
 زمستان
              سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت               

                       سراه رد گریبان است
 کسی سر رب نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 

 نگه جز شیپ پا را دید، نتواند
 هک ره اتریک و لغزان است

 وگر دست محبت سوی کس یازی 
 بیرونهب اکراه آورد دست از بغل 
 هک سرما سخت سوزان است

گاه سینه می آید ربون، اربی شود اتریک  نفس، کز گرم
 چو دیوار ایستد رد شیپ چشمانت

 نفس کاین است، پس دیگر هچ داری چشم
 ز چشم دوستان دور یا زندیک؟

 مسیحای جوانمرد من! ای رتسای پیر پیرهن چرکین
 ... هوا بس انجوانمرداهن سرد است ... آی

 و سرت خوش باد دمت گرم
 سالمم را تو پاسخ گوی، رد بگشای



است « علم بیان»آرایه های ادبی در ادبیات فارسی موضوع   

 علم بیان : ادای معنای واحد به روش های مختلف که گاهی از قوه خیال 

می افزاید.و تصویر استفاده می شود و بر زیبایی و تاثیر گذاری سخن   

 زمانی که سهراب می گوید :

 من نمازم را وقتی می خوانم*
 

 كه اذانش را باد ، گفته باشد سر گلدسته ی سرو.
 

 علف می خوانم،« تكبیرة االحرام » من نمازم را ، پی 
 

 ...موج « قد قامت » پی 
 

 باید در دنیای تخیلی ادبیات نماز سهراب را دید و تجسم کرد
 

 دگاه دو شاعر:ید در دیشو یا بحث غروب خور
 

 د چرخی زد و نشست شینادر نادرپور: طیاره ی طالیی خور
 

 اما همین موضوع از دید فردوسی :
 

 «چو خورشید گشت از نظر ناپدید ** شب تیره بر جهان لشکر کشید»
 

 در ادبیات شاعر با بهره گیری از تخیل خود کلمات را کنار هم می چیند تا اثری تاثیر گذار
 
 لذت ببرد تا مخاطب از آن و زیبا خلق کند  
 

  تصورکنیم درادبیات را نقاشی تابلوی این حاال

  کردم انبش ازمی ومست ردبستم چو شب
  کردم جوابش ردکوفت هب اگرحلقه ماه                                                                                                                                                                 



 یزیبای تابلوی چنین که کرد ستایش را یزدی فرخی باید براستی
  

 او ولی کرده دعوت خانه به را خودش معشوق دراینجا است افریده
 
  زند ودرمی یدآ می پایین ماه وقتی چون دهد می برتری هم ماه به را 
 
  بندد می ماه روی به دررا معشوقش حرمت به
 

 ی تصویرچنین  توان می اکجدر ادبیات وزیباییهای ادبی ازدنیای خارج
 

 ( ماه درکوفتن به حلقه) کردخلق 
 
 دیگر درمعنای بریم کارمی به درگفتارعادی که های واژه کاربردن بهیا
 
 فراوانی ایجاد می کندو زیبایی به کار می رود و تاثیر گذاری  درادبیات 
 

 :مثال
 نرگس زیبا رچقد نظامی ولی دانیم می گل نوعی اسم را نرگس ما 
 
 است کاربرده به ستاره درمعنی را 
  

 زرد گل یک ربآمد ات فروشد**    جهانگرد ازچرخ رنگس زهاران
 است گفته خورشید جای به نظامی اینجا را زرد گل وزیباتربنگریم

 

 یدکن تفسیر را زیبا تصویرها حتما ادبی های ارایه در کنید سعی سپ
 
 
 



می باشد ملت یک هنرمندانه ونوشتاری گفتاری تظاهرات: ادبیات  

 آرایه های ادبی »به کاربردن فنون وروشهایی است در نظم ونثر ادبیات که باعث زیبایی ،آراست

 ادبی شدن بیشتر «ادبیات می شود

 

 : آرایه به معنی آرایش است و به زیور ها و زینتهایی آرایه های ادبی
 

 در نظم یا نثر خود به کارگفته می شود که شاعران و نویسندگان 
 
 می برند و اثر ادبی خود را زیبا می کنند .به آرایه ،صنعت ادبی نیز  
 

 گفته می شود.
 

