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 :مینک یم یسررب مه هب ار هیبشت عاونا ادتبا سپ ،میسانشب ار هیبشت عاونا هک تسا مزال هراعتسا نتسناد یارب

 تشبیهانواع 

 :شوند هایی که ما در ادبیات فارسی داریم، از نظر تعداد ارکان سه دسته می تشبیه

 وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه نوع ارکان تعداد

 استشجاع  شیر مانند علی - رکنی 4

 رکنی 3
 استشجاع  شیری - علی تشبیه حذف ادات

 است    -    شیر مانند علی حذف وجه شبه

 رکنی 2
 است    -    شیر - علی بلیغ

 علیِ شیر تشبیهی اضافة

 

اگر یکی از این دو حذف بشوند چه اتفاقی . شود به حذف نمی گاه مشبّه یا مشبّه اگر دقّت کرده باشید، در تشبیه هیچ

 .استعاره: افتد؟ جواب این است می

 استعاره

به از تشبیه و  حذف مشبّه یا مشبّه»: اما در اصطالح یعنی. است خواستنامانت و  عاریت گرفتندر لغت، به معنی « استعاره»

گیریم به آن استعاره  و چون واژه را برای معنایی دیگر قرض می «ای از جزء حذف شده ی ماندن جزء دیگر به همراه نشانهباق

: توان گفت ه استعاره تبدیل کنیم، میبرای مثال اگر بخواهیم تشبیه فوق را ب. گویند می« قرینه»به این نشانه  ..گویند می

. آید دانیم که در اینجا منظور از شیر، باید یک انسان باشد؛ چون شیر به کالس نمی می. «!شیرِ کالس امروز نیامده است»

 .علی یا همان مشبّه است که حذف شده است قرینة« به کالس آمدن»اره است و پس شیر استع

 های دیگر مثال

 پلنگ جنگیگرفـت آن بـر و یــال   ازید چنگـیـم بــرستود ــمی بـغ. 1

 آبِ زندگانیبمردم بَرِ  تشنگی که به  نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو. 2

 نیـامدی شب هجران ای سپیدةباز   نیامدی انـابـت ستارةباز امشب ای . 3

اما چرا به . رو شده است بیت، رستم با سهراب روبهدانیم که داستان، مربوط به نبرد رستم و سهراب است و در این  می.  1

فهمیم که در اینجا منظور از این کلمه، خود حیوان پلنگ نیست و  شود؟ پس می گالویز می« پلنگ»جای سهراب، رستم با 

د پلنگ سهراب در شجاعت و جنگ مانن: توانیم بازسازی کنیم در واقع تشبیه را اینگونه می. باید مقصود شاعر، سهراب باشد

 .است
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مصراع دوم . ای را در کنار وی بنشیند و با او سخنی بگوید خواهد که لحظه شاعر در مصراع نخست از دوست خود می.  2

« تشنگی»پس . تصویری است از نیازمندی شاعر که نیاز خود را به تشنگی و دوست خود را به آب زندگانی مانند کرده است

 .تندهر دو استعاره هس« آب زندگانی»و 

. ز آن باید یک انسان باشد نه ستارة آسمانفهمیم که منظور ا کند، می ر از آمدن ستاره نزد خود صحبت میوقتی شاع.  3

 :ها را اینگونه بازسازی کرد توان تشبیه می. استعاره از یار شاعر هستند« شب هجران سپیدة»و  «تابان ستارة»پس در واقع 

 «.صبح هستی سپیدة آسمان و تو در درخشندگی مانند ستارة»

 فایدة استعاره چیست؟

اما در استعاره، ما با حذف یکی از . و شباهت بین دو چیز داریم و این دو از هم جدا هستند« همانندی»در تشبیه ما ادعای 

سازد  رو می هوجو روب استعاره ذهن را با شگفتی، درنگ و جست. کنیم بین آن دو می« یکسانی»طرفین تشبیه، در واقع ادعای 

 .ن نیز برخاسته از همین معنی استو زیبایی آ

که  - انگیزتر و در برانگیختن عواطف، مؤثرتر است؛ زیرا خود از درونِ تشبیه دو رکنی استعاره از تشبیه رساتر و خیال

 .شود خلق می -رساترین نوع تشبیه است 

 انواع استعاره

« آشکار»یا « مُصَرَّحِه»استعارة حذف شود،  مشبّهاگر . به حذف شود و یا مشبّهیا باید مشبّه  استعاره گفتیم که برای ساختن

