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 چکيده
چیزی است به چیزی دیگر. تشبیه مانندگی مبتنی بر کذب است مانند کردن  علم بیان تشبیه، در

دیگر شبیه نیستند یا الاقل شباهتی همراه است؛ یعنی باید دو چیز را که در واقع به یک اغراق یا با

ر شباهتی را ادعا و برقرار یا آشکا شاعر یا نویسنده هم ماننده کنیم. در تشبیه،آشکارا ندارند را، به 

چون مخیل  -ای که تمام ارکان تشبیه را داشته باشد اما مبتنی بر صدق باشدکند؛ بنابراین، جملهمی

 مخیل جمله چون «است شغال مانند سگ»آید. مثالً در جمله نیست، تشبیه نیز به حساب نمی

 تشبیهیاند، تشبیهی روی نداده است. اما جمله از یک گونه شغال و سگعالم واقع هم در و نیست

 آن به منطقی دید در کسی و شودمی اعجاب باعث و نماید،نمی درست ظاهر به که است ایجمله

ر در تکامل و ترقی اشعار فارسی د فراوان  تاثیر زیبائى ورسائى تشبیه در شعر فارسى    .ندارد باور

 مهارت أرایهای وبر شعرای فارسی بر کسی پوشیده نیست. گسترش زبان و ادبیات    ان گوناگوندور

 مل وکات به اوج رسید ه است.  ادبیات  در سرودن اشعار و کثرت آن سبب گردید تا  شاعران بالغی

کاربرد صور أرایهاى ادبى یکی از مهارت های  ان عصور مختلف است.تمام عیار شعر فارسی در دور

، تصویرهای گوناگون، تشبیه مهمترین ندسته شاعران  خیال، از جمله تشبیه و استعاره در اشعار

هایش د. با بررسی هایی که از سروندبدان عالقه نشان دادشاعران زبان فارسى نوع تصاویری است که 

از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی اند که در انواع مختلف  زیبائى به عمل آمده، اکثر تشبیهات 

ورسائى   زیبائىآن، از جمله: تشبیه مضمر، تفضیل و... بکار رفته است. این مقاله قصد دارد  تشبیه 

 انروده های شاعربررسی کند و به اهمیت و انواع آن در س شاعران را در اشعار در شعر فارسى  

 .بپردازد

 .شعر -عناصر تشبیه  - صور خیال - استعاره -تشبیه اژگان کليدي:و
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 سيالوىمحمد 

 دانشگاه بغداد/ دانشگده زبانها خارجی/ گروه زبان وادبیات فارسی      /دکتر دانشیار
 

  نام نویسنده مسئول:

 سيالوىمحمد 

 )نقد وبررسى نمونه اى( رسائى تشبيه در شعر فارسى زيبائى و
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 مقدمه
ابهاى ه کتچر گ مایید. اپینقد شعر فارسى باتمام کوششهائى که در بارهُ آن صورت گرفته است هنوز مراحل نخستین رشد خود را مى 

عضى ند تذکره ها وکتابهاى تاریخ وبچیزى جز نقد شعر نیست وچمعانى وبیان وعروض وقافیه که از دیرباز تاکنون نوشته شده است.موضوعشان 

ارهاى کیش از کارهاى انجام شده است , وپرداخته اند . با این همه کارهاى انجام نشده پآثار دیگر نیز جسته وگریخته به تحلیل شعر شاعران  

 انجام شده نیز همیشه درست ودقیق وعلمى نیست ودر بسیارى از موارد بانقص ونارسائى توأم بود . 

تحقیق در بارهُ معیارها وموضوعات نقد شعر از قبیل تشبیه ومجاز واستعاره وانسجام وغیره , باید شاهکارهاى درجه اول واشعار نوابغ 

شک  ر .بىگباشد ,ودر تدوین قواعد مربوط به نقد باید به روح شعر فارسى توجه کرد نه به جیزى دیشعر را اساس کار قرارداد , نه هر شعرى 

وهشهائى که در عربى وزبانهاى فرهنگى صورت گرفته است نیز باید بهره جست,قواعد شعر دیگران را میتوان بردو دسته پژدر این مورد از 

باید مورد استفاده قرار گیرد ودیگر قواعدى که باشعر فارسى سازگار نیست وسنجش شعر تقسیم کرد,یکى أنها که منطبق باشعر فارسى است و

 فارسى باأنها أشتباه عظیم ومایه گمراهى است.

نویسندگان کتابهاى نقد شعر فارسى همیشه این اصل را مراعات نکرده اند ,یکى انها را باقانون اساسى ادبیات جهان وحکمى ازلى وابدى 

ون فردوسى,نظامى,مولوى,سعدى وحافظ چه نه قابل افزایش است ونه سزاوار نقصان واز سوى دیگر در کارخود به شعر بزرگان نداشته اند کپ

 کمتراستناد کرده اند.

