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                                                                     : تشبیه -1
 

 م.يکن مانند یگريز ديچ کس يا به يترا در صف یزيا چي ين است که کسه آيتشب

 رکن است که ارکان آن عبارتند از: 4 یه دارايهر تشب

 ه شده است(يکه تشب ي)اسم مشبه-1

ه شده است(يبه آن تشب يدر صفتمشبه که  ي)اسم مشبه به-2

به(شبهه مشبه و ميگر علت تشبيا به عبارت ديمشترک دو اسم  يژگي)و وجه شبه-3

(کنديه را برقرار ميند که رابطه تشبيه را گويله و ابزار تشبي)وس هيادات تشب-4

 (: وجه شبهیاستوار -4   هيچون: ادات تشب -3      بهکوه:مشبه -2     رضا مشبه، -1رضا چون کوه استوار بود )   مثال:

 مي نامندتام رکن وجود داشته باشد آن تشبيه را  4اگر هر  مي گويند و تشبيه عادي يا سادهتشبيهي که دارای ادات تشبيه است را 

غ نام دارد که دو گونه است:يه بليه که ادات آن حذف شود تشبياز تشب ينوع 

 فعل اسنادي -----^  -----و شکل آن عموما بصورت روبرو است :    شودياسناد داده م "بهمشبه"به  مشبه"": که ياسناد-1

 ت ، تو الله بهاریعلم نور اس     مانند  :

 امانت صدفِ :مانند        مشبه به +  ِ + مشبهو معموالً بدين صورت است : خوانند يم يهياضافه تشبکه آن را  :ياضاف -2       

ر طوما -ملک قناعت -بار امانت -گنج معرفت -ه شده(يظلم )ظلم به بنا تشب یبنا -ه شده(يتش عشق )عشق به آتش تشبآچند مثال ديگر : 

 غم و .... یايدر -عشق

 -3) وار ، وش ، انه ، سا و ... (   پسونداز نوع  -2) چون ، مثل ، مانند ، نظیر و ... (  ، حرف  از نوع -1سه نوع ادات تشبیه وجود دارد :  :شکالتی نکته

 ) شبیه است ، مانست ( فعلاز نوع 

 شود.يه مدبه هم شمرن مشبه و مشبهيترک ببه است که صفت مشبارز مشبه یهايژگيوجه شبه از و (:2نکته )

در اين نوع تشبيه هيئتي به هيئت ديگر تشبيه مي شود و در آن وجه شبه از چند چيز که با هم آميخته اند تشبیه مرکب )انسانی( : 

اس تمثيل تشبيه مي چيزی در جايي به وجود چيزی در جای ديگر در مقيگرفته مي شود. به عبارت ديگر در عمده تشبيهات مرکب وجود 

 گل، قطره باران بهاری همچو بر خرمن      عرقت بر ورق روی نگارين به چه ماند؟           مانند :          . شود

 در تمرین های زیر تشبیه ها را بیابید :

  تا کيميای عشق بيابي و زر شوی   /   دست از مس وجود چو مردان حق بشوی  -1

 م افروز  /   شبش ، مواج باد و روز ، نوروزجمالش باد دائم عال -2

 بال بود رک جاهر روز عاشورا و هر      /   خون بال بودير غم بود و شبيشبگ -3

 د ـانـکه بوی عنبر آميزش به بوی يار ما م    /    بيار ای باد نوروزی نسيم باغ پيروزی  -4

 نيد که با يار چه کرد؟يار ديرينه ببي   /   آتش عشق در دل حافظ زد و سوخت  -5

 چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار   /     آن قطره باران که برافتد به گل سرخ-6

چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتادست   /    زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار  -7
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                                              :  استعاره -2

 عني عاريت خواستن و در اصطالح ادبي يعني لفظي را به معني عاريتي بکار بردن.استعاره در لغت ي

 شودبه( ذکر نميتوان گفت استعاره همان تشبيه است که يک طرف آن )مشبه يا مشبهاز ديد ديگر مي

کفايت مي  اضافات استعاریو  هاستعاره مصرحانواع استعاره برای داوطلبان ادبيات عمومي مورد سوال نخواهد بود و صرف تشخيص  نکته :

 کند.

 انواع استعاره :

وجه شبه از نوع صفت در ساده ترين بيان هرگاه نويسنده کلمه ای را جای کلمه ديگر بياورد بطوريکه بين اين دو کلمه  استعاره مصرحه :

 استعاره مصرحه پديد مي آيد. مثال در بيت: وجود داشته باشد 

 اين و آن بيني / يکي زين چاه ظلماني برون شو تاجهان بيني فريب زنداندال تا کي در اين 

آورده است؛ در « دنيا»ابتدا تشخيص مي دهيم که کلمات زندان نمي تواند در معنای حقيقي خود معنا شود و سراينده آن را به جای کلمه 

 دارد که اين به معنای استعاره مصرحه مي باشد.مرحله بعد مي بينيم که بين کلمات زندان و دنيا وجه شبه سختي و رنج آور بودن وجود 

 

 استعاره مکنیه : 

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

        :                     عضو يا ويژگي انساني +  ِ + غير انسانبدين صورت است 

 لجاج شهوت آه آسمان – دست طمع – پای تعدی – رخ کفر – مانند :                           

 تشخیص نیز هست. ،اضافه استعاریاین نوع همواره نکته شکالتی: 

پديد مي آيد مثال در  هرگاه در يک تشبيه ذهني مشبه را با يکي از اجزا يا ويژگيهای مشبه به همراه سازيم نوعي استعاره مکنيه نوع دوم :

را در نظر بگيريم کنگره جزئي از کاخ بوده که با عرش همراه شده « عرش خدا همچون کاخي است » اگر تشبيه « کنگره عرش » ترکيب 

ه را در نظر بگيريم کاشتن ويژگي گل است که با مهر همراه شد« مهر همچون گل است » اگر تشبيه « کاشتن مهر » است. و يا در ترکيب 

 جزء يا ويژگي مشبه به +  ِ  + مشبه                : پس شکل آن بصورت روبرو است است.