 .شود ساخته می« پنهان»یا « مَـکنیِّـه» حذف شود، استعارة به مشبّهداریم و اگر 

 مشبّه قرینة+  به مشبّه(: آشکار)مصرّحه  استعارة. 1

 به مشبهت        ادا                وجه شبه             مشبه         :مثال

 .استپلنگ      ماننددر جنگیدن        سهراب  ← «سهراب»استعاره از « جنگی پلنگ»

 . استبرف       ماننددر سفیدی     موی پیران  ←  «موی پیران»استعاره از « برف»

 به مشبّه قرینة+  مشبّه(: پنهان)مکنیّه  استعارة. 2

 :مثال

 به مشبهت           ادا                     وجه شبه         مشبه  «عشق باریده بود( رفتم =)به صحرا شدم »

  .است   باران    مانندعشق   از جهت باریدن      ←  «باران»استعاره از « عشق»

 به مشبهت                    ادا                    وجه شبه                               مشبه       «گل بخندید و باغ شد پدرام»

  .است  انسان خندیدنِ     مانندِ    شدن شکفتنِ گل     از جهت باز ← «شکفتن»استعاره از « خندیدن گل»

 

 مکنیه استعارة؛ یک نوع تشخیص*** 

ها به این  تشخیص ساختار همةگوییم  از این طرف می. شود به حذف می ماند و مشبّه می مکنیه، مشبّه استعارةگفتیم که در 

 :شکل است
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 .انسان              است           ویژگی انسانی        مانند چیزی غیر از انسان        در یک

 به مشبهت                      ادا                                   وجه شبه    مشبه 

پس عمالً هر تشخیص، . ابر می گرید: گوییم مثالً می. کنیم به که همان انسان است را حذف می ، مشبّهتشخیصهمیشه در 

ی  دقّت داشته باشید که تشخیص، زیرمجموعه. شود حذف می( انسان)به آن  مکنیه است؛ چون همیشه مشبهّ  استعارةیک 

عشق از باران،  استعارةمانند . ای داشت که تشخیص نباشد مکنیه استعارةتوان  یعنی می. مکنیه است و نه بالعکس استعارة

 .که مثالش باالتر آمد

 فعالیّت عمومی

به و وجه  را مشخص و در هر استعاره مشبّه، مشبّه( مصرحه یا مکنیه)ها خط کشیده، نوع آنها  در شعرهای پایین، زیر استعاره

 .شبه را تعیین کنید

 من بر چارچوب پنجرة/ خیره نگاه او / شب ایستاده است . 1

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 متحیّرم، ندانم که تو خود چه نام داری  مَـهــا، نگـارا، صنما، بتا، بهارا ا،ـکـلَـَم. 2

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 .کرد رنگین حسنک وزیر خون به را خود چنگال مرگ. 3

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 .زد می نفس نفس جاده. 4

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 انی و شمشاد چمن دارمـرو بُستـراغ از ســف  ی قدّش مرا در خانه سروی هست کاندر سایه. 5

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :استعارهنوع 

 چون تو با مایی نباشد هیچ غم   زاران دام باشد هر قدمــر هـگ. 6

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 ر زمینـداد را بــگ و بیــنـزن جـب  ز کف بفکن این گرز و شمشیر کین. 7

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 رـر دلیـم شیــده از زخــانــدا مـج  چنین گفت کای رسته از چنگ شیر. 8

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 داردل بردریدـیـرِ بــیــرِ شـب   سبک تیغ تیز از میان برکشید. 9

 :شبهوجه        :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره
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 آمد شوق می/ چسبانید  صورتش را به پس پنجره می/ تنهایی  ،گاه. 11

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 کشِ عیّار کجاست؟ منزل آن مهِ عاشق  ای نـسیـم سـحر آرامگهِ یار کجاست؟. 11

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 چرخ پستِ تو و، چرخةـتِ تــل مســقــدة عــدی. 12

 شود تو به سر نمی به دست تو، بی( شادی)=شِ طَرَب گو      

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :نوع استعاره

 :وجه شبه       :به همشبّ   :مشبّه      :استعارهنوع 

 

 فعالیّت اختصاصی

پیدا های موجود در ابیات آنها را  از دیوان حافظ را انتخاب کرده و استعاره سه غزلهای موجود،  با کمک گرفتن از شرح

 (نوع استعاره و تشبیه کامل آن را هم باید بنویسید. )دهید کار خود را در قالب برگه تحویل می نتیجة. کنید


