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 درسنامه

  ازدهمی یعلوم و فنون ادب

 مجاز – درس ششم

 ح : مریم قانع دوستضیو توشرح 

 

 :مجاز

جاز م شیدایعلت پ م؛یآن به کار ببر یقیحق یمعنا رِیرا در غ یاآن است که واژه یاست و در اصطالح ادب قتیمجاز در لغت، متضاد حق

الفاظ را در زبان گسترش  ی رهیمجاز دا ینامحدودند، ازطرف یدر مجاز الفاظ محدود ومعان رایدر زبان است؛ ز ییصرفه جو ل،یعالوه بر تخ

 .به کار رود یمتفاوت یدهد تا در معان یواژه امکان م کیبه  رایدهد، ز یم

 :ریز تیب درمثالً  

 است:به کار برده «یانگشتر» یرا در معن «نینگ» یشاعر واژه 

 نستانم چیبه ه مانیسل نیآن نگ من

 گاه گاه براو دست اهرمن باشد که

 به کار برد؟ یگرید یواژه یرا به جا یاهر واژه توانیم ایاست که آ نیپرسش ا اکنون

وجود داشته باشد که آن دو  یعالقه ا م،یکه از آن در نظر دار ییو معنا میبریکه به کار م یاواژه نیب دیکه با نکهیا حیتوض   ریخ "قطعا

 دهد. وندیپ گریکدیرا به 

 از انگشتراست. یجزئ ن،ینگ یعنیاست؛  «هیجزئ»باال  تیدر ب« انگشتر»و «  نینگ» انیم یو عالقه  وندیپ

 .میمحدود کن یآن ها را درشمار خاص دینامحدودند ونبا قیومجاز وجود دارد.عال قتیحق انیکه م یو تناسب وندی: پعالقه

  یو معنو یدارد بر دونوع است لفظ یباز م قتیاست که ذهن را از حق ی: نشانه انهیقر

 که در مجاز وجود دارد، عبارتند از: یقیعال نیترمهم

 :هیّجزئ  -۱

 .برندیبه کار م ز،یتمام آن چ یرا به جا یزیاز چ یجزئ

  مثالً

 گفت یم تیب نیریش یرو ادی به

 سفت یزدکوه م یم شهیآتش ت چو
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 هست   شاعر جز را گفته وکل را اراده کرده است.« شعر» «تیب»از  منظور

 :ای و

 هوش دار ،ییچه گوآن وارید شیپ

 گوش وار،ینباشد در پسِ د تا

 از آدم است. یو گوش جزئ دهدیاست که سخن را گوش م ی، آدم«گوش»منظور از  که

 

 :هیّکلّ  -۲

 .برندیاز آن، به کار م یجزئ یرا به جا یزیچ تمام

 از سر است. یاست که جزئ« سر یموها»، «سر»و منظور از « سرم را کوتاه کنم خواهمیم: »ندیگویم یدر زبان عاد مثالً

 اند:در شعر گفته ای

 «دار، سرمشد چو درخت شکوفه دیسپ»

 سر است. یباز منظور از سر، موها که

 

 :هیّمحلّ -۳

 .برندیخودِ آن، به کار م یجارا به یزیو محلّ چ جا

 :ندیگویم مثالً

 : مردمِ شهر...یعنی؛ «او آمد. شوازیبه پ شهر»

 :ای

 آموزانِ کالس...: دانشیعنی؛ «به پاخاست کالس»

 اند:گفته زیشعر ن در

 ...«یچو عذار برفروز ،یبسوز یعالم دلِ»

 مجاز از مردم عالم است.« عالم» که

 :ای

 «گَرد...و برخاست  رانیا برآشفت»

 است. رانیسپاه ا ،«رانیا»منظور از  که

دارند، بر  یکه در آن مکان جا یکسان یعالوه بر گفتنِ مکان و اراده راینوعِ مجاز دانست؛ ز ن،یترگسترده توانیرا م هیّمحلّ یرابطه

