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مقّدمه 

هب انم خداوند داانی راز

کتاب پیش رو قس��متی از فعالیت های دانش آموزان دوازدهم دبیرستان دخترانۀ پویش 
اس��ت. این کتاب که به هّمت دانش آموزان چابهاری نوشته شده، حاوی تعدادی از مطالب 

درس فارسی و علوم و فنون ادبی 3 است.

از آن جایی که چراغ کنکور و امتحانات نهایی با نس��یم انگیزه روش��ن تر می شود، طرح 
جم��ع آوری فعالیت های روزمّرۀ دانش آموزان و تبدیل آنها به یک کتاب، با اس��تقبال آنان 
مواجه ش��د. س��رکارخانم فرش��تۀ میر، مدیر مدبّر و دلسوز دبیرس��تان نیز،با حمایت های 

بی دریغشان، مسیر رسیدن به این هدف را هموار نمودند.

در جمع آوری مطالب کتاب، دانش آموزان رش��ته های تجربی، ریاضی و انسانی شرکت 
داش��ته اند. این کار که برای نخس��تین بار در مدارس شهرس��تان چابهار انجام شده، نشان 

دهندۀ عزم پوالدین نوجوانان چابهاری برای رسیدن به آرزوهایی است که در سر دارند.

در پایان از دانش آموزان سال دوازدهم1، کادر دفتری و اداری، و مدیر آموزشگاه، سرکار 
خان��م میر، که با حمایت هایش��ان ما را در نگارش این کت��اب همراهی کرده اند  صمیمانه 

تقدیر و تشّکر می کنم.

ایرج شهرامی پور
دی ماه 1397

1. دانش آموزانی که بیشترین همکاری را داشته اند عبارتند از: محبوبه دهداتی، ماریه جدگال و عایشه دانشور. 
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 انواع آرایه های ادبی: این آرایه ها به دو دسته تقیسم می شوند: 	

1- آرایه های بدیعی  2- آرایه های بیانی

آرایه های مربوط به بدیع عبارتند از: 

1- آرایه های لفظی 2- آرایه های معنوی

 آرایه های لفظی: 	

 واج آرایی  ;

 تکرار واژه ;

 جناس ;

 سجع  ;

 موازنه  ;

 ترصیع  ;

ازدواج ;
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 آرایه های معنوی: 	

 ایهام ;

 ایهام تناسب ;

 مراعات نظیر ;

 تلمیح  ;

 تضمین  ;

 لّف ونشر ;

 تضاد) طباق( ;

 اغراق ;

 اسلوب معادله  ;

 حس آمیزی ;

 حسن تعلیل ;

 متناقض نما) پارادوکس( ;

  آرایه های ادبی که مربوط به بیان هستند عبارتند از: 	

 تشبیه ;

 استعاره ;

 تشخیص ;

 مجاز  ;

 کنایه ;
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 اسلوب معادله 	

بی��ان مطلبی در یک بیت، به گون��ه ای که یکی از مصراع ها معادل یا تأیید مصراع  "
مقابلش باشد.

جای چشم ابرو نگیرد گرچه او باالتر استدود اگر باال نش��یند کسر ش��أن شعله نیست

قرار گرفتن دود باالتر از شعله معادل قرار گرفتن ابرو باالتر از چشم است. 

آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش اس��تنیس��ت پروا تلخکامان را زتلخی های عشق

شاعر تلخی های راه عشق را برای عاشقان معادل آب دریا برای ماهی می داند.

سیاهی از حبشی چون رود که خودرنگ استمالم��ت از دل س��عدی فرو نش��وید عش��ق

ش��اعر رفتن مالمت از دل سعدی را معادل شس��ته شدن رنگ سیاهی از مردمان سیاه 
می داند.

نکته: ;

یکی از روش های تش��خیص اس��لوب معادله این است که در میان دو مصراع حرف ربط 
»همان طوری که« را می گذاریم. اگر دو مصرع با این حرف ربط به هم مرتبط شدند، بیت 

مورد نظر آرایۀ اسلوب معادله می تواند داشته باشد. مثال:

رنگین سخنان در سخن خویش نهانند}همان طوری که{از نکهت خود نیست به هر حال برون گل

ریشۀ نخل کهنسال از جوان افزون تراست}همان طوری که{ بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را

این روش را می توانید در ابیات دیگر امتحان کنید.
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 م��ر زب��ان را مش��تری ج��ز گوش نیس��ت مح��رم ای��ن ه��وش ج��ز بی هوش نیس��ت

���

 غرق��ه در نیل چ��ه اندیش��ه کند ب��اران را س��عدی از س��رزنش غی��ر نترس��د هیه��ات