 

 در تمرین های زیر استعاره ها را بیابید :

ني محنت عشق ديده هرگز / ني جور بتان کشيده هرگز  -1

ابر بهاری ز دور اسب بر انگيخته / وز سم اسب سياه لولو تر ريخته -2

نهار / که در پای اين گل بود خارهافريب جهان را مخور زي  -3

بدين طمع که يکي بر نشانه بنشيند / هزار ناوک پران رها شد از شستم  -4

ننگرد ديگر به سرو اندر چمن / هر که ديد آن سرو سيم اندام را  -5

ديده عقل مست تو ، چرخه چرخ پست تو / گوش طرب به دست تو ، بي تو به سر نمي شود -6

گار گسيخت / هنوز رشته اميد از تو نگسستمطناب عمر مرا دست روز  -7

 سعدیا کنگره وصل بلند است و هر آنک / پای بر سر ننهد دست وی آن جا نرسد  -8
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                     :  مجاز -3

 .يقير حقير واقع و غيغ يعنيدر لغت ( Trope)مجاز 

 ند.يا گوخود ر ياصل ير معني، استعمال و استفاده لفظ و واژه در غيدر اصطالح ادب 

و صرفا يک  وجه شبه از نوع صفت وجود نداشته باشدبه ساده ترين بيان هرگاه نويسنده کلمه ای را جای کلمه ديگر بياورد و بين دو کلمه 

 نوع رابطه )عالقه( بين آنها وجود داشته باشد مجاز پديد مي آيد. مثال در بيت :

 کوه مي سفتمي گفت / چو آتش تيشه مي زد  بيتبه ياد روی شيرين 

 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.

باشد که در آن می  )مجاز محلیه( یا موجودات درون آن   بیشترین نوع مجاز که داوطلبان عمومی با آن سر وکار دارند مجاز مکان از افرادنکته شکالتی: 

 جای خود آنان می آید مانند:مکان حضور افراد به 

 خروشی برآمد ز دشت و ز شهر /  غم آمد جهان را از آن کار بهر

 تشخيص نوع عالقه مجازها برای داوطلبان عمومي نياز نيست و صرف تشخيص مجاز کفايت مي کند.: 2نکته 

 ه خاطر داشته باشيد کنکور در بسياری از موارد اين قاعده را رعايت نمي کند.اما بتمامي استعاره ها نوعي مجاز اند  : 3نکته 

 

 انواع عالقه )انسانی( :

جزئي از يک چيز به جای کل آن به کار مي رود. مثال آمدن کلمه بيت به جای شعر در مثال باال جزييه :-1

به جای انگشتان تمام چيزی به جای جزئي از آن بکار مي رود مثال آمدن کلمه دست کليّه :-2

(1محل چيزی به جای خود آن چيز بکار مي رود. )نکته محلّيه :-3

«کشتن»به جای « خون»چيزی به دليل همراهي هميشگي با چيزی ديگر به جای آن بکار مي رود مانند آمدن الزميّه :-4

مي آيد.« سخن»به جای « نفس»سبب چيزی جانشين خود آن مي شود مثال  سببيّه :-5

مي آيد.« سخن گفتن»به جای « زبان»زار چيزی جانشين کاری شود که با آن ابزار انجام مي شود مثال اب آليّه :-6

 ها را بیابید : مجـــازدر تمرین های زیر 

 بر او انجمن گشت بازارگاه / ش شاهيچو کاوه برون آمد از پ -1

 اشانه بسوختسينه ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتشي بود در اين خانه که ک -2

 سراسر همه دشت بريان شدند / بر آن چهره خندانش گريان شدند -3

  بر آشفت عابد که خاموش باش / تو مرد زبان نيستي گوش باش -4

 د بسوزد خلق را يآ يآتشن سخن تو حلق را/يز یگر نبند -5

 دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد / تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد -6

 ديدم که نفسم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي کند. -7
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                            :  آدم نمایی( –يص )جان بخشی تشخ  -4

 غير انسان .به  ينسبت دادن حاالت و رفتار انسان يعني (personification)ص يتشخ

 

جان محسوب شده و نسبت دادن يب یايز جزو اشياهان نيوانات و گيحد که ين نکته توجه داشته باشيص به ايدا کردن تشخيدر پ:1نکته

 د، شقايق مي خندد.يگريم بص است مانند:شب تايتشخ يز نوعيه به آنها نيچون خنده و گر يحاالت انسان

شترک با انسان است را در عين حال بسيار مراقب باشيد نسبت دادن حاالتي از حيوانات و گياهان که قابل رخ دادن توسط آنها مي باشد و م

تشخيص نيستند چرا که دويدن  بيد مجنون رشد مي کنديا  روباه مي دويدبه اشتباه جان بخشي به حساب نياوريد؛ برای نمونه جمالت 

 روباه و رشد گياه امری ممکن برای آنهاست.

 

 ياری موارد کنکور رعايت نمي کند .ه( هستند البته اين قاعده را نيز در بسياستعاره )مکن يوعنها صيتمام تشخ:2نکته 

 

 قرار بگیرد از آرایه تشخیص استفاده شده است. حروف ندای انسانی مانند ای ، یا و ...هرگاه غیر انسانی مورد خطاب نکته شکالتی: 

 / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 

و نسبت دادن حاالت انسانی به آنها یا مورد خطاب قرار دادنشان توسط حروف  نمی شوندا غیر انسان محسوب خداوند و شیطان در اینجنکته شکالتی: 

 ندای انسانی تشخیص نیست.

 

 ها را بیابید : تشخیصدر تمرین های زیر 

 و مه گفت زه نتفلک گفت احس/ده ير و قدر گفتقضا گفت گ -1

 ن بودين و آسمان غمگيزمد و يخورش/ين بودها سنگبر دوش زمان لحظه -2

 ای ديو سپيد پای در بند / ای گنبد گيتي ای دماوند -3

 / بود سهمگين جنگ شير و پلنگ فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ -4

 است / خيمه آن سبز گون، خرگه اين آتشين هرون زديبار خرگه بيجو یالله سو -5

را بر لب دارد يات وحياش آزهيدرختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگ ر ي... و حت -6
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         : هيناک  -5

 گفتن است. نده و سر بسته سخيپوش يه در لغت به معنيکنا

ه ذکر يگر کنايش ديدور آن است، به گو ينده معنيو دور است که منظور گو کينزد يدو معن یاست که دارا يه سخنيکنا يدر اصطالح ادب

به ساده ترين گويش کنايه زماني  ميافت کنيآن سخن را در يق استدالل ، معنيست از طريبايم يعنيگر است يافت مطلب ديک مطلب و دري

د يچه کار با يعنيزم يبر سر بر يمانند: چه خاک تفاوتي بين معنای تحت اللفظي و معنای مورد نظر گوينده وجود داشته باشدپديد مي آيد که 

 مر بستن يعني آماده شدن .و يا ککار گذاشتن سر يعنيدن يا سماق مکيبکنم 

 
  شود.یب ظاهر میا ترکیه در نظم و نثر به صورت جمله و یکنانکته شکالتی: 

حواستان به کنایاتی که به دلیل استفاده بیش از حد و باب شدن در زبان محاوره ، کمتر دیده می شوند باشد   مانند :  دلتنگ ، دل :  2 نکته شکالتی
 و پا و ...گرفته ، تهی دست ، بی سر 

