معني آواز کبوتر است و در اصطالح ادبي آرايهای است که از همراه آمدن کلمات هماهنگ در آخر جملههای يک عبارت
حاصل ميشود.


هماهنگی موجود در سجع بر سه نوع است (انسانی) :

 -1اشتراک در حرف پاياني (سجع مطرف)
 -2اشتراک در وزن (سجع متوازن)
 -3اشتراک هم در حرف پاياني و هم در وزن (سجع متوازی)


سجع می تواند در نظم نیز به کار رود که آن را قافیه میانی می نامند (انسانی) مانند :
بازآ و بر چشمم نشين ای دلستان نازنين  /کاشوب و فرياد از زمين بر آسمانم مي رود



اگر سجع ها در کنار هم بیایند به آن «تضمین المزدوج » می گویند( .انسانی) مانند:
رباب و چنگ به بانگ بلند مي گويند  /که گوش هوش به پيغام اهل راز کنيد

نکته  :1سجع در نثر همانند قافيه در شعر است.
نکته شکالتی :دقت داشته باشید سجع در نثر در دو جمله ظاهر میشود آن هم در پایان جملهها پس هرگز در می ان جمالت بهدنبال سجع نگردید.
نکته  :3توجه کنيد به کلمات هماهنگ پايان جملهها جناس نميگويند .پس در تشخيص جناس از سجع شناخت پايان جمله

يت

اساسي دارد.
نکته  :4گاهي در پايان جمالت سجع دار ،واژگاني عيناً مثل هم مي آيند که همانند رديف در شعر هستند؛ در اين مواقع برای شناخت سجع
آنها را کنار گذاشته و به واژه های قبل از آن توجه مي کنيم مانند مثال .2
مثال
-1

الهي عذر ما بپذير و به عي بهای ما مگير

-2

جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده

-3

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزی به خطای منکر نبرد

-4

هر کس اين طريقت نورزد به پولي نيرزد

-5

نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.

-6

هنگام ت نگدستی در عیش کوش و مستی

/

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
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 -4موازهن

آرایه های ادبی

( انساني ) :

آرايه موازنه زماني پديد مي آيد که نويسنده در دو مصرع شعر يا دو عبارت نثر به گونه ای بين کلمات ارتباط برقرار کرده باشد که اگر دو
مصرع يا دو عبارت را زير هم بنويسي م نوعي ارتباط يک به يک بين کلمات آنها وجود داشته باشد .به بيت زير توجه کنيد:
زشت بايد ديد و انگاريد خوب
زهر بايد خورد و انگاريد قند
همانطور که مي بينيد يک ارتباط يک به يک بين اجزای دو مصرع وجود دارد که به زيبايي آن افزوده است.

نکته  :1اين ارتباط مي تواند بين دو کلمه تکراری هم باشد مانند «انگاريد و بايد» در بيت باال.
نکته  :2دقت کنيد اين ارتباط مي بايست دقيقاً يک به يک باشد يعني جزء اضافه ای در يکي از مصرع ها وجود نداشته باشد.
نکته  :3موازنه هم در نظم و هم در نثر کاربرد دارد.

چند مثــال از موازنه :

 -1نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي
 -2هم عقل دويده در رکابت
 -3چرخ ارچه رفيع خاک پايت

/

/

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نيايي

هم شرع خزيده در پناهت
/

 -4نه شاخش خشک گردد روز سرما

عقل ارچه بزرگ طفل راهت
/

نه برگش زرد گردد روز گرما

 -5اگر آفتاب مي خوای اين ور ،اگه سايه مي خوای اون ور
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 -5رتصی

ع ( انساني ) :

گفتيم آرايه موازنه زماني پديد مي آيد که نويسنده در دو مصرع شعر يا دو عبارت نثر به گونه ای بين کلمات ارتباط برقرار کرده باشد که
اگر دو مصرع يا دو عبارت را زير هم بنويسيم نوعي ارتباط يک به يک بين کلمات آنها وجود داشته باشد .حال اگر بين کلمات دو به دو
متناظر يکساني واج آخر وجود داشته باشد آرايه ترصيع پديد آمده است به بيان ديگر ترصيع نوع خاصي از موازنه است که در آن واج
های آخر کلمات متناظر نيز يکسان است .به بيت زير توجه کنيد.

