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 ،بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار

مضمون و محتوا در دیوان پروین  ،شکل

 اعتصامی
 2سیدرضی میرصادقی، 7سمیرا صمصامی

 :چکیده

ررسی صناعات بالغی و چگونگی کاربرد آن از سوی ب

شاعر برای فهم دقیق و اصولی شعر هر شاعر الزم و 

یرا صناعات شعری از جمله لوازم مهم ضروری است، ز

سازی هستند که بسامد و چگونگی نوع استفاده از سبک

این صناعات در شعر هر شاعر، سبک فردی و منحصر به 

ترین  ترین و محوری سازد. تشبیه یکی از مهم او را می

وسعت خیال  ۀدهندعلم بالغت و نشان ۀعناصر در حوز

تصامی از شاعرانی دید شاعر است. پروین اع ۀو زاوی

ای داشته و به دو  است که تشبیه در دیوان او جایگاه ویژه

مقالۀ حاضر نیز به  .دشو فشرده و گسترده تقسیم می ۀدست

بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و 

پردازد. روش  مضمون و محتوا در دیوان ایشان می

استفاده از ها با  تحلیلی بوده و داده -پژوهش توصیفی

شیوۀ تحلیل محتوا بررسی و در پایان به شکل 

اند. نتیجه پژوهش حاکی از  نمودارهایی نشان داده شده

ست که تنوع در عین روانی و سادگی و بسامد باالی ا آن

تشبیهات حسی به حسی و تشبیهات بلیغ موجب شده که 

اشعار پروین اعتصامی عالوه بر جذابیت و دلنشین شدن 

 .ی قابل درک و فهم شوندو به راحت
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Abstract 
Cheking the Rhetorical Figures and How it 

Applies by The Poet for Understanding Exact 

and Principled Poetry of Each Poet is 

Necessary, Because the Poetic Figures are 

Important Parts of Making Style Which 

Frequency and How to use These Figures in 

Poetry of Each Poet ,Make Individual and 

Unique Style of Poet. Simile is one of the 

Most Important and Pivotal Element in the 

Realm of Rhetoric and it Indicates The 

Breadth of Mind and Point of View of Poet. 

Parvin Etesami is one of the Poets that Simile 

has Special Place in her Poem, and Devided 

into two Categories of Compacted and 

Widespread. This Paper Pays to Checking 

Place, Types of Simile in Terms of Structure 

and Shape, and Contents and Theme in her 

Poem. Research Method Was Descriptive 
Analysis, and the Data Have Been Checked 

by Content Analysis Method. And at The end, 

They Have Been Shown in the Chart. The 

Result of Paper, it is Significant That Variety 

at the Same Simplicity and High Frequency of 

Sensory Sensation Simile and Strenuous 

Simile Caused That Parvin Etesami's Poems, 

in Addition to Charm and Pleasant and Being 

Realizable and Understandable. 
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 مقدمه

 اسفند 29 در «رخشنده» اصلی نام با اعتصامی پروین

 تبریز در 7501مارس 79 با مطابق شمسی، هجری 7289

 مترجم و نویسنده اعتصامی، یوسف فرزند او. شد زاده

 دوره شاعران اعتصامی، از اخترالملوک و ایرانی معاصر

 (783: 7462 )نمینی، .بود «شوری» به متخلص و قاجاریه

 قطعه و قصیده مثنوی، غزل، مسمّط، یها قالب در وی

 یوسفی دربارۀ پروین غالمحسین آزمایی کرد.طبع

 در اعتصامی پروین فارسی، ادب تاریخ در»: نویسد یم

 در وی پایگاه و است یگانه شاعری سخنور، زنان میان

 یوسفی،) .«است واالتر نیز شاعر مردان بسیاری از شعر

7465: 374) 

در این پژوهش این است که  ترین سؤال اصلی

جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون 

ن اعتصامی چگونه و محتوا و بسامد آنها در دیوان پروی

 است؟

 

 ضرورت تحقیق

فن تشبیه یکی از عناصر مهم در دیوان پروین اعتصامی 

است که باعث خلق تصاویر شاعرانه و مضامین نغز و 

 بینیم با مطالعۀ دقیق این اشعار می ظریف گردیده است.

ها و احساسات درونی خود به  وی در بیان اندیشه که

به زیبایی سود  آن طرق مختلف از این عنصر و ارکان

 جسته است.

با توجه به اهداف کاربردی این پژوهش به نظر 

تواند  هایی از این دست می انجام پژوهشکه  رسد می

چه بیشتر مفاهیم و مضامین متون  راهگشای درک هر

این مباحث در  های ادبی باشند. در ضمن با یافتن مصداق

ب داد توان فرهنگ جامعی از آنها ترتی متون مختلف می

های  شیوه های که با مقایسۀ این مصادیق تشابه و تفاوت

شاعران را به دست آورد و ابداعات آنها را در خلق 

مضامین شعری تشخیص داد و در یک بحث کلی، 

های سبکی هر شاعر را بر پایه ساختار زیباشناسی  ویژگی

 آن شاعر ارائه داد.

 

 پیشینه پژوهش

معاصر ایرانی از زنان پروین اعتصامی شاعر بلندآوازۀ 

رود. دیوان او گواه عادلی  می شمار  پرکار در نوع خود به

سنجان است. بیشتر شناسان و سخنبر ادعای سخن

سنجان او را جزء شاعران بزرگ محسوب داشته و سخن

های او را مورد مطالعه قرار  هر یک از دیدگاهی سروده

علیمی بوده عد تاند که بیشتر از جنبۀ محتوایی و بُ داده

یی در حوزۀ ها مقالهدر دو دهۀ اخیر از آنجایی که  .است

بالغت و به ویژه تشبیه در آثار ادبی بزرگان ادبیات 

کالسیک و معاصر، توسط پژوهشگران عرصۀ ادب 

فارسی، صورت گرفته، دربارۀ تشبیه در دیوان پروین 

 .اعتصامی تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است

ین پژوهش برای نخستین بار، به بررسی در ا ،بنابراین

مضمون و  ،شکل ،جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار

محتوا در دیوان پروین اعتصامی پرداخته شده است که از 

 .دیآ یماین منظر اثری مستقل و نو به حساب 

 

 شیوۀ پژوهش

در این مقاله ابتدا تمامی ابیات دیوان پروین اعتصامی 

ی تشبیهی آن ها نمونهسپس و گرفته مورد بررسی قرار 

. سادگی و روانی کالم پروین و استخراج گردیده است

های ادبی  ها و زیبایی آشنایی جامعه ادب با تصویرسازی

های بالغت، ما را بر آن داشت تا به  متون ادبی و کتاب

منظور پرهیز از طوالنی شدن این مقاله، از ذکر و 

به طوری  ،نظر کنیم های متعدد صرف توضیح شاهد مثال

که ابتدا تعریفی جامع از هر عنصر تشبیهی پرکاربرد 

دیوان پروین به همراه یک یا چند شاهد مثال از دیوان 

و در پایان برای هر کدام نموداری ارائه  پروین ذکر شده

 گردیده است.
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 بررسی تشبیه در اشعار پروین اعتصامی

 در دیگر چیز به است چیزی کردن مانند لغت، در تشبیه

 تشبیه، بیان، علم اصطالح در اما است. صفت چند یا یک

 در دیگر چیز با است چیزی اشتراک و همانندی ادعای

( 89: 7483 زاده،اشرف مقدم وعلوی. )صفت چند یا یک

 چیزی، به چیزی کردن ماننده»از نظر دکتر شمیسا تشبیه 

 نه باشد کذب بر مبتنی مانندگی آن اینکه بر مشروط

 66 :7489 شمیسا،) .«حقیقی نه باشد ادعایی یعنی؛ صدق

 (61و 

 