ش از صنایع دیگر ادبى مورد بحث قرارگرفت که درزیبائى کالم بسیار مؤثر ودر حقیقت از مهمترین پیبه این علت تشبیه واستعاره 

 قطعه شعر زیبائى را نمیتواند یافت که در ان تشبیه واستعاره نباشد. چش سخن به شمار میروند.به همین دلیل است که هیعوامل أرای

 أرکان زيبائى تشبيه:-1
یرد واین عوامل که در عین حال جداکردنشان از هم کار اسانى گأرکان زیبایى تشبیه ورابطه أن باساختمان تشبیه مورد مطالعه قرار می

 عبارتند از:  نیست

یده پیچت ور نه سخن سسگیرد وگنخستین شرط زیبائى تشبیه واستعاره است که در کالم زیبا وفصیح قرارفصاحت وبالغت کالم:-أ

بیهات راست از تشپند هم بدیع وتازه باشد,زیبا نمى شود,مانند نثر تاریخ وصاف ودره نادره که چوناساز تنها بوسیله  تشبیه واستعاره ,هر 

 نین نیست. تکلفهاى نامطلوب وتعقیدهاى لفظى ومعنوىچواستعارات تازه مى بایست بهترین وزیباترین أثار ادبى فارسى باشد  در حالیکه 

  رشاسبنامه وخاقانى واشعار سبک هندى وجود دارد.     گاست ,وبسیارى از تشبیهات در 

 أبستنى به مریم عذرا برافکند        أن عده دار بکر طلب کن که روح را        

  1اورس ریزهاى منقا برافکند گلو             گه ازگطاووس بین که زاغ خوردو أن

 یز وزیبا خواهد بود.گر خالى از تشبیه واستعاره هم باشد شورانگسخن فصیح ا

 2عبادت بجز خدمت خلق نیست                      به تسبیح وسجاده ودلق نیست 

 3رز سام أمده است                  جوان است وجوباى نام أمده است گیى که بانب

کالم  ر که همان فصاحت وبالغتگاین تشبیه واستعاره به خود وبه تنهاى براى زیبا کردن سخن کافى نیست,وباید         باشرایطى دی

 رشاسبنامه اسدى طوسى بیش از شاهنامه است.گیه واستعاره در ر نه تشبگردد.زیباىى شعر   فردوسى وسعدى نیز همین است وگباشد توام 

 4ان أبنوسگوچوى عاج درخم  گون چیسوى تابدار                     گستان یار درخم پ

 5ون بوسه نسیم که بر أب میدود چاه شتابان به جهره ام                  گمیلغزد أن ن

 6به رامین در رسید او را فروداشت         نداشت              پلبرك گبهره بربرف را 

 

ه ر نه شعرى کگ:شعر وادبیات زیبا ودرخشان أن است که بیان کننده اندیشه هاى عمیق واحساسات عالى باشد,وا هانديش  ىژرف-ب

میق یتواند باشعرى که معانى عند فصیح وبلیغ وهرقدرداراى تشبیهات واستعارات زیبا باشد نمچوتازه اى در أن نباشد,هر  ژرف اندیشه ومعناى 

   یز وزیبا هستند مانند:  گونه اشعار بدون تشبیه واستعاره هم شور انگوعواطف رقیق باشد.این 

                                                           
 134تهران,ص 1331دیوان خاقانى,تصحیح ضیاء الدین سجادى,زواره,  1
 111تهران,ص 1341مصفى,معرفت,دیوان سعدى,به کوشش مظاهر   2
 225تهران,ص 1314اب بروخیم,چ,1شاهنامه فردوسى, ج   3
 412همان,سعدى,ص  4
 22تهران,ص 1311مرمر,سمین بهبهانى,  5

  451تهران,ص 1314انى,تصحیح مجتبى مینوى,بروخیم,گرگویس ورامین,فخر الدین اسعد 6 
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       1وجود ما معمائى است حافظ                             که تحقیقش فسون است وافسانه

 1ر میکنندگخلوت میروند أن کار دی ون بهچ      واعظان کاین جلوه بر محراب ومنبر میکنند    

 دان میشود.مانند این رباعیات خیام:نچر باآرایشها ادبى مثل تشبیه واستعاره همراه باشد زیبائیشان  دوگونه سخنان اگولى این  

 و سرو باالست مراچون الله رخ وچوروى زیباست مرا                گند که رنچهر 

 ه  أراست    مراچك             نقاش  ازل  بهر معلوم  نشد  که  در طربخانه  خا

 جامى است که عقل أفرین میزندش              صد بوسه  مهر  بر جبین  میزندش

 9نین جام  لطیف            میسازد  وباز  بر  زمین  میزندشچرد هر گاین کوزه   

 وسخن بازى أن بیشتر است وبه تنى نیم جان مى ماند.شعرى که معنى أن اندك وتشبیه واستعاره اش بسیار باشد جنبه لفظى 

 

در کتابهاى معانى وبیان قدیم آمده است که بهترین تشبیه آن است بر اثر کمال مشابهت بتوان جاى مشبه ومشبه مشابهت کامل:-ت

 ل, مثال براى تشبیه شب به زلف است :گبه را عوض کرد مانند تشبیه زلف به شب وروى به  

    11اکى رخان تو ماند پد روز به  پیزلفکان تو ماند                   س شب سیاه بدان

 یا بر عکس مانند:

   11رد مه خط سیه کار ندارى دارى              روز روشن به شب تار ندارى دارىگ

 یا تشبیه شاعر به شمع وبر عکس:

  12تو مرا امانى ومن هم مرترا مانم همى          دشمن خویشیم هر دو دوستدار انجمن 

فته  مى شده است که بین مشبه ومشبه به مشابهت کامل باشد به نحوى که این دو میتوانند درهم گتشابهه در قدیم به نوعى تشبیه 

 بیامیزند وموجب اشتباه شوند .

