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، به بررسی صورخیال در اشعار پروین اعتصامی پرداخته مقالهدر این  :چکیده

کند. ص میی هنری بودن و غیرهنری بودن اشعار را مشخّشد. صورخیال، درجه

وری شاعر از بیشترین بهرهشود که های این پژوهش، آشکار میه به دادهبا توجّ

گرا است. دلیل تشبیه به خصوص تشبیه بلیغ بوده است و پروین، شاعری، تشبیه

توان تعلیمی بودن اشعار پروین دانست چرا که شاعر قصد ندارد این امر را می

ای از بیان بپوشاند و خواننده را برای فهم آن به زحمت کالم خود را در لفافه

کند تمامی تعالیم خود را سر راست و مستقیم بر ذهن میاندازد؛ بلکه سعی 

است به همین  ترنسبت به استعاره در کالم سادهخواننده بنشاند و فهم تشبیه 

ها مانند کنایه و تضاد دلیل بیشتر از تشبیه استفاده کرده است. کاربرد دیگر آرایه

و محتوای آن در  و .. نیز در راستای همین تعلیمی بودن اشعار اوست. فرم شعری

 اشعار پروین، با همدیگر تناسب تام دارند.

 شعر، پروین اعتصامی، صورخیال، تشبیه، استعاره، کنایه، تناسب، ایهام ها:کلیدواژه

 
 

 مقدّمه -1

انگیز است، امروز به عنوان یک اصل پذیرفتهه شهده اسهت. تصهویر و خیهال      که زبان شاعرانه یک زبان تصویری و خیالاین

شعری از دیرباز مورد نظر شاعران و منتقدان بوده است، و همواره در بین این شاعران و منتقدان، برخی این مقوله را از عناصر 

صورخییا  رخ عو     اند. تحقیق و شناخت آن در ایران به شکل مدوّن، ابتدا بها کتها    اند و بدان پرداختهاصلی شعر دانسته
های بعدی در این حوزه قرار گرفت. ایشهان در  آغاز گردید و این کتا  پایه گذار بحث کدکنیاث  محمدخضا عفی ی فاخسی

یا تصویرسازی شعری را همهان مباحهث   نمایند و عناصر ایماژ این کتا ، خیال و تصویر شعری را عنصر اصلی شعر معرفی می

 دانند.  بالغت اسالمی، بخصوص علم بیان می

را بهه   (. کهه مترجمهان اسهالمی آن   105: 1831کهو ، )زرین« کندمعرفی میMimesisی اصلی شعر را ارسطو ماده»

صهناعت  »گوید: ی شعر میرهدربااالقتباس اساساند. خواجه نصیرالدین طوسی در محاکات، تقلید، تخییل و تشبیه ترجمه کرده

ای باشههد کههه بهها حصههول آن بههر ایقههام تخیالتههی کههه مبههادی انفعههاالتی مخصههوص باشههد بههر وجههه مطلههو  قههادر شههعر ملکههه
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« تخییهل »اصطالح ارسهطو در کتهب اسهالمی بهه صهورت اصهطالح       »کدکنی معتقداند که (. شفیعی033: 1831طوسی،«)باشد

(. و این 81و  85: 1833کدکنی، )شفیعی« دانندترین ترجمه برای این لفظ میاسبمنعکس شده است و ایشان این تعبیر را من

نظر منطقی خاص است به تخییل. و وزن را از آن جهت اعتبار کند کهه بهوجهی   »گوید: از آن روی است که خواجه طوسی می

گرچهه طهرا اسهتعمال بگهردد. و ایهن      اقتضای تخییل کند... و اصل تخییل که منطقی را نظر بر آن است همیشه معتبر باشد، ا

(. خواجهه در ادامهه بهه    031: 1831)طوسهی، « صناعت ]صناعت شعر[ بالذات باحث از آن است و بالعرض از دیگر احهوال شهعر  

(. و از توضهیحاتی  033)همهان:  « وزن، لفظ، معنی، متعلق به لفظ و معنی»کند: پردازد که اقتضای تخییل میمعرّفی اموری می

کهه در جهای   شود؛ چنانشود که مسائل لفظی، همان چیزی است که در علم بیان بررسی میاین نکته استنباط میدهد که می

اند و (. منطقیان متأخر نیز متذکّر این مطلب شده098همان: «)تشبیه و استعارت از جمله محاکات لفظی است»گوید: دیگر می

چه بهیش از هرچیهز   شود، تخیّل است. زیرا در شعر، آنر آن در اذهان میاصل اساسی شعر که موجب تأثی»اند که بر این عقیده

 (.501: 1833مظفر،«)شود...تخیّل استمؤثر واقع می

توان گفت که در بین منطقیون، تخییل، اصل اساسی برای تحقق شعر اسهت و سهایر مهوارد از    می ،بر اساس مطالب فوا

کدکنی عناصر دانش بالغت، به ویژه باشند. و بر همین اساس شفیعیاصل می جمله: وزن و عناصر بالغی و زبانی در خدمت این

ی ای کهه بهه زبهان خواجهه    نمایند؛ یعنی از آن امهور سهه گانهه   محتویات دانش بیان، را از ابزار تصویر آفرینی شعری معرفی می

ر قهرار داده و بها تکیهه بها تعریه  دی      را مورد نظه « چه مسموم بود از قول یعنی الفاظآن»کند تنها طوسی اقتضای تخییل می

ترین شکل آن تصویری است کهه  گوید: در سادهدی لویس در کتابی که ویژه ایماژ یا خیال پرداخته است می»گویند: لویس می

به کمک کلمات ساخته شده است: یک توصی  یا صفت، یک استعاره، یک تشبیه ممکن است یک ایماژ بیافرینند، بر روی ههم  

شهفیعی  «)توان موضوم و زمینه ایمهاژ دانسهت  کنند، با تصرفاتی میآنچه که در بالغت اسالمی در علم بیان مطرح میمجموعه 

 (.9: 1833کدکنی، 

اسهت، از ایهن حیهث کهه     « یک توصی  یها صهفت  »اما در تعری  دی لویس نکاتی نادیده گرفته شده است و آن عبارتِ 

ترین شهکل  ساده»ی ی علم بیان نیست و همچنین جملهمطلب که صفت داخل در حوزهتواند ایماژ بیافریند با توجّه به این می

 «.آن تصویری است که به کمک کلمات ساخته شده است

شهود البتهه   این نگرش به تصویرسازی شعری که بر اساس آن تصویر شعری مترادف با محتویات دانش بیان معرفهی مهی  

( در تعریه  اسهتعاره   085یشه دارد به عنهوان ماهال اسهامه بهن منقهذ)متوفی،      جدید نیست و در نگرش سنتی به دانش بیان ر

