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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٢۵
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)١۴(  

  

  :انواع تشبيه

آن است که اجزای تشبيه مرکب از حداقل دو جز باشد که ترتيب آن ھا موجود نبوده  :تشبيه خيالی .١

ولی جز جز آن وجود داشته باشد مثل دريای قير که ھم دريا وجود دارد و ھم قير ولی دريای قير چيز 

  . خيالی است

نداشته باشد مثل دندان غول که دندان که در ترکيب مشبه به يکی آن وجود خارجی  :تشبيه وھمی .٢

 .وجود دارد ولی غول وجود خارجی ندارد

 :به دو قسم است :تشبيه مفرد و مرکب .٣

a.  تشبيه مفرد به مفرد که دو طرف تشبيه ھر دو مفرد باشد، يعنی يک چيز را به يک چيز

 .تشبيه کنند مثل تشبيه روی به گل و تشبيه موی به سنبل

b. دو طرف تشبيه دو چيز يا بيشتر باشد مانند زلف بر روی تو تشبيه مرکب به مرکب، که 

 آتش و دود= زلف و روی . که بر آتش دود است يا آن

مانند شبی خوش . آنست که چيزی را به چيزی بدون ھيچ قيد و شرطی تشبيه کنند :تشبيه مطلق .۴

 ه روز ھای جوانیتشبيه شب به روز و تشبيه بھار ب: بھاری ھمچو ايام جوانی+ ھمچو روز شادمانی 

آنست که چيزی را به چيزی تشبيه کند با شرط و قيدی که آوردن آن شرط  :تشبيه مشروط يا مقيد .۵

فالن مثل شير است اگر شير : که بگويند و قيد بر لطف و ظرافت کالم و ظرافت معنی بيفزايد مثل اين

 عقل داشته باشد

 .ر سخن گويم من آن مويم که من داردمن آن مو+ ی روان دارد ئگويد و اگر مواگر موری سخن 

 تشبيه تفصيل آن است که اول تشبيه کند و پس از فراغت از تشبيه، مشبه را بر مشبه :تشبيه تفصيل .۶

  کجا ماه دارد دو زلف سياه+ يکی دختری داشت خاقان چو ماه : مانند. به تفصيل و ترجيح دھند

: مانند. ر، ھر کدام را به وجھی تشبيه کنند آن است که دو چيز را به يکديگ:تشبيه مقلوب يا عکس .٧

 روی فلک، چو پشت زمين گشته غبار+ پشت زمين، چو روی فلک گشته از سالح 
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لب تو چشمۀ کوثر است، عقيق است .  آن است که يک چيز را به چند چيز تشبيه کنند:تشبيه جمع .٨

 .يا خود نی شکر است

رخسار و تن و دو . ا به يک چيز تشبيه کند عکس تشبيه جمع است يعنی چند چيز ر:تشبيه تسويه .٩

 .يکباره ھمه شکوفه را مانند اند+ چشم نازت 

بدين ترتيب که اول ھمه مشبه ھا و بعد .  آنست که چند مشبه و چند مشبه به بياورند:تشبيه ملفوف .١٠

. ده شوداين نوع تشبيه ممکن است در بعضی موارد با تشبيه مرکب يکی قرار دا. مشبه به ھا را ذکر کنند

 روی و موی و قامت او ھمچو ماه و مشک و سرو+ دلبری دارم به فر و زيب چون رعنا تذرو 

آنست که چند مشبه و چند مشبه به باشد و ھر مشبه به را .  در مقابل تشبيه ملفوف:تشبيه مفروق .١١

و چون مشک روی او ماه است و م+ دلبری دارم به چاالکی چنان رعنا تذرو . تالی مشبه خود قرار دھند

 و قد مانند سرو

ن صناعات ادبی است که به کاربرد انواع مختلف آن در تعيين و تفسير سبک ھا ارزش فوق العاده آتشبيه يکی از

ق عی می توان از منوچھری دامغانی، ارزقی ھروی، خاقانی، امير عمئمشھور تشبيه گرااز شعرای . داشته است

 لحاظ آوردن شباھت ھا تازه از شاعرانی محسوب می شوند که در تفسير سبک اينان به. ی، مسعود سعد نام بردئبخارا

  . ثر و سھيم بوده اندؤخراسانی به سبک عراقی م

که ... بعضی از تشبيھات آنقدر تکرار شده که به معنی اصلی تبديل شده مثل نرگس و چشم، سر و قد، لعل و لب و

شاعران نو پرداز پيوسته کوشش دارند تا تشبيھات جديد . داده انداستعمال اين تشبيھات ارزش تخيلی خود را از دست 

کار برد تشبيھات بکر و جديد ارزش تخيلی شعر را باال ه ب. و نوی را به وجود آورند و در اشعار شان به کار برند

  برده و بر لذت خواننده می افزايد 

زيرا . لغت ديگری گويند استعاره به معنی عاريه خواستن لغتی را به جای :استعاره  .أ 

ھر گاه از جمله . د بر را به عالقۀ مشابھت به جای واژۀ ديگری به کار میه ایشاعر در استعاره واژ