ند چ ل أن است که بین أنها گر باشد تشبیه کامل تر است ,مثال سبب زیبائى تشبیه روى یار ه وجه مشابهت بیشتر ومتعدد تچهر  

قابل   رگر لطافت سوم طراوت وبین بت ومعشوق نیز وجه شبه هاى متعدد وجود دارد , یکى زیبائى دیگوجه اشتراك است یکى زیبائى دی

 نه,عین.وهمانندى کامل داللت میکنند نیز از قبیلند.عبارتند از عینا,درست, بعیدلى.تشبیهاتى که باکلماتى که برعینیت گرستش بودن سوم سنپ

 

ر ادبى وبدیع توأم باشد,زیباتراست,مثالانسجام وروانى,تناسب گتشبیه واستعاره به اصطالح اهل ادب باصنایع دیارايش تشبيه: -ث

ساکه این کار ه بچمان زیباتر از یک تشبیه ساده است گمراه باشد. بیومراعات نظیر,تضاد,اغراق,کنایه,تجنیس,ارسال مثل,تلمیح,تأکید وغیره ه

مانند  گر کالم موجب میشود که تشبیهى مکرر ونارسائى است. بسیارى از شاعران بزرگیعنى توأم شدن تشبیه واستعاره بازیبائیهاى دی

این خود نیز راست, وگدى باروانى وانسجام وصنایع دیسعدى,فردوسى وحافظ بیشتر در ابداع تشبیهات نیست بلکه در توأم کردن تشبیهات عا

 نوعى نو اورى وابداع است.

ر ادبى سخن شناس را به اشتباه مى اندازد,که  تشبیه واستعاره است یاعوامل گاهى توام شدن تشبیه واستعاره باصنایع وارایشهاى دیگ

ن ومجموعه کالم است که اثرشان را تاسر حد اعجاز رسانده است.وأنها ر ویا همه أنها .عامل زیبائى شعر این سخنسرایان )أن( وترکیب سخگدی

ش نیاورد. یپیزى که ما ان را )ستیزأرایشها( مى نامیم در شعر گى کالم نشود وگیدپیچامى ارزش دارد که موجب تکلف وگر تاهنگباصنایع دی

یزى وزیبائى گتشبیهات وصنایع ادبى باهم بى انکه درخیال ان رفتنگنبوغ فردوسى ,سعدى,حافظ وخیام در همین معنى بوده است ,یعنى به کار 

 دید أید. پواستوارى سخنشان اندك نارسائى 

 

ر توأم با فصاحت وبالغت باشد ازمهمترین عوامل رسائى وکیرائى آن است وبر عکس تکرار وابتذال گى تشبیه اگتازى تشبيه :گتاز -ج

شم را چراکه بازقد را به سور وزلف را به مار وگاز تشابه هاى نازسائى وضعف تشبیه به شمار میرود وانتقاد نو آوران به بعضى از شاعران سنت 

ون چاست . زیرا بنیاد شعر وهنر بر ابداع ونو آورى استوار است وتقلید وتکرار از دشمنان بى س تشبیه میکنند درست وبرهمین اساس گبه نر

                                                           
 291ص  ,1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران - 1
 135همان, ص - 1
 31,ص1331اه اندیشه,تهران گنقد ادبى,دکتر عبد الحسین زرین کوب,بن- 9

 56تهران,ص  1345تشبیه وتعبیرات شاعرانه در باره شب وتاریکى )مقاله( مجله وحید, مرداد ماه  - 11
 46تهران,ص  1342اب امیر کبیر,چدیوان کامل فروغى بسطامى, تصحیح دکتر حسین نخعى,  - 11

 11,ص 1331هرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,چدیوان استاد منو - 12
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وید: ))نخستین کسى که روى معشوق را به کل تشبیه کرد شاعر بود گراى هنر ند. یکى ازشاعران فرانسوى ) زراردونروال( در این باره میچو

س از این خواهیم دید پنانکه چباره اى از حقیقت را در بردارد اما مبالغه آمیز است زیرا  هچرگاین بیان ا 13نین کرد بیشعور((چوآنکه دوباره 

باشد حافظ  نینچر گتشبیهات مکرررا هم باشرایطى میتوان زیبا کرد . بنابراین اقتباس تشبیه همیشه دلیل بیشعورى شاعر نیست زیرا ا

رده اند )مانند لب لعل قد سرو وسنبل مو ودهها مانند آن( وباید آنان را از بیشعوران وسعدى هم بسیارى از تشبیهات واستعارات دیکران رابکار ب

 شمرد درحالى که آنان ازهر شاعرى شاعر ترند. 
ر ادبى از قبیل انسجام ,تناسب ,اغراق گى ونوى تشبیه واستعاره از عوامل اساسى درخشش وزیبائى أن است ,اما آرایشهاى دیگتاز

ر موجب رسائى وتاثیر ولطف یک تشبیه مکرر میشود.از این راه نو آورى وابداع در تشبیه واستعاره یکى نیست گودهها عوامل دی,مبالغه,تاکید 

سواد  ران را بکار میبرد بىگبلکه بیشمار ومتعدد است به همین جهت نمیتوان سخن نورمال را در بست قبول کرد. هر شاعرى را که تشبیه دی

شبیهات ر نه توام کردن این کونه تگران است وگر تشبیهات واستعارات اوست ستعمال نامناسب وبدون ابداع تشبیهات دیخواند.نشانه ضعف شاع

