مذرس :حسین رضائیان

جزوه ادبیات فارسی هفتم

آرایههایادبیدرسهایاولتاچهارم 
* آرایه ادبی چیست؟
رٍشّا ٍ ضیَُّایی کِ یک ضاعر ٍ ًَیسٌسُ ،ترای زیثاتر ٍ زلٌطیيتر ضسى ًَضتِ یا ضعرضاى تِ کار هیترًس را آرایِ ازتی هیگَیٌس.
 تذکز :1بعضی آرایِّا لفظیاًذ ،بعضی هعٌایی.
** آرایه ادبی

لفظی :زر ظاّر ٍ ساذتار کلوات زیسُ هیضًَس؛ هثل :سجع
هعٌایی :از هعٌای عثارت استفازُ ضسُ ،قاتل استرراج ّستٌس؛ هثل :کٌایِ

* آرایه تشخیص (جانبخشی):
ٍقتی افعال ٍ رفتار اًساًی ٍ ،اعوالی کِ صرفاً از اًساى سرهی زًس را تِ ّرچیسی غیر از اًساى ًسثت زّین ،آرایِی تطریص اتفاق هیافتس.
هثال - :اتر از زاغ زٍست گریه میکند  .گریِ کرزى تِ اتر ًسثت زازُ ضسُ – .کثَتر گفت :هي ذیلی تٌْاین  .گفتي (سري گفتي) تِ کثَتر ًسثت زازُ ضسُ
 زیَار زر انتظار آهسى هي ایستازُ تَز  .اًتظار کطیسى تِ زیَار ًسثت زازُ ضسُ تذکز :1هعٌای تشخیص در ایٌجا یعٌی شخصیت دادى .در ٍاقع ٍقتی رفتار اًساى را بِ یک غیزاًساى ًسبت هیدّین ،دارین بزای اٍ شخصیت قائل هیشَین.
 تذکز :2خطاب قزار دادى غیزاًساى ّن آرایِی تشخیص است :ای ابز!  آرایِی تشخیص
* مناظره:
ضیَُای از رٍش تیاى هغلة کِ ضاعرّا ٍ ًَیسٌسُّا از آى استفازُ هیکٌٌس .زر ایي رٍش هعوَالً زٍ ًفر (اًساى یا غیراًساى) تا ّن صحثت هیکٌٌس یا پرسص ٍ پاسد زر حال رخ زازى است.
هثال - :ضعر زًگ آفریٌص – تعضی از سرٍزُّای پرٍیي اعتصاهی
گفتن کِ هاُ هي ضَ! گفتا اگر ترآیس (حافظ)
 گفتن غن تَ زارم؛ گفتا غوت سر آیس* آرایهی تشبیه:
ٍقتی چیسی را تِ چیس زیگری هاًٌس هیکٌین ،تطثیِ اتفاق هیافتس.
هثال - :کتاب هثل یک هعلن آهَزًسُ است.
 تذکزّ :1ز تشبیِ  4رکي اصلی دارد:

 -1هُطثَِّ (عرف اٍل) :چیسی است کِ هیذَاّین آى را تِ زیگری تطثیِ کٌین .زر هثال تاال :کتاب
 -2هُطَثٌَِّ تِ (عرف زٍم) :چیسی کِ هطثِ را تِ آى تطثیِ هیکٌین .زر هثال تاال :معلم
ٍ -3جِ ضثٍِ :یصگی هطترک تیي عرفیي تطثیِ .زر هثال تاال :آموزنده بودن
 -4ازات تطثیٍِ :اشُای کِ هفَْم ضثاّت را هیرساًس .زر هثال تاال :کلوِی «مثل»

 تذکزٍ : 2جِ شبِ ،در طزف دٍم (یعٌی هُشَبٌَِّ بِ) بارستز است .در ایي هثال آهَسًذُ بَدى هعلن بارس ٍ هعلَم است ٍ ها ایي ٍیژگی را بِ کتاب ّن ًسبت هیدّین.
 تذکز : 3در بعضی اس هَاقع ،فقط طزفیي تشبیِ حضَر دارًذ .در ایي حالت بِ تشبیِ «اضافِی تشبیْی» هیگَیین.
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* اضافهی تشبیهی:
حالتی از تطثیِ است کِ زر آى فقظ عرفیي تطثیِ حضَر زارًس.
هثال - :آییٌِی زل – ّوای سعازت
 هقسهِ اٍل :ترکیة اسن  +اسن را ترکیة اضافی هیگَیٌس.
 هقسهِ زٍم :ایي زٍ اسن اگر تِ ّن ضثاّت زازُ ضًَس تطثیِ رخ هیزّس.
ً تیجِ گیری :چَى عرفیت یک تطثیِ تِ صَرت یک ترکیة اضافی ظاّر ضسُاًس ،تِ ایي آرایِ اضافِی تطثیْی هیگَیٌس.
 تذکز :1در اضافِی تشبیْیٍ ،اژُی اٍل هُشَبٌَِ بِ (طزف دٍم) ٍ ٍاژُی دٍم هُشَبَِّ (طزف اٍل) است؛  آییٌِی دل:

آییٌِ :هُطَثٌَِّ تِ
ٍجِ ضثِ :صافی ٍ زاللی
زل :هُطَثَِّ

* مراعات نظیر (تناسب):
فارسی تِ کارترزى یک سری ٍاشُّای هرتثظ زر ضعر یا ًَضتِ را هراعات ًظیر یا تٌاسة هیگَیٌس.
هي چگًَِ تِ تْاراى تَ عازت تکٌن؟
هثال - :چَى زهستاى ٍ ذساى از پی ّن هیآیٌس
ٍاشُّای «زهستاى ،ذساى ٍ تْاراى» ّرسِ فصلّای سال ّستٌس ٍ از ًظر هعٌایی تا ّن ارتثاط زارًس.
ترآیس کِ ها ذاک تاضین ٍ ذطت
 تسی تیر ٍ زیهاُ ٍ ارزیثْطت«تیر ،زی ٍ ارزیثْطت» هاُّایی از سال ّستٌس ٍ از ًظر هعٌایی تا ّن هرتثظاًس.
ذثری گفتِ ٍ غوگیي زل فرّاز کٌیس
 تیستَ ى تر سر راُ است هثاز از ضیریي«تیستَى ،ضیریي ٍ فرّاز» ٍاشُّایی هرتثظ ّستٌس تا یک ٍاقعِی تاریری ٍ زاستاًی کِ تا ّن هرتثظ ٍ هتٌاسةاًس.
 تذکز :1گاّی اٍقات ایي آرایِ ،با آرایِی تلویح ّوزاُ است.
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