آتش عشق است کاندر ني فتاد
جوشش عشق است کاندر مي فتاد

همانطور که مي بينيد ارتباط يک به يک بين اجزاء دو مصرع وجود دارد ضمن اينکه واج های آخر کلما ت دو به دو متناظر نيز يکسان است.

نکته  :1اين يکساني واج آخر مي تواند بين دو کلمه يکسان نيز وجود داشته باشد مانند «عشق» در بيت باال.
نکته  :2ترصيع هم در نظم و هم در نثر کاربرد دارد.

چند مثــال از تــرصیع :
 -1گهي از بهر او خوابش رميده

/

گهي از خار او دستش خليده

 -2هم حرکاتش متناسب به هم

/

هم خطواتش متقارب به هم

 -3آن چه نشنيده گوشت ،آن شنوی

/

وان چه ناديده چشمت ،آن بيني

 -4همه غيبي تو بداني ،همه عيبي تو بپوشي
 -5نه آنچه دارم دانم  ،نه آنچه دانم دارم

/

همه بيشي تو بکاهي ،همه کمّي تو فزايي
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آرایه های ادبی

 - 6تکرار – تصدری (انساني) – قلب

:

تکرار  :تکرار يک يا چند واژه با معني يکسان مانند :

از در درآمدی و من از خود به در شدم

/

هم نظری هم خبری هم قمران را قمری

/

گويي کز اين جهان به جهان دگر شدم
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری

تصدری (انسانی)  :اگر واژه ای با معني يکسان در آغاز و پايان بيتي – تقريبا يا دقيقا – تکرار شود آنرا تصدير مي نامند مانند:

بار يابي به محفلي کان جا

قل ب (عکس) :

/

جبرئيل امين ندارد بار

گل آن جهاني است نگنجد در اين جهان

/

در عالم خيال چه گنجد؟ خيال گل

چه نماز باشد آن را که تو در خيال باشي؟

/

تو صنم نمي گذاری که مرا نماز باشد

هر گاه بتوان در يک جمله يا شعر ،واژه ها يا عبارات را با يکديگر جابجا کرد (قلب کل) يا بتوان بعضي از حروف يک واژه

را تغيير داد (قلب بعض (انسانی))  ،شاعر يا نويسنده از آرايه قلب استفاده کرده است.
چه ناله ها که رسيد از دلم به خرگه ماه  /چو ياد عارض آن ماه خرگهي آورد
نگاه حافظ به زندگي  ،حتي به نازيبايي های زندگي و زندگي های نازيبا  ،زيباست.
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دايه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد

 -7مراـعات نظير

(تناسب) :

مراعات نظير ي ا همان تناسب در اصطالح ادبي آراي های است که در آن نويسنده با آوردن واژ ههايي از ي ک مجموعه و به هممرتبط در سخن
خود به آن تأثير بيشتر ميدهد .اين ارتباط مي تواند از نظر نوع ،مکان ،جنس ،زمان ،همراهي و  ...باشد
مثالً در بيت :
مزرع سبز فلک ديدم و داس م ه نو /يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو
کلمات مزرع و داس و کشته و درو تماماً مرتبط با عمل کشاورزی بوده و دارای تناسباند و يا در بيت :
بفرمود تا جوشن و خود اوی  /همان ترکش و نيزۀ جنگ جو ی
کلمات جوشن و خود و ترکش و نيزه همگي از آالت جنگ بوده و با هم تناسب دارند.

نکته شکالتی :در یک بیت یا عبارت تنها  2کلمهی مرتبط کافی است تا آرایه مراعاتنظیر را به آن نسبت دهیم و با توجه به اینکه به احتمال بسیار
باالیی این  2کلمه در ابیات وجود دارند پس زین پس از نظر ما در حل تستها این آرایه کاربردی نخواهد داشت .