کار ان راهنرمندانه بابداع بگذشتگر موجب تکامل تشبیه است.,اما تشخیص این که کدامیک از شاعران تشبیهات گیا ابداعات ونوآوریهاى دی

هنرى نشان نداده اند مستلزم تامل وارزیابیهاى دقیق است,وزمان در این امر داور خوبى است .بااین سخن نمى  برده اند ,وکدامیک در این کار

اشد بخواهیم به ناشاعران جواز تکرار وتقلید وسرقت تشبیه بدهیم ,بلکه تاکید میکنیم که تکرار تشبیه به هر حال از رسائى وقوت آن کم یابى ن

اك کنند وارزش آنها را باتشبیهات کامال تازه وبدیع برابر پهره تشبیهات کهن ومکرر چکامال ابتذال ونارسائى را از  ونه ارایشها نمیتواندگ,این 

 سازند. 

یز خود را از دست میدهند وبه صورت لغت جارى در مى آیند گبعضى از تشبیهات واستعارات از کثرت تکرار جنبه هنرى وخیال ان-1

 شم وقد وزلف وغیره .چا مانند آنها به جاى س ,سرو, سنبل ودههگمانند نر

رى راخوانده گه شعر دیگاهى این کار بر اثر توارد است وشاعران وسخنوران بدون آنگتکرار تشبیه همیشه حاصل اقتباس نیست بلکه -2

ى باهم ارتباط چه شاعران که هیباشند عین تشبیه او را به وجود مى آورند . این امر بخصوص از تشبیهات واحدى که در دوزبان مختلف وبوسیل

 رده سیاه در شعر شاعران.پ رده تیره وپ نداشته اند به وجود آمده است ثابت مى شود مانند تشبیه شب به 

 یرد.گاه صورت میگانه وجه وقت نا آگى مى بخشد معلوم نیست کى اگفتیم به تشبیهات مکرر رنک تازگتصرفاتى که --3

 

 صنايع تشبيه وزيبائى -2 
 ى وزیبائى مى بخشد همانهایى است که به ترتیب اهمیت میاوریم:گیش از همه به تشبیه درخشند پصنایعى که 

شم میخورد وهاله اى از تصویرها به نظر میرسد که به کالم درخشش چ:  در بعضى از شعار زنجیرى از تشبیهات به  تشبيه واستعاره-أ

 ردد.    گنهان شدن معنى نمیپین تشبیهات موجب گرننین است,هاله چ اهگخاصى مى بخشد شعر فردوسى 

 14رم شیران کمندچنک اندر از چیلى بلند                      به پشت پیکى کوه بر  

 15شت  قارپسترد  یاقوت  بر گو خورشید بر زد سر از کوهسار               یچ  

 16لنک آمده است پرم چآمده است               که جوشنش  گى به جنگزدریا نهن  

ونه استعاره ها همیشه باید قرینه اى در کار یاشد, وآن گیر است زیرا در اینگشم چهاله تشبیهات وتصویرها در استعاره مکنیه بیشتر 

 ر است.گقرینه معموال خود استعاره اى دی

  11رده اى  زد  زدیبار  زردپو خورشید بر کشور الجورد                   سرا  چ

رده زدن( قرینه براى تشبیه خورشید به آدم است,خود استعاره مصرحه است ودیباى زرد نیز استعاره اى پاستعاره مکنیه)وسرا خورشید 

 یز وافسون آمیز میشود.   گى وابداع توأم باشد ,که کالم بیش از بیش دل انگزنجیر تشبیهات واستعارات باتازر است.گدی

 11یک شب ترا زمرمر شعر آفریده ام          یرم وباتیشه خیال        پیکر تراش پ

                                                           
ه در زبان تکرار وکثرت استعمال سخن چ( هرinformationزبانشناسان نیز این امر را در شرایطى تایید میکند به این معنى که بر طبق نظر یه در  رسائى سخن )- 13

نویسنده  Element de Linguistique Generalبیشتر باشد معنى ورسائى أن ضعیف تر میشود.تشبیه واستعاره وشکلهاى ادبى از این قانون عام زبان بیروى میکنند. 

A. Martinet,  1962اب سوم, چ,111ص    
 695ران,صته 1314اب بروخیم,چ,1شاهنامه فردوسى, ج  - 14
 359همان ,ص - 15
 314همان ,ص  - 16
 931همان,ص  -11
 11ص 1336اب نیل ,چور,گنادر,نادربور,شعر ان - 11
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ن تشبیهات ر ایگین میسازد که آن را )سیتز تشبیهات(مینامید .واگاهى برعکس اجتماع تشبیهات واستعارات سخن رامبهم وکالم را سنگ

 شم میخورد.چتازه بدیع باشد ولى این ستیز وتداخل بیشتر به 

 19 نج  فراسیاب  به  سیما  برافکندگکیخسروانه جام زخون سیاوشان                 

ه استعاره ها چر گهره است,که ا چنج فراسیاب به ترتیب استعاره براى جام شراب وشراب وسرخى گ کیخسروانه ,جام وخون,سیاوش و

 بدیع است اما درك زیبائى آن آسان نیست.

