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 ۲یو فنون ادب علوم

 هيکنا:  ۲۲درس

 :هیفشرده درس کنا   

 در لغت: هیکنا

 است.« سخن گفتن دهيپوش »یدرلغت به معن هيکنا

 : هیکنا فیتعر

 یمعنا باشد که یو دور م یمجاز یمعن کيو کيونزد یقاموس یمعن کي،یدو معن یداراشود که  یگفته م یاعبارتيواژه  به

 است. ندهیدور آن مورد نظرگو

ودور الزم وملزوم  کينزد یدرواقع معنا یعني افتيکالم وبافت سخن در یتوان با تأمل دراجزا یرا م هيدور کنا یمعنا

 .ميشو یدور منتقل م یبه معنا کينزد یکالم،از معنا یوبا دقت در اجزا گرنديکدي

 یعنيمشابهت استوار بود. ادياصل مجاورت استواراست همانطور که استعاره بر بن ادياز مجاز است که بر بن یهم گونه ا هيکنا 

 وجود دارد. یکي)دور( رابطه نزدی(ومجازکي)نزدیقيحق یمعن نيب هيدر کنا

 : مثال

 نيرفا هدف ما ادور( وص ی)معناوبخشنده است ری  خاست که او  نيمنظورمان ا «است بیدست به ج یفالن» مييگو یم یوقت

 (.کينزد یبرد)معنا یم بياو دست به ج مييکه بگو ستين

 تر: شيب ميتفه یبرا گريچند مثال د 

 بشکند خايکه بازار زل ديبا یوسفي                        خواهد گذشتن از جهان یهمت مردانه م 

وداشتن همت  اياز دن وسف،گذشتنيمثل  یبا توجه به واژه ها واصطالحات« بازار شکستن»باال ذهن ما درعبارت تيدرب 

 شود. یم يیراهنما «رونق کردن یب»یعنیدور آن  یمردانه،به معنا

 سخن او بر سر زبان افتاد. 

 دور(. یاست)معنا وفاش شدن سخنشدن  جيپخش ورا یکالم به معن یبا توجه به اجزا« بر سرزبان افتادن سخن» 

 ديکش یخود از باغ به راغ رخت                               ديگز یاز آنجا که فراغ یزاغ  

 است. نقل مکان کردن وکوچ کردن یعنيدور آن  یمعنا «دنیرخت کش»ارتعب 

 شکافند. یم یزمان درعلوم مو یعلما نياکنون همچن 

 است. ینیزبیدقت کردن ور یبه معنا« مو شکافتن»عبارت 

 غبار کالبدت بر هوا رود فردا                     نيامروز بر زم یرو یدامن کشان که م 

 از  ناز وغرور داشتن است  هيکنا« راه رفتن نيدامن کشان برزم»عبارت 

 است. از مردن هیکنا« غبار کالبدبرهوا رفتن فردا»

 با مجاز: هیفرق کنا 

ودور به ذهن خواننده  کينزد یهردومعن ه،یامادر کنا ،یقيرحقيغ یمعنا یعنياست  افتيدر ،قابلیاز دومعن یکي در مجاز،فقط 

 اراده شده است مثال:دور  یمعن یشود؛ ول یم افتيدودريآ یم

 یعنيدور  یشود، هم معنا یم افتيآب از دست در ختنينر یعنيآن  کينزد یهم معنا« چکد یاز دستش نم آب»مييگو یم یوقت 

 دوم مورد نظر است. یبودن؛ اما معنا سيخس
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دور  یشود؛هم معنا یم افتيومحاسن در شيبودن ر ديسف ؛یعنيآن  کينزد یهم معنا« است دیسف شیر یفالن»مييگو یم یوقت اي

 است. ندهيدور مورد نظرگو یاما معنابودن، باتجربه؛یعنيآن 

 : هیفرق استعاره و کنا 

 دهد؛ مثال : یم یرو« ساختار کالم»در هيوکنا« واژه»استعاره در معموال

 بارهايبه جو نيرنگ یگل ها چه                          به خون خود آغشته ورفته اند 

 ؛که در بافت واژه آمده است.است دانیگل ها استعاره از شه تيب نيدرا

 .یامديتابان ن یستاره  یامشب ا باز

 شده است. انياست که در بافت واژه ب اریستاره استعاره از  

 :ريز تياما درب 

 باش گانهيب یومعن بيحسن غر طالب                         گرد هربلبل مگرد ريهر گل مگ دامن

 که در بافت کالم وعبارت آمده اند. هستند هیاهردوکن «دنیگرد یزیگرد چ»و« را گرفتن یزیدامن چ »یها عبارت

 گشت. یدهان به دهان م سخن

 بودن سخن است که در بافت کالم و جمله  آمده است. جياز پخش شدن ورا هيکنا« به دهان گشتن سخن دهان»