در تمرین های زیر کلماتی که دارای مراعات نظیر هستند را بیابید :

 -1ندانست خود ،جز ب د آموختن

/

 -2ميبهشت ننوشم ز جام ساقي کوثر
 -3اين ره ،آن زاد راه و آن منزل

/

جز از کشتن و غارت و سوختن
/

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

مرد راهي اگر بيا و بيار

 -4صياد پيش آمد و جال باز کشي د و حبّه بي نداخت و در کمين بنشست
 -5به سراغ دادگستری رفتم تا قاضي شوم و درخت بيداد را از بيخ و بن براندازم
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آرایه های ادبی

تلمي
 -8ح ( اشاره )

:

تلميح در لغت يعني از گوشه چشم اشاره کردن و در اصطالح علم بديع آن است که گوينده در ضمن کالم به بخشي از يک اثر هنری ،ديني،
تاريخي و يا اساطيری اشاره کند.
 يافتن آرايه تلميح در يک شعر يا نثر نيازمند درک روشن از آن نوشته و ني ز دانستن مطلب مورد اشاره بطور کامل است.
تذکر :برای حل تستهای کنکور مربوط به آرايه تلميح نياز داريم تا تلميحات موجود در کتاب درسي را بخوبي فراگرفته باشيم .الزم به ذکر
است در متون کتاب درسي هر جا که اين آرايه بکار رفته است در توضيحات پايان درس مورد اشاره ذکر شده است.

نکته شکالتی :نوع دیگری از تلمیح که بسامد باالیی در متون فارسی دارد آوردن کلمات اساطیری مانند نوح ،ابراهیم ،شیرین ،خسرو ،یوسف ،الب
ارسالن ،بهرام ،جمشید  ،الست  ،غدیر و  ...است که در حقیقت گوینده قصد دارد از این طریق ذهن ما را به سمت داستان آن شخصیت سوق
دهد .برخی ویژگیها و اتفاقات نیز در رابطه با اسطوره ها به ویژه اسطوره های دینی در بیت ها مورد اشاره قرا ر می گیرد مانند  :کشتی نجات بخش (
حضرت نوح )  ،شکافتن ماه  ،خاتمیت در دین ( حضرت محمد ص )  ،اژدها شدن عصا  ،ید بیضا  ،دریا شکافتن ( حضرت موسی کلیم اهلل )  ،دم
حیات بخش ( حضرت عیسی )  ،آب حیات ( حضرت خضر )  ،ماجرای زلیخا  ،چاه ناجوانمردی  ،سیلی برادران (حضرت یوسف ) و ...

در تمرین های زیر تلمیح ها را بیابید :
 -1برو ای گدای مسکين در خانه علي زن
 -2چو فردا نامهخوانان نامهخوانند
 -3چنين گفت پيغمبر راستگوی

/

/

که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را
تو را از نامه خواندن ننگت آي د

ز گهواره تا گور دانش بجوی

/

/

 -4بيستون بر سر راه است مباد از شيرين

خبری گفته و غمگين دل فرهاد کني د

 -5عزرائيل بي امد و به قهر يک قبضهی خاک از روی جمله زمين برگرفت
 -6گفت آن يار کزو گشت سرِ دار بلند

/

جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد

 -7پرده دارا ن حرم ستر عفاف ملکوت  ،آن ها را با اين شهاب های آتشين مي زنند.
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تضم
 - 9ين :
در اصطالح ادبي تضمين آوردن آيه ،حديث ،مصراع يا بيتي از شاعر ديگر در مي ان کالم خود است.

استفاده از تضمي ن در شعر ميتواند به صورت های مختلف صورت گيرد که در آن شاعر عي ن کالم را با در ج منبع و يا بدون ذکر آن در اثنا ی
کالم خود ميآورد.

