
 )  م كجپنج ت + مو( با رمز  آرايه هاي ادبي                                                    

  تشبيه  - ١

، هر تشبيه چهار ركن دارد : ركن اوّل كلمه اي  تشبيه آن است كه كسي يا چيزي را از لحاظ داشتن صفتي به كسي يا چيزي ديگر مانند كنيم

ركن سوم شباهت ركن  ( مشبّهٌ به) . ركن دوم كلمه اي است كه ركن اوّل را به آن تشبيه مي كنيم. ( مشبّه ) است كه آن را تشبيه مي كنيم

هم چون ،  ، مثِل ، چون ، ركن چهارم كلماتي است كه تشبيه را برقرار مي سازد.( مانندِ ( وجه شبه ) اوّل و دوم است و معموًال حذف مي شود.

  : ها؛ مثال  گاهي ركن چهارم هم حذف مي شود ( ادات تشبيه ) به سانِ و . . . )

  ٤ركن تشبيه بدون      ←            .ست ا  كرانبي   عشقت   دريايتشبيه كامل                      ←    است .  سفيد  برف  مثل  پيراهن او

      ٣       ١         ٢                                              ٣     ٢     ٤        ١  

  ٤و٣بدون ركن تشبيه   ← نوشيده بود. شهادت  شربتپدرش در جواني              ٣تشبيه بدون ركن    ←    شده بود.  لبو  مانند   صورتش

   ١        ٢                                 ٢     ٤          ١  

  يا شخصيّت بخشي يا جان بخشي تشخيص - ٢  

  :   ها؛ مثالها رفتار كنند انسانمانند   جانوراناشيا يا  عناصر طبيعت يا  ، عاَلم خيالتشخيص آن است كه در 

  ما گريه مي كرد .ه حال باد گويي بر تن درختان تازيانه مي زد.  و يا :     گويي آسمان هم ب                                            

  كي خندد چمن ،شب ز اسرار علي آگاه است .              و يا :     تا  نگريد  ابر                                            

  شبنم از روي برگ گل برخاست                      گفت مي خواهم آفتاب شوم                                           

  تلميح – ٣  

مستقيم به آيه ، حديث ، داستان يا يك رويداد تاريخي اشاره كند . (دقّت كنيد كه تلميح تلميح آن است كه شاعر يا نويسنده اي به طور غير 

  : هااشاره به آيه ، حديث يا  . . . است ، نه بيان آن آيه يا . . .) مثال

   "سعدي "ن اسرار     كوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند                         نه همه مستمعي فهم كند اي                  

يعني موجودي نيست در عالَم كه تسبيح و ستايش خدا نكند  "و إن مِن َشيٍء  إّلا يُسَبّحُ بِحَمده وَلكِن التَفقَهونَ تَسبيحَُهم "اشاره به آيه ي 

  .فهميدولي شما تسبيح آن ها را نمي

  "اره  تا  گور دانش  بجوي گهو زمثال ديگر:       چنين گفت پيغمبر راستگوي                  

            دانش را از گهواره تا هنگام مرگ جست جو كنيد.  يعنيپيامبر از   "اُطلُب العلمَ مِنَ المَهدِ اِ َلي اللّحَِد  "  اشاره به حديث

  كند.اشاره مي وفان نوح(ع)طبه رويداد تاريخي ؛ كه  فان غم مخور چون تو را نوح است كشتيبان ز تو  /اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند  مثال ديگر:

  تضاد –٤

  آهسته تر كن . خرجت نيست ، دخل:  چو  هاتضاد آن است كه شاعر يا نويسنده دو كلمه ي متضاد را در كالم بيان كند ؛ مثال

  عمر در خار كشي باخته اي   /نشناخته اي  خوارياز  عزّت    مثال ديگر:          كند   پليدي تو  را  پاكگر چه    /با بدان كم نشين كه صحبت بد   

  خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار              نهار و ليلبامدادي كه تفاوت نكند       مثال ديگر:    

    تكرار  -٥

  افزايد ؛ مثال :هرگاه نويسنده بخواهد بر چيزي تأكيد كند آن را تكرار مي كند ، اين تكرار آگاهانه بر تأثير سخن مي 

    مو، مو به  نكتهشرح دهم غم دلم نكته به               رو، رو به  چهرهگر به تو افتدم نظر چهره به                            

  است   دردينداني كه چه  بي دردشنيدن              با مردم  درداز درد سخن گفتن و از                          

  

         



  شبكه ي معنايي –مراعات نظير  - ٦

جنس  هم مناسبت داشته باشند ، مثالً از يك آن است كه در يك نوشته ( شعر يا نثر ) كلماتي آورده شود كه از جهتي با مراعات نظير

  باشند يا اين كلمات همراه هم باشند. (مراعات نظير دست كم بايد دو كلمه ي متناسب داشته باشد.)