ی بهه انهدازه  «]گوید: استعاره به عاریت گرفتن شیء محسوس برای معقول است چنانکه خداونهد فرمهود: ال تظلمهون فتهیال     می

اسهت کهه نشهان از مبهانی     (. و ایهن البتهه چیهزی    553: 1833.[)فاضهلی، 11ی خرمایی به شما ستم نخواهد شد. نسهاء   هسته

ی مفاهیم عقلی باشد، بایهد رنگهی محسهوس بهه خهود      شناختی قدما دارد که بر اساس آن، هر چیزی، حتی اگر در دایرهجمال

ای را نیهز  بگیرد؛ بنابراین تعری  استعاره نیز برایشان ناظر بر همین مطلب بوده است. و همین بینش است که مفهاهیم اسهطوره  

خواهنهد کارکردههای اسهتعاره را بیهان کننهد تصهویر و تجسهیم را از اههمّ         حتّی امروز نیز هنگامی کهه مهی  بخشد. و تجسم می

توان معقوالت را در صورت محسوسات و محسوسات را در صهورت معقهوالت   می»دانند که بر اساس آن کارکردهای استعاره می

« بخشهد که جنبش و نطق و حیات را بهه جمهادات مهی    بدین اعتبار»(. و همچنین تشخیص را 551)همان:« به نمایش درآورد

« نقاشهی کهالم  »را جها کهه آن   ی با کنایهه نیهز آن  دانند. همچنین در رابطه(. از دیگر کارکردهای مهم استعاره می555)همان: 

ی نشهان  از میان صور گوناگون خیال تنها کنایه است کهه بهه خهوبی مفهاهیم را بهه صهورت نقاشه       »گویند: کنند، میمعرفی می

 (.  35: 1810)وحیدیان کامیار،« دهندرا نشان میکه چیزی را بگویند تصویر آندهد...یعنی در کنایه به جای اینمی

چه مسموم بهود از قهول   مسموم ]= آن»گوید: ای دارد، وی میاما در رابطه با تصویر منتزم از الفاظ، خواجه نصیر تبصره

چه به جهوهر لفهظ کنهد یها بهه      ر لفظ کند یا به هیأت مذکور در با  اخذ به وجوه. و آنیعنی الفاظ[ اقتضای تخییل یا به جوه
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های صناعی را که متعلق به لفظ یا به معنی یها بهه ههردو بهود صهنعت      فصاحت و جزالت لفظ کند یا به سبب حیلتی... و حیلت

 خوانند...ماال لفظ مخیل به حسب فصاحت و متانت این است:

 چهههو فهههردا برآیهههد بلنهههد آفتههها       

 

 «مهههن و گهههرز و میهههدان و افراسهههیا   

 (033: 1831)طوسی،                     

شود در بیت فوا هیچ یک از صور بیانی حضور ندارند و شعریت شعر با همان ویژگی مخیل بهودن بهه   که مالحظه میچنان

شود که او بین خیال و تخییل فرا گذاشته اسهت و در  ی طوسی این نکته استنباط میاثبات رسیده است. از توضیحات خواجه

(. و در 091همهان:  «)س است اعیان محسوسات را ولیکن محاکاتی طبیعیخیال به حقیقت محاکات نف»گوید: تعری  خیال می

« صناعی نباشدهایی که مقتضاء بسایط الفاظ و معانی مفرد بود بباید دانست که تخییل» گوید: تعری  شعر مبتنی بر خیال می

 (.039) همان: 

تواند قشهر صهنایع بهدیعی و    شاعر می»ا که توان نفس زبان را نیز دارای کارکردهای تصویری دانست، چربر این اساس می

شگردهای بالغی را بشکند و تماس صریح و عریان با جهان بیرون و درون پیدا کند. سرودن چنین شعرهایی بسیار دشوارتر از 

ههای بیهان غیهر مسهتقیم و     چه باید جهایگزین زیبهایی  گونه شعرها آنشعرهای تصویری به معنای بالغی آن است زیرا در این

 (.35: 1830)موحد،« ستعاری گردد قدرت بیان مستقیم استا

 پیشینه پژوهش -2

صهورخیال انسهان   »»هایی که ارتباط مستقیمی با مقاله حاضر داشته باشد تنها یک موضوم مشهاهده شهد   از بین پژوهش

لوم اجتماعی طههورا  ی عاز محمدرضا یوسفی و رقیه ابراهیمی شهرآبادی چاپ شده در مجله« مدارانه در شعر پروین اعتصامی

که فقط به صورخیال انسان مدارانه یعنی جاندارپنداری اشعار پروین پرداخته شده اسهت کهه    «1891ی دوازدهم سال شماره

 نیست.اعتصامی تعلیمی بودن اشعار پروین با البته این مورد نیز بی تناسب 

 صرخییا  رخ ع   پ وین اعتصامی -3

 شود که دو مورد شاهد ماال ذکر و آمار و بسامد صورخیال در ادامه بیان شود.عی میدر هر بخش، برای پرهیز از اطنا ، س

 تشبیه 3-1

توان گفت که به( است. در واقع میتشبیه نوعی مقایسه و برقراری شباهت میان دو امر و دو طرف تشبیه )مشبه و مشبهٌ

باشهد؛ بنهابراین سهود    ها برای برکشیدن مشهبه مهی  تمام تالش»غرض اصلی در این شباهت، ارزشمندی و برتری مشبه است و 

(. تشبیهات به اعتبار عناصر و شرایط محیطیِ شاعر یا جهانی ذهنهی  95: 1833فتوحی،«)شودحاصل از تشبیه نصیب مشبه می

 گیرد. زندگی کویری، عناصر شهری، طبیعت، محیط روستایی، دینی و ... عواملی خالقیت هنری وی است، شکل میکه نتیجه

تواند باشد. تشبیه، انوام و اقسام مختلفهی دارد. بهه اعتبهار حضهور و غیها  ادات      زمینه ساز انوام گوناگون تشبیه در یک اثر می

 شود. به اعتبار حسی بودن و عقلی بودن طرفین تشبیه نیز انوام مختلفی دارد و... .تشبیه و وجه شبه به انواعی تقسیم می

 کان آنتشبیه ب  اساس وض یت اخ3-1-1

 عبه(به + وجهتشبیه م سل و مفصل )مشبّه + ارات تشبیه + مشبّه 3-1-1-1

 شبه: رخشندگیبه: آ  زندگانی   ادات تشبیه: چو   وجهی آ    مشبهمشبه: چشمه

 رخشههههههههنده چههههههههو آ  زنههههههههدگانی 

 

 ی آ  جوشهههههههههید ز سهههههههههن  چشهههههههههمه 

 (51: 1811)اعتصهههههههههامی،                             

 
 ی آ  در رخشندگی به آ  زندگی تشبیه شده است. چشمهدر این بیت 
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 شبه: پیچاندنبه: طومار   ادات تشبیه: چو   وجهمشبه: بساط   مشبه