 ارکان تشبیه

 است: چهارارکان تشبیه 

 شود؛ یمآنچه که مانند  :مشبه

 کنند؛ یمآنچه که بدان مانند  :به مشبه

 به مشبهمشترکی که بین مشبه و  وجهصفت یا  :شبه وجه

 وجود دارد؛

نشان  یی که شباهت را به وسیلۀ آنواژها :ادات تشبیه

 (86: 7483 زاده،اشرف مقدم وعلوی)دهند.  یم

مشبه ۀ های چهارگانۀ تشبیه، دو پای یهپااز میان 

و  شود( یمی که به چیزی مانند ا جمله)واژه، گروه یا 

ی که مشبه را بدان تشبیه ا جمله)واژه، گروه یا  به مشبه

دهند. هر  یمهای اصلی تشبیه را تشکیل  یهپاکنند(  یم

ر این دو پایه استوار است و حذف یکی از آن تشبیهی ب

اما دو پایۀ دیگر، ؛ کند یمدو، تشبیه را به استعاره تبدیل 

گاهی از  و ، اصلی نبودهشبه وجهیعنی ادات تشبیه و 

شوند.  یمساختمان تشبیه سترده و گاهی در آن آورده 

 (26 و 29 :7487 )عقدایی،

 :ی از دیوان پروین اعتصامیا نمونه

 بلندی منما گرد چون اد،ب هر ز

 آسمان را بلند همت، است پست که

 (6: 7494)اعتصامی، 

؛ گردبه:  مشبّه؛ چون: تشبیه ادات؛ انسان: مشبّه

 .بلندی شبه: وجه

ها و تصاویر در حوزۀ تشبیه در  در این مقاله پیام

مورد تحلیل های مختلف  دیوان پروین اعتصامی از دیدگاه

 گیرد. و بررسی قرار می

 

 لف( ساختار و شکلا

 تشبیه از جهت فشردگی و گستردگی .5

بسیاری از پژوهشگران تشبیه را از جهت فشردگی و 

اند. در این  گستردگی مورد بحث و بررسی قرار داده

ترین شکل و ساختار تشبیه یعنی اضافۀ  نگرش کوتاه

تشبیهی را تشبیه فشرده و هر تشبیه دیگری را که بیرون 

تشبیه گسترده  ،تار قرار گیرداز محدودۀ این ساخ

 اند. نامیده

تشبیه فشرده به جهت کوتاهی و فشردگی ساختار 

 تأثیراز بالغت و « ادات تشبیه»و « شبهوجه»و حذف 

از  .ت به تشبیه گسترده برخوردار استـری نسبـبیشت

چرا که  ،شود به این ساختار تشبیه بلیغ گفته می ،رواین

فتن به را برای دست یا همواره ذهن شنونده و مخاطبش

جو و وشبه آن دو به جسترابطۀ طرفین تشبیه یا وجه

دارد و قدرت تخیل او را در این جهت  کوشش وا می

 (84: 7415ند. )میرصادقی، ک فعال می

 

 بندی ساختار تشبیه در بالغتتقسیم .2

در  انواع تشبیه از جهت وجود یا عدم وجود ادات تشبیه: -

ۀ ذکر یا حذف ادات تشبیه در کتب بالغت به مقول

تقسیمات تشبیه پرداخته و آن را به اعتبار حذف یا ذکر 

 :اند دهکرادات به دو قسم تقسیم 

تشبیهی است که در آن ادات  تشبیه مرسل )صریح(:

 (91: 7462ذکر شود. )تجلیل، 

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 بیندیشی نیک چو قفس کنج

 را کیباش مرغ است گلشن چون

 (4: 7494 )اعتصامی،

 نسیمی هر ز لرزی چه بیهوده
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 حبابست بی که چراغی مانند

 (78 همان:)

 خیمه گونالجورد این پس در نهفته

 عیاریست هزار بازی، شعبده هزار

 (27 همان:)

 گونگونه خوان ازین آنکه ضمیر روشن

 نداشت استخوان بجز وارهمای قسمت

 (24همان:)

یب کلمات چون، مانند، گون، در ابیات باال به ترت

 وار ادات تشبیه هستند.

اگر ادات تشبیه حذف شود تشبیه مؤکد  تشبیه مؤکد:

 یکی ادات البته آمدن (91: 7462شود. )تجلیل،  نامیده می

شفیعی ) .کاهد می «خیال»تأثیر از که است عواملی از

 (208: 7438کدکنی، 

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 است دزد ربود کاال که شحنه آن

 است نار سوخت کاشانه که نور آن

 (70 :7494 اعتصامی،)

 بگریز او از فریبنده دیویست نفس

 فرمانش ازخط بپیچ به تدبیر سر

 (41همان:)

 خفتیم ماهمی و رفت سالومه

 نبود خواب بود، مرگ ما خواب

 (205همان: )

 انواع تشبیه به اعتبار ذکر یا حذف وجه شبه: -

 باشد شده ذکر آن در شبه وجه که تشبیهی به: فصلتشبیه م

 (60: 7481)شمیسا،  .گویند مفصل تشبیه

 :اعتصامی پروین دیوان از ییها نمونه

 سیاه پرستان،بت دل چون جهان

 چاه راه، در و پنهان دیده از مه

 (766 :7494اعتصامی، )

 برای و کرده تشبیه پرستان بت دل به را جهان

است،  بودن اهیس هک را شبه وجه امابه زدودن و آشکاری

 آورده. تیب در

 یمینس هر ز یلرز چه هودهیب

 حبابست یب هک یچراغ انندم

 (78همان:)

 بـه ( روزگـار  حـوادث ) مینسـ  برابر در انسان هیتشب

 .(دنیترس) یدنلرز لحاظ از حباب یب چراغ

 ژدمک شین چون شد مسموم هوا

 ژنیب چاه چون شد یکتار جهان

 (41 همان:)

 و بـودن  مسـموم  لحـاظ  از ژدمک شین به هوا هیتشب

 .بودن یکتار لحاظ از ژنیب چاه به جهان هیتشب

 نشـده  رکـ ذ آن در شـبه  وجـه  هک یهیتشب به: تشبیه مجمل

 (68 :7481 سا،یشم) .ندیگول مجم هیتشب باشد

 از دیوان پروین اعتصامی: ییها نمونه

 یباد نفس هم رو زچه ،یچراغ تو

 یحرمان خانۀ هم هـزچ ،یدـیام وـت

 (98: 7494اعتصامی، )

ـ ا در: دیام به انسان هیتشب  رکـ ذ شـبه  وجـه  تیـ ب نی

 شـبه  وجهاست؛  معروف امور از( دیام) به مشبه یول نشده،

 و نـور  آرزو، مفهوم تواند یم دی؛ امشود یماخذ  به مشبهاز 

 دربرداشـته  را یمثبتـ  مفهـوم  هـر  یلـ ک طور به و یروشن

 را یمنفــ زیــچ هــر کــه) حرمــان مقــابلش مفهــوم ؛باشــد

 است. (گیرد یمدربر

 

 یائیبرن یو با است، وید طمع

 یناشتائ فردا باز ،یخورد چو

 (731همان: )

 بودن و زشت بودن دیپل لحاظ از وید به طمع هیتشب

 از دو هـر ( بـه  مشبه و مشبه) وید و طمع/  شیقدرتمند و



 99 سمیرا صمصامی، سیدرضی میرصادقی/ بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی

 

 نشده رکذ تیب نیا در زین شبه وجه و هستند یانتزاع امور

 بـه  هسـتند،  امـور انتزاعـی معروفـی    از دو هـر  چون یول

 .قابل تشخیص است یراحت

است که ادات تشبیه و وجه شبه  یهیتشب تشبیه بلیغ:

آن حــذف شــده باشــد و فقــط طــرفین تشــبیه )مشــبه و 

تشـبیهات بلیـغ    (284: 7480( ذکر شود. )هاشمی،به مشبه

به دو دستۀ تشبیه بلیغ اضـافی و تشـبیه بلیـغ غیراضـافی     

 .شود میسیم تق

 

 تشبیه بلیغ اضافی یا اضافۀ تشبیهی

 به بهمشبه و مشبه آن در هک است یهیتشب :تشبیهی اضافه

 و هیتشب ادات صورت نیا در و باشند شده اضافه هم

 هم هیتشب ان،یب علم اصطالح به. است محذوف شبه وجه

 ان،یب علم در هیتشب گونهنیا به. دکمؤ هم است مجمل

 به مشبه اضافه) سرو قد مثل ،ویندگمی غیبل هیتشب

 (177 :همان) .(مشبه به ،به مشبه اضافۀ) العللبی( به مشبه

بـرده، دنیـا    کـار  بهتشبیهی که پروین  یها اضافهتر یشبدر 

 دوستی و دلبستگی به تعلقات دنیوی نکوهش شده است.