نکته :1از لحاظ نگارشي تضمين مي ان دو گيومه ذکر ميشود
نکته  :2در طول ساليان گذشته بسيار کم اتفاق افتاده که از مبحث تضمين سوالي در کنکور طرح گرديده باشد .لذا استفاده از اين آرايه در
کتاب ني ز محدود به چند موردی است که مطالعه آن خالي از لطف نيست.
نکته ( 3انسانی)  :اگر شاعر يا نويسنده ضرب المثلي را که پيش از وی رواج داشته در اثنای سخن خود بياورد مي توان آن را تضمين خواند
مانند مصراع اول بيت زير از سعدی :
تو نيکي مي کن و در دجله انداز

/

که ايزد در بيابانت دهد باز

چند مثال از آرایه تضمین :
 -1چه زنم نای چو نای هر دم زن وای شوق او دم
« همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي

/
/

که لسان غي ب خوشتر بنوازد اين نوارا
به پيام آشنايي بنوازد آشنا را »

 -2مرتضايي گفت « :و لکم في القصاص حياه يا اولي االلباب »
 -3الطاف الوهيّت و حکمت ربوبيّت به سرّمالئکه فرو ميگفت:

« اني اعلم ماال تعلمون»

 -4چون کار به خلقت آدم رسي د گفت « :اني خالق بشراً من طين»
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آرایه های ادبی

 -11ايـهام – ايهام تناسب

(انساني) :

ايهام در لغت به معنای به وهم افکندن و به شک انداختن است.
و در بيان بديعي استفاده از يک واژه با حداقل دو معني (معاني مي بايست تحت اللفظي باشند نه استعاري و مجازي ) است که
هر دو معني در عبارت ترجمه گردد .
 مثالً به بيت زير توجه کنيد:
اميد هست که روی مالل در نکشد

/

از اين سخن که گلستان نهجای دلتنگي است

گلستان در بيت فوق به دو معني آمده -1 :باغ و محل گل

 -2گلستان سعدی

نکته  :1برای يافتن آرايه ايهام در جمله ميبايست که به معنای مختلف واژه و عبارات آگاه باشيم.
مصرع
:
نکته  :2بسيار دقت کني د زماني آرايه ايهام را ميتوان به آن بيت شعر نسبت داد که هر دو معني واژه در عبارت معنا گردد .مثالً در
هر تير که در کيش است گر بر دل ريش آي د
کلمه کيش را نميتوان ايهام با دو معني مذهب و جزيره کيش دانست چرا که معني دوم برای اي ن عبارت قابل استفاده ني ست.

نکته شکالتی :تخلص شعرا از مواردی است که بسامد باالیی را در میان ایهام ها دارد برای نم ونه حافظ  ،مخفی  ،حبیب  ،خمش ،رهی ،هاتف  ،بیدل و
 ...از تخلصاتی است که بارها دستاویز طراحان سوال قرار گرفته است.
ایهام تناسب ( انسانی )  :آوردن واژه ای در کالم با دو معني تحت اللفظي بصورتي که يک معني در عبارت معنا مي دهد و معني ديگر که
معنا نمي دهد با يکي از کلمات ديگر آن عبارت مراعات نظير(تناسب) دارد مثال در بيت زير برای کلمه «مهر» دو معني محبت و خورشيد را
مي توان معني کرد که معني اول در عبارت ترجمه مي گردد و معني دوم که قابل ترجمه نيست با کلمه عيوق (نام ستاره ای) مراعات نظير
دارد.
چو شبنم اوفتاده بودم پيش آفتاب  /مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم
در تمرین های زیر ایهــام بیــابید :
 -1در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل
 -2به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم
 -3بگفت از دل جدا کن عشق شيرين

/
/

 -4دی ميشد و گفتم صنما عهد به جای آر
 -5پياپي بکش جام و سرگرم باش

/

/

هر که خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا

به خواب عافيت آنگه به بوی موی تو باشم
بگفت چون زيم بي جان شيرين
/

گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست

بهل گر بگيرند بيکارها

 -6شعر سپيد من رو سياه ماند که در فضای تو به بيوزني افتاد

18
 -7روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

/

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
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آرایه های ادبی

