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-------------------------------------------------------------------------------

  استعاره -درس نهم     ریعشا  از  محمدنژاد  عظیم تنظیم :

مشترک   یژگیشباهت در و  لیلبه د  گرید ی اواژه  یبه جا   ی ااستعاره کاربرد واژه  ،یو وام گرفتن. در اصطالح ادب  تیعار یعنی  استعاره،

آمده   دیاستعاره پد م، یرا قصد کن گریو طرف د  می نی)مشبه و مشبهٌ به( رابرگز  هیتشب  نیاز طرف یکیاگر   گر،یاست. به عبارت د

 :میدو نوع استعاره دار  یبه طور کل  پس.است

 (     آشکار ای استعاره با حذف مشبه )استعاره مصرحه   (1

 ( پنهان  ای   هی)استعاره مکن  استعاره با حذف مشبه به  (2

ز دل بافته  زجان  دهیبا حله تن           ستان یبا کاروان حلُه برفتم ز س            :استعاره مصرحه   مثال

که    دیشود فهم   یزدل  بافته زجان م   ده یتن  نه یاست اما با قر  شم یابر ی به کار رفته و به معنا  یقیحق ی ه اول در معناحلُ  تیب  نیا  در

آن آورده است.   یکرده است و مشبه )شعر( را حذف نموده، مشبهٌ به )حلّه( را به جا   ه یبه حله تشب  یرا در لطافت و نرم شاعر شعر  

 .است  شعراستعاره از    "لهحُّ"پس  

باد  ستیآتش ندارد ن  ن یباد             هر که ا  ستی و ن  ی بانگ نا  نیدر مثال:   آتش است ا  نیهمچن
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ی امدیشب هجران، ن  دهیسپ  یباز ا    یامدیه تابان  نستار  ی باز  ا   :  تیدر ب  ای

آن آمده است. پس هر دو   ی)مشبهٌ به( به جا  "شب هجران  دهیسپ"و    "ستاره تابان"و محبوب شاعر)مشبه( حذف شده و    معشوق

 .باشد  ی استعاره ازمحبوب م 

تا خداست  ادشانیخموشند و فر  غ ماست که در با  یهایالله نی:       ببتیدر ب  ای

.است  دانیاستعاره از شه "الله ها"آن آمده است.  ی )مشبه( حذف شده و آالله ها )مشبهٌ به( جا  دانیشه

تو بود  ی نپسندم که به جا  یکس م  چیسرو روان در دل من  ه  یشد ا   ی تو را جا  تا

.است  اریاستعاره از   "روانسرو  "

نکردند باز   ؤلؤ:         صدف وار گوهر شناسان را  دهان جز به لگرید  یمثال

 مشبه به است و مشبه حذف شده.(  ؤلؤاستعاره از سخنان با ارزش است. )ل  "ؤل ؤل"

د: نشان دا  نیتوان چن یو ارکان آن به استعاره را م   هی از تشب  دنی: نحوه رسیادآوری

مشبهٌ به      وجه شبه      ادات تشبیه   مشبه         تشبیه گسترده   

مشبهٌ به   مشبه   تشبیه فشرده   

مشبهٌ به/مشبه + ویژگی مشبهٌ به   استعاره   

بماند،  یفقط مشبهٌ به باق ه ی. اگر از دو رکن تشبمیرا دار هیتشب هیبماند، آرا  ی دو رکن)مشبه و مشبهٌ به( باق ه، یاگر از چهار رکن تشب

 .ندیگو  ی)پنهان( م هیاستعاره مکن د، یای مشبهٌ به ب  های یژگیو  ا یبه آن استعاره مصرحه )آشکار( و اگر مشبه، به همراه لوازم  

 :هیاستعاره مکن مثال

صور ماست ت  نهییچنان که در آ   ی کینقش برآرد زمانه و نبود                          هزار