 

از آنها  یجا تعدادنيرند که بنده در ايؤال طراحان قرار گمشترک وجود دارند که ممکن است مورد س یبا معنا ياتيکنا يدر زبان فارس

کنم:يوجود دارد ذکر م يرا که در کتاب درس

 ادنتدرک فرسبه -4 از پا در آوردن -3 بسمل کردن -2 حالل کردن -1   کشتن و نابود کردن:-1

 سر از آسمان گذشتن -4پا بر فرق فرقدان نهادن      -3 وق بر شدنيبه ع -2 زر شدن -1   افتن:يکمال  -2

 پشت به خاک رساندن -3 ر آوردنيسر ز -2 آوردنسر به گرد -1   شکست دادن: -3

 قند در دل آب شدن -4خروس خواندن    يکبک کس -3 دنيدر پوست نگنج -2 سر از پا نشناختن -1   مفرط: يخوش حال -4

 اوردنيدم در ن -3  دهان دوختن -2 در دهان خود فشردن یاپنبه -1  نزدن: يساکت ماندن و حرف -5

 دل شکسته -4 دل گرفته -3 دل کباب -2 دل تنگ -1   ن بودن:يناراحت و غمگ -6

 ن جلآسما -5  نيچخوشه -4 پا برهنه -3 دستيته -2   شيتنگ ع -1   چاره:يو ب ريفق -7

 مه و خرگه زدنيخ -3 بارگه زدن -2 دنيرخت کش -1     مسافرت کردن و مستقر شدن: -8

 

 ها را بیابید : کنـــایهدر تمرین های زیر 

 گهي پشت بر زين گهي زين به پشت     /    چنين است رسم سرای درشت  -1

 زنديما پرنده پر نمبه دشت پر مالل      /     زندينم دربه  ي، کسيکسيب ین سرايدر ا -2

 خت و بدقواره. يردب يبخواه دست و پا و پخمه و تايت و آسمان جل و بوالت و ل -3

 اند که کباب غاز بخورند بون زدهاست صا يمدتها را شکم -4

 سر از بند ضحاک بيرون کند      /   کسي کاو هوای فريدون کند  -5

 تا نسازی دل او از خون رنگ     /      نشوم يک دل و يک رنگ تو را  -6

 و گر تيرم زند منت پذيرم     /    به تيرم گر کشد دستش نگيرم  -7

 همي رای شمشير و تير آيدش     /     هنوز از دهن بوی شير آيدش -8
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ف ( ییآرا واج -1  : ) نغمه حرو

ن تکرار يد ايفزاير آن بين کرده و بر تأثيکه کالم را آهنگ یاگونها عبارت است بهيک مصراع يا مصوت در کلمات يک صامت يتکرار  ييآراواج

 يت را در قالبونحس خش ييآرابا استفاده از واج ير فردوسيت زيشتر شود مثال در بيمورد نظر شاعر ب يمعن ید القاگرديآگاهانه باعث م

 ان نموده:يب يحماس

 «خاستي بچخروش از خم چرخ چار او راست خم کرد و چپ کرد راست/ب»

 گذار نشان داده است.ريهنرمندانه و تأث یاگونهبه ييآرارا با واج یزييپا یخرد شدن برگها یصدا یگر منوچهريد يدر مثال

 «از جانب خوارزم وزان است باد خنکهنگام خزان است/د که يزآرد و خيزيخ»

 در ارتباط است ييآراه تکرار با واجيمعموالً آرا:1نکته

 ست بر چشم همهينچشم تو نوريب  چشم همه/ ی مهچشم تو چشم چش یا

 «ديابوسع»هاست بر چشم همه چشم تو چشمه يب   /تو بود      یچشم همه را نظر به رو

واج هم آوا  3برای نسبت دادن آرایه واج آرایی به یک عبارت وجود  بر اساس منطق کنکور :  نکته شکالتی

 این آرایه کاربردی نخواهد داشت .پس زین پس از نظر ما در حل تستها واج در ابیات وجود دارند  3احتمال بسیار باالیی این 

 مي کند.  مهم نيست و صرف تلفظ يکسان کفايتدر يافتن آرايه واج آرايي دقت کنيد که انواع س، ز، ت، ح : 3نکته 

 از واج آرایی :  مثالچند 

 ده بوديچيسرسرا پ درن سکوت يسنگ یصدا -1

 چنين شب که دوستان بيني غنيمت است    /     شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني -2

 اش نام نهادنديبود؟ کجا بود؟ ک يک     /    اش نام نهادنديکه ک يانيکاووس ک -3

 دار آشنا راينم ديد که باز بيشا      /    زيباد شرطه برخ یم ايشکستگان يکشت -4

 يي مصوت()واج  آرا    سبيل باز دارد پياده را زِ    /    رحيل  بامدادِ نِخوابِ  نوشي -5
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 :  اسجن  -2

کسان و هماهنگ که يکلمات  يعنيشود يهستند در کنار هم ساخته م سحروف مشترک و هم جن یکه دارا يجناس از قرار گرفتن کلمات

 و کام  مگور و گور، با :با هم اختالف دارند مثل حرفک يتنها در 

جناس بر دو نوع است: جناس تام و جناس ناقص 

ن و يريدارند مانند: زاد و زاد، باز و باز، ش ييبا هم تفاوت معنا نکسان خوانده شديرقم  االک عبارت که يمه در دو کلتام: جناس  -1         

 و.... یو جو ین، جويريش

 ه هم هستند و تقريبا در نوشتار يکسان هستند.يشب ک عبارت که از نظر شکل و آهنگير دو کلمه دجناس ناقص: -2

 

 : انواع جناس ناقص 

 اختالف دارند. مانند:  بوی و خوی ، نماز و نياز فقط در يک حرفتعداد و ترکيب واج ها يکسان است و  اختالفي:

 اختالف دارند مانند : مِهر و مُهر ، زَهره و زُهره کوتاه تنها در يک مصوت  حرکتي :

 ، دست و دوست ارد مانند : چمان و چمن ، آرام و رامترکيب دو واژه يکسان است ولي يکي در اول،وسط يا آخر يک حرف بيشتر د افزايشي :

 

 جناس هستند. یها در قالب مثنوهيعموماً قاف: 1 نکته

 و هم در نثر وجود دارد. ه جناس هم در نظميآرا: 2نکته 

رند و پرند، چمانند: الت و لوت، م از انواع جناس است يکنيز استفاده ميکه ما گاهاً در مکالمات روزمره ن يبات اتباعياز ترک یتعداد: 3نکته 

 ساخت و پاخت و ....