 

ال یده نمیکند بلکه از غرابت وابهام دور است.مثچیپ: یکى از عوامل زیبائى شعر روانى وانسجام این صنعت نه تنها تشبیه را انسجام -ب

 براى توام شدن تشبیه بدیع تازه باانسجام: 

 21ردن  بند  توگخواب مى بینم که مروارید ماه                   مى درخشد روى   

 ومثال براى انسجام وتشبیه مبتذل: 

 21یسو کمند                      به  باال  به  کردار  سرو  بلند گدوا برو کمان ودو  

 

یهات متراکم ینى باتشبگاهى از سنگى شعر وتشبیهات آن نمیشود بلکه گیدچیپ : نیز از صنایع است نه تنها موجب تکلیف واغراق-ت

 ر آسان نیست.گرفته ام به طورى شامل مبالغه وغلو است وجدا کردن مبالغه واغراق وغلو از یک دیگوسیع تر میکاهد.اغراق اینجا بمعنى 

  22رید بر  اوزار هم  تخت عاج گرا کشت خواهى کسى را که تاج                بچ

          23رد  همى پفتى  بدرد   همى                زمین  باسواران  بگدل  کوه  

ر این اغراق در خود تشبیه باشد اثر آن بیشتر است یعنى طورى باشد که اجتماع مشبه ومشبه به در ذهن به سختى به تواند تحقق گا 

 اك( در این بیت :پیابد مانند تشبیه )تن(به )جان 

 24فتى  که  بهره  ندارد  زخاك گ اك                   توپروانش خرد بود وتن جان 

 

ر باتشبیه واستعاره توام گرى هم دارد تلفیق, ایتالف وتناسب, آوردن معانى متناسب در سخن است ,واگونام دی: مراعات نظير -ث

باشد,به زیبائى کالم مى افزاید معانى متناسب ممکن است براى مشبه یامشبه به یاوجه شبه وباهر دو یا هر سه آنها آورده شود .مثال ذکر 

 مالئمات مشبه به:

 25روانه پروانه                 مر از حال تو باخویش  پشت گع راغ روى ترا شمچ

 ومثال ذکر مالئمات وامور متناسب بامشبه ومشبه به هر دو :

 26ر برك عیش میطلبى ترك خواب کنگخورشید مى زمشرق ساغر طلوع کرد          

 

یزتر ولطیف تراست . این آرایش درشعر حافظ گخیال انیز,از اقسام مراعات نظیر است ولی از آن گ:یا صنعت خیال ان ايهام تناسب -ج

وخاقانى بسیار است وآن عبارت از آوردن لفظى است که بیش ازیک معنى دارد وبین معناى مخفی ,ودوم آن یعنى معنائى که در عبارت مراد 

 ر تناسب ومراعات نظیر باشد مانند )هوا ومحراب( در این بینها شعر امد:گنیست باکلمات دی

 21ل وسرو         به هوادارى آن عارض وقامت برخاست گمن باد بهارى زکنار چدر 

 21درنمازم خم ابروى تو بایاد آمد              حالتى رفت که  محراب  به فریاد آمد

                                                           
  133تهران,ص  1331دیوان خاقانى,تصحیح ضیاء الدین سجادى,زواره, - 19
 44,ص  1341مشیرى,فریدون, ابر,تهران  - 21
 1963مسکو پاچ114, ص  2ج  شاهنامه فردوسى, - 21
 651تهران,ص  1314اب بروخیم,چ,1شاهنامه فردوسى, ج  - 22
 116همان ,ص  - 23
  1963مسکو پاچ114, ص  2ج  شاهنامه فردوسى, - 24
 296, ص1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  - 25
 213همان ,ص  - 26
 11همان ,ص  - 21
   111همان ,ص  - 21
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اهى این گتضاد یا طباق یاتکافؤ رانیز میتوان نوعى مراعات نظیر دانست منتها مراعات که بین دو کلمة رابطة تضاد باشد . تضاد : -ح

 اه تشبیهى بر قرار میشود:گتضاد بین دو استعاره یا دو دست

 29رفت       زخیل شادى روم رخت زداید بازگملک دل ب گه زنپون سچغمى که 

 31ون کنم چکنم                        سایه ام بى تو صبورى  ون چ آفتابى ازتو دورى 

  31رد مه خطى سیه کار ندارى دارى                روز روشن به شب تار ندارى دارىگ

کاهى تضاد بین اجزاء یک تشبیه است که دراین صورت تشبیه رابه اوج زیبائى خود میرساند واین تضاد ممکن است بین دو وجه شبه 

 نند )دشمن, دوستدار,دل خونین ولب خندان( در بیتهاى زیر :باشدما

 32تو مرا مانى ومن هم مرترا مانم همى                 دشمن خویشیم هردو دوستدار انجمن

 33اندرخروش.  گنچوچرت زخمى رسد آئى گوجام            نى چبادل خونین لب خندان بیاو هم 

 یا بین مشبه و مشبه به است مانند تشبیه شب به روز در این بیت : 

 34امشب به راستى شب ما روزروشن است        عید وصال دوست على رغم دشمن است.

 کاهى بین دو مشبه به یک  تعلق  مشبه دارد مانند :  

 35اى شم بد دور که بس شعبده باز آمدهچآب وآتش به هم آمیخته اى از لب لعل        

 یعنى این تضاد اصال بین هیجیک از خود ارکان تشبیه نیست ویا بین یکى از ارکان تشبیه و کلماتى غیر از انهاست .