 پههههها منهههههه بیهههههرون ز خهههههط احتیهههههاط    

 

 تههههها چهههههو طومهههههارت نپیچانهههههد بسهههههاط     

 (183)همهههههههههههان،                                      

 
 تشبیه شده است.شدن به طومار در این بیت بساط در پیچیده

  عبه(به + وجهتشبیه مؤکّد و مفصل )مشبّه + مشبّه 3-1-1-2

 رنگهههرز شهههو تههها کهههه در خهههم هسهههت رنههه        

 

 بههههرا شههههد فرصههههت نمههههی دانههههد درنهههه       

 (30: 1811)اعتصامی،                                  

 شبه: درن  نداشتن به: برا   وجهمشبه: فرصت   مشبه

 به برا تشبیه شده است.در این بیت فرصت در درن  نداشتن 

 آز دزد اسههههههت و ربههههههودن کههههههار اوسههههههت 

 

 دسههههههتی رونههههههق بههههههازار اوسههههههتچیهههههره  

 (13)همان،                                                    

 شبه: ربودنبه: دزد   وجهمشبه: آز   مشبه

 در این بیت آز در ربودن به دزد تشبیه شده است.

 به(مشبّهتشبیه مجمل )مشبّه + ارات تشبیه +  3-1-1-3

 چههههو نهههههالی اسههههت روان و تههههو کشههههاورزی   

 

 چههههو جهههههانی اسههههت وجههههود و تههههو جهانبههههانی      

 (803: 1811)اعتصامی،                                           

 به: نهال   ادات تشبیه: چو    وجه شبه: نیاز به پرورش داشتنمشبه: روان    مشبه

 ورش دارد.در این بیت روان به نهالی تشبیه شده است که نیاز به پر

 تهههو در ایهههن بهههزم چهههو افروختهههه قنهههدیلی     

 

 ایهههههوانی تهههههو در ایهههههن قصهههههر چهههههو آراسهههههته    

 (803)همان،                                                          

 به: افروخته قندیل   ادات تشبیه: چو    وجه شبه: روشنی بخشیدنمشبه: تو   مشبه

 بخشد.که روشنی می قندیلی تشبیه شده استدر این بیت تو )شخص( به افروخته

 به یا بال کس(تشبیه بلیغ )مشبّه + مشبّه 3-1-1-4

 الف( بلیغ اضافی

شود و نه ادات تشبیه، تشبیه بلیغ نام دارد. بنابراین تشبیه بلیغ به دلیل تأکید بیشتر تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر می

 این نوم تشبیه دارای دو ساختار است:تر از تشبیه غیر بلیغ است. بر همانندی دو سوی تشبیه، هنری

 ی تشبیهی نام داردساختار اضافی که اضافه -1

تر از ادعای شبیه بودن سان بودن قویرسد زیرا در کالم عادی هماغراا در آن به اوج خود می» ساختار غیر اضافی که -5

 (.113: 1838شمیسا، «)است.

هها رسهید   توان به وجه شبه خاصی از این ترکیبرود و نمیعی به کار میکردن امور انتزامعموال تشبیه بلیغ برای عینی

 مانند شهردرد که فقط درد عینی شده است و بهتر آنکه توضیحی در با  آن داده نشود.
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 مطبخ خونین شهرت:

 ندیهههدی الشهههه ههههای مطهههبخ خهههونین شههههرت را                  اگهههر دیهههدی چهههرا بهههر سهههفره اش ههههر روز مهمهههانی  

 (809: 1811)اعتصامی،                                                                                                                             

 دکان آز:

 همههههت کههههن و بههههه کههههاری از ایههههن نیکتههههر گههههرای                     دکههههان آز بههههه تههههو دکههههان نمههههی شههههود  

 (815)همان،                                                                                                              

 اضافیب( بلیغ غی 

 ی کهههههس را بهههههه زنگهههههار مپهههههوش آیینهههههه

 

 دل آیینهههههه اسهههههت از زنگهههههش نگهههههه دار 

 (833: 1811)اعتصامی،          

 به: آیینه    وجه: شبه: صافی و روشنیمشبه: دل    مشبه

 است.در این بیت دل در صافی و روشنی به آیینه تشبیه شده 

 نهنههههه  ناشهههههتا شهههههد نفهههههس، پهههههروین  

 

 ببایههههههههد کشههههههههتنش از ناشههههههههتایی    

 (830)همان،                                           

 به: نهن  ناشتا   وجه شبه: گرسنگی و وحشی گریمشبه: نفس    مشبه

 ای تشبیه شده است که خوی وحشی گری به خاطر گرسنگی دارد.در این بیت نفس به نهن  گرسنه

 تشبیهوووات ب  اساس اخکان -1 یجدو  عماخه

 مجموم تشبیهات پراکندگی کلی
 بلیغ

 مرسل مفصل موکد مفصل مجمل
 اضافی یراضافیغ انراع 

7755 1277 

 تعداد 185 26 75 698 114

 

 0011پراکنهههههدگی در 

 بیت

  

 انراع تشبیه ب  اساس عکل آن 3-1-2

 عبه(:تشبیه م کّب )از حیث م کّب بررن وجه 3-1-2-1

 (.53: 1838تشبیه هیأتی به هیأتی دیگر است )شمیسا، 

 تیههههههههری بجهیههههههههد از کمهههههههههانی  

 

 چههههههههون بههههههههرا جهههههههههان  ابههههههههر آذار  

 (58: 1811)اعتصامی،                

 شبه: سرعتبه: برا از ابر آذار جهیدن    وجهمشبه: تیر از کمان جهیدن   مشبه

 ی تیر از کمان جستن در سرعت به جستن برا از ابر آذار تشبیه شده است.هیئت یا مجموعه

 درافکنههههدش بههههه صههههندوقی از آهههههن   

 

 نهفهههههت آن روز روشهههههنبهههههه شهههههام انهههههدر  

 (99)همان،                                                 

 شبه: چیز درخشان در جای کدر نهفتنبه: روز روشن در شام نهفتن    وجهمشبه: )الماس( در صندوا نهفتن   مشبه
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هان شهدن چیهزی   در صندوا نهفتن چیزی روشن به روز روشنی تشبیه شده است که در شام پنهان شود وجه شبیه را باید پن

 روشن در فضایی تاریک قلمداد کرد.

 تشبیه جمع 3-1-2-2

 ز کههههههوه آورد در دامههههههن بسههههههی سههههههن   

 

 چهههو یهههاقوت و زمهههرد گونهههه گهههون رنههه        

 (159: 1811)اعتصامی،                     

 زمرد  -ها: یاقوت بهمشبه: سن    مشبه

 در این بیت سن  هم به یاقوت هم به زمرد تشبیه شده است.