 پس درادبیات با به کاربردن آرایه های تصویرهای ادبی زیباتری می آفرینیم

 

 غهمبال                                                    
 زسم ستوران ردآن پهن دشت **  زمین شش شدوآسمان گشت هشت                                                            

 

 گاه شاعر یا نویسنده برای افزودن تاثیر و قدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشترمبالغه : 
 
 به اینگونه بزرگنمایی مبالغه یا اغراق می گویند. از آنچه هست توصیف می کنند 

 
 یا چیزی است در حدی که آن ویژگی یا صفت در حد  به بیان دیگر ادعای وجود صفتی در کسی

 
 به نظر می رسد .وجود ندارد و غیر معمول  معمولی 

 

 مثال : 
 



 برش از خون رود چون ریخت فرو**  سرش بر از بنداخت و تیغ بزد_ 
 

 

  است مهم کار ی وشیوه شخصیتهای بین تناسب درمبالغه
 

 و پهلوان رستم یکی  وجود دارد دوشخصیت دراینجا مثال
 

  اژدها اسم به حیوانی دیگری
 

 جدا سرازبدن گرچهنمی آید  چشم به ای مبالغه اول درمصراع
 
 رستم ونچ کارازپهلوانی واین نیست کارهرکسی اژدها کردن 
 
 شدن جاری »ی مبالغه که دوم درمصراع اما دآی برمی 
 
  کنیم فرض دارد تناسب اژدها با  « رود ونچ خون 
 

  حیوانی اژدها جای به ولی بود رستم همان شخصیت اگر
 

 و داد  معنای چندانی نمی مبالغه وجود داشت  جثه ضعیف
 

 تناسب دارد اژدها با رود مثل خون شدن وجاریتاثیر گذار نبود 
 

 
 _ ز سم ستوران در آن پهن دشت ** زمین شد شش  آسمان گشت هشت

 
 فردوسی در این بیت با توجه به اینکه گفته می شود زمین و آسمان هر کدام هفت طبقه می باشند در نشان دادن 

 
 گرد و خاک بوجود آمده از سم اسبان مبالغه کرده است به طوری که یک طبقه از زمین کنده شدهشدت جنگ و 

 
 و به آسمان رفته است  



 

 نام افراسیاب _ شود کوه آتش چو دریای آب ** اگر بشنود
 

 فردوسی در این بیت شدت بزرگی نام افراسیاب و ترسی که در دلها ایجاد می کند را بیش از حد بزرگ 
 

 کرده است 
 

 ** از نازکی آزار رساند بدنش را  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را_  
 
شاعر در بیت باال لطافت بدن یار را بیش از حد نشان داده است طوری که حتی گلبرگ گل سرخ میتواند آنرا  

 آزار دهد.
  

 _ خروشید و جوشید و برکند خاک ** ز ُسّمش زمین شد همه چاک چاک 
 

 فردوسی در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است طوری که سم اسب زمین را تکه تکه کرده است .
 

 _ هر شبنمی در این ره ، صد بحر آتشین است** دردا که این معما شرح و بیان ندارد

قطره شبنم مانند دریای آتش است  شاعر اشاره به سختی راه عشق دارد و انقدر سختی ها را بزرگ می کند که حتی  

جیب و غیر معمول یا نسبت دادن صفتع ه کنیم که گفتن هر حرفنکته : همکاران گرامی باید به این نکته توج  

مبالغه نمی باشد و ارزش ادبی ندارد  ا ویژگی غیر معمول به کسی یا چیزیی  

 

 کناهی                                                                                                                                                                                     

  زنم  باال آستین نداری  جرات ی پنجه**  کند می رسوا  کردار گفتاربی را  مرد                                    
 سخن گفتن می باشد،و کنایه از نظر لغوی به معنای پوشیده 