 مضاف، نوع اضافۀ تشبیهی، نیا در :مشبه به به مشبه اضافۀ

 .گیرد یم قرار مشبه ،یهال مضاف و به مشبه

 

 از دیوان پروین اعتصامی: ییها نمونه

 انکام قلعۀ اندر است روباه یپا نشان

 را یانکیما نک رها ،دولت طائر چون بپر

 (8: 7494اعتصامی،)

 /بـه  مشبهر: مضاف و یو مشبه /طا یهال مضافدولت: 

 دولت = طایر

 سودی و هیمایب یمردم ارگاهک در چرا

 یپنهان خفاش چون علم آفتاب از چرا

 (60همان:)

 / بـه  مشبهو مشبه /آفتاب: مضاف و  یهال مضافعلم: 

 علم = آفتاب

 ستین گل یک ،انـجه انـگلست در

 است خس و خار ،نگرم یم جاک هر

 (751همان: )

و مشــبه /گلســتان: مضــاف و  یــهال مضــافجهــان:  

 جهان = گلستان /به مشبه

 موش هویه ـکودار ـکه نـشتک

 خوشه و خروار را یسخورده ب

 (9 همان:)

 /بـه  مشبهموش: مضاف و  و مشبه/ یهال مضافهوی: 

 = موش یهو

 تـاس مـست رـب ،ارـروزگ ـۀکمـمح ایـنـب

 گواه چه ،یداور چه سند،ینو مکح چو قضا

 (206همان: )

بنای محکم: مضـاف و   و مشبه/ یهال مضافروزگار: 

 روزگار = بنای محکم /به مشبه

 یهیتشب اضافه خود به مشبه ای مشبه یگاه :تشبیه در تشبیه

 (724 :7489 سا،یشم) هستند. استعاره ای

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 است اژدر آهوست، نه روزگار آهوی

 است آذر آبست، نه حرص و یهو آب

 (72: 7494اعتصامی، )

 یهیتشـب  اضـافۀ  روزگار که مشبه است، یخود آهو

 .است

 ستیا رانهیو چوـ ت انـج ورـکش

 روستاست یب ده چون دلت ملک

 (73همان:)

 دل که خودشان مشـبه هسـتند،   کمل و جان شورک

 هستند. نیز یهیتشب یها اضافه

 

 تشبیه بلیغ غیراضافی )اسنادی( 

 در رود کار  به یراضافیغ صورت به هک است یغیبل هیتشب

 المکـ  در رایـ ز، رسـد  می اوج به آن در اغراق صورت نیا

 اسـت.  بـودن  هیشـب  یادعا از تر قوی بودن سانهم یادعا

 (770: 7417 صادقیان،)
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 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 علم و سعی بارت و بیخ ،نیکنامی برگت و شاخ

 یا آورده آموزگار از جمله هنرها، نیا

 (260: 7494اعتصامی، )

ـ  /ینـام یکبرگت= ن و شاخ  و یسـع  بـارت =  و خیب

 .علم

 مکتب جهان و گردشا تو و استاد خرد

 نادان و یودنک نیچن هک دتیرس چه

 (38همان:)

 .تبکخرد= استاد / تو= شاگرد/ جهان =م

 ریبرگ او از رخ ،گرسنه گرگیست دهر

 بستان  از دل ،دل سیه دیویست چرخ

 (31همان:)

 .دل یهس یوید=  چرخ /گرسنه یگرگ=  دهر

 

 ب( انواع تشبیه از نظر مضمون و محتوا

 تشبیه براساس عقلی و حسی بودن طرفین تشبیهبندی تقسیم .5

 چهـار  به مشبه و مشبه بودن عقلی و حسی اعتبار به تشبیه

یا هر دو طـرف حسـی    (13: 7489 دارد. )شمیسا، حالت

بـه حسـی اسـت؛ یـا مشـبه       هستند؛ یا مشبه، عقلی، مشبه

 به عقلی است؛ یا هر دو طرف عقلی هستند. مشبه حسی،

 

 حسی تشبیه طرف دو هر. 5-5

 گانـۀ  پنج حواس از یکی به که است اموری حسی از مراد

 درک قابـل  بویـایی  و شـنوایی  بسـاوایی،  بینایی، ی،یچشا

 مـادی  و محسـوس  وجـودی  کلـی  طـور  بـه  یعنی باشند،

 .باشند داشته

 مرسـوم  و معمـول  تشبیهی حسی، به حسی تشبیه

 سـبک  بـه  معروف قدیم ادبیات در خصوصبه  و است

پروین از این نوع  (13همان:. )است بوده رایج خراسانی

 تشبیه نسبت به انواع دیگر آن بیشتر استفاده کرده است.

 یی از دیوان پروین اعتصامی:ها نمونه

 بیندیشی نیک چو قفس کنج

 را شکیبا مرغ است گلشن چون

 (4: 7494اعتصامی، )

 .حسی: گلشن به مشبه مشبه حسی: کنج قفس/

 یدـبلن ماـمن ردـگ ونـچ باد، هر ز

 بلندآسمان را همت، است پست که

 (6همان:)

 .گرد: به حسی مشبه انسان/ مشبه حسی:

 خاکی جسم تیره این کی و چند تا

 سحابست جان خورشید چهرۀ بر

 (78همان:)

 .مشبه حسی: جسم / مشبه به حسی: سحاب

 

 حسی بهمشبّه  عقلی، مشبه. 5-2

 بـا  کـه  است چیزی هر سنتی بیان علم اصطالح در عقلی

 :7489 شمیسـا، . )نباشد درک قابل خمسه خواص از یکی

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه (13

 را هستی شاخۀ میوه، است علم

 را واال دـمقص پایه، است فضل

 (3: 7494اعتصامی، )

عقلـی:   یها مشبهپایه/  به فضل و میوه به علم تشبیه

 .های حسی: میوه و پایهبهعلم و فضل / مشبه

 پیش به داریـن البـیس و هـورط

 ناخداست جان و کشتی دتخرا ت

 (73همان:)

ی هـا مشـبه / ناخـدا  بـه  جان و کشتی به خرد تشبیه

 .ی حسی: کشتی و ناخداها به مشبهعقلی: خرد و جان / 

 دـدادن تـگرگ هـب و نهادند امـن یوسفت

 من کنعانی یوسف ای شد، تو گرگ مرگ

 (217همان: )

لی: مرگ / مشـبه بـه   گرگ/ مشبه عق به مرگ تشبیه

 .حسی: گرگ
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 عقلی بهمشبه و حسی مشبه. 5-9

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 گردد بسیار چون جامه و کاله

 گردد پندار قبا و عجب کله

 (779همان:)

ی هـا  مشـبه پنـدار/   بـه  قبـا  ؛ وعجـب  به کاله تشبیه

 .ی عقلی: عجب و پندارها به مشبهحسی: کاله و قبا / 

 نمود چهره که ساعتی آن زن، دبو فرشته

 شیطان زندمی طعنه برو هـک نـبی هـفرشت

 (788همان:)

 بـه  مشـبه هفرشته/ مشبه حسـی: زن /   ب زن تشبیه

 .عقلی: فرشته

 خفتیم همی ما و رفت سالومه

 نبود خواب بود، مرگ ما خواب

 (205همان: )

مــرگ/ مشــبه حســی: خــواب /  بــه خــواب تشــبیه

 .عقلی: مرگ به مشبه

 

 عقلی طرف دو هر. 5-1

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 خداست روی ۀـآین اکـپ دل

 نداشت زنگار آینه چنین این

 (24همان:)

خدا کـه هـر دو طـرف     روی آینه به پاک دل تشبیه

 تشبیه عقلی هستند.

 برنیائی وی با است، دیو طمع

 ناشتائی فردا باز خوردی، چو

 (731همان:)

هـر دو طـرف تشـبیه عقلـی      دیو که به طمع تشبیه

 هستند.