 سهههههههاده و پهههههههاکیزه و زیبههههههها و نهههههههرم 

 

 همچهههو خهههز شهههایان و چهههون سهههنجا  نهههرم   

 (105)همان،                                                

 سنجا  -ها: خزبهمشبه: دم   مشبه

 که در این بیت، دم )محذوف( به خز و سنجا  تشبیه شده است.

 تشبیه مضم  3-1-2-3

نوم تشبیه، ظاهرا  با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده  به معنی تشبیه پنهان است. در این»تشبیه مضمر، 

 (.59: 1838)شمیسا، « تشبیه است

 مقصود: که مضمرا به فرزند تشبیه شده است.

 آن یهههههههک پهههههههدر ههههههههزار مقصهههههههود  

 

 ویهههههن مهههههادر بهههههس نهفتهههههه فرزنهههههد      

 (53: 1811)اعتصامی،                                  

 شده است.اشک: که مضمر به گوهر تشبیه 

 اش در بههههر کههههنم روزههههها چههههون جبههههه 

 

 شههههب ز اشههههکش غههههرا در گههههوهر کههههنم  

 (10)همان،                                             

 عشق حق: که مضمرا به آتش تشبیه شده است. 

 تشبیه تفضیل 3-1-2-4

بهه تهرجیح   مشبّه را بر مشهبّه کنند و سپس از گفتۀ خود عدول کرده، نخست مشبّه را به چیزی تشبیه می»در این نوم تشبیه، 

 (.05: 1838)شمیسا، « نهندمی

 بههههههه از پرهیزکههههههاری زیههههههوری نیسههههههت 

 

 چههههو اشههههک دردمنههههدان گههههوهری نیسههههت    

 (833: 1811)اعتصامی،  

 در این بیت پرهیزکاری به نور برتری داده شده است.

 بههههههه از پرهیزکههههههاری زیههههههوری نیسههههههت  

 

 چههههو اشههههک دردمنههههدان گههههوهری نیسههههت     

 (833)همان،                                           

 که اشک دردمندان به گوهرتفضیل داده شده است.

 تشبیه مضم  و تفضیل 3-1-2-7

 خوشههتر شههوی بههه فضههل ز لعلههی کههه در زمههی اسههت 

 

 برتههر پههری بههه علههم ز مرغههی کههه در هواسههت   

 (598)همان،                                              

 به لعل صورت گرفته است.در این بیت تشبیه مضمر و تفضیل فضل 
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 خوشههتر شههوی بههه فضههل ز لعلههی کههه در زمههی اسههت 

 

 برتههر پههری بههه علههم ز مرغههی کههه در هواسههت   

 (598)همان،                                              

 در مصرام دوم این بیت علم مضمرا و تفضیال به مرغ هوا تشبیه شده است. 

 تشبیه تسریه  3-1-2-8

 دل و دیهههههههده دریهههههههای ملهههههههک تننهههههههد     

 

 رهههها کهههن کهههه یهههک چنهههد طوفهههان کننهههد    

 (859: 1811)اعتصامی،                        

 اند.که دل و دیده مشترکا به دریا تشبیه شده

 سههادگی و پههاکی و پرهیههز یههک یههک گوهرنههد     

 

 گهههوهر تابنهههده تنهههها گهههوهر کهههانی نبهههود       

 (810)همان،                                              

 اند.سادگی و پاکی و پرهیز مشترکا به گوهر تشبیه شده

 تشبیه ملفرف 3-1-2-5

شهود. ایهن گونهه    های هر کدام گفتهه مهی  بهشود و سپس مشبّهچند مشبّه )حداقل دو تا( جداگانه ذکر می»در این نوم تشبیه، 

 (.51: 1838)شمیسا، « تشبیه مبتنی بر صنعت ل  و نشر است
 سپهههههههر وجهههههههههودهنهههههر  و فضهههل در 

 

 افههههروز چههههون خههههور و قمههههر اسههههت    عههههالم 

 (118: 1811)اعتصامی،                                    

 در این بیت به ترتیب هنر به خورشید و فضل به قمر تشبیه شده است.

 کهههههاری نفههس ایمههن کههندل روشههن ز سههیه

 

 تههها نیفتهههاده بهههر ایهههن آینهههه زنگهههاری چنهههد       

 (853)همان،                                                   

 کاری نفس به زنگار آیینه تشبیه شده است.در این بیت به ترتیب دل به آیینه و سیه

 تشبیه مف وق: 3-1-2-6

 ی اوعقههههل مههههرغ اسههههت و فکههههر دانههههه    

 
 جسهههههههم راههههههههی و روح راهبهههههههر اسهههههههت  

 (118: 1811)اعتصامی،                          

 مرغ   فکر به دانه   روح به راهبرعقل به 

 در این بیت سه تشبیه عقل به مرغ،  فکر به دانه و روح به راهبر صورت گرفته است.

 ههههم ز جههههل تهههو سهههوخت حاصهههل عمهههر   

 

 عمهههر چهههون پنبهههه جههههل چهههون هنهههر اسهههت    

 (118)همان،                                                    

 عمر به پنبه   جهل به هنر

 تشبیه عمر به پنبه و جهل به هنر صورت گرفته است.دراین بیت دو 

 نیسههههت جههههز مههههوی سههههپیدم حاصههههلی 

 
 کشهههتم ادبهههار اسهههت و فقهههرم خهههرمن اسهههت       

 (133)همان،                                                   

 

 تشبیوووه ب  اساس عکل -2ی جدو  عماخه

 تسویه
مضههههمرو 

 تفضیل
 مرکب جمع مضمر تفضیل ملفوف مفروا

 انراع
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 تعداد 9 7 76 2 5 6 4 19

 بیت0011پراکندگی در  

 

 است اخه 3-2

ترین و مؤثرترین ابزار تخیّهل شهاعرانه اسهت، کهه در زیرسهاخت خهود       ی مشابهت است، هنریبا عالقه زاستعاره، که نوعی مجا

استعاره بیشتر از تشبیه  ی عمیقی را در پی دارد. در میان شاعرانی که به سبک رمانتیسم گرایش دارند، تمایل به کاربرداندیشه

ها، محو مرزهای میان انسان و طبیعت، برداشتن مرز میان اندیشه و شیء و محو مهرز زبهان و   هنرِ انقال ِ رمانتیسم»است؛ زیرا 

جهههان واقعههی بههود. اسههتعاره، ظرفیههت بههاالیی بههرای شکسههتن ایههن مرزههها دارد؛ از ایههن رو حرکههت بههه سههمت اسههتعاره آغههاز 