���

 تیر ک��ج باع��ث رس��وایی تیرانداز اس��ت دخ��ل بی ج��ا نده��د غی��ر خجال��ت اثری

���

 خانۀ تاریک را شمعی به از صد صورت استزی��ور آیینۀ دل روش��نی باش��د ن��ه عکس
                  

���

 موی اندر ش��یر خالص زود رس��وا می شود عی��ب پاکان زود ب��ر مردم هویدا می ش��ود
                  

���

چ��ه غ��م دی��وار امّ��ت را ک��ه دارد چ��ون ت��و پش��تیبان

 چ��ه باک از م��وج بح��ر آن را که باش��د نوح کش��تیبان
                  

���

از دل زنخ��دان   تش��نه را آب محال اس��ت ک��ه از یاد رود ن��رود حس��رت آن چ��اه 
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 اغراق 	

اغراق چیزی را بیش از حّد معمول بزرگ جلوه دادن است. "

ف��روز آت��ش  م��رد  دوص��د   بیام��د 
ک��وه دو  هی��زم  دش��ت  ب��ر   نهادن��د 
س��یاه نشس��ته  ب��ر  ای  ت��ازی  یک��ی 

روز... ب��ه  آم��د  ش��ب  گفت��ی   دمیدن��د 

گ��روه... ه��م  ش��ده  نظ��اره   جهان��ی 

  هم��ی خ��اک نعل��ش برآم��د ب��ه م��اه...
                

���

 کزآب هف��ت بحر به یک موی ترش��وی ی��ک دم غری��ق بحر خدا ش��و گم��ان مبر
                  

���

 کاش��وب در تمام��ی ذّرات عال��م اس��ت گوی��ا طل��وع می کن��د از مغ��رب آفت��اب
                  

���

 ک��ز س��نگ نال��ه خی��زد روز وداع ی��اران بگ��ذار ت��ا بگری��م چ��ون اب��ر در به��اران
                  

���

 ت��ا بر ش��تر نبن��دد محم��ل ب��ه روز باران ب��ا س��اربان بگویی��د اح��وال آب چش��مم
                  

��� 

گب��ر و  خ��ود  ب��ا  ُرّه��ام  تی��ز  اب��ر                   بش��د  ب��ه  اندرآم��د  رزم  گ��رد  هم��ی 
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 ایهام 	

یک کلمه اس��ت دارای دو معنی که معموالً ذهن انسان از معنای نزدیک به معنای  "
دور منتقل می شود. گاه نیز هر دو معنی آن پذیرفتنی هستند. 

تم��ام جم��ال  ب��ه  کبک��ی  ف��ام               ن��ادره  فی��روزه  روزۀ  آن  ش��اهد 

شاهد: 1- زیبارو 2- گواه و ناظر 

 ه��ر نف��س آواز عش��ق، می رس��د از چ��ّپ و راس��ت
م��ا ب��ه فل��ک می روی��م، ع��زم تماش��ا ک��ه راس��ت؟

تماشا: 1- دیدن 2- گردش کردن 

در این بیت کلمات» راست و راست« نیز جناس تام هستند.  "

»راست« اّول: سمت راست. »راست« دّوم: برای چه کسی است؟  "

خ��ود ُکل��ه  یک��ی  س��ر  ب��ه  س��یم  از 

س��توران دم  از  واره��ی  ت��ا 

کمربن��د... یک��ی  می��ان  ب��ه  زآه��ن 

دیومانن��د                  نح��س  م��ردم  وای��ن 

میان: 1- میانۀ کوه 2- کمر

دم: 1- سخن 2- نفس  "

ن��وآوری اوس��ت  س��نّت  کنی��م               اگ��ر  س��نّت  ب��ه  ن��و  از  ه��م  نگاه��ی 

ازنو: 1- دوباره، مجّدداً   2- اشاره به شعر نیمایی
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پی��ش س��ودابه  آورد  پاس��خ  ک��ه من راس��ت گوی��م به گفت��ار خویش                چنی��ن 

راست گویم: 1- راست گو هستم 2- راست می گویم

گفت��م ک��ه ماه م��ن ش��و گفتا اگ��ر برآید                  گفت��م غ��م ت��و دارم گفت��ا غمت س��رآید

برآید: 1- طلوع کند 2- امکان پذیر باشد

ای روح لیلۀ القدر ← روح: 1- جان 2- جبرئیل )ع(

می��ن پ��ر  میدان ه��ای  وص��ف   ب��رای 
گنج��ه ش��هر  در  ن��ه  و  ش��یراز  در  ن��ه 

 ب��رای وص��ف خ��ال و زل��ف چی��ن چین
ش��یرین                  قص��ر  در  می ش��وم  نظام��ی 

نظامی: 1- شاعر معروف 2- سرباز جنگ

منم که ش��هرۀ ش��هرم ب��ه عش��ق ورزیدن                  به ش��هر عش��ق منم ش��هریار و چون حافظ

ایهام در»شهریار«:1- شهریار تبریزی 2- پادشاه و سلطان

این بیت»واج آرایی ، تشبیه و تضمین « نیز دارد. "
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تعدادی ازمهم ترین واژه های ایهام دار ادبیات فارسی