 دـش منسوخ که افتاد هـچ عدل،

 ستکیمیا چرا ،انصاف و رحمت

 (714همان: )

کیمیا کـه هـر دو طـرف     به رحمت و انصاف تشبیه

 تشبیه عقلی هستند.

 

 در دیوان پروین اعتصامی« وجه شبه»بررسی محتوایی 

هنری یک تشبیه بـه چگـونگی و    –زیبایی و ارزش ادبی 

ای اسـت   جه شبه، وابسته است. وجه شبه، رابطهکیفیت و

که شاعر یا نویسنده به کشف آن نائل گردیـده و اهمیـت   

این کشف کمتر از یـک قـانون علمـی نیسـت. )شـفیعی      

بینـی  مبین جهـان  وجه شبه، ،( همچنین78: 7466کدکنی، 

و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجـه  

شـویم.   تقلید هنرمنـد مـی   شبه است که متوجه نوآوری یا

( ارزیابی وجه شبه در آثار یک شـاعر  58: 7489)شمیسا، 

تواند میزان خالقیت وی را آشکار سازد. وقتـی شـاعر    می

نشـان   ،کند تکراری و تقلیدی استفاده می های از وجه شبه

های ادبی و هنری اسـت.   از خالی بودن شعر از برجستگی

نـده بسـتگی دارد   کشف وجه شبه به بینش و دریافت گوی

و شاعر ممکن است رنگ و حرکت و حالـت و شـکل و   

اثر حسی یا عقلی همانند بین دو چیز را به تنهـایی پـیش   

ای از حـاالت و حرکـات را بـه عنـوان      بکشد یا مجموعه

صفت مشترک )وجه شبه( در مظر داشته باشد. )ثروتیـان،  

7465 :33) 

 

 یا خیالی بودنبندی تشبیه به اعتبار واقعی بودن تقسیم. 5

در بالغت کالسیک وجه شبه به دو بخش تقسـیم شـده    

 است:

 تحقیقی شبهوجه -

 لب تشبیه مثل: باشد تصور قابل تشبیه طرفین در شبه وجه

 وجود لب در هم که سرخی لحاظ به سرخ گل به گونه یا

کثرت ایـن نـوع    (700: 7489 شمیسا،. )گونه در هم دارد

دم خالقیـت و نـوآوری   وجه شبه در اشـعار نشـان از عـ   

تواند باشد. در دیوان پروین اعتصـامی نیـز ایـن     شاعر می

نوع وجه شبه با بسامد باالیی نسبت به دو نوع بعـدی بـه   

 کار رفته است.
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 هایی از دیوان پروین اعتصامی: نمونه

 وجود درگلستان شبنم، همچو

 رفت و تابید ای رخساره گل بر

 (767همان: )

و رخساره به گل بـه لحـاظ   تشبیه وجود به گلستان 

 زیبا باشند. توانند یماینکه هر دو 

 ژدمک شین چون شد مسموم هوا

 ژنیب چاه چون شد یکتار جهان

 (97:همان)

 هر در هک تیمسموم نظر از ژدمک شین به هوا هیتشب

 نظـر  از ژنیـ ب چـاه  به جهان هیتشب و است تصور قابل دو

ـ ا هکـ  شـود  یمـ  یـک تار هوا شب هنگام شدن، یکتار  نی

 .دارد وجود قتاًیحق دو هر در شبه وجه

 دـش یمعان و اخالق رستانـیدب انـفرق راـت

 یزانیگر رستانیدب نیز ودنک طفل چون چرا

 (67همان:)

 نظـر  از یمعـان  و اخـالق  رسـتان یدب بـه  تشبیه قرآن

 بودنش که در هر دو طرف قابل تصور است. ارزشمند

 شبه تخیلیوجه -

 هکـ  اسـت  آن قـدما  اصـطالح  بـه  یلیتخ شبهوجه از مراد

 و یالیـ خ آنهـا  از یکـی  در ایـ  نیطـرف  در شـباهت  مـورد 

شـبه  قطعاً میزان وجه (707: 7489 سا،یشم). باشد ییادعا

 دهندۀ ادبی بودن آن اثر است.یلی در یک اثر نشانتخ

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 نشانست یبمرغ یه چو سکس کآن

 ستـنـاام در امـیا زنـره از

 (78: 7494اعتصامی، )

 بـودن  راهـزن . اسـت  یلیتخ مرغ،یس بودن نشانیب

 .طورنیهم زین امیا

 خوک و سگ هر خون و عطار چو گشت زمانه

 ستیتاتار کمش گفت و همه بر فروخت

 (27همان:)

 .است یلیتخ یامر زمانه یبرا فروختنفعل 

 ریبرگ او از رخ گرسنه، ستیگرگ دهر

 بستان زوا دل دل، هیس ستیوید چرخ

 (31همان:)

 چرخ بودن دل هیس است؛ یلیتخ دهر، بودن گرسنه

 .طورنیهم زین

 ستادهیا رانیح جمله ثوابت،

 فنیزل به هنگام ومانکمح چو

 (769همان: )

 .است یلیثوابت، تخ یبرا یرانیح

 

 استخدام صنعت یا دوگانه شبهوجه

 ارتبـاط  در و یمعنـ  یک مشبه با ارتباط در شبهوجه یگاه

 گـر ید بار و یحس بار یک و دارد یگرید یمعن به مشبه با

 یهنـر  و بـا یز اریبسـ  المکـ  صـورت  نیا در. است یعقل

 (706: 7489 سا،یشم) .بود خواهد

 :اعتصامی از دیوان پروین هایی نمونه

 یدـبلن ماـمن ردـگ ونـچ ،باد هر ز

 آسمان رابلند همت، است پست هک

 (6: 7494اعتصامی، )

 و اسـت  بـر کت یمعنـ  بـه  انسان با ارتباط در: یبلند

 یحس و رفتن باال یمعن به گرد با ارتباط در و است یعقل

 .است

 مینس زهر شد، خرد نیهمنش هک کس  آن

 شود ینم سروسامانیب اهک پر چون

 (47همان:)

 شدن آشفته انسان، با ارتباط در: شدن سروسامانیب

 و شـدن  نـده کپرا اه،کـ  پـر  بـا  ارتبـاط  در و است یعقل و

 .است یسح

 مست مردم بسان باکی یب به

 منیهر ردارکـب یارکدـب هـب

 (92همان:)
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ـ  نظـر  از مست مردم به اهیس باد هیتشب  هکـ  بـاکی  یب

 نتـرس  و شرم ی)ب یعقل مست، مردم با ارتباط در باکی یب

 (سـخت  و تند باد) یحس باد، با ارتباط در و است( بودن

 .است

 

 بودن طرفین مرکب و متعدد و مفرد شبه به اعتباروجه. 2

: نباشـد  شـتر یب یکی از هک است یوقت: مفرد شبهوجه. 2-5

: 7489 سـا، ی)شم .یسـرخ  نظر از آتش به گل هیتشب مانند

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه (705

 است دزد ربود االک هک شحنه آن

 است نار سوخت اشانهک هک نور آن

 (70همان:)

 و ربـودن : شـبه وجـه  رفتـه؛  کـار  بـه  ه مفردیدو تشب

 .سوختن

 نشانستبی مرغیس چو هک سک آن

 تـســانــام در امــیا زنــره از

 (78 همان:)

 بودن نشان یب: شبهوجه

 زیبگر او از فریبنده ستیوید نفس

 فرمانش خط از چیبپ ریتدبه ب سر

 (41همان:)

 .: فریبنده بودنشبه وجه

 

 متعدد شبهوجه. 2-2

 گـل  به گونه هیتشب مانند. باشد شتریب یکی از هک است آن

 (705 :7489 سا،یشم) .یسرخ و لطافت نظر از

 ن پروین اعتصامی:ااز دیو ییها نمونه

 ماند یهم شطرنج به دوست یا کفل

 نیفرز یگه و مات دـنک تـیزمان هـک

 (94همان:)

 .نیفرز یگه و مات ندک تیزمان: شبه وجه

 وجود گلستان در شبنم، همچو

 رفت و دیتاب یا رخساره گل بر

 (767همان: )