 :گرید هیکنا چند

 «.اشتباه بزرگ کردن»از هيگل به آب دادن، کنا دسته

 «شدن،هول شدن ینگراندچار »از هيوپا گم کردن،کنا دست

 .«ربودنيفق»از هيدست بودن، کنا تنگ

 «.با اراده بودن»از هيقدم بودن، کنا ثابت

 

 یابیارز خود    

 .ديابيب ريز یها را درمثال ها هيکنا  -۱سؤال

 بنهد. لنگر ند،يوچون صلح بب بجهد د،يآ اني(عاقل چون خالف اندر مالف

 ازماندن،ساکن شدن. هیکنا« انداختن اینهادن  لنگر»

 .ديدِر ما گرد د؛گرديبال،همه ما را خوان ريت یخسته  یبه گل فرو شده، ا یپا یا (ب

 از گرفتارشدن، عاجز ودرمانده. هیکنا« به گل فرو شدن یپا»

 بودن. یکس یاز همراه و وابسته  هیکنا« گشتن یدرکس گرد»

 تماشا شدن نداشت ليبود م نهييآ                     از هراس سنگ ی( دل ها اگرچه صاف، ولپ

 بودن. ایر یاز پاک وصادق وب هیکنا« صاف بودن دل»

 آنگه که باشم خفته در خاک بگفت                                پاک یکن ی( بگفتا دل زمهرش کت

 .یترک عاشق ،یاز فراموش کردن کس هیکنا« پاک کردن یاز مهر کس دل»

 از مردن. هیکنا« خفتن درخاک»
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 رو عنان گسسته دواند سوارعمر زان                       است یگه نيحوادث کم ليدرهرطرف زخ (ث

 گذرد. یم عیکه عمر سر نیازا هیکنا« گسسته بودن سوار عمر عنان»

 يیچرا به فرق نپو ديوگو رديگ بيع که                       به سنگ عشق برآمد ميکه پا ی( به کس مگوج

 از گرفتار شدن. هیکنا« به سنگ برآمدن پا»

 را انجام دادن. یشوق وبا دل و جان کار تیاز در نها هیکنا «دنیفرق پو به»

 :ديرا مشخص کن ريز یعبارت ها يیمفهوم کنا  -۲سؤال

 به پشت نيز یگه ن،يپشت بر ز یگه                                  درشت یاست رسم سرا ني( چنالف

 واوضاع بر وفق مراد بودن. تیموفقاز  هيکنا«نيبر ز پشت»

 شکست واوضاع بر وفق مراد نبودن.از  هيکنا« بر پشت نيز»

 جو زجو دياز گندم برو گندم                                      مکافات عمل غافل مشو از (ب

کس  جه،هري، متناسب بودن عمل با نتخاص خود را دارد ی جهینت یهر عملکه  نياز ا هيکنا« جو ز جو ديگندم از گندم برو» 

 .نديب یکار خودرا م جهينت

 من قت،مجازيحق نيشود قر یک تا                             ايحال هيزنم از گر یبر آب م ینقش (پ

 کردن. هودهیاز کار ب هیکنا« بر آب زدن نقش»

 سرو خرامان ازمن؟ یا یسرکش یبه ک تا                              بالم به پناه که روم؟ ختهير ی(قمرت

 عاجز وناتوان بودن.از  هيکنا« بال بود ختهير»

 کردن. ینافرمان ایکردن  یریوکناره گ یدوراز  هيکنا«  یسرکش»

 :ديده حيومفهوم آن ها را توض ديابيها را ب هيکنا ريز یدرنمونه ها -۳سؤال

 گوش  وارينباشد در پس د تا                               هوشدار يیآنچه گو واريد شي( پالف

 .انهيومخف یپنهان از هیکنا «واريد شيپ»

 مراقب ومواظب باش. از هیکنا« دار هوش»

 .یراز وآشکارشدن سخنان پنهان یافشا از هیکنادوم  مصراع

 اريدر نبندد هوش ايبه دن دل                                 وبگردد روزگار ديبس بگرد (ب

 کردن،وابسته نبودن. یويترک تعلقات دن از هیکنا« نبستن ايدل به دن» 

 هوشمند!  یتوان کردن شنا،ا یک                                    ديکرانه ناپد يیاي( عشق درپ

 بودن. عياز وس هیکنا «بودن ديناپد کرانه»

 کردن. یستادگياز مقاومت وا هیکنا« شنا کردن »

 جهان به جهان دگر شدم  نيکز يیگو                      ومن از خود به در شد ی( از در درآمدت

 شدن. ارياخت یاز ب هیکنا «خود به در شدن از»

 از مردن. هیکنا «دگر شدن یجهان به»
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 برخاک نهادن آسان است؛دل از خاک برداشتم دشوار است.  یشانيپ یاله (ث

 عبادت. از هیکنا« برخاک نهادن یشانيپ»