 -11اـغراق (غلو – مبالغه  -زبرگ نمایی) :
اغراق در لغت به معنای مبالغه کردن و سخت کشيدن کمان است .و در اصطالح ادبي آن است که در صفت کردن ،ستايش و يا نکوهش کسي
ياچيزی زياده روی کنند بطوري که از حد معمول بگذرد و برای شنونده شگفتانگيز باشد.
به بيان ديگر اغراق زماني پديد مي آيد که اتفاقي غير ممکن از لحاظ عقاليي به وقوع پيوسته باشد .

نکته  : 1اغراق باعث خيالانگيزی و زيبايي شعر است و استفاده از آن برای آفريدن صحنههای حماسي بسامد بااليي دارد.

نکته شکالتی :در پیدا کردن اغراق به فعل جمله توجه کنید که رخداد موجود در جمله را تایید کرده باشد  .این یکی از حربه های طراحان در تستهای کنکور
می باشد برای نمونه به ابیات زیر توجه کنید :
ملک جمشید ندارم که ز تو بوسه خرم  /اینک اینک من و دل گر به دلی خرسندی
ذکر رخ و زلف تو دلم را  /وردی است که صبح و شام دارد

چند مثــال از اغــراق :
 -1شود کوه آهن چو دريای آب
 -2دم تيغ بر گردنش چون رسيد

اگر بشود نام افراسياب

/

سر عمرو صد گام از تن پريد

/

 -3هرگز کسي نديد بدين سان  ،نشان برف /

گويي که لقمه است زمين در دهان برف

 -4هيونان به هيزم کشيدن شدند

/

همه شهر ايران به دي دن شدند

 -5که گفتت برو دست رستم ببند

/

نبندد مرا دست چرخ بلند
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 -12اسلوب معادهل (پارا لل) :

اسلوب معادله يا همان پارالل يعني برابری معنايي دو مصرع يک بيت در حاليکه در ظاهر اين دو مصرع هيچگونه ارتباطي با يکديگر ندارند.
معموالً مصراع دوم بي ت در حکم مصداق و توضيح برای مصراع اول بوده که حاوی فکر و پيام شاعر است.
 2 مرحله در تشخيص اسلوب معادله :
شرط الزم :در ميان دو مصرع بيت ميتوان کلمه «همانطور که» را قرار داد و به معني آن دست يافت.
شرط کافي  :همواره مي بايد يک مصرع مفهومي را بيان کند و مصرع ديگر برای آن مفهوم مثالي باشد.
نکته  :1عموماً مصرع اول به مصرع دوم تشبيه شده است.
نکته  : 2در بيتي که اسلوب معادله دارد ممکن است يکي از مصرع ها پرسشي باشد از نوع استفهام انکاری مانند :
صوفي چگونه گردد گرد شراب صافي؟

گنجشک را نگنجد عنقا در آشيانه

نکته شکالتی :در ابتدای مصرع دوم بیتی که اسلوب معادله دارد معموالً حروف ربط وابسته ساز (که،تا ،همین که) نمی آید.
نکته شکالتی  : 2در بیتی که اسل وب معادله دارد نباید مصرع دوم در ادامه مصرع اول بیاید و مکمل معنایی آن باشد و جمله و مفهوم باید در پایان هر
مصرع تمام شود .
چند مثال از اسلوب معــادله :
 -1آدمي پي ر چو شد حرص جوان ميگردد

/

خواب در وقت سحرگاه گران ميگردد

 -2بيکماليهای انسان از سخن پي دا شود

/

پسته بيمغز چون لب وا کند رسوا شود

 -3دود اگر باال نشيند کسرشان شعله نيست
 -4محرم اين هوش جز بيهوش نيست
 -5عيب پاکان  ،زود بر مردم هويدا ميشود

/

/

جای چشم ابرو نگيرد گرچه او باالتر است
مر زبان را مشتر ی جز گوش نيست

/

موی اندر شي ر خالص زود پيدا ميشود
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 -13ح

