


آرایه های ادبی

کنایه

تعریف➢
مد نظر واژه یا عبارتی است که معنای ظاهری و نزدیک آن، مورد نظر گوینده نیست؛ بلکه مفهوم تعریف دور آن

.است

(مهمان نواز بودن: کنایه از). در خانه فالنی همیشه باز استمثال



آرایه های ادبی

کنایه

نشانه ای 

.  نشانه چیزی، ذهن را به سوی معنی و منظوری خاص می برد و کنایه شکل میگیرد

.او را که دیدم چهره ام سرخ شدمثال

.  محسوب می شود« کنایه»است و بر همین اساس « خجالت کشیدن»نشانه « سرخی چهره»

انواع➢



آرایه های ادبی

کنایه

تمثیلی

.  نمونه و مثال چیزی، کنایه از یک مفهوم می شود

گندم از گندم بروید جوزجو از مکافات عمل غافل مشو مثال

.  اردهر عملی نتیجه خودش را د: مصراع دوم یک تمثیل است و معنی کنایی آن عبارت است از این که

انواع➢



کنایه

باریک تر از مو

. ضرب المثل ها کنایه محسوب می شوند

. کنایه ها معموال به صورت عبارت فعلی به کار می روند، یعنی عبارتی که همراه فعل و مصدر است1

(ردنیاری ک: کنایه از)دست کسی را گرفتن (             در انتظار نگه داشتن: کنایه از)سماق مکیدن 

ه فقط معنی بر خالف مجاز ک)کنایه برخالف استعاره ارتباطی به تشبیه ندارد و هر دو معنی آن پذیرفتنی است 
.(دور مورد نظر است

گندم از گندم بروید جوز جواز مکافات عمل غافل مشو

2

3

مثال

مثال



سر از بند ضحاک بیرون کند هوای فریدون کندکسی کاو( 1

همی کاست زو فر گیتی فروزبه جمشید بر تیره گون گشت روز( 2

که برگوی تا از که دیدی ستم(عصبانی)بدو گفت مهتر به روی دژم ( 3

زنی هر زمان بر دلم نیشتر ز تو بر من آمدستم بیشتر( ۴

؟نرفته استدر کدام گزینه کنایه به کار 

تست

کنایه



آرایه های ادبی

واج آرایی

تعریف➢

.جاد کندبه شرطی که موسیقی درونی تعریف ای( در یک مصراع، بیت یا جمله)تکرار عمدی یک واج است 

(ـِو مصوت« ش»تکرار صامت )ای شط شیرین پرشوکت من مثال



آرایه های ادبی

واج آرایی

انواع➢

واج آرایی صامت ها

منم آن نیازمندی که به تو نیاز دارم

(«ز»+ « ن»تکرار واج ) غم چون تو نازنینی به هزار ناز دارم 

مثال

واج آرایی مصوت ها

(  «ـِ»تکرار مصوت )خواب نوشین بامداد رحیل           بازدارد پیاده را از سبیل 
مثال



واج آرایی

باریک تر از مو

هایم خش خش خشک خزان تر می شد و خاموش باران ترم نرم از خیمه های روشن مهتاب می بارید و زیر گامو 
(«ش»+ « خ»تکرار واج )

.ایجاد می کنند، محسوس تر و زیباتر است« هاصامت»اواج آرایی که 1

.ها، زمانی آرایه واج آرایی محسوب می شود که گوش نوازی واجها، محسوس باشدتکرار واج 2

مثال



ماللت علماهم ز علم بی عمل استنه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس( 1

گلیم شقاوت یکی بر درش کاله سعادت یکی بر سرش( 2

هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد( 3

سوگند به روی همچو ماهتخوردست خدا ز روی تعظیم ( ۴

در کدام گزینه، واج آرایی وجود دارد؟ 

تست

واج آرایی



آرایه های ادبی

سجع

تعریف➢

وزن+ یک یا چند واج پایانی، وزن، واج : سجع، یعنی یکسانی دو واژه در



آرایه های ادبی

سجع

انواع➢

(واج پایانی)سجع مطرف 

.الهی، اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است
مثال

انواع( وزن)سجع متوازن 

مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال
مثال

(وزن+ واج )سجع متوازی 

همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال 
مثال



سجع

باریک تر از مو

مرگ بی مرگی بود ما را حاللبرگ بی برگی بود ما را نوال 

.هاسجع حداقل در دو جمله شکل می گیرد، درست مانند قافیه در پایان دو مصراع یا پایان بيت1

د به وجود می آی« موازنه»و یا « ترصیع»اگر سجع در همه کلمات دو مصراع شکل بگیرد، آرایه 
(  علوم انسانی)