 .طافت و زیباییلوجه شبه: سرخی و 

 نیکم همان دت،یآ ارکچ دست ز نیبب

 انیم چیه و خودنما دهل، همچو مباش

 (276همان: )

 : خودنما و هیچ میان بودن.شبه وجه

 

 مرکب شبهوجه. 2-9

 اخـذ  بکـ مر بـه  مشـبه  از و اسـت  شـبه  وجـه  ترین هنری

 امـور  از (تـابلو  ر،یتصـو  مـاژ، یا) حاصـله  أتیه .شود می

 اسـت.  زیـ چ چنـد  از منتـزع  اصـطالح  بـه  و است متعدد

 (705: 7489 سا،یشم)

 

 :اعتصامی از دیوان پروین هایی نمونه

 گردد یم چسان هک یدان تو گرد بر چرخ

 گردد بوترک گرد بر هک شهباز همچو

 (26 :7494 اعتصامی،)

 

 یقـو  و بـزرگ  یو گردش موجود تسلط :شبهوجه

 .فیضع و کوچک یموجود دور به

 رددـگ یم وـت رـب هـزمان ارـپرگ

 یپرگار حصار در تو نقطه چون

 (99همان:)

 

 دور بـه  یقـو  و بـزرگ  یموجود گردش: شبهوجه

 .فیضع و کوچک یموجود

 یمندک در را باد نیا ذره چون تو

 یدهان در را مار نیا صعوه چو تو

 (64همان:)

 .فیضع یموجود بر یقو یموجود غلبۀ: شبهوجه

 ناالن درد از و رنجور رنج از شد

 رـچنب مار چون دیگرد و دیچیبپ

 (795همان: )

 دنیـ گرد چنبـر  و دنیچیپ از بکمر یأتیه: شبه وجه

 .است درد شدت از



 5931پاییز ، 51پیاپی  ،چهارم، شماره چهارم، سال «های ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش» 22

 

 

انواع تشبیه از نظر مفرد، مقید و مرکب بودن طرفین . 9

 تشبیه

 گـل، : اسـت  زیچ یک ای أتیه یک ریتصو و تصور: مفرد

 .دزد جام،

 بـه  دیـ مق هکـ  اسـت  یمفـرد  صورت و ریتصو: دیمق

 بـه  دیمق هک سرنگون کشتی ن،یبلور جام مثل باشد؛ یدیق

 .نداوصف دیق

 قـدما  قول به و است ترکیبی هیأت یک مرکب: مرکب

 تـابلو  امروز، زبان با و است چیز چند از منتزَع هیأت مرکب،

 آن وجـودآوردن  بـه  در چیز چند که ذهنی است تصویری و

 (86و  89 :7489 یسا،شم)باشند.  داشته نقش

اکثر تشـبیهاتی کـه در قسـمت    ) :مفرد به مفرد تشبیه. 9-5

، جـزء تشـبیهات مفـرد بـه مفـرد      انـد  آمدهاضافۀ تشبیهی 

که در اینجا فقط به چند مـورد اشـاره    شوند یممحسوب 

 (:کنیم یم

 را شهوت افعی یفسا افسون

 را سودا مرکب بند افسار

 (4 :7494 اعتصامی،)

تشبیه شده است: شـهوت = افعـی/   شهوت به افعی 

 .بکمر =شده: سودا  هیتشب بکمر به سودا

 ویـه وشـم هـک دار وکن شتهک

 را خروار و خوشه یبس خورده

 (9 همان:)

 .موش به یهو هیتشب

 کخو و سگ هر خون و عطار چو گشت زمانه

 ستیتاتار کمش گفت و همه بر فروخت

 (27همان:)

 .عطار=  زمانه

 مقید به مفرد تشبیه. 9-2

 پنهان تن حصن در نکم جان را روشن چراغ

 را یانک اقوتی نیا خرقه، انیم در چانیمپ

 (1 همان:)

 .روشن چراغ=  جان

 ریبرگ او از رخ ،گرسنه ستیگرگ دهر

 بستان ازو دل ،دل هـیس ستیوید چرخ

 (31همان:)

 .دل هیس وید=  چرخ /گرسنه گرگ=  دهر

 خط یب و ورق یب ا،یر ستیتابک چو

 اغصان یب و بن یب ،یهو ستیختدر چو

 (38همان:)

 هیتشـب  و باشد دفتر و ورقیب هک یتابک به ایر هیتشب

 .باشد اغصان و بن یب هک یدرخت به یهو

 مرکب به مفرد تشبیه .9-9

 ینیب ینم ره،یخ یزن دـچن رـپ و الـب

 یمار دهن در صفت کگنجش تو هک

 (96همان:)

شـده   رفتارگ ماری دهن در که گنجشکی=  انسان(تو )

 .باشد

 میشد سرگردان تو دادیب ز ما

 میشد رقصان هوا اندر اهک همچو

 (770همان:)

 .است رقصان هوا در هک یاهک به ریت هیتشب

 یــدم یـتـهس رۀـیـت رـهـسپ رـب

 رفت و دیبخش یروشن ستاره چون

 (767همان: )

 .باشد رفته و بخشیده روشنی که یا ستاره به اشک تشبیه

 مفرد به قیدم تشبیه .9-1

 ام پرورانده گهر چو را شیخو کاش من

 نداشت گهر ینگوئ هک تا دهید یایدر

 (18همان:)

 .گهر=  شیخو کاش

 کتابنا روان یا ،یزر چو تو

 کخا زندان بستۀ یباش چند

 (738همان:)
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 .زر=  کتابنا روان

 است آتش دل تف زمستانم، در

 است پوشش و خوابگاه باران و برف

 (723همان:)

 .آتش=  لد تف

 مقید به مقید تشبیه. 9-1

 دانستیشه خوابگاه دشت، نیا

 را تماشا وقت ارـشم تـفرص

 (4 همان:)

 .دانیبگاه شهان دشت = خویا

 تـداسـخ یرو ۀـنیآ کاـپ دل

 نداشت گارـزن هـنیآ نـیچن نـیا

 (24همان:)

 .خدا یرو نۀیآ=  کپا دل

 هواست باد چو عملیب گفتۀ

 تـاس زآستر یمکمح را ابره

 (81همان:)

 .هوا باد=  عمل یب گفتۀ

 مرکب به مقید تشبیه. 9-1

 ابانیب از یرود زهکیپا یکی

 گلستان به دامان گشته روان

 (719همان:)

 انجم چرخ، زـک انـچن فروزنده

 مردم و،ید زـک انـچن زندهیرـگ

 (همان)

 چرخ، زک چنان : فروزندهبه مشبه=  زهکیمشبه: رودپا

 مردم و،ید زک چنان زندهیگر و انجم

 مفرد به مرکب تشبیه. 9-9

 دـشناس هـچگون بـزش ادتـسع روز

 پنهان پره شب چو شد دیزخورش هکآن

 (31همان:)

: بـه  مشـبه  = است پنهان دیخورش از هک یسک: مشبه

 .پرهشب

 مرکب به مرکب تشبیه. 9-2

 یپا بر آشوب آنچنان ردک خزان

 قارن ریشمش جدل امـهنگ هـک

 (97همان:)

 هنگام قارن زدن ریشمش = خزان ردنک پا بر آشوب

 .جدل

 ودـج و رـسپه در لـفض و رـهن

 است قمر و خور چون افروزعالم

 (86همان:)

ــنگری هنــر  ــل در آســمان وجــود   و روش =  فض

 .قمر در دنیا و نورافشانی خور

 کالـاف دامان از ب،ـثاق شهاب

 فالخن گـسن ونـچ اد،ـافت روـف

 (763همان: )

 سـنگ  افتـادن =  کافال دامان از ثاقب شهاب افتادن

 .فالخن

 زدن شهیت شیخو ادیبن هـب ل،ـجه تـدسـه ب

 است شدن سرنگون چاه در و بستن چشم دو

 (756همان:)

ـ بن بـه  جهـل،  دسته ب  دو=  زدن شـه یت شیخـو  ادی

 .شدن سرنگون چاه در و بستن چشم

 زدن سوزن و ندنک جان همه  ینا

 است ندنک سوزن کنو با خود، گور

 (294:همان)