 داللت دارد: زین ریز یمجاز یکاربردها
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 چه در ظرف است:آن یکاربرد ظرف به جا -۱-۳

 :ریشعر ز در مثالً

  میتا قضا کن ایرفت ب زیعز وقت

 و جام رفت یحضور صراح یکه ب یعمر

 

 است « شراب» یعنی یجام و صراح اتیمنظور محتو که

 ایو

 را پاک مانهیپ نیا دمیآشام چو

 برِ سر خاک یافتادم زمست در

 جا دارد. مانه،یاست که در پ« شراب» ،«مانهیپ»منظور از  که

 :«شهیاند»و « قصد» یبه جا« دل» ای« سر»کاربرد  -۲-۳

 :ندیگویم یزبان عاد در

 ...یشهی... اند ای: ... قصِد... یعنی؛ «دارد یما سرِ ناسازگار با»

 ای و

 اند:در شعر گفته 

 یا دهیشن بیحضور حاضرو غا ایآ

 است گرید یجمع و دلم جا انیدر م من

 شهی: مجاز از فکر و انددل

 :ای

 یآفتاب دیآن ندارد امشب که برآ سرِ

 می: مجاز از قصد و تصمسر

 (:ی)ابزار هیآل -۴

 .برندیآن، به کار م یرا به جا یکار ابزار

 داشت. ی: دهخدا قلم خوبندیگویم مثالً

 : مجاز از نوشتنقلم

 اند:در شعر گفته و

 گوش باش یستیزبان ن تومرد
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 است چون ابزار سخن گفتن زبان است.« سخن گفتن»مجاز از  «زبان»

 :هیّجنس -۵

 .برندیخود آن به کار م یرا به جا یزیچ جنس

 :مثالً

 و برق پوالد... ریآن باران ت در

 ری: مجاز از شمشپوالد

 شباهت: یرابطه -۶

قامت بلند معشوق، لعل را  یچشم، سرو را به جا یمثالً نرگس را به جا برند؛یبه کار م یگرید زیچ یشباهت، به جا لیرا به دل یزیچ

 .برندیبه کار م بایز یچهره یلب و گل را به جا یبه جا

 مجاز است که عالقه آن شباهت است. زیاستعاره ن نینامند بنابرا یآن، استعاره  م یکاربرد گسترده لیگونه مجاز را به دل نیا

 نمونه: چند

 به سرو اندر چمن گرید ننگرد

 را انداممیآن سروِ س دیکه د هر

 اری: مجاز از انداممیس سروِ

 :ای

 دیباریکه مرو به غربت و م گفتا

 دینرگس تر، به الله بر مروار از

 : چشمنرگس

 : چهرهالله

 : اشکدیمروار

به  هاست ک یبهمشبّه   قتینوع مجاز، درحق نیا رایکرد؛ ز یبررس توانیم زین هیتشب ندیفرا قیاستعاره را از طر ایشباهت  یبا رابطه مجاز

 ذکر مشبه به واراده مشبه یعنی دیآ یمشبه م یجا

 :میتوجّه کن ریز یهابه نکته دیبهتر مجاز با صیتشخ یبرا 

 . میو بشناس میانواع مجاز را بدان -۱

کنکور و مشابه  یهاو حل کردن تست نیشناخت، با تمر نی) ا میبشناس  روند،یبه کار م یمجاز یرا که معموالً در معن ییهاواژه  -۲

 .(دیآیها به دست مآن یحیها و خواندن پاسخ تشرآن

 خود ارزیابی:

 .دیکن یمشخص شده بررس یرا در واژه ها یو مجاز یقیحق یمعنا -۱
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 ناصرخسرو              را یلوفریچرخ ن یآور ریبه ز ردیدرخت تو گر بار دانش بگ : چرخ الف(