 شناسه ها و ضمایر ایجاد کننده جناس افزایشی نیستند مثال : دست و دستش  یا  گفت و گفتم   جناس نیست.نکته شکالتی: 

بر این  با مصوت کنارش است مجموع یک صامتکه حداکثر اختالف ممکن بین دو کلمه است یک حرف توجه داشته باشید مفهوم :  2نکته شکالتی 

 جناس نیستند . غرق و عرقجناس هستند  و کلماتی مانند   نماز و نیاز اساس کلماتی مانند  

 

 ها را بیابید : جناسدر تمرین های زیر 

 هرگزم بهر  هنبود قکز عش    /    دهر ستودۀ یکان کس منم ا -1

 گُل از خارم بر آوردی و خار از پای و پای از گِل     /   گرم باز آمدی محبوب سيم اندام سنگين دل  -2

 جان ما در بوتۀ سودا نهاد      /     در نهاد ما نهاد یعشق، شور -3

 تو باشم  یم، دوان بسويجمال حور نجو     /    ميم، گل بهشت نبويروضه نگو ثيحد -4

 ن يريجان شيم بيبگفت: چون ز     /    ن يريبگفت: از دل جدا کن عشق ش -5

 وين آب زندگاني از آن جوی کوثر است   /      اين بوی روح پرور از آن خوی دلبر است -6
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 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه   /       اگر پای در دامن آری چو کوه -7

  : سجع -3

 

ک عبارت ي یهانگ در آخر جملههماهکلمات است که از همراه آمدن  ای هيآرا يآواز کبوتر است و در اصطالح ادب يسجع در لغت به معن

 شود.يحاصل م

انسانی( : موجود در سجع بر سه نوع است یهماهنگ(  

                             )سجع مطرف( يانياشتراک در حرف پا -1

  )سجع متوازن( اشتراک در وزن -2  

 )سجع متوازی( و هم در وزن يانياشتراک هم در حرف پا -3

 مانند : نیز به کار رود که آن را قافیه میانی می نامند )انسانی(سجع می تواند در نظم

 بر آسمانم مي رود زمين/ کاشوب و فرياد از  نازنينای دلستان  نشينبازآ و بر چشمم 

 مانند: می گویند. )انسانی(« تضمین المزدوج»اگر سجع ها  در کنار هم بیایند به آن

به پيغام اهل راز کنيد گوش هوش رباب و چنگ به بانگ بلند مي گويند / که 

 

 ه در شعر است.يسجع در نثر همانند قاف:1نکته 

 .دیدنبال سجع نگردان جمالت بهیپس هرگز در م هاان جملهیشود آن هم در پایظاهر م در دو جمله در نثر سجعد یدقت داشته باش نکته شکالتی: 

ت يان جملهيص جناس از سجع شناخت پايند. پس در تشخيگوياس نمها جنان جملهيد به کلمات هماهنگ پايتوجه کن:3نکته 

 دارد. ياساس

گاهي در پايان جمالت سجع دار، واژگاني عيناً مثل هم مي آيند که همانند رديف در شعر هستند؛ در اين مواقع برای شناخت سجع  :4نکته 

 .2مانند مثال آنها را کنار گذاشته و به واژه های قبل از آن توجه مي کنيم 

 

 مثال

 مگيرما  یهابير و به عيعذر ما بپذ ياله-1

ده  خود یخود ده و دل ما را هوا یجان ما را صفا-2

منکر نبرد یبه خطا یفه روزيپرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظ-3

رزدين يقت نورزد به پولين طريهر کس ا-4

  نه آنچه دانم دارم. ونه آنچه دارم دانم -5

 این کیمیای هستی قارون کند گدا راک   /    نگدستی در عیش کوش و مستی هنگام ت-6
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 : ) انساني ( موازهن -4

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  آرايه

 م نوعي ارتباط يک به يک بين کلمات آنها وجود داشته باشد. به بيت زير توجه کنيد:مصرع يا دو عبارت را زير هم بنويسي

 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.

 

 در بيت باال.« انگاريد و بايد»باط مي تواند بين دو کلمه تکراری هم باشد مانند اين ارت:1نکته 

 دقت کنيد اين ارتباط مي بايست دقيقاً يک به يک باشد يعني جزء اضافه ای در يکي از مصرع ها وجود نداشته باشد.:2نکته 

 .موازنه هم در نظم و هم در نثر کاربرد دارد:3نکته 

 

 زنه :چند مثــال از موا

 

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نيايي   /     نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجي-1

هم شرع خزيده در پناهت    /    هم عقل دويده در رکابت  -2

عقل ارچه بزرگ طفل راهت   /     چرخ ارچه رفيع خاک پايت -3

رمانه برگش زرد گردد روز گ    /    نه شاخش خشک گردد روز سرما  -4

اگر آفتاب مي خوای اين ور، اگه سايه مي خوای اون ور   -5
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 : ) انساني (رتصیع  -5

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  گفتيم آرايه

ارتباط يک به يک بين کلمات آنها وجود داشته باشد. حال اگر بين کلمات دو به دو  اگر دو مصرع يا دو عبارت را زير هم بنويسيم نوعي

وجود داشته باشد آرايه ترصيع پديد آمده است به بيان ديگر ترصيع نوع خاصي از موازنه است که در آن واج  يکساني واج آخرمتناظر 

 های آخر کلمات متناظر نيز يکسان است. به بيت زير توجه کنيد.

 

 

 دفتا  ين   رکاند  تاس  قعش   شآت                                                 

 دفتا  يم  رکاند  تاس  قعش  شجوش                                              

 

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

 

 در بيت باال.« عشق»اين يکساني واج آخر مي تواند بين دو کلمه يکسان نيز وجود داشته باشد مانند  :1نکته 

 ترصيع هم در نظم و هم در نثر کاربرد دارد.:2نکته 

 

 : تــرصیع چند مثــال از 

دستش خليدهگهي از خار او    /    گهي از بهر او خوابش رميده -1

هم خطواتش متقارب به هم     /    هم حرکاتش متناسب به هم -2

وان چه ناديده چشمت، آن بيني     /   آن چه نشنيده گوشت، آن شنوی -3

همه بيشي تو بکاهي، همه کمّي تو فزايي     /   همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي  -4

 نه آنچه دارم دانم ، نه آنچه دانم دارم -5
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: قلب   – )انساني(تصدری   –  تکرار  - 6

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

 دگر شدم جهانبه  جهانگويي کز اين    /     از در درآمدی و من از خود به در شدم

 یشکراندر  شکراندر  شکراندر  شکرهم     /      هم نظری هم خبری هم قمران را قمری

 

