
 
 آرایه ها                                                                            به نام خدا                                                                                               جزوه فارسی          

 و ویندگمی قرینه را مشابه هایجمله نثر، گونهاین در. شوندمی نامیده آهنگین یا مَُسجََّع رود، کار به سجع آرایه آن در که شعری و نثر

 .دارند خوانیهم دو هر یا حرف یا وزن در هاقرینه آخر هایواژه

 بار له،چندینفاص با یا هم سر پشت دیگر مقاصد یا و تعظیم،تاکید،تنبیه،زیبایی برای شعر در ای واژه که است آن بدیع اصطالح درتکرار 

 .ودب خواهد " تکرار کثرت " باشد بیشتر یا بار سه اگر و " تکرار " بیاید شعر در دوبار ای واژه اگر که معتقدند نیز برخی .شود آورده

 .آیدمی پدید تضاد آرایه رود کار به عبارت یا بیت یک در متضاد معنای با واژه دو گاه هر

 و شود کرارت بیت انتهای در صدر یعنی است آمده بیت ابتدای در که ای کلمه که است آن بدیع، اصطالح در الصََّدر عَلَی الَعجُز   رَدَُّ تصدیریا

 گردد( شعر) ضرب یا عَجُز

 پایه یا رکن چهار دارای تشبیه هر.باشند مشترک هم با صفاتی یا صفت داشتن جهت به که دیگر چیز به چیزی کردن مانند یعنیتشبیه  

: تشبیه ادات- 3.شودمی تشبیه آن به دیگر کلمه که ایکلمه: به مشبه- 2.کنیممی تشبیه دیگر ایکلمه به را آن که ایکلمه: مشبه- 1:است

 به همانند، ،نظیر شبیه، سان، به مانند، مثل، چون، همچون،: عبارتنداز و باشندمی شباهت پیوند دهنده نشان که هستند هاییواژه یا کلمات

 (شباهت دلیل. )باشدمی به مشبه و مشبه بین مشترک ویژگی یا صفت: شبه وجه-  4  . ...و کردار

 جناس و تام جناس: شودمی تقسیم اصلی نوع دو به جناس آرایه. ستا لفظی نظر از هاواژه بیشتر هرچه نزدیکی سازیهمجنس یا جناس

 نآ انواع که روند؛ کار به عبارت یا بیت یک در و باشند داشته جزیی اختالفی هم با زیر آوایی موارد از یکی در واژه دو گاه هر .ناقص

 جناس خط، جناس مطرَّف، جناس متشابه، جناس مقرون، جناس مفروق، جناس مرکَّب، جناس مذیَّل، جناس زاید، جناس ناقص، جناس

 صداهای در واژه دو اختالف .هستند شدن گذاشته کنار حال در زیاد بندی تقسیم دلیل به زمان مرور در که هستند مکرَّر جناس و لفظ

 :باشدمی حرکتی ناقص جناس یا محرف ناقص جناس( ا عراب) کوتاه

 شاد، هکلم از خشنود-نا و ی-شاد کلمه که همانطور است، جدید کلمات ساختن برای سازیواژه روشهای از یکی اشتقاق شناسی،زبان در

 ساختن نظورم به را وند از دیگری نوع که شود می معنی صرف فرایند با تقابل یک.  است شده ساخته کردن تعیین کلمه از تعیین کلمه یا

 پسوند یک (1 ).معین/  کردن تعیین حال در/  شخص سوم کردن تعیین/  کردن تعیین که همانطور.  گیرد می بکار کلمه همان دیگر نوع

  دهد می تغییر دیگری نحوی مقوله از کلماتی به را آنها و است نحوی مقوله از کلماتی به مربوط معمولا  اشتقاقی

 ایم کرده استفاده تشخیص ی آرایه از بدهیم ربط جان بی جسم یک به را انسان صفات گاه هر

 زا بسیاری. کنندمی انتخاب خود برای شاعران که است هنری ایکنیه یا نام نخست. است معمول ادب اهل میان در معنی دو به تَخَلَُّص

 زیاد الاحتم به او نام که) سعدی ،(بود یوسف بن الیاس او نام که) مانندنظامی. هستند معروف خود تخلص به فارسی زبان بزرگ شاعران