آرایه های ادبی

سآميزي :

حسآميز ی آميختن دو ي ا چند حس است در کالم هر انسان دارا ی حواسي از قبيل بينايي ،بويايي ،چشايي و شنوايي و المسه است که آرايه
حسآميزی زماني پديد ميآيد که يک ترکيب ادبي با دو حس از اين حسها درگي ر باشد برای فهم بهتر موضوع مثالهای زير را بررسي کنيد:
شنوايي

بينايي
صدای لطيف

چهره شيرين

المسه

چشايي

بويايي

بينايي
بوی بهبود

رنگ شعر

بينايي

شنوايي

نکته :نوع ديگر حس آميزی وجود دارد که در آن وقوع يک حس با فعلي مرتبط به حس ديگر صورت مي پذيرد مانند:
بوشو مي شنفم – فارسي صحبت کردن مرا ديد  -ببين چي مي گم !!

در تمرین های زیر حس آمیزی بیــابید :

 -1اين خط شکسته را از دروي ش هم بهتر و بامزهتر و محکمتر نوشته است.
 -2نجوای نمناک علفها را مي شنوم
 -3از صدای سخن عشق نديدم خوشتر
 -4اگر چه تلخ باشد فرقت يار

/

/

يادگاری که در اين گنبد دوار بماند

در او شيرين بود اميد دي دار

 -5گر به اين گرمي است آه شعله زای عندليب
 -6راز نهان دار و خمش ور خمشي تلخ بود
 -7حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس

/

/
/

شمع روشن ميتوان کرد از صدای عندلي ب
آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

ز ماهيان بطلب طعم آب دريا را

حس تعلي
 -14ن
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ل:

آرايه حسن تعليل يکي از زيباترين آراي ههای ادبي است که نوي سنده علتي ادبي و غي ر واقعي را برای امری واقعي بيان ميکند چنانکه بر عمق
وجود فرد تأثير گذاشته و مخاطب را قانع ميسازد .در حقيقت روند کاری ما در پيدا کردن حسن تعليل به شکل زير است :
ابتدا معلول ( اتفاقي که افتاده ) را مي يابيم سپس پيدا مي کنيم چه علتي ( دليل اتفاق ) براي آن ذکر شده است  .اگرعلت غير
واقعي بود يعني در آن نوشته حسن تعليل وجود دارد .
مثالً :از حکيمي پرسي دند چرا استماع تو از نطق زيادت است؟ گفت :زيرا مرا دو گوش دادهاند و يک زبان يعني دو چندان که ميگويي ميشنو.
در بررسي اين آرايه باي د گفت که آيا حقي قتاً علت اصلي آفرينش دو گوش و يک زبان اين بوده است؟

نکته  :1دقت کني د در پيدا کردن اين آرايه در متون بيان علت اصلي را با علت غير واقعي اشتباه نگيريد؛ اين يکي از حربههای طراحان سوال
برای سنجش دانش ادبي شما ميتواند باشد.
نکته  :2برخي از حسن تعليلها امروزه در مثلهای فارسي نيز ديده ميشود ضمناً به يان نکته نيز توجه کني د که غالب حسن تعليلها با آرايه
تشخيص نيز همراه است.

در تمرین های زیر حسن تعلیل بیــابید ( با مشخص کردن علت و معلول ) :
 -1از صوفي پرسيدند :هنگام غروب خورشيد چرا زرد روی است؟ گفت از بيم جدايي
 -2از آن مرد دانا دهان دوخته است
 -3از غم داغ گل رخان از خاک

/
/

که بيند که شمع از زبان سوخته است
الله در خون تپيده ميآيد

 -4شرح دهم از چه شب زشت و سيه دل بود

هر که خورد خون خلق زشت و سيه دل شود

/

 -5چاه از آن زمان که تو در آن گريستي جوشان است.
 -6خاک بغداد به مرگ خلفا مي گريد
-7
-8