 نزدیک دارد و هم معنای معنای دور و همدر اصطالح سخنی است که 

 معنای واقعی که در عالم واقع امکان پذیر است نمی باشد گویندهولی هدف  

 می باشد. آن معنای دور بلکه هدف 



 ممکن است دانش آموزان در پیدا کردن معنای دور یک عبارت کنایی دچار 

 عبارات کنایی ملموس که مشکل شوند که برای حل این مشکل می توانیم از 

 نطقه خود استفاده کنیم زیرا دانش آموز بارها شنیده و منظور آنها را درکدر م

 می کند البته ممکن است  

 عبارتهای کنایی مناطق با هم فرق داشته باشد.

 .البته معنای ظاهری کنایه خیلی قابل ملموس به وسیله دانش آموز می باشد

 توانیم تعدادی از عبارات کنایی  می برای آشنایی دانش آموزان

 را که درادبیات کاربرد دارد برای دانش آموزان بیان کنیم.

 مثال : 

 _ رد خاهن ی او همیشه هب روی مردم باز است .
 معنای نزدیک و ظاهری : اینکه واقعا در خانه اش همیشه بازاست .

 ز نشانه های مهمان نوازی باز بودن در خانه است .معنای دور : یعنی او فرد بخشنده و مهمان نوازی است و یکی ا

  مزن باال آستین نداری  جرات ی کند ** پنجه می رسوا  کردار گفتاربی را  _ مرد
 آستین باال زدن : کنایه از آماده شدن و تصمیم برای کاری 

 معنای ظاهری : واقعا آستین لباس را باال بزنی 

 یکی از مقدمات آن آستین لباس را باالزدن است.معنای دور : آماده شدن برای کاری که 

                      _ او را دنبال نخود سیاه فرستادم .

 دنبال نخود سیاه فرستادن کنایه ازکار بیهوده و غیر ممکن کردن



 معنای نزدیک : واقعا به دنبال نخود سیاه برود

 است.معنای دور: نخودسیاه کم یاب است و پیدا کردن آن غیر ممکن 

  هک حمله رب من ردویش یک قبا آورد**   نگ  چشمی آن رت  شکرری انزم_ هب
 تنگ چشم : کنایه از انسان حسود و حریص

 یی پر کاربرد:تعدادی از اصطالحات کنا

 _ از هفت خان گذشتن : کنایه از گذراندن مراحل دشوار

 کنایه از نادانی و سردرگمی : _ دست چپ از راست ندانستن 

 کنایه از : بخشنده بودن:_ دریا در آستین داشتن 

 ناخن خشک : کنایه از خسیس بودن 

 _ کمر بستن : کنایه از عزیمت کردن و قصد کاری داشتن

 _ دست شستن از کاری : کنایه از ترک کاری

 _ پیراهن دریدن:  کنایه از بی تابی

 گداییدست کفچه کردن : کنایه از _ 

 _ پخته خوار : کنایه از تنبل و بی عار

 _ خاک در دهان افکندن : کنایه از سکوت

 _ دام به دندان گرفتن کنایه از با عجله فرار کردن

 ناجور و نامناسب بودن لباس_ لباس به تن زار زدن : کنایه از 

 _ فالنی گاوش زاییده : کنایه از دچار دردسر شدن 



 خوشایند حرف زدن_ چرب زبانی : کنایه از 

 _ سماق مکیدن : کنایه از انتظار بیهوده 

 _ سیاه نامه : کنایه از گنهکار

 _ می پرست : کنایه از شراب خوار

 _ خاکستر نشین : کنایه از بیچاره شدن 

 _ جامه در نیل زدن :کنایه از عذادار شدن 

 _ کاله کج نهادن کنایه از غرور  

 رف زدن زیاد ولی تاثیر نداشتن_ زبان مو در آوردن : کنایه از ح

 _ ریش و قیچی دست کسی دادن : کنایه از اختیار کاری را دان به کسی

 _ بامجان واکس زدن : کنایه از سر کار بودن

  

 