(. استعاره نیز به مانند تشبیه انوام و اقسام مختلفی دارد. استعاره مصرحه که خود به انواعی )مجهرده،  100: 1833فتوحی،«)شد

 آید.شود و همچنین استعاره مکنیه که تشخیص به شمار میمرشحه و مطلقه( تقسیم می

 است اخه مص ّحه 3-2-1

 ی مج رهاست اخه مص حه 3-2-1-1

 ی نهههههوربگفهههههت آخهههههر حهههههدیث چشهههههمه

 

 گهههویی بهههه پهههیش مهههردم کهههور   چهههه مهههی 

 (39: 1811)اعتصامی، 

 ی نور: خورشید چشمه

 ی نور این استعاره را تجرید می کند.ی نور استعاره از خورشید است و واژهدر این بیت چشمه

 رو بنشهههههین تههههها کهههههه بههههههار آیهههههدت   

 

 شهههههاهد دولهههههت بهههههه کنهههههار آیهههههدت  

 (91)همان، 

 شاهد دولت: گل

 کند.ترکیب شاهد دولت که استعاره از گل است را تجرید میی بهار در این بیت واژه

 است اخه مص ّحه مطلقه 3-2-1-2

 هنگهههههههههههام بههههههههههههار زنهههههههههههدگانی

 

 سرمسهههههت بهههههه راغ و بهههههاغ مخهههههرام    

 (53: 1811)اعتصامی،  

 بهار زندگانی: دوران جوانی

کننهد و زنهدگانی اسهتعاره را تجریهد     های راغ و باغ اسهتعاره را ترشهیح مهی   بهار زندگانی استعاره از دوران جوانی است که واژه

 کند.  می

 خفهههههههاش برفهههههههت بههههههها سهههههههیاهی

 

 شههههههد پههههههرّ همههههههای روز، زریههههههن     

 (51)همان،                                          

 پر: پرتو خورشید

 کند.روز آن را تجرید میی همای استعاره را ترشیح و واژه

  ی م عّحهی مص حهاست اخه 3-2-1-3

 آگهههههیم از عمههههق ایههههن گههههردا  سههههخت      ترسههههیم از تقههههدیر و بخههههت  مهههها نمههههی 
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 (35: 1811)اعتصامی،  

 گردا : دنیا  

 ی این است.کند ضمیر اشارهتنها چیزی که در این بیت  گردا  را ترشیح می

 ی سهههوزان شهههدیم  ی ایهههن شهههعله  پنبهههه

 

 آتهههههههش پنهههههههدار را دامهههههههان زدیهههههههم    

 (150)همان، 

 ی سوزان: خودپسندیشعله

 ی آتش ترشیح شده است.شعله سوزان تنها با واژه

 است اخه مکنیه یا بالکنایه 3-2-1-4

یکی از انوام استعاره، استعاره مکنیه است، که در آن، مشبهٌ به محذوف در اکار موارد انسان است. غربیان به این نوم 

(. جان بخشیدن به اشیاء، 119: 1833گویند که در فارسی تشخیص ترجمه شده است )شمیسا،استعاره، پرسونیفیکاسیون می

های نخستین، به وجود روح و شخصیت های دور ادبیات ملل دارد و از باورهای انسانعناصر و مفاهیم انتزاعی، ریشه در گذشته

با »کردند. در حقیقت شاعر است، از این رو با طبیعت پیوند عاطفی برقرار میهای طبیعی نشأت گرفته و احساس در پدیده

-ها و گرایشسازد، زیرا یکی از انگیزهجان بخشیدن به مجردات و پدیده های طبیعت، خود را از نابسامانی های جامعه رها می

است، دور شوند. بنابراین تصاویر جان  ها روی آوردن به طبیعت است تا از فسادی که بر فضای جامعه حاکمهای رمانتیسم

)عشری « کندهای ارکانی است که از طریق آن، شاعر تصاویر خود را بنا  میهایی پراکنده نیست، بلکه پایهبخشی، تنها اشاره

 (.11-13:  5555زاید،

 اضافی جانداخالف( 

 آن روز تههههههو داشههههههتی سههههههه فرزنههههههد

 

 ی صهههههههههبحگاه خوشهههههههههتراز خنهههههههههده 

 (55: 1811)اعتصامی،                                   

گهاه  ی صبحگاه را انسانی فرض کرده، سپس عمل خندیدن را از انسان به عاریه گرفته، به واژهگاه: شاعر ابتدا صبحی صبحخنده

 اضافه کرده است.

 اضافی غی جانداخب( 

 بههها کوشهههش و سهههعی خهههود سهههرانجام    

 

 ی عافیهههههههت نشسهههههههتند  در گوشهههههههه 

 (53: 1811)اعتصامی،                          

ی عافیهت  ای دیده، سپس گوشه را از خانه یا اتاا به عاریه گرفته، بهه واژه گوشه عافیت: شاعر ابتدا عافیت را چونان اتاا یا خانه

 اضافه کرده است.

 جانداخ غی اضافیپ( 

 در راه تههههههو کنههههههد آسههههههمان چههههههاه  

 

 کهههههار تهههههو زمانههههههه کهههههرد دشههههههوار    

 (51: 1811)اعتصامی،                               

 کندند.آسمان: آسمان انسانی فرض شده است که در راه دیگران چاه می

 غی اضافی غی  جانداخ ت( 

 هههههها لبریهههههز کردنهههههد از فسهههههاد  جهههههام

 
 هههههها رشهههههتند در دو  عنهههههاد  رشهههههته 

 (115: 1811)اعتصامی،                  
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ی فساد را به حالت اسهتعاری درآورده  ها واژهشرا ، فساد استفاده شده است و لبریز کردن جامفساد: که در واقع اینجا به جای 

 است.

 است اخه رخ ف ل 3-2-1-7

 سهههههههحر ابهههههههر آذاری آمهههههههد ز دریههههههها   

 

 بههههه طههههرف چمههههن کههههرد گوهرفشههههانی   

 (835: 1811)اعتصامی،                            

 گوهر فشانی: ریزش باران

 عاره از ریزش باران است.گوهرفشاندن فعلی است که است

 ی تمثیلیاست اخه 3-2-1-8

 آ  در هاون کوبیدن:

 جههههههههههز بههههههههههاد نبیختههههههههههیم در غربههههههههههال               جههههههههههز آ  نکههههههههههوفتیم در آهههههههههههن   

 (855: 1811)اعتصامی،                                                                                                                             

 باد در غربال بیختن:

 جههههههههههز بههههههههههاد نبیختههههههههههیم در غربههههههههههال               جههههههههههز آ  نکههههههههههوفتیم در آهههههههههههن  