 هیآن همراه مشبه آمده است. پس استعاره مکن  یژگی آورد. مشبه به حذف شده و و  یها، هزار نقش بر م : زمانه مثل آدم  نکهیا  حیتوض

 .است

پر زد آهسته از نظر گم شد                        ی چه سرما و هر چه دلسرد  هر

 (هیشد.)استعاره مکن  دیناپد  یمانند انسان یو دلسرد سرما

صنعت  ای  یجان بخش ش یدایانسان و مشبهٌ به محذوف، انسان است که باعث پ ر یجان و غ یب یدر استعاره پنهان، مشبه موجود گاه

 :شود. مثال  یم  صیتشخ

رسد  ی رود، غنچه سوار م   یم   ادهیکند                   سبزه پ  یم  ام یکند، سرو ق  یباغ سالم م 

و هم   صیدارند. پس هم تشخ   یکه رفتار انسان  رایداده است ز  یانسان  تی شخص  "غنچه "و    "بزهس"  "سرو"و   "باغ"جا شاعر به   نیا  در

 .است  هیاستعاره مکن

دگر باره جوان خواهد شد  ر ینفس باد صبا مشک فشان خواهد شد               عالم پ

https://konkur.info



69

     

ی گفت مرغ نغمه خوان  یخوش م چه                              یسحر در شاخسار بوستان

استعاره پنهان است اما هر   ی صیهر تشخ  یهم وجود دارد. به عبارت  هی وجود داشته باشد لزوماً استعاره مکن  یصی: هرجا تشختهنک

 .ستین  ص یاستعاره، تشخ

:. مثالمیده  ی جان است را منادا قرار م   ی ب  یاست که مشبه که موجود نیچن  ص،یاز تشخ  گرید  ینوع

کجاست؟  اری است؟  منزل آن مه عاشق کش عکج  اریسحر آرامگه   مینس  یا

؟یست یافکنده ز اندوه ک نیبر جب  ن یچ   ؟یستیآبشار نوحه گر از بهر چ یا

دماوند   ی ا  یتیگنبد گ  یا   در بند   ی پا  دیسپ  و ید  یا

 ی ژگیو  کیشود و    یمشبه به حذف م   یعنی.ندیوگیم   یکه به آن اضافه استعار  دیآیم   یاضاف  بیبه صورت ترک  هیاستعاره مکن  یگاه

 .شود  ی از آن به مشبه اضافه م 

نقاب  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند  شهی: کس چو حافظ نگشاد از رخ اندمثال

است و چون با   هیو سخن مثل انسان رخ و زلف ندارند. پس استعاره مکن  شهیاند  امر که نی: پرسش ایاضافه استعار   صیدر تشخ  نکته

 .هستند  یاند، اضافه استعاراضافه شده  گریکسره به همد

و نامش دل شد  دیقطره فرو چک ک ی: سرنشتر عشق بر رگ روح زدند   2مثال

.شودیم   دهی نام   یبا کسره اضافه شده، اضافه استعاراست که روح و روان دارد و چون   یمانند انسان  رگ

   یابیخود ارز

1-

تشخیص(روی - چشم ناله )اضافه استعاری(الف   

تشخیص(- ستعاری شکوه )اضافه  

  -باد بامدادی(    ب   

 می روی)تشخیص( 

تازه)استعاره    پ معشوق   مصرحه  گل 

 تشخیص(- اضافه استعاری )سرزنش خار

مهر(  ت   چیدن)استعا-   کاشتن  انجام گل  ره. 