 

 :مانند این بیت که وجه شبه آن کنایه است :کنايه اويهام  -خ

 36ر زروى تو عکسى به جام ما افتدگحبابوار براندازم از نشاط کاله                         ا

 ان زاتش بتافتگون دست یافت                  درون بزر چداندیش بر خرده ب

 31شن سوختنگبه خرده توان آتش افروختن                            بس آن که درخت 

 

 : تجنيس ارسال مثل وتلميح -د

 31شم خالیق زخوابچشمة آفتاب                             فروشست چدمى رفت تا  

 ر مثل رایج مشبه به واقع شود بر زیبائى کالم مى افزاید :گار بخصوص اواین ک

 39س دیوارپاى بست آمده است پفتار                        گهى گاول اندیشه وان

 ر مشبه به حاصل حکایتى باشد که شاعر به آن اشاره میکند تشبیه را زیبا خواهد کرد:گه اژواین کار نیز بوی

 41ه غم ازطوفانش چدست دردامن مردان زن واندیشه مکن     هرکه با نوح نشیند 

 دربیت زیر شخصیت هاى داستانى وملى به صورت استعاره بکار رفته است :

 41شاه ترکان سخن مدعیان مى شود           شرمى از مظلمة خون سیاووشش باد

 ویا خود حافظ است .گازسیاووش  ادشاه وقت )مثال شاه شجاع( وغرضپکه مراد ازشاه ترکان 

                                                           
 111همان,ص  - 29
 66,ص 1341دکتر مشکور,طهران منطق الطیر,عطار,تصحیح  - 31
 191,ص 1342دیوان کامل فروغى بسطامى,تصحیح دکتر حسین نخعى,امیر کبیر, - 31
 11,ص1331هرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,چدیوان استاد منو - 32
 194, ص 1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  - 33
 316تهران  1341,معرفت,وشش مظاهر مصفىگدیوان سعدى,به  - 34
 292همان, حافظ ,ص  - 35
 11همان ,ص  - 36
 23,ص1341بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران  - 31
 23,ص1341بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران  - 31
 161ص 1341وشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران گدیوان سعدى,به  - 39
  191همان ,ص - 41
  13, ص1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  -41
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یش دیدیم ونیزاین شعر که در آن تضاد وایهام تضاد پاهى نیز تشبیه با جند صنعت توام است مانند بسیارى ازابیاتى که درمثالهاى گ

 ست( هم هست: پ)بین باال و

 42ستپلند او باالى صنوبر پیدا                  وزقد پدر نعل سمند اوعکس مه نو 

 

 واع تشبيهاتان -3
رده میشود زیرا مشبه ومشبه به عین هم پاهى مشابهت به دست فراموشى سگاهى تشبیه باتأکید ومبالغه توام است ودراین موارد گ

 نین تشبیهاتى را میتوان برروى هم برسه قسم تقسیم کرد : چر به نظیر میرسند . گومتحد بایکدی

أکید امى است که تشبیه باکلمات واداتى که برتگاین درهن -تشبیه به معنى محدودفت که اى نسخه بدل تأکید گ: تشبيه تاکيدى-1

 فتى, یا :گداللت میکنند توام باشد . از این عیناً , به راستى , درست, درست وراست, بعینه, تو

 43امشب به راستى شب ماروزروشن است    عیدوصال دوست علیرغم دشمن است

فتیم بعضى از کلماتى که میتوان آنها را گبیش ازاین  44 ست     دشمن خویشیم هر دودوستدارانجمنتومرا مانى بعینه من ترامانم در

 ازادات تشبیه نیز به شمار آورد بر تأکید نیز دالت میکنند مانند : نسخه بدل , جلد سوم وعطف بیان دراین ابیات ایرج میرزا :

 سوم از قمرو مشترى رى                       جلدپفت که اى نسخه بدل از گ

 45منچل و سرووسمن                      جملة تأکید زباغ و گعطف بیان از 

ه ونه جمله ها ممکن است )دبله( یا )دبل( بگتشبیه درعباراتى که به وسیله جملة اى تصحیح مى شوند نیز جنبه تأکیدى دارد . در این

 ست فرشته استعنوان عامل تصحیح بیاید یانیاید مانند : او آدم نی

 46نه مردم شمر بل زدیو و دده                           دلى کو نباشد ز درد آزده

 

ام ند قسم تقسیم کرد که از اقسچوآن تشبیهى است که باغراق ومبالغه توام باشد و آن را میتوان به  –: تشبيه ترجيحى واغراقى-2

 یرد :گمی ند وسیله صورتچ آن را تشبیه تفضیلى یابرتر شمرد واین نوع تشبیه بهآن نوعى است که مشبه برتر ازمشبه به است ,ومیتوان 

 ل وا , سخنان شیرین تر از قند. گمانند روى لطیف تر از  –با صفت تفضیلى-الف

 41 گنده تراز دود           بربالش من ریخته آشفته وشبرنچیپره افشانتر وگزلفش 

درجملة منفى یاانکارى به طورى که برترى مشبه بر مشبه به وفروترى مشبه به ازمشبه باعوض کردن جاى مشبه ومشبه به -ب

 آشکارشود :

 41و قد معتدلت نیست              اینهمه وصفش که میکنند به قامتچسرو خراسان 

 49ندارم که همتاى تو باشدپر خورشید در مجلس نشیند                       نگو

 51ینگون درخشان نچ ین                    میان بتان چبه ون او نبیند چ بت آراى 

 اهى به جاى جملة منفى جملة استفهامى بکارمیرود منتهى استفهامى که انکار آمیز باشد مانند:گ