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

 بار جبرئيل امين ندارد    /     يابي به محفلي کان جا بار 

 گلدر عالم خيال چه گنجد؟ خيال     /     آن جهاني است نگنجد در اين جهان گل

 باشد نمازتو صنم نمي گذاری که مرا     /    را که تو در خيال باشي؟ باشد آن  نمازچه 

 

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

 تفاده کرده است.، شاعر يا نويسنده از آرايه قلب اس()انسانی()قلب بعض را تغيير داد 

 آورد ماه خرگهي/ چو ياد عارض آن  خرگه ماهچه ناله ها که رسيد از دلم به 

 ، زيباست. زندگي های نازيباو  نازيبايي های زندگينگاه حافظ به زندگي ، حتي به 
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 در مهد زمين بپرورد بنات نباتدايه ابر بهاری را فرموده تا 

)تناسب( :       ري نظ ات مراـع -7

مرتبط در سخن ک مجموعه و به همياز  ييهاهسنده با آوردن واژياست که در آن نو یاهيآرا يا همان تناسب در اصطالح ادبير ينظ مراعات

 و ... باشد  يتواند از نظر نوع، مکان، جنس، زمان، همراهين ارتباط ميدهد. ايشتر مير بيخود به آن تأث

 ت :يمثالً در ب

 ش آمد و هنگام درويادم از کشته خوينو/  هدم و داس ميمزرع سبز فلک د

 :ت يا در بياند و تناسب یبوده و دارا یکلمات مزرع و داس و کشته و درو تماماً مرتبط با عمل کشاورز

 یزۀ جنگ جويرکش و نهمان ت/  یبفرمود تا جوشن و خود او

 رند.از آالت جنگ بوده و با هم تناسب دا يزه همگيکلمات جوشن و خود و ترکش و ن

 

و با توجه به اینکه به احتمال بسیار  میر را به آن نسبت دهینظه مراعاتیاست تا آرا یمرتبط کاف ی مهکل 2ا عبارت تنها یت یک بیدر نکته شکالتی: 

 زین پس از نظر ما در حل تستها این آرایه کاربردی نخواهد داشت .کلمه در ابیات وجود دارند پس  2باالیی این 

 

 

 را بیابید : کلماتی که دارای مراعات نظیر هستندای زیر در تمرین ه

 

 جز از کشتن و غارت و سوختن        /       آموختن دندانست خود، جز ب -1

 تو باشم یمرا به باده چه حاجت که مست رو      /     کوثر  يبهشت ننوشم ز جام ساقيم -2

 ار يا و بياگر ب يمرد راه     /     د راه و آن منزلزا ن ره، آنيا -3

 ن بنشستينداخت و در کميه بد و حبّيش آمد و جال باز کشياد پيص -4

 اندازم خ و بن بريداد را از بيشوم و درخت ب يرفتم تا قاض یبه سراغ دادگستر -5
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) اشاره ( :   حي تلم  -8
 

، يني، دیک اثر هنرياز  يده در ضمن کالم به بخشنيع آن است که گويو در اصطالح علم بد ناز گوشه چشم اشاره کرد يعنيح در لغت يتلم

 اشاره کند. یريا اساطيو  يخيتار

 ز دانستن مطلب مورد اشاره بطور کامل است.يازمند درک روشن از آن نوشته و نيا نثر نيک شعر يح در يه تلميافتن آراي 

م. الزم به ذکر يگرفته باشفرا يرا بخوب يموجود در کتاب درس حاتيم تا تلمياز داريح نيه تلميکنکور مربوط به آرا یهاحل تست یبرا تذکر:

 ان درس مورد اشاره ذکر شده است.يحات پايه بکار رفته است در توضين آرايهر جا که ا ياست در متون کتاب درس

ابراهیم، شیرین، خسرو، یوسف، الب مانند نوح،  آوردن کلمات اساطیرینوع دیگری از تلمیح که بسامد باالیی در متون فارسی دارد نکته شکالتی: 

است که در حقیقت گوینده قصد دارد از این طریق ذهن ما را به سمت داستان آن شخصیت سوق و ... ، الست ، غدیر  ،جمشید ارسالن ،بهرام

) ر می گیرد مانند : کشتی نجات بخش برخی ویژگیها و اتفاقات نیز در رابطه با اسطوره ها به ویژه اسطوره های دینی در بیت ها مورد اشاره قرا دهد.

، دم  ) حضرت موسی کلیم اهلل (، اژدها شدن عصا ، ید بیضا ، دریا شکافتن ) حضرت محمد ص ( ، شکافتن ماه ، خاتمیت در دین  حضرت نوح (

 و ... ت یوسف ()حضر، ماجرای زلیخا ، چاه ناجوانمردی ، سیلی برادران  ) حضرت خضر (، آب حیات  ) حضرت عیسی (حیات بخش 

 

 ها را بیابید : تلمیحدر تمرین های زیر 

 دهد از کرم گدا را  ين پادشاهيکه نگ     /    زن ين در خانه عليمسک یگدا یبرو ا -1

 ديتو را از نامه خواندن ننگت آ     /         خوانندخوانان نامهو فردا نامهچ -2

 یاره تا گور دانش بجوز گهو      /     یغمبر راستگوين گفت پيچن -3

 دين دل فرهاد کنيگفته و غمگ یخبر     /    نيريش زا ستون بر سر راه است مباديب -4

 برگرفتن يجمله زم یخاک از رو ی ک قبضهيامد و به قهر يل بيعزرائ -5

 جرمش اين بود که اسرار هويدا مي کرد    /    گفت آن يار کزو گشت سرِ دار بلند  -6

 ن حرم ستر عفاف ملکوت ، آن ها را با اين شهاب های آتشين مي زنند.پرده دارا -7
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  :ن ي تضم  -9

 

 .ان کالم خود استيگر در مياز شاعر د يتيا بيث، مصراع يه، حديآوردن آن يتضم يدر اصطالح ادب

 یا بدون ذکر آن در اثنايج منبع و با دررا ن کالم يرد که در آن شاعر عيمختلف صورت گ صورت هایتواند به ين در شعر مياستفاده از تضم

 آورد.يکالم خود م

 

 شوديومه ذکر ميان دو گين ميتضم ي: از لحاظ نگارش1نکته

ه در ين آرايده باشد. لذا استفاده از ايدر کنکور طرح گرد ين سواليتضم ثار کم اتفاق افتاده که از مبحيان گذشته بسيدر طول سال:2نکته 

 ست.ياز لطف ن ياست که مطالعه آن خال یردز محدود به چند مويکتاب ن

: اگر شاعر يا نويسنده ضرب المثلي را که پيش از وی رواج داشته در اثنای سخن خود بياورد مي توان آن را تضمين خواند )انسانی(  3نکته 