/

گر نه باد صبحدم در گلشن او جسته راه
آتش عشق است کاندر ني افتاد

/

ورنه اين شط روان چيست که در بغداد است؟
/

برق آهم پس چرا آتش فشاني مي کند ؟

جوشش عشق است کاندر ميفتاد
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آرایه های ادبی

 -15تضاد (طباق – مطابقه) :
تضاد در لغت به معنای دو چي ز را در مقابل يکديگر آوردن است.
و در اصطالح علم بديع آراي های است که گوينده با آوردن دو کلمه که در ذات و در مفهوم متضاد يکديگرند ترکيبي ادبي پديد ميآورد که
موجب زيبايي و شيوايي سخن ميگردد.

تذکر :از آنجا که به کرات شاهد اشتباه دانشآموزان در تشخي ص دو آراي ه تضاد و تناقض از
يکديگر بودهام در پايان آراي هی تناقض تفاوت و روش تشخيص اي ن دو آرايه از يکديگر را شرح
دادهام که حتماً مطالعه نماييد.

نکته شکالتی  :فعلهای مثبت و منفی از مصدر یکسان و نیز افعال متضاد المفهوم متضاد حساب میشوند
وفا نکردی و کردم ،جفا ندیدی و دیدم

/

شکستی و نشکستم ،بریدی و نبریدم

نکته  :2تضاد هم در نظم و هم در نثر کاربرد دارد.
نکته (3انسانی) :برخي از واژه های متضاد  ،آرايه مراعات نظير نيز دارند که به آن تضاد و تناسب گفته مي شود مانند:
سخن در ميان دو دشمن چنان گوی که اگر دوست گردند  ،شرم زده باشي.
در تمرین های زیر تضاد ها را بیــابید :
 -1در حق او مدح و در حق تو ذم
 -2هنر خ وار شد جادويي ارجمند

در حق او شهد و در حق تو سم

/

نهان راستي آشکارا گزند

/

 -3گفت بايد حد زند هوشيار مردم مست را
 -4تو مو بيني و مجنون پيچش مو
 -5ای مدعي برو که مرا با تو کار نيست

/

/

گفت هشياری بيار اينجا کسي هشيار نيست

تو ابرو او اشارتهای ابرو
/

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟

 -6اگر مقبول بود به ردّ خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد

نقي
 -16تناقض ( پارادوکس  -متناقض نما – بیان ضی ) :
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تناقص در لغت به معنای ناسازگاری دو لفظ يا دو کالم با يکديگر است که جمع وجود هر دوی آنها ذاتاً غير ممکن است.
به بيان ديگر هر گاه گويند از دو لفظ در ي ک کالم استفاده کند بهگونهای که يکي از آن دو امری را اثبات و ديگری آن را نفي کند از آرايه
تناقض بهره برده است.
نکته  :1در بررسي آرايه تناقض دقت کنيد که وجود همزمان هر دو لفظ غير ممکن باشد به مثال زير توجه کنيد:
در ره عشقش چو دانش باي د و بيدانش

الجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم

در اين بي ت دو آراي ه تناقض ديده ميشود هم بي ن کلمات دانش و بيدانشي و هم بي ن کلمات نادان و دانا؛ همانطور که مشاهده ميکنيد وجود
همزمان دو جفت کلمه غي ر ممکن است که در عالم خيال شاعرانه ممکن شده است .