 51ن ابروى زیباى تو باشدوچکه دارد در همه لشکر کمانى                        که 

 ن , رشک برى .باکلماتى مثل رشک, غیرت مانند رشک جنا-ت

  52ى/ دلبرى درحسن وخوبى غیرت ماه تمامگکى رشک آب زنداپشاهدى درلطف و

                                                           
  21همان, ص - 42
 316,ص1341وشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران گدیوان سعدى,به  - - 43
 11,ص1331هرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,چدیوان استاد منو - 44

 45طهران,ص 1324ابن سینا,  پاچافکار وآثارایرج,  - 45
 111تهران,ص 1314اب بروخیم,چ,1شاهنامه فردوسى, ج  - 46
 41,ص1333اب امیر کبیر ,طهرانچرها,از فریدون توللى,  - 41
 413,ص1341وشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران گدیوان سعدى,به  - -41
 431همان ,ص  - 49
 61تهران,ص 1314اب بروخیم,چ,1شاهنامه فردوسى, ج  - 51
 431,ص1341وشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران گدیوان سعدى,به  - 51
 211,ص1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  - 52
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 نین با تعبیراتى مانند سبق بردن, خجل شدن , شرم کردن قیمت بردن, چهم -ث

 اط میشود:استنبست بودن , فارغ کردن ومانند آنها که برترى مشبه برمشبه به یا فروترى مشبه به از آن پجلوه شکستن, درنوشتن , 

 گکه یاقوت تو بیرون آمد ازسن                   گدل شکر درآن تاریخ شد تن

  53قمر در نیکوئى دلدادة تست                         شکر موالى موالزاده  تست

 کدچشم آسمان بچون آفتابت اندر صبح        ستاره خون شد ازچهرة چزشرم 

 54لفروشمگفتا که شرم بادت ازروى گلشن      گه فتم که باتوخواهم روزى روم بگ

 55رفت ازخجلت   سرو سرکش که به نازاقدوقامت برخاستگا بر نپیش رفتار توپ

 56اکى ابلیس در وى خجلپدلیرى سیه جامه اى سخت دل                        زنا 

 ند وبه هوادارى ازآن برمیخیزد:ل وسرو برتر میداگدراین بیت لطیف حافظ باد بهارى عارض وقامت ومعشوق را از

 51ل وسرو     به هوادارى آن عارض وقامت بر خاستگمن بادبهارى زکنار چدر

 وید:گل وسنبل نمى گر سخن ازگهره وموى دلدار سعدى وزیده باشد دیچوبادى که بر

 51ل رخسارآئىگربر آن سنبل زلف وگل وسنبل نکنى           گراى بادحدیث گدی

تشبیه اغراقى آن است که تشبیه باتعجب توام باشد. تشبیهاتى که مشبه به آن وسیلة )یا( به مشبه عطف میشود تعجب ازاقسام  -ج

 ار شبهه وتعجب میشود . مثال براى تشیهات توأم باتعجب:چازاین قبیل است. دراین موارد براثر کمال مشابهت ذهن د

 59بر من یاخیال درنظرمندانم این شب قدراست یاستاره روز              توئى برا

 61شمه روید چل برگفتم که گشمه شوید                  غلط چل راگعجب باشد که 

ذهن به وجود یزى درگازاین قبیل است تشبیهاتى که دو وجه شبه متضاد داشته باشد . شک نیست که جنین تشبیهاتى تعجب خیال ان

 بین انسان وجامند : میآورد مانند )دل خونین, لب خندان( که هردو وجه شبه

 و جام   چبادل خونین لب خندان بیاور هم

 61اندرخروش گنچوچرت زخمى رسد آئى گنى                                                      

 یا دراین بیت که مشبه )لب( دومشبه به متضاد )آب وآتش( داردکه شاعر خود آن تشبیه را نوعى شعبده بازى دانسته است: 

 62شم بد دورکه بس شعبده باز آمده اىچآب وآتش به هم آمیخته اى ازلب لعل             

درکتابهاى بیان قدیم آمده است که استعاره ازتشبیه  رساتر است )االستعارة ابلغ من التشبیه والکنایه  – تشبيه اتحاد وفراموشى: -3

عمیم رهم تگومشبه به وفراموش شدن تشبیه است . میتواند در بارة تشبیهات دیزیرا دراستعاره دعوى اتحاد بین مشبه   63ابلغ من التصریح(

 شم میخورد از این قبیل:چیش به پر ازتشبیهات نیز کم وگیابد زیرا این کارمنحصر به استعاره نیست ودر برخى دی

تشبیه درموارد تاحدى به استعاره نزدیک است.از ساختمانهاى که براى تشبیه بدون ادات نزدیکى به استعاره –حذف ادات تشبیه -أ

 یشتر است .پوفراموشى تشبیه 

 در تشبیهات که مشبه از سنخ مشبه به یاعین آن شمرده شده است,جنبه تاکیدى -ب

 وفراموشى تشبیه وجود دارد.