که تنھا مشبه باقی بماند بازھم آن را استعاره  تشبيھی مشبه، وجه تشبيه و آدات تشبيه حذف گردد به نحوی

که تنھا مشبه باقی بماند باز ھم آن  حذف گردد به نحویمی گويند و يا مشبه به، وجه تشبيه و آدات تشبيه 

استعاره کار آمد ترين ابزار تخيل و به . استعاره در حقيقت تشبيه فشرده است. را استعاره می گويند

سروی را ديدم که می خراميد که در حقيقت قد او به سرو تشبيه شده ولی . اصطالح ابزار نقاشی کالم است

  . ذکر نشده است قد

رق ديگری بين تشبيه و استعاره آنست که تشبيه شی را به شی مانند می سازد ولی استعاره می گويد اين شی خود آن ف

که در استعاره گفته می شود آفتاب گل زرد  ًمثال در تشبيه می گويند آفتاب مثل گل زرد است در حالی. شی است

 .است

 ،ناند و به ھر چيز اسم تازه ای می بخشد و بر توسن تخيلاستعاره در زبان شعر دايرۀ محدود واژه ھا را می شک

در زبان دری از شاعران کھن فردوسی و نظامی استعاره گرا ھستند، نظامی درين . استعاره تمام کاينات را می گردد

  .زمينه بی ھمتاست

  ز نرگس بر سمن سيماب ريزی+ ز سنبل کرد بر گل مشک بيزی 

  نظامی

اد از گل صورت و مراد از مشک بيزی پريشان کردن موی بر چھره و مراد از نرگس که مراد از سنبل زلف و مر

  .چشم و مراد از سمن صورت و مراد از سيماب ريزی اشک ريختن است
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يم شيری را ديدم ئًمثال اگر بگو. شودکار برده شود و در غير آن فھميده نمی ه  بۀت فھميدن استعاره بايد جملۀ قرينجھ

دست ه دست ديدم، جبھه و شمشير به يم شيری را در جبھه شمشير بئميده نمی شود ولی اگر بگوعاره فھمفھوم است

  .مرد دالور در جبھۀ جنگ استۀ بودن جملۀ قرينۀ استعار

در استعاره وجه . ُکه مشبه به ذکر باشد و مشبه ذکر نباشد آن را تشبيه مصرحه می گويند در استعاره در صورتی

درينجا نرگس . ش عربده جوی و لبش افسوس کناننرگس. کردرا به قوۀ خيال پيدا   که بايد آنتشبيه به کلی غريب است

ه واژۀ نرگس به طور مجاز ب. ی آن در می يابيمئکه از روی عربده جو خاطریه کار نرفته به به معنای حقيقی خود ب

ا فراموش کرده است و نرگس را ًی اصال واژۀ چشم رئوری بر خورد می کند که گودرينجا شاعر ط. کار رفته است

را حقيقت می  کار گرفته می شود که اينه در استعاره نظر به تشبيه اينطور ب. کار برده استه به مفھوم حقيقی ب

درينجا .  باشدخورشيد مشبه به، معشوق که مشبه است، می. ًمثال خورشيد من ايستاده و بر من سايه افگنده. گويند

  . زيرا خورشيد سايه نداردی استئخورشيد حقيقت ادعا

. و نپرسم چرا قلب حقيقت آبی است= ان ديگر تشبيه نيايد آن را استعاره بالکنايه می گويند کاگر مشبه بيايد و ار

ً شب و روز مضمرا به کتاب – و ما بی تو دوره می کنيم شب و روز را –حقيقت به انسانی تشبيه شده که قلب دارد 

  .  کردن لفظ استعاری استيا دفتری تشبيه شده، دوره

  : شکل بررسی می گردد۴استعاره از لحاظ دو جھت به 

مثل تشبيه خورشيد به نان از نظر گردی، يا تشبيه دندان به صدف از نظر کوچکی و : دو سو حسی از لحاظ حسی .١

  سفيدی

 حيات از نظر حيات مثل تشبيه آسمان به افعی از نظر گزندگی، يا تشبيه جاده به آب: دو سو حسی از لحاظ عقلی .٢

 بخشی

مثل تشبيه باده به آتش از نظر رنگ که حسی است و رازناکی که عقلی : دو سو حسی از لحاظ عقلی و حسی .٣

 است

 مثل تشبيه مرگ به خواب از نظر غفلت و آسودگی و ناتوانی: دو سو عقلی از لحاظ عقلی .۴

 از نظر نابود کردن و از ميان برداشتن و يا مثل تشبيه شمشير به عقل: مشبه حسی، مشبه به عقلی از لحاظ عقلی .۵

 مرگ تابنده از غالف بر آر+ کوه لوينده در مصاف افکن . تشبيه شمشير با مرگ از نظر فنا

 .مثل تشبيه نفس به سگ از نظر پستی: مشبه عقلی، مشبه به حسی از نظر عقلی .۶

 

  ...ادامه دارد

  

 

 


