
 بو نام خدا

 

 آهٌزش ً پرًرش استان خٌزستان 

 

 (1)ناحیو  -شيرستان اىٌاز

  

 (س)دبیرستان حضرت نرجس

 

 (1)علٌم ً فنٌن ادبی : کتاب

 

 آراییًاج آرایی ً ًاژه :درس سٌم

 

 اعظن ًیسی :هدرس
 

 

 



 . استػلن بذٗغ هَضَع از هَس٘قٖ کالم؛ کِ بخشٖ  آراٖٗ ٍٍاشُ آراٍٖٗاج     
 

 . دارد هؼٌٍَٕ  لفظًٖوَد  دٍبذٗغ 
 

 .  خَاً٘ن هٖبذٗغ لفظٖ ، آٍرًذ هٖکِ هَس٘قٖ لفظٖ را پذٗذ ػَاهلٖ 
 
 

 .آٌٗذُ بررسٖ خَاّ٘ن کردّإ  سالهؼٌَٕ را در بذٗغ 
 

گَشٌَازٕ  اهّا در زباى ادبٖ تکرار بر جاربِ، کشش ٍ . تکرار ٍاج ٍ ٍاشُ در زباى ػادٕ، پسٌذٗذُ ً٘ست
 .افساٗذ هٖسخي 

 
ز تکرار ٍاج ٗا آٍا بْرُ هٖ گ٘رًذ؛ شاػراى ٍ ًَٗسٌذگاى هتَى ادبٖ ٗا از تکرار ٍاشُ سَد هٖ برًذ ٍ ٗا ا

 .کٌٌذگاّٖ کلّ ػبارت ٗا جولِ را ّن تکرار هٖ 
 

 .کِ بر هَس٘قٖ ٍ تأث٘ر آى ب٘فساٗذإ  گًَِدر سخي است؛ بِ ( صاهت ٗا هصَّت)ٗک ٍاجتکرار  : ٍاج آراٖٗ
 
 

 ویسی



 و خز آرید که هنگام خزان است      باد خنک از جانب خوارزم وزان استخیزید 
   «هٌَچْری»

 
 ایي بیت، تکرار کدام ٍاج ّا بر هَسیقی ٍ آٌّگ کالم افسٍدُ است؟ در 

 
 ، هی خیسد ازبیت برکِ ٍآٌّگی هَسیقی اگربِ . ضدُ استبار تکرار ّفت دربیت « ا»بلٌد هصَّت 

 
 هَسیقی ایي بیت هؤثرّ بَدُ درغٌای تا چِ اًدازُ آگاّأً ٗک هصَّت تکرار کٌین درهی یابین کِ دقّت 

 
 هصراعدر «  ز» ٍ « خ »ّای  صاهتدر ّویي بیت، تکرار . استکوک کردُ آى گَضٌَازی بِ ٍ 
 
 .تَخِّ استدرخَر  کٌٌذٓ هَس٘قٖ لفظٖػاهل اٗجاد بِ ػٌَاى ٗک اٍّل ًیس   

 
 
 



 بَد آفاق شْرٓ ها با تَ هْرٍرزٕ       بَد ػشّاق اًذٗشٔ اٗي، از ب٘ش اٌٗت از پ٘ش
    «حافظ»                                                                                                                    

 
 ازّر بیص «ش» یعٌی، ؛است ُ آٍرد ٍاشُ پٌح در را «ش» صاهت ضاعر دٍم، هثال در
 
 ایي .است ُ افسٍد آى زیبایی ٍ بیت هَسیقی بر اهر ّویي ٍ ضدُ تکرار دیگری صاهت  
 
 .ضَد هی حاصل «ٍاج » یک تکرار از کِ است ای آرایِ زیرا ؛اًد گفتِ «آرایی ٍاج » را تکرار  



 ًَشیيِ باهدادِ رحیل                 باز دارد پیادُ را ز سبیل خَابِ 
 «سعدی»                                                                                                             

تکرار ایي هصَّت، بر . اًد پیَستِبِ ّن « « ــِـ» در ًوًَۀ باال، تواهی کلوات هصراع اٍّل با هصَّت کَتاُ  
 .هَسیقی بیت افسٍدُ است

 
 .استتر  ّا هحسَس هصَّتاز ّا  آرایی صاهت ٍاج: تَجِّ

 
 .، تکرار ٍاشُ بر تأثیر آٌّگیي بیت، افسٍدُ استّا ًوًَِدر ایي . زیر تَخِّ کٌیدّای  بیتبِ 

 
دٍستتا ّستن ٍ ّست، دارهش       اٍست              ّستیِ هي ز پس ّستیِ       

«    ایرج هیرزا»                                                                                                                                            
 

     کاًچٌاى هاّی ًْاى شد زیر هیغ           دریغا، ای دریغا، ای دریغ         ای         
 

«هَلَی»                                                                                                                                          

  



 داًستن ًوی هٌََت بَدی، هي تا                  داًــســتن ًوی هٌََت بَدی، هي با
 داًستن ًوی هٌََت بَدی، هي با                   داًستن را تَ هیاى، ار هي چِ رفتن

                                                                                                                                 
 «کاشاًی فیض»                                                                                             

                                                                                         

 
      رٍزگار خلق گر کِ تَ، با است سری را ها

   سرین آى بر ّن برٍد، سر ٍ شًَد دشوي                                                                            
 «سعدی»                                                                                                

 
 :تَجِّ

 شکل ًِ است سخي آٍاٖٗ ٍ هَس٘قاٖٗ جٌبٔ دارد، اّوّ٘ت تکرار در آًچِ  
 .ٍاشگاى ًَشتارٕ



 تَ خشٌَد باشی ٍها رستگارکار         خدایا چٌاى کي سراًجام 
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