 فلک آسمان  :چرخ یمجاز یمعنا .        دارد یابزار مدور که حرکت دوران :چرخ یقیحق یمعنا

  یسعد                  یخواب کردها گذر کردو گذر ن الیچه خ/  یآفتاب دیسر آن ندارد امشب که برآب( 

  الیخ ، قصد،میتصم م، ز: ع سر یمجاز یمعنا                  بخش بدن نیباال تر اس،ر :سر یقیحق یمعنا

 موالنا             اقیشرح درد اشت میتا بگو / خواهم شرحه شرحه از فراق نهیس :   نهیسپ( 

 ، منظور از دل عاشق درد هجران کشیده است.دل :نهیس یمجاز یمعنا     بدن  یانیبخش م ،یقفسه صدر :نهیس یقیحق یمعنا 

 

 .دیمجاز را مشخص کن ریز یدر سروده ها -۲

 یو آتش / خاکستر ادی/ زان مرغ فر دندیبرخاست / د نهیاز خواب دوش / ندان دشمنبدر حلقه شهر   / اموشفردا که آن شهر خ الف( 

 یکدکن یعیشف           سرد برخاست. 

 مردم شهر  یمجاز یبا معنا :شهر .        ققنوس یمجاز یبا معنا :مرغ             ندهیآ یمجاز یفردا با معنا :مجاز 

  میبدیکشف االسرار ؟      دکن ثیرا چه رسد که حد یآب و یزدند که خاک یم یفرشتگان سنگ به وب( 

 انسان یمجاز یبا معنا یو آب یخاک :مجاز

 حافظ             که با ما نرگس او سر گران کرد / دل نباشم نیچرا چون الله خون پ(

 چشم (یاستعار) یمجاز ینرگس به عالقه شباهت با معنا :مجاز

 حافظ        مدارا  یکن یکه نم یچه سود دار نیتو از ا / یچو عذار برفروز یبسوز یدل عالم ت(

 مردم عالم   یمجاز یعالم با معنا :مجاز

  اریشهر       دهد از کرم گدا را  یپادشاه نیکه نگ / زن یخانه عل در نیمسک یگدا یبرو اث( 

 انگشتر  یمجاز یبا معنا هییبه عالقه جز نینگ : مجاز

 

 .دییرا مشخص نما نهیمجاز و قر ریز تیدر ب -۳

  یمبسطا یفروغ      را  گره گشاف زل ییگشا کدگریکز  / دیگره گشا یفلک ز کارم وقت  دست

  (هیبا عالقه کل)ست دنه  ردیگیگره گشودن که توسط انگشت صورت می  نهیبا قر دست مجاز از انگشت

 

 .دیینما یبررس یو ادب یرا از نظر فکر ریز تیب -۴

 جامی     غم است برم وهیم نیدرخت هم نیوز ا / دار سرم شد چو درخت شکوفه دیسپ

 )غم گرایی، ذهن گرایی و توجه به دنیای درون(و اندوه  یریپی.  جوان امی: تاسف از دست رفتن ا یفکراز نظر   ✅
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ی غم، سرم چو شکوفه دار  : میوه هی/ تشب ی/ بر و سر : جناس ناقص اختالف و درخت و شکوفه وهیم مراعات نظیر بین : یادب از نظر ✅

 مجاز: سر با معنای نانهاده مو  / مجاز: درخت در مصراع دوم به عالقه شباهت با معنای نا نهاده سر. / سپید شد.

 

 وزن بیت زیر را مشخص کنید: -۵

 سعدی              دیام ز عفوم مکن نا ایخدا                 دیاال ام اوردمین بضاعت

 

 مید اُ ال مِل دَ وَر یا نَ عَت ضا بِ

 مید اُ نا کُن مَ وَم عَف زِ یا دا خُ

U - - U - - U - - U - 

 

 بحر: متقارب مثمن محذوف     . فعل فعولن فعولن فعولن:  وزن ✅

 