معانی مختلف واژهواژه

اسباب خودبینی
آب
آهو
اعدا
باز

بادیه پیما
بازی
باقی
بزن
بنواز
بوی

به
بهار

بهمن
پارسا

پرده دار
تاب
تار

تماشا
تیر

چپ 
چنگ
چین
حجاز

1-وسیلۀ غرور2-آیینه
1- مایع حیات2- آبرو

1-حیوان معروف2- عیب و ایراد
1-دشمنان 2- شتابنده تر

1-مخالف بسته2- پرنده ای شکاری
1- شراب نوش 2- صحرا نورد

1-سرگرمی2-باز بودن)پرندۀ باز(
1- بقیه 2- متضاد فانی

1- زدن 2- با چنگ به معنی نواختن موسیقی
1-نوازش کردن 2- نواختن موسیقی

1- آرزو 2- رایحه 
1-بهتر 2- میوۀ به 

1- فصل اّول سال 2- بتکده و بتخانه 
1- ماه بهمن 2- تودۀ بزرگ برف 3- اسم پسرانه 

1- اهل پارس 2- زاهد و عابد 
1-حاجب 2- رازدار 

1- چین و شکن زلف 2- رنج و زحمت3-توان
1-رشته 2- تاریک 3- وسیلۀ موسیقی

1- دیدن 2- گردش کردن
1- سّیارۀ عطارد 2- ماه تیر 
1- سمت چپ 2- کج بین 

1- نوعی ابزار موسیقی2- چنگ دست،چنگال
1- کشور چین 2- چین و شکن زلف

1-آهنگی از موسیقی سّنتی2-منطقۀ حجاز
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معانی مختلف واژهواژه

خراب
خرابی
َخُمش
خویش

داد
داغ

درنمی گیرد
دستان

دور 
دوراندیش

دوش
دم

راست
راهنما

روان
رود

روزی
زدی
سودا
شاهد
شکر
شور

شیرین
صاحب نظر

صبر
ضرب

1- مست 2- عاشق 
1- مستی و بی خبری 2- ویرانی و نابودی

1- ساکت 2- تخلّص شعری مولوی
1-  خود شخص 2- قوم و فامیل

1- ماضی ساده 2- عدالت 
1- ماتم 2- داغ و سیاهی

1-اثر نمی کند 2- شعله ور نمی شود.
1- حیله و مکر 2- دست ها3- لقب زال 

1- دوران 2- گرد 
1-آینده نگر 2- کسی که به جدایی فکر می کند

1-دیشب 2- کتف و شانه 
1- سخن 2- نفس

1- سمت راست 2- کسی که درست می بیند.
1- هدایت کننده 2- راه نشان دهنده 

1-جاری 2- روح و جان 
1-رودخانه،نهر یا جو 2- نوعی ساز 

1-یک روز 2- رزق مقّرر
1- کوبیدی2-تابیدی

1-فکر 2- زلف سیاه 3- معامله
1- زیبا رو 2- گواه و ناظر 

1- پودر قند2- نام همسر خسرو پرویز
1-هیجان2- دستگاهی در موسیقی2- پر نمک

1- نوعی مّزه2-معشوقه و همسرخسرو پرویز
1-عالی نظر و زیبا 2- با بصیرت

1- نوعی درخت 2- تحّمل و بردباری
1- زدن 2- با چنگ به معنی نواختن موسیقی
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معانی مختلف واژهواژه

عود
عهد

فرصت 
فرق

فسرده
قانون 

قلب
کام
کنار
گرم

گلستان
گور

مالک دینار
ماه 

مخفی
ُمدام
مردم

مردمدار
مستوران

ُمسلِم
مشتری
مشکین

ِمهر
میان

نابرادر
نافه
نای

1-نوعی ساز2- نوعی مادۀ خوشبو
1-دوره ،زمان، عصر2- پیمان

1- نام شعری شاعر2- وقت و زمان 
1- فرق سر 2- تفاوت 

1- پژمرده 2- یخ زده و منجمد
1- نام کتاب بوعلی سینا 2- قاعده و روش

1-دل 2- میانۀ لشکر 3- تقلبی
1-دهان 2- آرزو

1-ساحل 2- آغوش 3- خود کنار 
1-پرمهر 2- متضاد سرد

1-باغ و بوستان 2- کتاب گلستان
1-گورخر 2- قبر، مزار

1- نام یکی از عرفا 2- صاحب مال و ثروت
1-ماه سی روز 2- ماه آسمان3-استعاره ازیار

1-تخلّص شعری زیب النسا2- پنهان
1-همیشه 2- شراب 

1-مردمک چشم 2- انسان
1-فامیل دار2- مردمک چشم

1-افراد محّجبه،پوشیدگان2- افراد زاهد و پارسا
1- مسلمان 2- مسلم بن عقیل 

1- سّیارۀ مشتری2-مشتری، خواهان 
1-سیاه رنگ2- خوشبو مانند مشک)استعاره از مو(

1-خورشید2- عشق و محّبت
1- میانه،وسط 2- کمر3- درون و داخل 

1-برادرناتنی 2- ناجوانمرد
1-نافۀ آهو2- موی معشوق

1- حنجره2-نی3-قلعه ای که مسعودسعد درآن زندانی بود.