 بـا  خـود،  گور=  زدن سوزن و ندنک جان ن همهیا

 .است ندنک سوزن کنو

 

انواع تشبیه از نظر مقید بـودن و یـا مقیـد نبـودن      .1

 فرآیند تشبیه

 تسویه تشبیه. 1-5

 :7489 سـا، یشم) اورنـد. یب بـه  مشـبه  یـک  مشبه چند یبرا

728) 

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه
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 گوهرند یک کی زیپره و کیپا و یسادگ

 ودـنب یـانک رـگوه هاـتن دهـتابن رـگوه

 (793همان: )

 .گوهر=  زیپره و کیپا و یسادگ

 تست گنج همت، و عزم و یرأ و عقل

 تست رنج و یسع گنجور، نیبهتر

 (729همان:)

 .تو گنج=  همت و عزم و یرأ و عقل

 یامکخود و یخودپرست دزدند

 دـیماینپ راه هـفرق دو نـیا اـب

 (74همان:)

 .= دزد یامکو خود یخود پرست

 جمع تشبیه. 1-2

 چنـد  مشـبه  یـک  یبـرا  یعنـ ی اسـت  هیتسو هیتشب سکع

 (728 :7489، سایشم) .آورند می بهمشبه

 از دیوان پروین اعتصامی: هایی نمونه

 بود تنها خانه یبانو نه ،یوکن زن

 دربان و شحنه و پرستار و بود بیطب

 (788 :7494اعتصامی، )

ــ=  ویکــن زن  و شــحنه و پرســتار و بیــطب و انوب

 .دربان

 کچاب یشبرو چو بود امیا

 رهزن دل اهیس یکی همچو ای

 (90همان:)

 .دلاهیس یراهزن و کچاب یشبرو به امیا هیتشب

 ستین شیب یالیخ و خواب یزندگ

 یشد محزون اندهش از سبب یب

 (99همان:)

 .الیخ و خواب به یزندگ هیتشب

 فنک و شتگ گور لهیپ اگر مرگم، به روز

 است رهنیپ و خوابگاه م،یزندگ به وقت

 (756همان: )

 زمان در و فنک و گور به مرگ زمان در له،یپ هیتشب

 .رهنیپ و خوابگاه به یزندگ

 مشروط تشبیه. 1-9

 را آن هک است یشرط گرو در بهمشبه و مشبه نیب شباهت

، سـا یشم)اسـت.  ( گـر ) اگر معموالً شرط ادات. نندک رکذ

 از دیوان پروین اعتصامی: ای نمونه (744 :7489

 بو و رنگ و بتیط سخن ینبود گر

 حانیر و گل همچو یبد کخش کخس

 (35: 7494اعتصامی، )

 کخشـ  کخسـ  نبود، بو و رنگ و بتیط سخن اگر

 .شد یم حانیر و گل همانند

 تشبیه بدلی. 1-1

بــدلی اســت.  هــای تشــبیهیکــی از اقســام قــوی تشــبیه، 

، منـه  مبدلتشبیه بدلی، مشبه،  ( در47: 7491)فرشیدورد، 

، بدل مشـبه اسـت. در ایـن    به مشبهو  است به مشبهیا بدل 

طوری کـه   ، بهرسد میگونه تشبیهات، اغراق به اوج خود 

خوانند در وحلۀ اول ممکن است آن را استعاره بداند، در 

 زیـ ن وهیپروین در استفاده از این شـ  حالی که تشبیه است.

است و  بوده موفق برده کار  به هک یادب عیصنا بیشتر مانند

 نسـبت  یباالتر بسامد با این نوع تشبیه در قسمت قصاید

تشبیه بدلی انـواع مختلفـی    .است رفته کار  به قطعاتش به

دارد که پروین، از شش نوع آن بهره برده است و از بـین  

این شش نوع، بیشتر از نـوع تشـبیه بـدلی کـه مشـبه یـا       

یا بدل آن آمـده   به مشبهقبل  های بیت، در بیت یا منه مبدل

 استفاده کرده است.

 

 ند ازاانواع تشبیه بدلی در دیوان پروین اعتصامی عبارت

 و اول مصرع در منه مبدلمشبه یا  هک یبدل هیتشب .3-3-7

 :است آمده دوم مصرع در یا بدل به مشبه

 را جهان نک رها د،یبا تیرهائ

 جان را کپا آلودگی ز نگهدار

 (6: 7494، اعتصامی)
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: یآلودگ = منه یا مشبهمبدل: جهان/یآلودگ=  جهان

 .به مشبهبدل یا 

 ستیرا بدل ن فرصتم یندانست

 میرا پراند مرغ وحشین یز دام، ا

 (725همان:)

مـرغ   = منـه  مبـدل فرصـت:   فرصت = مرغ وحشی/

 .: بدلیوحش

 ار راــکهــبـت سـفـنده ـار مـک

 را خار نیا ده جام گل صف در

 (9 )همان:

 خاربدل:  = نفسمنه: مبدل

 دلد داشت یبا کر باطل، پاکاز غبار ف

 ستیگرد ن یجانهیآئکائنو، یتا بداند د

 (268همان:)

 .نهییآبدل: ل = دمنه: مبدل

 در مصـرع اول و  یا بـدل،  به مشبهه ک یه بدلیتشب .3-3-2

 در مصرع دوم آمده است: ،منه مبدلیا  مشبه

 رواشبرو بی پن یا رود یمخبر  یب

 گیتی دون پرورن یا کشد یمناگهان 

 (44همان:)

 .پروا یبشبرو بدل:  دون پرور = یتیگمنه: مبدل

 مصـراع و  یکدر  به مشبهه مشبه و ک یه بدلیتشب .3-3-4

 آمده است: به مشبهمشبه قبل از 

 زیبا مرغ کائن ودار،کن جوانی

 یاستخوان خانۀ نیا در نماند

 (235همان:)

 .بایز مرغدل: ب=  یجوانمنه: مبدل

 شریک دو کائن ،عجب و پندارز چشم بپوش

 نندک تباه یفرصت تا هک سرند آن بر

 (290همان:)

   .کیشر دوبدل: =  عجب و پندارمنه: مبدل

 ایـ  بـدل  قبـل  تیب در مشبه هک یبدل هیتشب. 3-3-3

 :آمده است آن از قبل های بیت

 فارغ یا نه سفله جهان از تا

 رادت خرد اهل نخواند هرگز

 (5همان: )

 شفقت بیۀ عجوز کوردل نیا

 زادت اجل گرگ بهر طعمه چون

 (همان)

 .عجوزه=  جهان/عجوزه: بدل/ جهان: منه مبدل

 تابد ینم یس روکس بدخواه ز ـنف

 ن بهتریچه از یبتاب یگر تو زان رو

 (49همان: )

 ن آتشیعاقبت زار بسوزاندت ا

 ن رهبریند گمرهت اکار کآخر 

 (همان)

 یاز معجزه بشناس تو اگر شعبده

 ساحر جادوگرن یده اـند شعبکن

 (همان)

 یمانیز سل یچ نداریتو دگر ه

 ز دستت برد انگشتر دیون یاگر ا

 (46همان:)

بدل: آتش. رهبر. سـاحر جـادوگر.    مبدل منه: نفس/

 .وید

 نبود یرانیا هک ییگو نیا از شیپ ران،یا در زن

 ودـنب یـانـشیرـپ و یروز رهـیت زـج اش، هـشیپ

 (794 همان:)

 

 جان داد یم قفس در و دیآرم یم قفس در

 نبود گلستانی مرغ نیاز نام گلستان در

 (همان)

 یگلستان مرغبدل: =  زنمنه: مبدل

 جهان رانیکب بحر در اش،ک

 نبود انقالب و انـطوف امـن

 (208همان:)

 چاه نیز ما دلو آب، دیشکن
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 نبود طناب ما دست در هکزان

 (همان)