 (855)همان،                                                                                                                                        

 است وووواخه -3یجدو  عماخه

پراکندگی 

 کلی

مجموم 

استعاره 

 ها

استعاره 

 در فعل

 استعاره

 تمایلی

 نیهمک

 جاندار اندارغیر ج انوام  مجرده مطلقه مرشحه

 اضافی غیر اضافی اضافی غیر اضافی

7755 811 5 3 

 تعداد 38 89 147 93 223 29 8

 
پراکندگی در 

 بیت  0011

 کنایه 3-3

کنایه، در لغت یعنی سخن گفتن غیرمستقیم یا پوشیده، اما در اصطالح، عبارت است از این که الزم چیزی بیان شود و 

-ی قاموسی )واژگانی( پیدا میملزوم)خودِ شیء( آن باشد یا بالعکس. آن دسته از کنایات که به علت تکرارِ بیشتر جنبهمنظور، 

دهد و شود و تبدیل به واژگان همگانی خواهند شد و ارزش تصویری خود را از دست میها کاسته میکنند از ارزش بیانی آن

ی کنایات دست به نوآوری بزند، نشان از قدرت و توانایی او در بیان مطالب و ادای ائهکنند. اگر شاعر در ارارزش لغوی پیدا می

ترین نوم کنایه، شناسی در اشعار نیما و سیّا ، غالبا  به گوش آشناست و از نوم ایماء و اشاره، رایجمعانی دارد. این عنصر زیبایی

شود که کنایه از صفت و کنایه از موصوف نیز به انواعی تقسیم میباشد. کنایه ی بین الزم و ملزوم آشکار میاست که رابطه

 هاست.نوعی از آن

در مبحث کنایه الزم است ذکر شود تقریبا تمامی کنایات به کار رفته در شعر پروین از نوم تلویح است و اگر احیانا از نوم 

 جا ذکر خواهد شد.دیگری بود همان

 کنایه از مرصرف )اسم( 3-3-1

 گاهی: خروسمرغ صبح
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 ای گرفتههههههار                   در چنهههههه  تههههههو مههههههرغ صههههههبحگاهی    گشههههههته اسههههههت بههههههه حیلههههههه   

 (51: 1811)اعتصامی،                                                                                                                            

 جا: دنیاتاریک

 کسهههههههانی کهههههههاین فهههههههروغ پههههههها  دیدنهههههههداز ایهههههههن تاریهههههههک جههههههها دامهههههههن کشهههههههیدن       

 (15)همان،                                                                                                                                          

 کنایه از صفت 3-3-2

 دامن: گناهکار  آلوده

 دامنتههههههههو اول دیههههههههدی آنگههههههههه خواسههههههههتم مههههههههن مههههههههرا کههههههههار تههههههههو کههههههههرد آلههههههههوده

 (159:  1811)اعتصامی،                                                                                                    

 عاطفهدل: بیسیه

 جههههههانصههههههیاد سههههههیه دل از کمههههههین جسههههههت                  تهههههها صههههههید ضههههههعی  گشههههههت بههههههی  

 (58)همان،                                                                                                                                           

 ف ل یا مصدخکنایه از  3-3-3

 ابرو در هم کشیدن: اخم کردن
 کشهههی ابهههروی چهههون گوینهههد ثعبهههان همهههی مهههردم بیهههازاری و جهههای مردمهههی خهههواهی                 همهههی درههههم  

 (803: 1811)اعتصامی،                                                                                                                              

 چشم دوختن: منتظر بودن
 بههههههر رهگههههههذر کههههههه دوختههههههی چشههههههم                    ایههههههام، تههههههو را چههههههه گفههههههت در گههههههوش     

 (05)همان،                                                                                                                                              

 کنووووووووایه -4ی جدو  عماخه

   موصوفاز  از صفت از فعل مجموم کنایات پراکندگی کلی

7755 782 
 تعداد 26 92 442

 بیت 0011پراکندگی در

 

 مجاز 3-4

ای که مانع از ی مشابهت و با قرینهمجاز، در اصطالح فن بیان کاربرد لفظ در غیر معنی نخستین خود است با غیر عالقه

ای که هیچ نوم سنخیتی با با قرینه (. البته این بدان معنی نیست که هر لفظی را13: 1813ی معنی حقیقی شود )تجلیل،اراده

لفظ دیگر ندارد، جایگزین کنیم، بلکه باید ارتباط و وابستگی بین معنی حقیقی و مجازی وجود داشته باشد. یافتن این 

توان به ها میی آنپیوستگی، به قدرت تخیّل و مهارت و آگاهی شاعرانه بستگی دارد. مجاز نیز انوام و اقسامی دارد از جمله

 ی آلیه و ... اشاره کرد.ی کل و جزء، مجاز به عالقهی حال و محل، مجاز به عالقهمجاز به عالقه

 زره دل بحههههق سههههجده کههههرد و نفههههس بهههه   

 

 بهههر آسهههتانی داشهههت   سووو ههههر کسهههی   

 (850: 1811، )اعتصامی 

 ی کلیه است.در این بیت منظور از سر پیشانی است و مجاز به عالقه
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وجههههودزاغ سههههپهر، گههههوهر پهههها  بسههههی      

 

 و ندانسههت گههوهر اسههت  یووا بنهفههت زیههر   

 (533)همان:  

 ی جنسیت است.در این بیت خا  جنس زمین و مجاز به عالقه

 خوش تناسب  3-7

 النظی م اعات 3-7-1

های کهالم، اجزائهی از یهک کبهل باشهند و از ایهن       و آن وقتی است که برخی از واژه»ها در کالم. یعنی تناسب و ارتباط بین واژه

 (.110: 1838)شمیسا،«. جهت بین آنها ارتباط و تناسب باشد

 پایه   دیوار   بام   سق :

 پایهههههههه و دیهههههههوار از ههههههههم ریختهههههههه              بهههههههام ویهههههههران گشهههههههته، سهههههههق  آویختهههههههه       

 (18: 1811)اعتصامی،                                                                                                                                

 وهر   انگشتر   گلوبند:گ

 بههههههود هههههههر گههههههوهری را بهههههها تههههههو پیونههههههد                گهههههههی انگشههههههتری گههههههاهی گلوبنههههههد       

 (153)همان،                                                                                                                                               

 تضار 3-7-2

 (.81: 1838لحاظ معنی ضد هم باشند. )شمیسا، ضاد یا طباا یعنی دو یا چند واژه در کالم از 

 پخته   خام:

 نگههههههردد پختههههههه کههههههس بهههههها فکههههههر خههههههامی               نپویههههههد راه هسههههههتی را بههههههه گههههههامی       

 (93: 1811)اعتصامی،                                                                                                                          

 تیرگی   روشنایی:

 هههههههههها روشهههههههههنایی  مومیهههههههههایی                 شهههههههههوم در تیرگهههههههههی   دههههههههههم آزردگهههههههههان را 