2

مثال



ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ( 1

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده( 2

نصیحت پادشاهان کردن، کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد( 3

.  الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم( ۴

؟ نرفته استدر کدام گزینه، سجع به کار 

تست

سجع



آرایه های ادبی

جناس

تعریف➢
به دو کلمه هم جنس که گاهی در معنی و گاهی فقط در یک حرف یا یک حرکت اختالف دارند ، جناس

. گویند



آرایه های ادبی

جناس

یکسانی دو واژه در ظاهر و اختالف آنها در معنی

اختالف دو واژه در یک حرف یا یک حرکت 

انواع➢

(:  تام)جناس همسان 

آتش است این بانگ نای و نیست باد          هر که این آتش ندارد نیست باد

(:  ناقص)جناس ناهمسان 

تو بر لب هامُهرتو در دل ها، وی مِهرای 

وی شور تو در سرها، وی سرّ تو در جان ها

مثال

مثال

( فعل دعایی( هوا)باد( نابود/ فعل اسنادی )نیست 



جناس

باریک تر از مو

جناس ناهمسان یعنی فقط اختالف در یک حرکت و یا یک حرف1

ورت و در غیر این ص« ردیف»واژه های تکراری آخر مصراع ها در صورتی که معنی ثابت داشته باشند 
«  همسان»هستند و دارای جناس «قافیه»

(روح)روانچنان چون شده باز جوید (جاری)روانخرامان بشد سوی آب : جناس

آیدشهمی رای شمشیر و تیر آیدشهنوز از دهن بوی شیر : ردیف

2

مثال



جناس

باریک تر از مو

طلوع، طالع، طلعت : مانند. می گویند« اشتقاق»به واژه هایی که از یک ریشه گرفته شده اند،  3

همایون استطالعمکند طلوعاگر توطلعتز مشرق سر کوی آفتاب 
مثال



کدامین شب فرستادی سالمیکدامین پیک را دادی پیامی( 1

کدامین خواری از بهرم کشیدیکدامین جامه بر یادم دریدی( 2

کدامین روزم از خود شاد کردیکدامین ساعت از من یاد کردی( 3

گذر بر چشمه نوشاب دارد عنایت گرچه زهرناب دارد( ۴

شاعر، در کدام گزینه، برای بیان منظور خود، از آرایه جناس، استفاده کرده است؟ 

تست

جناس



آرایه های ادبی

متناقض نما

تعریف➢
در اصطالح ادبی آوردن دو واژه یا دو مفهوم است . در لغت به معنی ناسازی و نقیض هم بودن است

. برای یک موضوع که وجود هر یک، دیگری را نقض می کند
گر خوانی ام به لطف          رفتن به روی آتشم از آب خوش تر استبحر آتش زان سوی مثال



متناقض نما

باریک تر از مو

که ر متناقض نما آنچه در ظاهر دیده میشود، عقال ممکن نیست، اما معنایی به ذهن القا می شودد1
.ارزش مفهومی دارد

در می آید به کار گرفته می شوند و یا یک چیز از حالتی به حالت دیگردو چیز در تضاد دو کلمه متضاد برای 
به کار گرفته میشوندیک چیز در حالی که در متناقض نما، دو مفهوم متناقض در کنار هم و برای 

((تضاد)وی تو مثل آفتاب نیستی که حضور داشته باشی و بعد غایب ش)تونه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد 

(متناقض نما)در آغاز پایانی هنوز ای که ختم پایانیم، مهر آغاز کن

2

مثال



متناقض نما

باریک تر از مو

.چراغ را خاموش می کند اما در این بیت برخالف کارکرد خود، چراغ را روشن کرده استباد، اصولا 

کل کسی یا چیزی، کاری را برخالف اصول، کار کرد و ساختار خودش انجام میدهد و متناقض نما ش3
.  می گیرد

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیزکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
مثال



متناقض نما

شکل های مختلف متناقض نما در تست

جمله ایترکیبی
دریافت از مفهوم جملهدو مفهوم متناقض در قالب یک ترکیب

.راحتی گر هست در ترک امید است.از دل ستم دیدگان به گوش می رسدصدای سکوت طنین

12



که بنده توز بند کدورت آزاد استبه هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است( 1

که خار دشت محبت گل است و ریحان استسفر دراز نباشد به پای طالب دوست( 2

که دوستی و ارادت هزار چندان است هزار سختی اگر بر من آید آسان است( 3

که هرگزش نتوان گفت این چه بیداد استفغان که داد ز دست ستمگری است مرا( ۴

.در همه ابیات، به جز بیت آرای متناقض نما مشهود است

تست

متناقض نما