 مانند مصراع اول بيت زير از سعدی :

 دهد باز که ايزد در بيابانت    /    تو نيکي مي کن و در دجله انداز 

 

 چند مثال از آرایه تضمین : 

 ن نوارايب خوشتر بنوازد ايکه لسان غ    /       شوق او دم یاوهر دم زن یچو نا یچه زنم نا-1

 « بنوازد آشنا را ييام آشنايبه پ    /       يم صبحگاهيدم که نسين اميهمه شب در ا »

 « ابااللب يا اولي اهيالقصاص ح يو لکم ف »گفت:  اييمرتض -2

 «اعلم ماال تعلمون يان »  گفت:يمالئکه فرو م ت به سرّيّت و حکمت ربوبيّالطاف الوه -3

 «نيخالق بشراً من ط يان »د گفت: يچون کار به خلقت آدم رس -4



آرایه های ادبی                     
17 

)انساني( :    ايهام تناسب  – ـهامي ا -11

 

 هم افکندن و به شک انداختن است.به  و یهام در لغت به معنايا

که است  )معاني مي بايست تحت اللفظي باشند نه استعاري و مجازي ( يک واژه با حداقل دو معنياستفاده از  يعيدان بيدر بو 

 هر دو معني در عبارت ترجمه گردد .

د:ير توجه کنيت زيمثالً به ب 

 است يدلتنگ یجانه گلستانن سخن که ياز ا    /     کشد مالل در ن ید هست که رويام

 یگلستان سعد -2   باغ و محل گل -1آمده:  معنيفوق به دو  تيدر ب گلستان 

 

 .ميو عبارات آگاه باش همختلف واژ یست که به معنايبايهام در جمله ميه ايافتن آراي یبرا:1نکته 

  :مثالً در مصرع گردد.واژه در عبارت معنا  يهر دو معنت شعر نسبت داد که ين بآتوان به يهام را ميه ايآرا يد زمانيار دقت کنيبس:2نکته 

 ديش آيدل ر رش است گر بير که در کيهر ت

 ست.ين عبارت قابل استفاده نيا یدوم برا يدانست چرا که معن شيره کيجزو  مذهب يو معند با هاميتوان ايش را نميکلمه ک

و  ، بیدل، رهی، هاتفمخفی ، حبیب ، خمشونه حافظ ، تخلص شعرا از مواردی است که بسامد باالیی را در میان ایهام ها دارد برای نمنکته شکالتی: 

 ... از تخلصاتی است که بارها دستاویز طراحان سوال قرار گرفته است.

 

بصورتي که يک معني در عبارت معنا مي دهد و معني ديگر که  تحت اللفظي آوردن واژه ای در کالم با دو معنيایهام تناسب ) انسانی ( : 

دو معني محبت و خورشيد را « مهر»از کلمات ديگر آن عبارت مراعات نظير)تناسب( دارد مثال در بيت زير برای کلمه معنا نمي دهد با يکي 

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.

 م به جان رسيد و به عيوق بر شدممهرآفتاب /  چو شبنم اوفتاده بودم پيش

 

 ابید :ــبی ایهــامدر تمرین های زیر 

 هر که خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا     /      در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل -1

تو باشم یومبوی ت آنگه به يبه خواب عاف      /      خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبمبه  -2

ن يريجان ش يم بيبگفت چون ز    /       نيريجدا کن عشق ش بگفت از دل -3

ستين عهد وفا نيخواجه در ا يگفتا غلط    /      آر ید به جاهشد و گفتم صنما عيم ید -4

بهل گر بگيرند بيکارها     /     پياپي بکش جام و سرگرم باش   -5

  افتاد يوزنيبه ب  تو یاه ماند که در فضايرو سد من يشعر سپ -6
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زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما    /     روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد  -7
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  : زبرگ نمایی( - مبالغه – راق )غلواـغ -11

 

 يکس شا نکوهيش و يآن است که در صفت کردن، ستا يدن کمان است. و در اصطالح ادبيمبالغه کردن و سخت کش یاغراق در لغت به معنا

 ز باشد.يانگشنونده شگفت یکه از حد معمول بگذرد و برايکنند بطور یه رواديز یزياچي

 از لحاظ عقاليي به وقوع پيوسته باشد . اتفاقي غير ممکنزماني پديد مي آيد که گر اغراق يان ديبه ب

 

 دارد. ييامد باالبس يحماس یهادن صحنهيآفر یشعر است و استفاده از آن برا ييبايو ز یزيانگالياغراق باعث خ: 1 نکته

. این یکی از حربه های طراحان در تستهای کنکور  فعل جمله توجه کنید که رخداد موجود در جمله را تایید کرده باشددر پیدا کردن اغراق به نکته شکالتی: 

 می باشد برای نمونه به ابیات زیر توجه کنید :

 ر به دلی خرسندیملک جمشید ندارم که ز تو بوسه خرم / اینک اینک من و دل گ

 ذکر رخ و زلف تو دلم را / وردی است که صبح و شام دارد

 

 چند مثــال از اغــراق :

 ابيبشود نام افراساگر      /     آب یايشود کوه آهن چو در -1

 ديصد گام از تن پر  وسر عمر      /     ديغ بر گردنش چون رسيدم ت -2

 گويي که لقمه است زمين در دهان برف    /  نشان برف  هرگز کسي نديد بدين سان ، -3

 دن شدنديران به ديهمه شهر ا     /      دن شدند يزم کشيونان به هيه -4

 نبندد مرا دست چرخ بلند      /    و دست رستم ببند ت برتکه گف -5
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 :  لل(ا  )پار   اسلوب معادهل -12

 

 گر ندارند.يکديبا  يگونه ارتباطچيه ن دو مصرعيکه در ظاهر ايت در حاليک بيصرع دو م ييمعنا یبرابر يعنيا همان پارالل ياسلوب معادله 

ام شاعر است.يفکر و پ یکه حاوبوده مصراع اول  یح برايت در حکم مصداق و توضيمعموالً مصراع دوم ب 

 

2 ص اسلوب معادلهيتشخ مرحله در : 

 را قرار داد و به معني آن دست يافت.«کههمانطور »توان کلمه در ميان دو مصرع بيت ميشرط الزم :

 .همواره مي بايد يک مصرع مفهومي را بيان کند و مصرع ديگر برای آن مفهوم مثالي باشد شرط کافي :

 

 ه شده است.يعموماً مصرع اول به مصرع دوم تشب:1 نکته

 

 از نوع استفهام انکاری مانند :        در بيتي که اسلوب معادله دارد ممکن است يکي از مصرع ها پرسشي باشد  : 2نکته 

 صوفي چگونه گردد گرد شراب صافي؟             گنجشک را نگنجد عنقا در آشيانه

 

 نمی آید.)که،تا، همین که(  در ابتدای مصرع دوم بیتی که اسلوب معادله دارد معموالً حروف ربط وابسته سازنکته شکالتی:  

 

وب معادله دارد نباید مصرع دوم در ادامه مصرع اول بیاید و مکمل معنایی آن باشد و جمله و مفهوم باید در پایان هر در بیتی که اسل:  2نکته شکالتی 

 مصرع تمام شود .