 .چاه: بدل = نجها: منهمبدل

 در و است مستعارمنه خود مشبه، هک یبدل هیتشب. 3-3-9

 ابیـات بعـدی   در بـه  مشـبه  بدل با و شده رکذ اول مصراع

 :است آمده

 اخضر کارگه نیا در بود ارهاک

 بهتر نیاز دینگرد تو کدو یکل

 دریا نیا لب اندرک هم ردک ها موج

 مجمر نیا دل در نهان گشته ها شعله

 ینهادست دیام چه به ندانم تو

 لنگربی کشتی نیا در شیخو الۀک

 کژدم نیا دم بر ینه چه غفلت یپا

 اژدر نیا سر بر یشک چه شفقت دست

 پیکان نیا آزردۀ دگر نگردد به

 خنجر نیا افتادۀ دگر زدیبرنخ

 یپست نیبد ننشست هک مرغ آن کسب

 بستر نیدر نغنود هک دهید آن کخن

 روزن بی محبس نیا بستۀ یشد چه

 دربی کنگرۀ نیا نکسا یشد هچ

 شو زانیگر دام نیا از و ریگ خود سر

 بر رونیب مرحله نیاز و یجو خود دل

 یگشت خود خرمن صاعقۀ خود تو چو

 خاکستر تودۀ نیاز ینال یهم چه

 (43و  44: 7494 اعتصامی،)

 اسـتعاره : اخضر ارگهک) مستعارمنه: منه مبدل ای مشبه

. ژدمک .لنگر یب یشتک مجمر.. ایدر :بدل ای به مشبه/ (ایدن از

 نگـرۀ ک. روزن یب محبس. بستر. یخنجر. پست. انیکاژدر. پ

 ستر.کخا تودۀ. مرحله. دام. در یب

آن، اضـافۀ   منـه  مبـدل تشبیه بدلی کـه مشـبه، یـا     .3-3-6

در  بـه  مشـبه تشبیهی است و در مصرع اول آمده و بدل یا 

 مصرع دوم آمده است:

 یهو نتوس ردتـب راـچ ،یلـعاق رـگ

 رام دیو به یشدست چگونه ،یمردم ور

 (37 همان:)

 ویبدل: د = یهوتوسن : منه مبدل

 پنهان تن ندرحصنک جان رام غروشن چرا

 را کانی یاقوت نیا خرقه، انیم در چانیمپ

 (1همان: )

 اقوتیـ =  چـراغ روشـن جـان    /خرقه=  حصن تن

 .یانک

 ق نداشتیگل تحق کیزار تن خا شوره

 چند ید به گلزارنکن تخم پرایخرد ا

 (25)همان:

 .تخمبدل: گل تحقیق = منه: مبدل

 

بندی تشبیه به جهت شکل قرار گرفتن مشبه با تقسیم. 1

 به مشبه

 ملفوف تشبیه. 1-5

 سـپس  و شـود  رکـ ذ جداگانـه ( دوتـا  حـداقل ) چندمشبه

 .شـود  گفتـه  جداگانـه  بیـ ترت بـه  دامکـ  هـر  های به مشبه

 وان پروین اعتصامی:از دی یا نمونه (172: 7489 سا،یشم)

 وجود سپهر در فضل و هنر

 است قمر و خور چون افروزعالم

 (86: 7494اعتصامی، )

 .قمر و : خورها به مشبه=  فضل و : هنرها مشبه

 مفروق تشبیه. 1-2

 بـا  مشـبه  هـر  اما م،یدار به مشبه و مشبه چند هم نجایا در

 (728 :7489 سا،یشم) است. همراه خود به مشبه

 از دیوان پروین اعتصامی: ییها نمونه

 رـده انـثعب وـتـه ب اردـین حمله

 عصاست نتید و تو یمیلک چو تا

 (74: 7494اعتصامی، )
 ج
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 حضـرت  لقـب ) میلـ ک( = انسـان ) تو/ ثعبان=  دهر

 عصا =تو نید/ ((ع) یموس

 شیخو وجود کمل به مزرع یتوئ دهقان

 استـیآس امـیا و هـغل وـهمچ وـت ارـک

 (76 همان:)

 .ایآس=  امیا /غله=  تو ارک /دهقان=  تو

 پروین گهرش، دانش و آمد انک چو جان

 عالم تنش کمل و شد دیخورش چو دل

 (39 همان:)

 کملـ  /دیخورشـ =  دل/ گوهر=  دانش/ انک=  جان

 .عالم=  تن

 مکتب جهان و شاگرد تو و استاد خرد

 نادان و یودنک نیچن هک دتـیرس هـچ

 (38همان:)

 .تبکم=  جهان /شاگرد=  تو /استاد=  خرد

 

 گیرینتیجهبحث و 

 بـه  ایـ  ماسـت  یفرهنگ رسانۀ ترین یعال و ینتر مهم شعر

 اسـت  یبـردار  نیپرزورتر و ترین یاصل ،تر روشن عبارت

ـ یا وجدان هک  و شـه یاند و احسـاس  رسـاندن  یبـرا  یران

پیـام   (50: 7471 ،یآشور) .است دهیبرگز خود ینیب جهان

ادبی و هنری باعث مانـدگار  و مضمون و محتوای هر اثر 

 ارزش و شـود  یمـ شدن یا فراموش شدن ابداع کننـدۀ آن  

 هنرمنـد  شـاعر و  ینـی ب جهـان  بـه  یهنـر  و یادب آثار امیپ

 مکحا های ینیب جهان اغلب هک دانست دیبا و است مربوط

 اتیاله ، بر پایۀاند شده ماندگار هک جهان برتر ادبی آثار بر

 .اند بوده اخالقی -و وجدان انسانی

 چـون  یآثـار  هماننـد  ن رایپرو وانید سنجان سخن

 ،ینظـام  االسـرار مخزن ناصرخسرو، قصاید ،ییسنا حدیقه

-یمـ اثـری تعلیمـی و اخالقـی     یسعد گلستان و بوستان

 و یکـی ن و یخـوب  و صالح و ریخ به را انسان زیرا ؛دانند

 هـا  یبد از و کند یم دعوت یدوستانسان و محبت و عدل

 و یمــکح وی موضــوعات .دارد یمربرحــذ هــا یزشــت و

ـ ب وایشـ  و سـاده  زبان با چنان را یاخالق  هکـ  دارد یمـ  انی

 قرار تأثیر تحت باشد هک یا طبقه هر تیپ و از را خواننده

 و المکـ  قـدرت  در او را . بسیاری از بزرگان ادبدهد یم

 ندگانیگو یۀپا هم یسخنور آداب و عیصنا در یدسترهیچ

زیرا وی از یک سو در محضر ؛ اند داده قرار نامدار فارسی

استادان آشنا به روش سـنتی و میـراث فرهنگـی و ادبـی     

ایرانیان پرورش یافته و مانند ایشان به سرایش پرداختـه و  

صاحب افکار متجدد و نو و در حال تغییر  ،از سوی دیگر

عصـرش یعنـی اوایـل قـرن     مـردم نـوگرا و نوجـوی هـم    

 ی شمسی ایران است.چهاردهم هجر

ا بررسی دیوان اشعار پروین اعتصامی مشـخص  ب. 7

درصد از دیـوان صـنعت    30گردید که به طور تقریبی در 

از نظـر   هـا  یهتشـب اگرچـه تمـامی ایـن     .تشبیه وجود دارد

زیبــایی و ادبــی بــودن در یــک درجــه نیســتند و تعــداد  

، امـا بسـامد و تنـوع    تشبیهات مبتذل هم در آن کم نیست

واالی تشبیه در دیوان ایشان دهندۀ جایگاه تشبیهات نشان

میـزان تشـبیه در اشـعارش باعـث     ایـن   ،است. همچنـین 

در  اشـعارش پـذیری هـر چـه بیشـتر     تأثیرانگیزی و خیال

ضمیر مخاطبانش شده و خشکی و یکنواختی که در اکثـر  

خوشبختانه در دیوان ایـن شـاعر    زند یمآثار تعلیمی موج 

 .شود یمدیده  کمتر

امی میزان تشبیهات فشرده در دیوان پروین اعتص. 2

با بسامد باالیی نسبت به تشبیهات گسترده اعـم از چهـار   

شـبه یـا تشـبیه مرسـل و     رکنی )ذکر ادات تشـبیه و وجـه  

مفصل( و سه رکنی )حذف ادات تشبیه یا تشبیه مؤکد( به 

دهنـدۀ  بسامد باالی تشبیهات فشرده نشـان  کار رفته است.