 ه فراموشى تشبیه استوار دانست :ایپتشبیهات مضمر را نیز میتوان بر-ج

   64را الله بود بخون کفنچر منم گیرهن      تشنه اپه دریده چرا غنچر منم گعاشق ا

                                                           
   45هار مقاله,از نظامى عروضى سمرقندى,باب دوم, صچ - 53
 139,ص1342دیوان کامل فروغى بسطامى,تصحیح دکتر حسین نخعى,امیر کبیر, - 54
 11,ص1321قزوینى ودکتر غنى,تهران دیوان حافظ,تصحیح  - 55
 131,ص1341بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران  - 56
 111,ص1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  - 51
 565,ص1341وشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران گدیوان سعدى,به  - 51
 513,ص  1341مصفى,معرفت,طهران وشش مظاهر گدیوان سعدى,به  - 59
 22هار مقاله,از نظامى عروضى سمرقندى,باب دوم,صچ - 61
 194,ص 1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  - 61
 292همان,ص - 62
 1311,تهران, 311مطول,سعد الدین تفتازانى,جاب سنکى, ص - 63
 1341,تهران  45دیوان ,مسعود سعد سلمان, ص - 64
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 د :ندارى,بینى ویا مى آینپفتى,گفتى,توگوئى,گویا,گار,گتشبیهات براثر کمال مشابهت مشبه ومشبه به انسان ,مانند یا ان-د

 یش آفتابستىپون برکشیده تیغ چندارى روان یاقوت تابستى           ویا پبیار آن مى که 

 65وئى اندر دیده بیخواب خوابستىگوئى سحابستى ومى قطره سحابستى         بخوشى گقدح 

 :یرد مانند مى به خون شقایق,وابرو به محراب گامیکه تشبیه غیر مستقیم صورت میگموارد نزدیک شدن تشبیه به تناسى هن-ه  

 فت گون ارغوان چخته شد مى پل به خون شقایق نوشته اند             کانکس که گ گبر بر

 66وشه محراب مزدم گابروى بار در نظر وخرقه سوخته                    جامى به یاد 

 

 نمونه اى :*

 ر بکار رفته است.گشاعران دینمونه اى از کهن ترین تشبیهات واستعارات شعر فارسى در اشعار رودکى که بعدا به وسیله 

( ,ماه دو هفته 495( ,ماه )531ل ونسرین )گ(,مى و529ل   سرخ)گ( 494-493(,الله)491یاسمین) گ(, بر512ل )گتشبیه رخ به: 

( 496( ودهان معشوق به نیم دانه انار )526( ومعشوق به بت )511س )گ( ونر511شم به بیمار )چ ( ,491( ,شمع )512(, خورشید )531)

 61 (.511وغم به سیاه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 45احوال واشعار رودکى ,سعید نفیسى, شماره صشرح - 65
 211و 61,ص1321دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  -- 66
 22شرح احوال واشعار رودکى ,سعید نفیسى, شماره ص - 61
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 يرىگه چنتي
وبیان  ردیده است ودر کتب معانىگذشته این است که به عیب ابتذال وتقلید توجهى نگیکى از نارسائیها وعیبهاى نقد شعر فارسى در 

در باره انتحال وسرقت شعر بحث کرده اند در  اهىگرهم  گان أن کتابها ا گبه این عامل انحطاط شعر وهنر کمتر اشاره شده است ونویسند

ارى باعث شده است که گرفته اند وهمین سهل انگران را بر شاعران وشاعر نمایان عیب نگعمل دزدیدن استعارات وتشبیهات ومضامین دی

ى ا از روى شعرشان نقاشر صورت وسیرت معشوق غزلسرایان رگردد به طورى که اگاستعارات وتشبیهات شعر فارسى به وضع تقلید وتکرار 

شم ,سلسله موى ,کمان ابرو ,عاشق کش وبیوفا چر از آب در مى آید زیرا همه این معشوقان مثال سروقد ,سیاه گوترسیم کنند تمام عین یکدی

 ندان مورد توجه نبوده است.چه از عوامل اصلى قوت ورسائى آنهاست ولى در نقد شعر قدیم  چرگى تشبیهات اگهستند.بارى تاز

در کتابهاى بدیع صنعتى به نام ابداع یاحسن اختراع دارید ولى معنى آن مبهم وکشداراست ودر حقیقت باید شامل ابداع در شعر به 

ندان مورد اعتناى چذشته از این در نقد شعر عمال گطور کلى وبسیارى از آرایشهاى ادبى باشد واختصاصى به تشبیه واستعاره ندارند و

 .ویان نبوده استگسخن

ات ارسى را سروده اند نخستین تشبیهپوى آنان که قدیمترند نو آورتر نیز هستند زیرا ضمن آنکه نخستین اشعار گ ارسى پاز شاعران 

واستعارات را هم آورده اند بجز تشبیهات رایج میان مردم که اختصاصى به شاعرى خاص ندارند.تشبیهات بعضى از این شاعران مانند کسائى 

هرى تشبیهات واستعارات بدیع هست ,ودر شعر چنیشابورى هنوز هم تازه ونمونه کامل ابداع است . در اشعار فرخى ومنومروزى وخبازى 

بتوان  رى تشبیه واستعاره بدیعگیش از هر دیوان ومنظومه دیپفردوسى واسدى نیز تشبیهات واستعارات تازه کم نیست .شاید در شعر خاقانى 

دشوار است درك زیبائى او اسان نیست.در نظامى نیز تشبیه تازه فراران است ولى در غزلیات سعدى وحافظ یده وپیچون سخنش چیافت ولى  

 تشبیه واستعاره بدیع اندك یانیست.
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