 (35)همان،                                                                                                                                       

 پاخاروکس 3-7-3

در زبان شعر، عمدتا  در  رسد ودر ادبیات، بیانی است که حقیقت دارد امّا حقیقی به نظر نمی»نما یا پارادوکس متناقض

نماید؛ مانند: بیا که یاد گیرد: یکی در قالب جمله، که اِسناد اجزاء جمله به هم دیگر عقال  محال میدو ساخت نحوی شکل می

گویند؛ مال ترکیب یخِ نما میهای وصفی یا اضافی که به آن ترکیب متناقضتو آرامشی است طوفانی. دیگری در قالب ترکیب

نما نمایی در ادبیات به این گونه است که توجّه خواننده به سوی سخن متناقض(. کارکرد متناقض853: 1833وحی،فت«)داغ

کند؛ در نتیجه، انگیزد، زیرا در نظر اول مطلبی برخالف عقل و بی معنی مشاهده میشود و شگفتی او را بر میجلب می

شناختی و لذّت خواننده خواهد شد. ساخت نگیزی، سبب احساس زیباییاکند، این تأملخواننده در آن سخن تأمل بیشتری می

ها را های طبیعی عناصر دست ببرد و آنتصاویر پارادوکسی نشان از ذوا و خالقیّت شاعرانه دارد؛ چرا که شاعر باید در ویژگی

 در قالب و ترکیب جدید به نمایش بگذارد.

 صدا بودن:چرخه گردیدن و بی

 جهههوالی خداسهههت عنکبهههوت ای دوسهههت  

 

  

 گهههردد امههها بهههی صداسهههتاش مهههیچرخهههه

 (30: 1811)اعتصامی،  

 شود.پذیر میهای عنکبوت و خدا توجیهصدا باشد کاربردی متناقض است که با واژهای بگردد ولی بیاین که چرخه
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 قدم رفتار داشتن:بی

 نگههههههه دیدارهاسههههههت چشههههههم دل را بههههههی 

 

  

 پهههههای دل را بهههههی قهههههدم رفتارهاسهههههت 

 (158)همان،                                          

 شود.پذیر میرفتن بدون قدم امری محال است که با پای دل توجیهراه

 مبالغه و اغ اق 3-7-4

های مهم بالغی است که در آثار ادبای ادبیات فارسی و عربی، به ویهژه شهاعران، متهداول اسهت و کمتهر      اغراا، از جمله تکنیک

آن، ادعهای وصه  چیهزی عقهال  ممکهن ولهی عادتها  ممتنهع         »یافت که از این شگرد خهالی باشهد؛ چهرا کهه     توان شعری را می

گذارد و میدان ( و ابزاری است که مهارت شعری شاعر را در بزرگ جلوه دادن مفاهیم، به نمایش می811: 1813رجایی،«)باشد

 آزمایی اوست.طبع

(. در اغراا خواننده یها مخاطهب   158: 1838)شمیسا، « ن افراط و تأکید باشدتوصیفی است که در آ»اند در تعری  اغراا گفته

 بر اساس قراین عقلی متوجّه خواهد شد که کالم حقیقت ندارد.

 

 ههههها کههههار اسههههت انههههدر ایههههن کارگههههاه   کههههوه

 

 
 بینههههد تههههو را ای پههههر کههههاهکههههس نمههههی

 (38: 1811)اعتصامی،  

 اغراا استفاده شده است.در این بیت برای نشان دادن حجم و زیادبودن کار از 

 ههههههههزاران نکتهههههههه انهههههههدر دل نهفتهههههههیم   

 

 هههها کهههه گفهههتم  یکهههی بهههود از ههههزار ایهههن  

 (188)همان، 

 نمایی شده است. این همه سخن که گفته شده تنها یکی از هزار است که شاعر در دل نهفته دارد.در این بیت کوچک

 هواتنووووواسب -7ی جدو  عماخه

   مراعات نظیر تضاد پارادوکس مجموم

 تعداد 276 842 49 949

 بیت  0011پراکندگی در 

 

 خوش ایهام 3-8

 ایهام  3-8-1

ایهام در لغت به معنی به گمان افکندن، به پندار انداختن یا به شک انداختن است و در اصطالح آن است که گوینده در  

کاربرد یک کلمه دو معنای نزدیک و دور را اراده کند و ایهام تناسب آن است که فقط یکی از دو معنی کلمه در کالم حضور 

 (.85: 1838ماتی از کالم، رابطه و تناسب داشته باشد. )شمیسا، داشته باشد اما معنی غایب با کلمه یا کل

 منههههههدیش کههههههه دام هسههههههت یهههههها نههههههه 

 

 بهههههر مهههههردم چشهههههم دیهههههدن آمهههههوز   

 (50: 1811)اعتصامی،                        

 . در معنی انسانها  5. در معنی مردمک چشم، 1مردم: 
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 گهههههههاهی نگهههههههران بهههههههه بهههههههام و روزن   

 

 بنشسهههههههههت بهههههههههرای پاسهههههههههبانی   

 (53)همان،                                             

 . در معنی ناراحت بودن 5. در معنی بیننده 1نگران: 

 ایهام تناسب 3-8-2

 خههههوی کههههردم بهههها بههههد و نیههههک سههههپهر 

 

 ام را بههههههد شههههههمرد آن سسههههههت مهههههههرنیکههههههی 

 (155: 1811)اعتصامی،                                             

 ی سپهر خورشید هم دریافت می شود. مهر: با توجه به واژه

 مههههههدار از زنههههههدگانی بههههههاز مهههههها را   

 

 مهههههههده سهههههههوی عهههههههدم پهههههههرواز مههههههها را    

 (150)همان،                                           

 دهد.ی پرواز معنی پرنده شکاری هم میباز: که با توجه به واژه

 ایهام تضار 3-8-3

 از همهههههههه بیگانهههههههه و از خهههههههویش نهههههههه 

 

 در دل خهههههههردش غهههههههم و تشهههههههویش نهههههههه    

 (113: 1831)اعتصامی،                                          

 ی بیگانه تضاد دارد.    خویش: که در معنای خویشاوند با واژه

 ایهام تبارخ 3-8-4

 ایههههن دسههههت کههههه گشههههته اسههههت پ ههههرچین  

 

 ای برومنهههههدبهههههوده اسهههههت چهههههو شهههههاخه   

 (01: 1811)اعتصامی،                                      

 پرچین: باتوجه به واژه های برومند و دست پُرچین )چین و چرو ( را نیز به ذهن متبادر می کند.  