 

 چند مثال از اسلوب معــادله : 

 گردديخواب در وقت سحرگاه گران م      /     گرددير چو شد حرص جوان ميپ يآدم -1

 مغز چون لب وا کند رسوا شوديپسته ب       /     دا شود يز سخن پانسان ا یهايکماليب -2

 چه او باالتر استرد گريچشم ابرو نگ یجا       /      ستيند کسرشان شعله نيال نشادود اگر ب -3

 ستيجز گوش ن یزبان را مشتر مر     /      ست يهوش نين هوش جز بيمحرم ا -4

 شوديدا مير خالص زود پياندر ش یمو     /       شوديدا مي، زود بر مردم هو ب پاکانيع -5
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  :  ي ز ي آم حس -13
 

ه يو المسه است که آرا ييو شنوا يي، چشايياي، بويينايل بياز قب يحواس یا چند حس است در کالم هر انسان دارايختن دو يآم یزيآمحس

 د:يکن ير را بررسيز یهافهم بهتر موضوع مثال یر باشد برايگحسها در نيبا دو حس از ا يب ادبيترکک يد که يآيد ميپد يزمان یزيآمحس

 ييشنوا                                      يينايب                   

 فيلط یصدا                         ن يريچهره ش     

 المسه                                                            ييچشا       

 

 ييايبو                 يينايب        

 بهبود یبو                          رنگ شعر            

 يينايب                           ييشنوا                   

 

 پذيرد مانند: صورت مي وقوع يک حس با فعلي مرتبط به حس ديگرنوع ديگر حس آميزی وجود دارد که در آن  نکته:

 ببين چي مي گم !!   -  فارسي صحبت کردن مرا ديد  بوشو مي شنفم –

 

 ابید :ــبی حس آمیزیدر تمرین های زیر 

 

 تر نوشته است.تر و محکمش هم بهتر و بامزهين خط شکسته را از درويا  -1

نجوای نمناک علفها را مي شنوم   -2

اری که در اين گنبد دوار بمانديادگ    /     از صدای سخن عشق نديدم خوشتر    -3

داريد دين بود اميريدر او ش    /       ار ياگر چه تلخ باشد فرقت    -4

بيعندل یتوان کرد از صدايشمع روشن م      /       بيعندل یزا است آه شعله ين گرميگر به ا  -5

جگر سازه شودآنچه جگر سوزه بود باز        /        تلخ بود يور خمش مشراز نهان دار و خ -6

 ز ماهيان بطلب طعم آب دريا را     /      تلخ را ز عاشق پرس  حالوت سخن -7
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  :  لي حسن تعل  -14

کند چنانکه بر عمق يان ميب يواقع یامر یرا برا ير واقعيو غ يادب يسنده علتياست که نو يادب یهاهين آرايباترياز ز يکيل يه حسن تعليآرا

 در حقيقت روند کاری ما در پيدا کردن حسن تعليل به شکل زير است :سازد. ياطب را قانع مر گذاشته و مخيوجود فرد تأث

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 .

 

  .شنويم ييگويدو چندان که م يعنيک زبان ياند و را مرا دو گوش دادهيگفت: زادت است؟يتو از نطق ز عدند چرا استمايپرس يمياز حک : مثالً

 است؟ هن بوديک زبان ايگوش و  ونش ديآفر يقتاً علت اصليا حقيد گفت که آيه باين آرايا يدر بررس

 

طراحان سوال  یهااز حربه يکين يد؛ ايرياشتباه نگ ير واقعيرا با علت غ يان علت اصليدر متون به ين آرايدا کردن ايد در پيدقت کن:1نکته 

 تواند باشد.يشما م يسنجش دانش ادب یبرا

ه يها با آراليد که غالب حسن تعليز توجه کنين نکته نيشود ضمناً به ايده ميز دين يفارس یهاها امروزه در مثللياز حسن تعل يبرخ:2کته ن

 ز همراه است.يص نيتشخ

 

 :) با مشخص کردن علت و معلول ( ابید ــبیحسن تعلیل در تمرین های زیر 

 از صوفي پرسيدند: هنگام غروب خورشيد چرا زرد روی است؟ گفت از بيم جدايي  -1

 ند که شمع از زبان سوخته استيکه ب      /      از آن مرد دانا دهان دوخته است  -2

 آيد يم دهيالله در خون تپ      /      گل رخان از خاک  از غم داغ -3

 شرح دهم از چه شب زشت و سيه دل بود    /    هر که خورد خون خلق زشت و سيه دل شود -4

 جوشان است. يستيچاه از آن زمان که تو در آن گر -5

يست که در بغداد است؟ورنه اين شط روان چ     /       خاک بغداد به مرگ خلفا مي گريد -6

برق آهم پس چرا آتش فشاني مي کند ؟      /     گر نه باد صبحدم در گلشن او جسته راه -7

 فتاد جوشش عشق است کاندر مي      /     آتش عشق است کاندر ني افتاد -8



آرایه های ادبی                     
23 

 :  مطابقه(      –  )طباق       ادتض  -15
 

 ر آوردن است.گيکديز را در مقابل يدو چ یتضاد در لغت به معنا

آورد که يد ميپد يدبا يبيگرند ترکيکديمتضاد  مفهومدر و در ذات که نده با آوردن دو کلمه ياست که گو یاهيع آرايو در اصطالح علم بد

 گردد.يسخن م ييوايو ش ييبايموجب ز

 

  

 

 شوندیحساب م متضادو نیز افعال متضاد المفهوم کسان یاز مصدر  یمثبت و منف یهافعل:  نکته شکالتی

 دمینبربریدی و و نشکستم،  یشکست    /      دمیو د یدیو کردم، جفا ند یکردوفا ن

 نثر کاربرد دارد. درتضاد هم در نظم و هم  :2نکته 

 گفته مي شود مانند: تضاد و تناسببرخي از واژه های متضاد ، آرايه مراعات نظير نيز دارند که به آن : )انسانی(3نکته 