 از بسیاری و بود «خاموش» یا «خمش» اششخصی تخلص مولوی ولی(. بود محمد الدین شمس او نام که) حافظ ،(بود الدینمشرف

 .نیست معروف تخلصش به هرحال به. کردمی تخلص «شمس» تبریزی شمس به ارادت خاطر به نیز مواقع

 صفحه ی اول



 
 یدهآفر آمیزی حس آرایه نباشد، احساس قابل حس ان با که دهیم نسبت چیزی به. است حواس از یکی به مربوط که را موضوعی گاه هر

 .نیست کاربرد کم نیز روزمره زبان در که شودمی

 ورد معنی گاه شاعر مقصود. باشد ذهن از دور دیگری و ذهن به نزدیک یکی که معنی دو حداقل با است ایواژه آوردن یا تورایه یا ایهام

 زا یکی لحظه یک در تواندنمی و گیردمی قرار دوراهی سر بر ذهن که است ایگونه به عبارت یا واژه ایهام، در. است معنی دو هر گاه و

 ٔ  کلمه اب بیت یا مصرع کلمات کل ٔ  رابطه به بسته فرعی، کدام و است اصلی معنی کدام اینکه دریافتن گرچه. کند انتخاب را معنی دو

 است ایهام مورد

 ایهام وتتفا. کندمی ایجاد ادبی لذَّت لغت، معنی چند میان از معنی یک انتخاب سر بر خواننده ذهن ساختن درگیر با عموماا تناسب ایهام

 با ومد معنی و آیدمی کار به معنی یک تنها تناسب، ایهام در اما است پذیرفتنی معنی دو هر ایهام، در که است آن تناسب ایهام با ساده

 است سعدی و حافظ اشعار در فارسی ادبیات در تناسب ایهام بیشترین. کندمی ایجاد( نظیر مراعات) تناسب یک دیگر هایواژه یا واژه

 آن در فتص آن به دستیابی امکان واقع عالم در که دهد نشان برجسته آنچنان ایپدیده یا فرد در را صفتی نویسنده، یا شاعر که هنگامی

 افزایش باعث که باشد شده بیان ایگونه به باید ممکن غیر ادعای این البته. شودمی آفریده اغراق آرایه باشد، نداشته وجود اندازه و حد

 .نکند جلوه واقعی وغیر گونه وشعار گردد سخن گیرایی

   میگویند مترادف آرایه را .کندمی کمک متن زیبایی به هم باشد مترادف که آهنگ هم و وزن هم هایکلمه آوردن

 حسب رب شناخته نا امری بیان همچنین.)آیدمی پدید استعاره رود کار به آن جای به دارد دیگر واژه با که شباهتی دلیل به ایواژه گاه هر

 (باشد نشده رذک به مشبه یا مشبه یا) باشد نشده ذکر ان در تشبیه ادات از یکی که است تشبیه از نوعی استعاره واقع در(شده شناخته امر

 .استنموده تضمین را نوشته یا شعر آن دهد، جای خود اثر میان در را دیگر فردی نوشته از بخشی ای،نویسنده یا شاعر گاه هر

 باشد برقرار آنها میان خاص و آشنا ایرابطه نیز عبارت یا بیت آن از خارج در که عبارت یا بیت یک در واژه چند یا دو آوردن

 مستقیماا  وضوعم آن آنکه بدون بیفتیم، حدیثی و آیه یا مذهبی و تاریخی رویدادی افسانه، و داستان یاد به عبارتی یا بیت شنیدن با گاه هر

 .است تلمیح آرایه دارای عبارت یا بیت آن باشد، شده تعریف

 بیاوریم اینهنمو موضوعی اثبات برای یا کنیم تشبیه ترساده موضوعی به را آن( پیچیده معمولا) مطلبی شدن روشن یا تاایید برای گاه هر

 .ایمگرفته کار به را تمثیل آرایه

 دشو می گفته«نماد» آن به ، گیرد قرار دیگری های ویژگی و ها صفت مظهر و نشانه خود، اصلی معنی جز ، ای کلمه هرگاه

 ــــینــــیناجاسـ_ موق باشید                                                                                                                                صفحه دوم                         