 .اتيبه ماد یکردن، عدم وابستگ یويترک تعلقات دن از هیاکن« از خاک برداشتن دل»

 به سر امشب یشاه خود کنم خاک یدر کو دگر                            ديکوب هودهيدرسلطان وشه را روزها ب (ج

 کمک خواستن،متوسل شدن. از هیکنا «دنيرا کوب یدرکس»

 وبيچارگی، بی تابی یبدبخت از هیکنا« بر سر کردن خاک»

 

 :دیکن یرا بررس ۲یابیخودارز یمثال ها یوفکر یزبان یها یژگیو -4 سؤال

 به پشت نیز یگه ن،یپشت بر ز یگه                                درشت یاست رسم سرا نیچن الف( 

 (ی)فردوس                                                                                                       

 :یقلمرو زبان 

 (ی)مختصات سبک خراسانگانهيوب یلغات عرب یزبان و کم یسادگ

 « یدرشت ، گه»مثل: یلغات کهنه ومهجور فارس کاربرد

 سخن. شتريدبيتأک یها برا تکرارواژه

 .یمعنو نهيدر مصراع دوم به قر یدو فعل اسناد حذف

 :یقلمرو فکر 

 .تيدرب یروح حماس غلبه

 گرا بودن شعر. واقع

 .یوعاطف یاحساس یبر جنبه ها یعقالن یجنبه ها غلبه

 نشدن(. ديگذرا بودن اوضاع جهان و دعوت به نا ام رويمتغ دبريشود)تأک یم دهيوتساهل درشعر د یخوش باش ینوع

 (یجو زجو)مولو دیاز گندم برو گندم                                     ( از مکافات عمل غافل مشوب

 : یقلمرو زبان 

 مثل)مکافات،غافل،عمل( یعرب یآن ها با واژه ها ینيگزيوجا یفارس لياص یشدن واژه ها کم

 (یسبک عراق یژگيو نينو وگهنه)مهم تر یها یژگيو یختگيآم درهم

 .ميدرقد یفعل نه ،کاربردی: فعل اسنادمشو

 در مصراع دوم. یلفظ نهيبه قر «ديبرو»فعل حذف

 .ی،مضارع اخبار «ديرو یم» ی:به معناديبرو

 :یقلمرو فکر 

 .یوتوجه به امور اخرو ینيحس د رواج

 بودن. یواندرز پند

 .ميکن یم افتياش را در جهينت ميکن یخاص خودرا داردوهرکار جهينت یکه هر کار نيبه ا هيتوص
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 من قت،مجازیحق نیشود قر یک تا                             ایحال هیزنم از گر یبر آب م ینقش (پ

 )حافظ(                                                                                                     

 :یقلمرو زبان 

 (.ی)مختصات سبک عراق قتيمثل:مجاز،حق یعرب یوکاربرد واژه ها یفارس ليلغات اص یکم

 کهنه ونو. یها یژگيو یختگيآم

 ومجاز، قتي:حقتضاد

 .یزنم: مضارع اخبار یم

 دي: قايحال

 یشود:استفهام انکار یک تابه

 .ی،مضارع اخبار«شود یم»ی: به معناشود

 : یفکر قلمرو

 .یوتوجه به احوال شخص يیگرا درون

 باطل داشتن. اليوخ یديوناام أسي ینوع

 سرو خرامان ازمن؟ یا یسرکش یبه ک تا                               بالم به پناه که روم؟ ختهیر ی(قمرت

 (یهمدان مي)کل                                                                                                         

 :یقلمرو زبان 

 (.یلغات کوچه وبازار به شعر)مختصات سبک هند ورود

 گرا بودن زبان شعر. واقع

 واژگان. رهيدا گسترش

 .یلغات عرب یکم

 مرکب. یبال: صفت وند ختهير

 : تضمن وتناسب.،بالیقمر

 .یپرسش دي(، نقش قیرپرسشي،ضمی:)چه کس که

 .یوصف بيصوت(،ترک ايسرو خرامان: منادا)شبه جمله  یا

 :یفکر قلمرو

 گرا بودن شعر وتوجه به معنا ومفهوم. یمعن

 ها. تيتک ب یبودن معنا کامل

 .زيآن به صورت اعجاب انگ انياما تازه  ونگفته وب یجزئ یفکر افتني

 (.يیواقع گو یاز وضع موجود)نوع یتينارضا ،یدي. معشوق،نااميیوفا یاز ب شکوه
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 :دیابیرا ب ریز تیوزن ب  -۵سؤال

 توام،باز مدار از من آب یرو ی تشنه                             ريزمن وا مگ یتوام، بو یبه بو زنده

 ريز من/ وا م گ یت ام/ بو  ید ب بو /  زن

 ت ام/ با ز م دا/  رز م ناب یرو/  ین  تش

 فاعلن // مفتعلن فاعلن مفتعلن

 (ی)دوریهمسان دولخت وزن
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