 گردند ، شرم زده باشي. دوستچنان گوی که اگر  دشمنيان دو سخن در م

 : ابید ــبیتضاد ها را در تمرین های زیر 

 در حق او شهد و در حق تو سم     /      ذم   در حق او مدح و در حق تو -1

 آشکارا گزند  ينهان راست     /      ارجمند ييار شد جادووهنر خ -2 

 ستيار نيهش ينجا کسيار ايب یاريگفت هش     /       مردم مست راار يد حد زند هوشيگفت با -3

 ابرو یهاتو ابرو او اشارت    /      چش مو يو مجنون پ ينيمو ب تو  -4

 احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟      /       ای مدعي برو که مرا با تو کار نيست  -5 

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

ه تضاد و تناقض از يص دو آرايآموزان در تشخاز آنجا که به کرات شاهد اشتباه دانش تذکر:

گر را شرح يکديه از ين دو آرايص ايتناقض تفاوت و روش تشخ یهياان آريام در پاگر بودهيکدي

 د.ييام که حتماً مطالعه نماداده
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 (   :   بیان نقيضی       –     متناقض نما      -    پارادوکس  )   ضاق تن  -16

 است. ر ممکنيغآنها ذاتاً  یگر است که جمع وجود هر دويکديا دو کالم با يدو لفظ  یناسازگار یتناقص در لغت به معنا

ه يکند از آرا يآن را نف یگريرا اثبات و د یاز آن دو امر يکيکه  یاگونهک کالم استفاده کند بهيلفظ در  ند از دويگر هر گاه گويان ديبه ب

 تناقض بهره برده است.

 د:ير توجه کنيباشد به مثال ز ر ممکنيغد که وجود همزمان هر دو لفظ يه تناقض دقت کنيآرا يدر بررس:1نکته 

 شدم االجرم در عشق هم نادان و هم دان  دانشيد و بيشقش چو دانش باعدر ره 

د وجود يکنين کلمات نادان و دانا؛ همانطور که مشاهده ميو هم ب يدانشيبن کلمات دانش و يشود هم بيده ميه تناقض ديت دو آراين بيدر ا

 ال شاعرانه ممکن شده است .ير ممکن است که در عالم خيه غلمهمزمان دو جفت ک

 د.یر دقت کنیبات زید. به ترکیآید میه تناقض پدیآرا گریکدیشدن دو کلمه متضاد به  اضافهاز نکته شکالتی : 

 خروش خاموش و.... -ن سکوتیسنگ یصدا -شکر تلخ -دولت فقر -ب آشنایغر -پنهان یدایپ

 در مصرع       . مثال داده می شودانجام عملی به انجام دهنده عکس آن عمل نسبت نوع دیگری از تناقض نیز وجود دارد که در آن :  2نکته شکالتی 
 باد باعث خاموشی چراغ است که اینجا عکس آن به آن نسبت داده شده است .« از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی »

م که در آن يدهينسبت م يه تناقض را به عبارتيما آرا يد هنگاميگر دقت کنيکديه تضاد و تناقض از يص دو آرايدر تشخ ار مهم:ينکته بس

ه تناقض ير ممکن است  آرايک کالم غيحضور دو کلمه متضاد با هم در که گر از آنجا يان ديگر جمع شده باشند به بيکديدو کلمه متضاد با 

د گر جمع شده بودنيکديدو لفظ متضاد با  يل کند. بطور خالصه هر گاه در کالميتبد يرا به ممکن ادب يقيممکن حقنان يکه اد آمده يپد

 د:ير دقت کنيه تضاد وجود دارد به مثال زيت حضور داشتند آراين کلمات متضاد در بيه تناقض در آن وجود دارد و هر گاه تنها ايآرا

 د است يه سفيان شب سيپا

 شود ياست که از بامداد آغاز م يشب

سنده شروع شب و ينگرفته لکن در نثر دوم نو ان آنها صورتيم يچگونه جمعيگرند اما هيکديد متضاد يه و سفيه ساول دو کلم مصرعدر 
 ده است.يد آمدن تناقض انجامين جمع دو کلمه متضاد به پديداند که ايف ميبامداد را هم رد

 : ابید ــبیتنــاقض در تمرین های زیر 

 من در ميان جمع و دلم جای ديگر است      /      هرگز وجود حاضر غايب شنيده ای -1

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است     /      ز هشت خلد مستغني است گدای کوی تو ا -2

 شان کردم يت از آن زلف پريکسب جمع      /    از خالف آمد عادت بطلب کام که من  -3

 گذاشتميش را کف دستش مقنگاه ح يزبانيبا همان زبان ب -4 

 وشنديده بخت مقبالن نشود   /    جز بدان خاک آستان ر  -5 
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   ) انساني ( لف و نشر -17

اورند که يا افعال بيل صفات يگر از قبياورند و پس از آن چند موهم ديز در کالم بيمعناست که ابتدا چند چ يعبارت لف و نشر در اصطالح ادب

 د.يآيد ميه لف و نشر پديب آراين ترتياند مربوط باشد.به اکه اول گفته يبه کلمات يبه نوع

 ند.يگويو به کلمات بخش دوم که مرتبط با بخش اول است نشر ملف اند در اول آورده که يبه کلمات

 د:ير توجه کنيبه مثال ز

 د جم نداشتياست که جمش يما را فراغت  است يته ياز مال و م من ب و جاميه جکبا آن 

 است يتهيب از مال و جام از مي: ج ديگويشاعر م

 شود: يه سه صورت ظاهر مه لف و نشر در شعر بيآرا:1نکته 

 تيدو ب -3  تيک بي -2  ک مصرعي -1

 .نديآيز ميه و تضاد نير، تشبينظمراعات یهاهيه، آراين آرايمعموالً با ا:2نکته 

 2بطمرت     1مرتبط                 1     2: نشرها به ترتيب توزيع لف هاست  مرتب  -1: لف و نشر دو گونه است : )انسانی(  3نکته 

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

 

 و لف ها و نشر ها را مشخص کنید : ابید ــبیلف و نشر ها را در تمرین های زیر 

 دميچو رنگ پر ي، گه چو اشک نشستم يگه      /      ر به گردون ، ز چهره عم دهيدز بخت  یروبه -1

 تا به سر همه سمع و بصر شدم یاز پا       /        نم و گفتنش بشنوميتا رفتنش بب -2

 رون شود کار نغزيش بيکه را ب       /      شدم خون و مغزو فرزند و زن باچ -3

 قلمبه یهارون دادن حرفيب یبرا یگريدن لقمه و ديبلع یبرا يکي،  اش دو تنبوشه داشتحنجره ييگو -4

 کرده استيزنان به در م یبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاگردنبند و دست -5

 از اينم چه شود و  تا ز آنم چه به پيش آيد        /      صرف شد عمر گرانمايه به معشوقه و مي  -6

 نامرد است.ن مرد و يار مهر و کين عيا -7
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