    : هاثالم ا مي توان اعضاي يك مجموعه دانست ؛ اين كلمات رمعموالً توضيح: 

  غوغا  شد  كالسباز هم در                                   را كه زنجره زد زنگ تفريح

  ست              كه هر چيزي به جاي خويش نيكوستابرو و خال و گوشو  چشمجهان چون 

  نيست                   صبح نزديك است در فكر شب تار خود است   پروانه  ماتم  ايبر  از  شمع گرية 

  (نغمة حروف ) آرايي واج - ٧

  گاهي شاعر حرفي را در يك بيت چند بار تكرار مي كند و اين تكرار باعث زيباتر و خوش آهنگ تر شدن شعر مي شود ؛ مثال :

در اين بيت تكرار    "منوچهري"باد خنك از جانب خوارزم وزان است            خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است                        

  باد پاييزي را مي شنود .   نونده صداي خش خش برگ ها و زوزةآشكارا آهنگ شعر را زيباتر كرده و گويي ش "ز"و  "خ"

  هان اي شب شوم وحشت انگيز                  تا  چند  زني  به  جانم  آتش         

  ؛ در اين بيت شاعر با شش بار تكرار   "نيمايوشيج"يا  چشم  مرا  ز  جاي  بركن                     يا  پرده ز روي خود  فروكش            

  آهنگ سكوت شبانگاهي را به گوش خواننده مي رساند . "ش"

  »خ«بار تكرار ٧ و » ا«بار تكرار ٩   " حافظ "د عبير آميز    خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد               كه تا زخال تو خاكم شو

  مبالغه يا بزرگنمايي – ٨

نشان دهد به عنوان مثال ، اگر چه در جنگ تحميلي كشور  واقعي مبالغه آن است كه شاعر يا نويسنده چيزي را خيلي بيشتر از حدّ

  در شعر زير مبالغه است:» نصف جهان«كردند ، امّا هاي زيادي به صدّام كمك مي

   هاي آتشين در راه / اين طرف ، ايرانيان تنها آن طرف نصف جهان با تانك                     

      افراسياب   نام   بشنود   اگر              شود كوه آهن چو درياي آبمثال ديگر:        

  كنايه  – ٩

  كنايه جمله يا عبارتي است كه دو معني دارد ؛ معني نزديك و معني دور ، ولي مقصود گوينده معني دور آن است ؛

   معني نزديك اين مصراع  آن است كه هنگام شنيدن سخن او (پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا » از گفتة او مپيچ سر را «             مثال :    

  شاعر معني دور آن است؛ يعني نافرماني نكن .  مقصود                        

   .پير است كنايه از اين كه».فالني  ريش  سفيد  است« يا و كنايه از اين كه تو كودك هستي »هنوز از دهانت بوي شير مي آيد.« مثال ديگر : 

  جناس - ١٠

  جناس انواعي دارد:جنس باشند، جناس آن است كه نويسنده ِيا شاعر كلماتي را بياوردكه داراي حروف هم

  ها متفاوت.تمام حروف و حركات دو كلمه مانند يكديگر است ، اّما معني آن :(همسان)جناس تام – الف

  (ناهمسان)جناس ناقص -ببهرام گرفت  گورگرفتي همه عمر              ديدي كه چگونه مي گوربهرام كه                          

  كه راضي نگردد به آزار كس  /پيرايه بس مُلكرا همين  مَلِك: ها با هم فرق دارند؛ مثالدو كلمه فقط در حركتحركتي:

بنگر كه از كجا به كجا  /فرستمتمي باسبه  صباهدهد اي : مثال؛  فقط در يك حرف با هم فرق دارند دو كلمه اختالفي :  (ناهمسان)جناس ناقص -پ

  فرستمت مي

  كي كنم باز  نامه تو   نامبي   /بهترين سرآغاز  اي نام تو  ها يك حرف بيشتر دارد؛ مثال :يكي از كلمه افزايشي :  (ناهمسان)جناس ناقص –ت 

  ها لزومي ندارد.يافتن جناس در كالم است و البتّه حفظ اين تعريفبيان انواع جناس براي  توضيح:
 (دوره اول)علميدبيرستان غير دولتي                            

 محسن آصفي                                                                                                                                                                                            

 