مهـارت او در بـه   غـت و بیـان و   تسلط شاعر به فنون بال

طور که در نمودار زیر  گیری تشبیهات زیباست. همانکار

درصد، تشـبیهات   39تشبیهات فشرده با  شود یممشاهده 

درصد و تشبیهات گستردۀ چهـار   49گستردۀ سه رکنی با 

 .اند دادهدرصد اشعار را به خود اختصاص  20رکنی با 
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 گستردگیبسامد انواع تشبیه از جهت فشردگی و  .5نمودار 

 

در بررسی تشبیهات مرسل و مؤکد به این نتیجه . 4

رسیدیم که میزان استفادۀ پروین اعتصامی از تشبیه مرسل 

بیشتر از تشبیه مؤکد بوده است. البته اگر تشبیهات بلیغ یا 

اضافۀ تشبیهی را که در آن هم ادات تشبیه محذوف است 

 در نظر نگیریم، این مطلب درست است؛ اما در صورت

تشبیهی یا تشبیهات بلیغ، عکس  های اضافهدر نظر گرفتن 

 این مطلب صدق خواهد کرد.

 مفصـل  هیتشـب  از شـان یا استفادۀ درصد همچنین. 3

کـه   یهیاضافۀتشـب  و غیبل و مجمل هاتیتشب با سهیمقا در

ـ ا و بـوده  زیناچ اریبس ،شود نمیذکر  آنهاوجه شبه در   نی

 اشـعار  شـتر یب هرچـه  شـدن  انگیز خیال و قوت باعث ارک

 .است شده شانیا

 نـوع  از بیشتر ،یهیتشب یها اضافه انواع از نیپرو. 9

 از و استفاده کرده اسـت  مشبه به ،به مشبه اضافۀ یعنی دوم

رده، یـا بسـیار کـم    کن استفاده به مشبه به مشبه، اضافۀ نوع

از تشبیه بلیغ غیراضـافی یـا    ،همچنین .استفاده کرده است

 و فراوانی سود برده است. نیز به زیباییاسنادی 

نمودار زیر بسـامد اسـتفادۀ پـروین از تشـبیهات     . 6

کـه بـه    دهـد  مـی حسی و عقلی به اعتبار طرفین را نشان 

درصـد، عقلـی بـه     32ترتیب تشبیهات حسی به حسی با 

درصد و عقلـی   79 درصد، حسی به عقلی با 49حسی با 

 به کار رفته است. درصد70به عقلی با

 
یزان بسامد استفادۀ پروین از تشبیهات حسی و م .2نمودار 

 عقلی

 

بـه   شـبه  وجهنمودار زیر بسامد استفادۀ پروین از . 1

کـه   دهد میاعتبار تحقیقی، تخیلی و دوگانه بودن را نشان 

 شبه وجهدرصد،  99تحقیقی با  شبه وجهطبق آن به ترتیب 

درصـد بـه    20تخیلی بـا   شبه وجهدرصد و  29دوگانه با 

تحقیقی نشان از کم  شبه وجهاست. بسامد باالی  کار رفته

 بودن نوآوری و ابداع در اشعار پروین اعتصامی دارد.

 
شبه به اعتبار  میزان بسامد استفادۀ پروین از وجه .9نمودار 

 تحقیقی، تخیلی و دوگانه بودن

 

بـه   شـبه  وجـه نموار زیر بسامد استفادۀ پروین از . 8

کـه   دهـد  یمـ دن را نشـان  اعتبار مفرد، متعدد و مرکب بو

 شـبه  وجـه درصـد،   90مفرد بـا   شبه وجهطبق این نمودار 

درصد بـه   29مرکب هم با  شبه وجهدرصد و  29متعدد با 

 رفته است.

حسی به  

 حسی

10% 

عقلی 

 به حسی

91% 

حسی به  

 عقلی

51% 

عقلی به 

 عقلی

50% 

 تحقیقی

99% 
 تخییلی

20% 

 دوگانه

29% 
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به اعتبار  شبه وجهمیزان بسامد استفادۀ پروین از  .1نموار 

 مفرد، متعدد و مرکب بودن

 

بـه   در نمودار زیر بسامد استفادۀ پروین از تشبیه. 5

نشـان   بـه  مشـبه مقید و مرکب بودن مشـبه و   اعتبار مفرد،

 تـوان  مـی ، شـود  مـی که مشاهده  طور همانو  شود میداده 

درصـد،   10میـزان اسـتفادۀ وی از تشـبیه مفـرد     که گفت 

 .باشد می درصد 70درصد و تشبیه مرکب  20تشبیه مقید 

 
مقید بسامد استفادۀ پروین از تشبیه به اعتبار مفرد، . 1نمودار 

 به و مرکب بودن مشبه و مشبه
 

نمودار زیر بسامد استفادۀ پـروین اعتصـامی از   . 70

کـه   طور همان .دهد یمانواع تشبیه به لحاظ شکل را نشان 

درصـد، تشـبیه    39به ترتیب تشبیه بدلی  شود یممشاهده 

درصد، تشـبیه جمـع    22درصد، تشبیه مفروق  20 تسویه

در نهایـت تشـبیه   و  درصـد  9، تشبیه ملفـوف  درصد 70

از دیــوان اشــعار پــروین را بــه خــود  درصــد 4مشــروط 

 اختصاص داده است.

 
بسامد استفادۀ پروین اعتصامی از انواع تشبیه به . 1نمودار 

 لحاظ شکل

 

 منابع 

ــوش  ــوری، داری ــه  (.7471) آش ــعر و اندیش ــران:ش  . ته

 .مرکز انتشارات

دیـوان قصـاید و مثنویـات و     (.7494) اعتصامی، پـروین 

چـاپ   .مثیالت و مقطعات خـانم پـروین اعتصـامی   ت

 چاپخانه محمدعلی فردین. :تهران .ششم

مرکـز نشـر    :تهـران  .معانی و بیان (.7462) تجلیل، جلیل

 .دانشگاهی

تهـران:   .بیـان در شـعر فارسـی    (.7465) ثروتیان، بهـروز 

 انتشارات برگ.

صور خیـال در شـعر    (.7466) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .انتشارات آگاه :تهران .مچاپ سو .فارسی

 .نشر میترا :تهران .بیان (.7489) شمیسا، سیروس

 .طراز سـخن در معـانی و بیـان    (.7417) صادقیان، محمد
 انتشارات علمی آزاد اسالمی. :تهران

ــورج ــدایی، ت ــعر   (.7487) عق ــان در ش ــال )بی ــش خی نق
 زنجان: نیکان کتاب. .فارسی(

معـانی و   (.7415) زاده، رضـا اشـرف  ؛مقدم، محمدعلوی
علـوم   تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب      .بیان

 ها )سمت(. انسانی دانشگاه

. گلســتان خیــال حــافظ در (.7491) فرشــیدورد، خســرو

 نشر تهران.تهران: 

 مفرد

90% 
 متعدد

29% 

 مرکب

29% 

 تشبیه مفرد

 تشبیه مقید
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بیان )زیباشناسـی سـخن    (.7457) الدینکزازی، میرجالل

 .نشر مرکز :تهران .پارسی(

شاعری، فرهنگ  هنر ۀنام واژه (.7415) میرصادقی، میمنت

 یها مکتبو  ها سبکتفصیلی اصطالحات فن شعر و 
 تهران: کتاب مهناز. .چاپ دوم .آن

تهـران:   .جاودانه پروین اعتصـامی  (.7462) نمینی، حسین

 .انتشارات کتاب فرزان

ترجمـۀ محمـود    .جواهرالبالغـه  (.7480) هاشمی، احمـد 

انتشـارات   :تهـران  .خرسندی و حمید مسجد سـرایی 

 .فیض

فنـون بالغـت و صـناعات     (.7489) ینالـد  جاللایی، هم
 .نشر هما :تهران .ادبی

چشمۀ روشن )دیـداری بـا   (. 7465) یوسفی، غالمحسین
 .انتشارات علمیتهران:  چاپ اول. شاعران(.

 


