
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲و فنون علوم

  مجاز: ششم  درس

 و برخاست َگرد رانیا برآشفت

 کرد ساز نبرد یهرکس یهم

 یواقع یدر معنا رانيا

 جهان . یایاست در جغراف یکشور

 باال تيدر ب اما

 به کار رفته است. رانیو ساکنان ا انیرانیا یمعنا به

 مجاز       

 "نانهاده"   یواژه در معنا کاربرد

 ( آن است. یقیرحقی) =غ

 است . ادیز اریمردم بس یگونه کلمات در زبان روزمره ؛ محاوره و گفتگو نیا کاربرد

 مثال از محاوره روزانه: کی

 حوض بزرگ است.  نیا

 دارد. یقیحق یمعنا حوض

 زد .  خيحوض  

 آب مورد نظر است. نانهاده یمعناحوض  از

 شود. ینانهاده م یمعنا افتیبرقرار است که سبب درک و در یونديعالقه و پنانهاده   ینهاده و معنا یمعنا نیب 

 شود. افتینانهاده در یدر کالم باشد تا معنا یانهيقر الزم است نیهمچن

 مجاز :  عالقه

 واژه وجود دارد. کیده و نانهاده نها یمعنا انیاست که م یوندیپ

 مجاز :  نهيقر

 دهد. ینانهاده سوق م ینهاده به معنا یاست در کالم که ذهن خواننده را از معنا یانشانه

 زد.  خیمثال: حوض  در

 دهد. یآب سوق م یعنیحوض  ینانهاده ینهاده به معنا یکه ذهن ما را از معنا است یانهيزد ( ؛ قر خي)

 آب است. یبرا مظروف بودن حوضوجود دارد که همان  یوندیپهم  حوض و آب نيب

 :گریمثال ساده د کی

 ؛دشت الله ها را روشن کرد. ماه

 نانهاده ماه ؛ نور ماه است. یمعنا

 آن روشن کرد است. نهيقر

 وجود نور به ماه است. یآنها وابستگ نیب عالقه
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 :یهقياز نثر ب یمثال

 خوردم و کارها راندم. جهان

 آمده است. جهان یهانعمتنانهاده  یدر معنا جهان

 جهان وجود دارد. یهاجهان و نعمت نیکه ب یمشخص ونديرابطه و پآن خوردن است با  نهيقر و

 :یمثال از شعر نظام کي

 گفت یم تیب نیریش یرو ادی به

 سفت یزد کوه م یم شهیآتش ت چو

 نهاده : واحد کالم شاعرانه. یمعنا :تيب

 نانهاده : سخن شاعرانه. یمعنا

 نانهاده به کار رفته است: یسه واژه در معنا ريز تيب در

 برآمد ز دشت و ز شهر یخروش

 کار بهرآمد جهان را از آن غم

 نهاده (  یصحرا )معنا دشت: -۱

 (نانهادهیدشت )معنا درحاضرمردم

 (نانهادهیحاضر درشهر)معنا( مردمنهاده ی)معنایزندگمکان شهر:-۲

 نهاده(  ی)معنا ایدن جهان: -۳

 (نانهادهی)معنا ایحاضر در دن مردم

 نوع مجاز نيترمهم 

 کنند. ینهاده استفاده م یمعنا ی" به جا"شباهتنانهاده را با عالقه و رابطه  یمعنا ی؛ گاه یمجاز یمعنا درکاربرد

 :مثال

 نرگس. ندیگویکه چشم با نرگس دارد م ی؛ به علت شباهتچشم  یجا به

 غمزه دوست طلبدیاز من غمزده دل م 

 دارد ایدلبر ما  نرگس گو دوستان

 :ای

 و لبش افسوس کنان... ینرگسش عربده جو 

 مجاز

 نهاده یمعنا

 نانهاده یمعنا

 عالقه

 نهیقر

 



  یابيخودارز

 .دیکن یمشخص شده بررس ی(را در واژه ها ی) مجاز( و نانهاده  یقینهاده ) حق یمعنا -۱

 ( چرخالف

 ردیتو گرباردانش بگ درخت

 (خسرو ناصر)                                                                       را یلوفریچرخ ن یآور ریز به

 دارد. یانورد نهاده : ابزار مدور که حرکت یمعنا

 نانهاده : فلک آسمان یمعنا

 ( سرب

 یآفتاب دیندارد امشب که برآ سرآن

 (یسعد)                                                              یکه گذر کرد و گذر نکرد خواب هاالیخ چه

 بخش بدن نینهاده سر :کله. راس . باالتر یمعنا

 الی. قصد . خ مینانهاده :عزم . تصم یمعنا

 نهي(سپ

 خواهم شرحه شرحه از فراق نهیس

 (موالنا)                                                                                    اقیشرح درد اشت میبگو تا

 بدن . یانیبخش م ،ی: قفسه صدر نهینهاده س یمعنا

 است. دهی: دل، منظور از دل، عاشِق درِد هجران کش نهینانهاده س یمعنا

 : دیرا مشخص کن مجاز ریز یهادر سروده -۲

و آتش /  ادی/ زان مرغ فر دندیبرخاست / د نهیفردا که آن شهر خاموش / در حلقهٔ شهر بندان دشمن / از خواب دوش (الف

 (یکدکن یعیشف)                                                                                  سرد برخاست . یخاکستر

 : مجاز

 ندهینانهاده آ یبامعنا فردا 

 نانهاده ققنوس. یبا معنا مرغ

 نانهاده مردم شهر. یبامعنا شهر

 (یبدیم االسرارکشف)                   کند؟ ثیرا چه رسد که حد یو آب یکه خاک زدندیم یسنگ به و شتگانیفر (ب