نکته شکالتی  :از اضافه شدن دو کلمه متضاد به یکدیگر آرایه تناقض پدید میآید .به ترکیبات زیر دقت کنید.
پیدای پنهان -غریب آشنا  -دولت فقر -شکر تلخ  -صدای سنگین سکوت  -خروش خاموش و....
نکته شکالتی  : 2نوع دیگری از تناقض نیز وجود دارد که در آن انجام عملی به انجام دهنده عکس آن عمل نسبت داده می شود  .مثال در مصرع
«از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی » باد باعث خاموشی چراغ است که اینجا عکس آن به آن نسبت داده شده است .
نکته بسيار مهم :در تشخي ص دو آراي ه تضاد و تناقض از يکديگر دقت کنيد هنگامي ما آراي ه تناقض را به عبارتي نسبت ميدهيم که در آن
دو کلمه متضاد با يکديگر جمع شده باشند به بيان ديگر از آنجا که حضور دو کلمه متضاد با هم در يک کالم غير ممکن است آرايه تناقض
پديد آمده که اين ناممکن حقيقي را به ممکن ادبي تبدي ل کند .بطور خالصه هر گاه در کالمي دو لفظ متضاد با يکديگر جمع شده بودن د
آراي ه تناقض در آن وجود دارد و هر گاه تنها اين کلمات متضاد در بيت حضور داشتند آرايه تضاد وجود دارد به مثال زير دقت کنيد:
پايان شب سيه سفيد است
شبي است که از بامداد آغاز ميشود
در مصرع اول دو کلمه سيه و سفيد متضاد يکديگرند اما هيچگونه جمعي مي ان آنها صورت نگرفته لکن در نثر دوم نوي سنده شروع شب و
بامداد را هم رديف ميداند که اي ن جمع دو کلمه متضاد به پدي د آمدن تناقض انجاميده است.
در تمرین های زیر تنــاقض بیــابید :
 -1هرگز وجود حاضر غايب شنيده ای

من در ميان جمع و دلم جای ديگر است

/

 -2گدای کوی تو از هشت خلد مستغني است
 -3از خالف آمد عادت بطلب کام که من

/

/

اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است

کسب جمعي ت از آن زلف پريشان کردم

 -4با همان زبان بيزباني نگاه حق ش را کف دستش ميگذاشتم
 -5ديده بخت مقبالن نشود /

جز بدان خاک آستان روشن
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آرایه های ادبی

( انساني )

عبارت لف و نشر در اصطالح ادبي معناست که ابتدا چند چيز در کالم بياورند و پس از آن چند موهم ديگر از قبيل صفات يا افعال بياورند که
به نوعي به کلماتي که اول گفتهاند مربوط باشد.به اين ترتيب آراي ه لف و نشر پدي د ميآيد.
به کلماتي که در اول آوردهاند لف و به کلمات بخش دوم که مرتبط با بخش اول است نشر ميگويند.
به مثال زير توجه کنيد:
با آن که جيب و جام من از مال و مي تهي است

ما را فراغتي است که جمشيد جم نداشت

شاعر ميگويد  :جيب از مال و جام از ميتهي است
نکته  :1آرايه لف و نشر در شعر به سه صورت ظاهر ميشود:
 -1يک مصرع

 -3دو بيت

 -2يک بيت

نکته  :2معموالً با يان آرايه ،آراي ه های مراعاتنظير ،تشبي ه و تضاد نيز ميآيند.
نکته ( 3انسانی)  :لف و نشر دو گونه است  - 1 :مرتب  :نشرها به ترتيب توزيع لف هاست 1 

2

مرتبط1

مرتبط2

 - 2مشوش  :نشرها به ترتيب توزيع لف ها نيست 1 

2

مرتبط2

مرتبط1

در تمرین های زیر لف و نشر ها را بیــابید و لف ها و نشر ها را مشخص کنید :
 -1بهروی بخت ز ديده  ،ز چهره عمر به گردون
 -2تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم
 -3چو فرزند و زن باشدم خون و مغز

/
/

/

گهي چو اشک نشستم  ،گهي چو رنگ پريدم

از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
که را بيش بيرون شود کار نغز

 -4گويي حنجرهاش دو تنبوشه داشت  ،يکي برای بلعيدن لقمه و ديگری برای بي رون دادن حرفهای قلمبه
 -5گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به در ميکرده است
 -6صرف شد عمر گرانمايه به معشوقه و مي
 -7اين عيار مهر و کين مرد و نامرد است.

/

تا ز آنم چه به پيش آيد و از اينم چه شود

« اقلب اهي شعري سنتی و نو »
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