اعمال نیک( 

ایستادن (ث  

شب)تشخیص(

غماز بودن آینه)تشخیص( (    ج  

چ     کشته  )استعاره از اعمالی که از انسان سر می زند(   

مانند خ  ه یباد صبا )تشب  اطیخ- 2 باد صبا   : با وز  یاطیفشرده(  لباس  دنیاست که  م   های گاز گلبر  بایز  یبرتن گل ها،   ی رنگارنگ 

  /.پوشاند

 .پوشاندیدوزد و به آن ها م یگل ها م   ی تازه برا  ی: باد صبا هر سحرگاه رختاستعاره- 3

تر: استعاره از چشمان اشک آلود  نرگس                                         : استعاره از اشکژاله

هیرفته است، تشب  نیل و آخر آن از بکتاب کهنه که او  ک یاست. جهان را به   لسوفانهیف  رتیزبان شعر ساده است. در بر دارنده ح-4

. فعالتن فعالتن فعلن: فعالتن  تیب  وزن  .کرده است
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پاسخ کارگاه تحلیل فصل : 

که در دل   ی ا  یخود و محبت روحان  یبار در شأن عظمت هست  ک ی:  میتازه مواجه هست  نی با مضام   اتیادب  ۀدرهم  باًی( الف و ب( تقر1

کند که پشت به   ی م   هیتشب  ی ا نهیخود را به آ  گریاست، و با د  ه کرد  هیتشب   ی هست  ۀدر پهن  نوایو آب ح  ی ابد  یدارد، خود را به داغ

 نه یهمان گونه که آ  ستد، یا   یحرکت م   یخود ب  ی در جا  رانیزده است. ) وجه شبه: فرد ح  رتیح  یزده و در فهم هست  رت«یو »ح  وارید

آخر تفاخرشاعرانه   تی.در بندیب  یم   انیرو  با یچشم ز  یو خمار  یستخود را شدت م   زین  گرید  تیدهد(؛ در ب  یم   هیتک  واریحرکت به د  یب

 اتیاست(؛ در همه اب  شیدر شبستان مشغول نگارش و سرا شهیرو هم  نی ا ازداند،   یم  ان یشود )قلم خود را چراغ بزم عالم یم  دهید

ما، پشت بر   م یوانیوان به آب حتیآن م   ةگسترد   هاتیاز نوع گسترده هستند. از جمله تشب  هاتیتشب  شتریشود ب  یم   دهید  هیتشب

شعر   جیرا  م یتوان مفاه  یم   اتیدرغالب اب  د؛شو  ی م   ده یدنباله دار... ، اشاره کرد.تخلص شاعرانه درغزل د  ی ...، مستنهین آچو  وارید

 ن یانگرای جمع ما ب  ر یخود) کاربرد ضم  شانی به خود و هم ک  یو وارستگ  یشگیعشق برعقل، انتساب عاشق پ  ی : برتردیرا د  یسبک هند

فاعالتن فاعالتن فع لن            عالتن پ( فا                                                                     ه است، و ...               کتن

اند: تکرارکمال و کرده نیاشاره کرد که متن را آهنگ ی هایییتوان به تکرار واژه و واج آرایمتن، م  یشناس ییبایو ز ی. در قلمرو ادب2

مردانه و   - یو جسمان   ی اند. )روحانداده  لی که گاه هم وزن و گاه متقارنند و انواع سجع را تشک  ی ر،  در کلمات  -  ی   -ن  -ا  های واج

 حملنهایَان    نَ یالسمواتِ و االرضِ و الجبالِ فَابَ  یدارد ) بارامانت: اناعرضنا االَمانَه عل  یقران  ات یو آ  ی نید  یبه باورها   ح یتلم  ن عاشقانه(؛ مت

 ی توان به عرفانیآنان م   هاییژگی و  نیاز بارزتر  یفکر   ی(؛ در قلمرو72و اشفق منها و حملها االنسان انه کان ظلُوما جَهولًا.احزاب/

است که بتواند هم  ی خداوند آن کس یقیحق  ةچند سطر، بند ن یدر مرصاد العباد و در ا یراز ن یکرد. از نظر گاه نجم الد ارهبودنش اش

)عشق( را  یتواند بارامانت اله یفرد م   نی را، هم اهل علم ودانش باشد، هم اهل معرفت و عشق. تنها چن  ا یرا داشته باشد، هم دن  نید

 دوش کشد.      بر

--------------------------------------------------------------------------------------
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