 :  مجاز

 نانهاده انسان. یبا معنا یوآب یخاک

  میدل نباش نیچرا چون الله خون (پ

 (حافظ)                                                                               کردبا ما نرگس او سرگران  که

 :  مجاز

 نانهاده چشم یبه عالقه شباهت با معنانرگس 
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 یچو عذار برفروز یبسوز یدل عالم (ت

 (حافظ)                                                       مدارا؟ یکنیکه نم یچه سود دار نیتو از ا 

 :  مجاز

 نانهاده مردم عالم یبامعنا عالم

 زن یدر خانهٔ عل نیمسک یگدا یبرو ا (ث

 (اریشهر)                                                                دهد از کرم گدا را یپادشاه نیکه نگ 

 : مجاز

 نانهاده انگشتر یبامعنا هییجز یبه عالقه  نينگ

 :دییرا مشخص نما نهيمجاز و قر ریز تیدر ب -۳

 دیگره گشا یدست فلک ز کارم وقت 

 ( یبسطام یفروغ)                                                                  زلف گره گشا را ییگشا کدگریکز  

 (هی)با عالقه کلنه دست  ردیگ یگره گشودن که توسط انگشت صورت م ینهيقراز انگشت با  مجاز دست

 :دیینما یبررس یو ادب یفکررا از نظر  ریز تیب -۴

 شد چو درخت شکوفه دار سرم دیسپ

 (یجام)                                                                 غم است برم وهٔ یم نیدرخت هم نیوز ا 

 : یاز نظر فکر 

 و اندوه . یری. پ یاز دست رفتن ایام جوان تاسف

 : یازنظر ادب 

 ؛ درخت شکوفه . وهیم نیب ريالنظ مراعات

 : بر و سر. یناقص اختالف جناس

 شد دیغم/سرم چو درخت شکوفه دار سپ یوهی: م هيتشب

 نانهاده مو . ی: سر با معنا جازم

 نانهاده سر . یبا معنا هی: درخت در مصراع دوم به عالقه تشب مجاز

 :دیرا مشخص کن ریز تیواژهٔ بوزن -۵ 

 دیاال ام اوردمین بضاعت

 (یسعد)                                                                                     دیعفوم مکن ناام ازیخدا

 :فعولن فعولن فعولن فعل وزن

 :متقارب مثمن محذوف بحر
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 لفص ليتحل کارگاه 

 : دیکن لیو تحل یبررس شعر یقيموس ،یسبک شناس ات،يادب خياز نظر تاررا  ریغزل ز -1

 ییو وفا مهریب تو ندانستم از اول که من

 ییو نپا ینابستن از آن به که ببند عهد

 تو دادم  کنندم که چرا دل به بیع دوستان

 ییخوب چرا نیاول به تو گفتن که چن دیبا

 خانه به در بردن و کشتن  نیاز ا دیرا با شمع

 ییکه تو در خانهٔ ما دینگو هیتا به همسا 

 و مالمت ییو انگشت نما یشیو درو عشق

  ییهمه سهل است، تحمل نکنم بار جدا 

  میغم دل با تو بگو ،ییایبودم چو ب گفته

 ییایکه غم از دل برود چون تو ب م؟یبگو چه

  شانینه خال است و زنخدان و سر زلف پر آن

  ییاست خدا یکه دل اهل نظر برد؛ که سر   

 زدیز کمندت بگر یمپندار که سعد تو

 (یسعد)                                                                 ییتر ز رهابدانست که در بند تو، خوش چون

 : یو سبک شناس اتيادب خينظر تار از

 وندگار عشق ،ا؛  خد یازسعد یغزل

 وعاشقانه . رینرم ؛ دلپذ یانی، با ب یهفتم ، سبک عراق قرن

 یم یسبک عراق یدر آن نواح جیبه سبک را لیدل نیشد و به هم یم دهیاصفهان "عراق عجم" نام تیبا مرکز رانیغرب ا ینواح

 .افتینقاط کشور رواج  ریکه رفته رفته در سا یگفتند. سبک

 شعر : یقياز نظر موس 

 : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن وزن

 : رمل مثمن مخبون محذوف بحر

 :دیینما یبررس یشناس يیباياز نظر زرا  ریمتن ز -۲

 باد صبا را گفته فراش»

 بگسترد  نیفرش زمرد تا

 را فرموده  یابر بهار هٔ یدا و

 بپرورد. نیبنات نبات در مهد زم تا

  یرا به خلعت نوروز درختان

 سبز ورق در بر گرفته یقبا
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 «کاله شکوفه بر سر نهاده. عیو اطفال شاخ را به قدوم موسم رب 

 (یسعد)                                                                                                   

 استفاده شده است. و استعاره هيسجع ،تشباز  یا هیاز هر آرا شیمتن ب نیا در

 ها : هيتشب

 .یاضاف غیبل هیسبز ورق . اطفال شاخ . کاله شکوفه  هفت تشب ی. قبا نیابر . بنات نبات . مهد زم هیباد صبا . دا فراش

 ها : سجع

 ) بگسترد ؛ بپرورد (

 )گرفته ؛ نهاده (

 : رهايالنظ مراعات

 ؛ فرش ؛ بگسترد فراش

 ؛ بهار ؛ نبات  باد

 ؛ بنات و مهد هیدا

 ؛ شاخ ؛ شکوفه درخت

 ؛ قبا ؛ کاله خلعت

 .یبهار ی: استعاره از سبزه ها فرش

 .صیفه برسر درختان نهاده تشخشکو کاله

 : الم نجعل االرص مهادا؟ هیدارد به آ حیتلم نیزم مهد
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