 در میههههههان مسههههههتمندان فههههههرا نیسههههههت  

 

 ایههههن غریههههق خههههرد بهههههر غههههرا نیسههههت     

 (111)همان،                                                   

 ی غریق بحر را هم به ذهن متبادر می کند.بهر: با توجه به واژه

 استخدام 3-8-7

 
 گههههههی گیتهههههی ز بهههههرفم جامهههههه پوشهههههید    

 

 انهههدر خروشهههید  گههههی سهههیلم بهههه گهههوش     

 (151: 1811)اعتصامی،                       

 خروشیدن برای سیل یک معنی و برای گوش در معنی دیگری )فریاد زدن( است.

 

 انهههد نوبهههت چاشهههت بهههه مههها همهههاره شهههکر داده 

 

  

 نایههم بههه سههان تههو هههیچ وقههت غههم نهها   نخههورده

 (505)همان،                                             

 خوردن با دان یک معنی و با غم معنای دیگری دارد.
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 ایهوووووام -8ی جدو  عماخه

   ایهام ایهام تناسب ایهام تضاد ایهام تبادر استخدام مجموم

 تعداد 12 15 1 15 3 38

 بیت  0011پراکندگی در  

 

 استثنای منقطع 3-5

 نیسهههت شهههمعی جهههز ر  دوسهههت   در اینجههها 

 
 ی اوسههههتو گههههر هسههههت انعکههههاس چهههههره    

 (111: 1811)اعتصامی،                        

 گوید هیچ شمعی جز ر  دوست )روشنایی( وجود ندارد.جنس نیستند استانا شده است. شاعر میر  دوست از شمع که هم

 ای نیسهههتمهههرا جهههز اشهههک حسهههرت ژالهههه  

 

 نیسهههههتای ی دل اللههههههبهههههه جهههههز خونابهههههه   

 (101)همان،                                                       

 اند، در صورتی که از دو جنس هستند.که اشک از ژاله استانا شده

 تشخیص 3-6

 خندیدن و گریستن جهان: 

 نهههههه یکسهههههان اسهههههت نومیهههههدی و امیهههههد             جههههههان بگریسهههههت بهههههر مهههههن بهههههر تهههههو خندیهههههدی

 (30: 1811)اعتصامی،                                                                                                                 

 خندیدن گل:

 گلههههی خندیههههد در بههههاغی سههههحرگاه                     کههههه کههههس را نیسههههت چههههون مههههن عمههههر کوتههههاه           

 (188)همان،                                                                                                                                             

 اسلرب م ارله: 3-9

استدالل چنان بود که از حال یک شبیه بر حال شهبیه  "خواجه نصیرالدّین طوسی، تمایل را با نام استدالل معرّفی کرده است: 

ی تخیّهل غیهر از   طرز استدالل قهوّه "نویسد: (. شبلی نعمانی نیز در کتا  شعرالعجم می839: 1831)طوسی،"دیگر دلیل سازند

نماید و آن بیشهتر  باشد. شاعر با سبکی نو و اسلوبی بدیع مدّعای خود را ثابت میاستداللی است که عموما  متداول و معمول می

تواند به حق یها بطهالن قضهیّه    کند که شنونده نمیرا طوری رن  آمیزی میمبتنی است بر خطائیّات یک نوم مبالغه؛ لیکن آن 

  5: ج1889) نعمهانی، "آوردی قشنگی و دلپذیری بیان شده، بی اختیار سر تسلیم فهرود مهی  متوجّه شود بلکه مسحور و فریفته

مکن است نویسنده یا شاعر، ضهر   م "نویسد: (. سیروس شمیسا نیز در کتا  نگاهی تازه به بدیع در مورد تمایل چنین می81

المالی را در سخن خود بکار گیرد و یا کالم او بعدا  ضر  المال شود. ساختار ارسال المال بدین نحو است: دو جمله را )بهدون  

به ضر  المال باشد در این صورت تشبیه مرکّب ) تشهبیه تمایهل( و مضهمر    ذکر ادات تشبیه( به یکدیگر تشبیه کنند و مشبّه

(. امّا شفیعی کدکنی از تمایل با عنوان اسهلو  معادلهه یهاد    159: 1838) شمیسا،"به استو غرض از تشبیه، تأکید مشبّه است



 55-28، ص   5931 شهریور،  5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 
 

81 
 

اند برای ام برای استفاده در سبک شناسی، بعضی آن را تمایل خواندهاسلو  معادله را من به عمد ساخته"نویسد: کند و میمی

مصرام حکمت آمیزی که بتواند جای مال را بگیرد، اشتباه نشود عمهدا  ایهن اصهطالح را بکهار     اینکه با ارسال المال و یا هر نوم 

شود مصهداا  برم. منظور من از اسلو  معادله یک ساختار مخصوص نحوی است. تمام مواردی که به عنوان تمایل آورده میمی

نحوی مستقل باشند، هیچ حرف ربهط یها شهرط یها      اسلو  معادله نیست. اسلو  معادله این است که دو مصرام کامال  از لحاظ

 (.38: 1830)شفیعی کدکنی، "چیز دیگری آنها را حتّی معنا  هم مرتبط نکند

 جمعیهههههههههههت ایمنهههههههههههی پراکنهههههههههههد 

 

 شهههههههههیرازه دریهههههههههد دفتهههههههههری را    

 (1811:55)اعتصامی،                             

انهد کهه بهه ههم     ندارند اما هر دو حامهل معنهی مشهابه   شود دو مصرم باال به لحاظ نحوی هیچ ارتباطی با هم که دیده میچنان

 ی مشابه است.ریختن یک چیز یا پدیده

 گِههههههل نشههههههد آشههههههیانه محکههههههم  بههههههی

 

 بههههی پایههههه بههههه جهههها نمانههههد بنیههههان       

 (59)همان،                                                 

 ابیات به لحاظ نحوی استقالل دارند.ی چیز دیگر است، اما معنی مشابه دو مصرام استوار نشدن چیزی بدون پشتوانه و تکیه

 المثلاخسا  3-15

المالهی هسهتند واضهح و    ی ضهر  ههایی کهه دارای جنبهه   المال نیازی به توضیح نهدارد چهرا کهه مصهرم    توضیح: مبحث ارسال

 اند.مشخص

 کوشههههههههنده همیشههههههههه رسههههههههتگار اسههههههههت                آسههههههههایش کههههههههارگر ز کههههههههار اسههههههههت   

 (1811:53)اعتصامی،                                                                                                                                

 بسیههههههههههههههههههار مکهههههههن بلنههههههههههدخیزی              افتهههههههادن نیهههههههک نهههههههام ننههههههه  اسهههههههت     

 (53)همان،                                                                                                          

 تلمیح 3-11

(. تلمیحات در 01: 1838)شمیسا، « اشاره به داستانی ]معروف[ در کالم است و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دارد»تلمیح 

 سازد.های او را نیز تا حدّی آشکار میها و دانستهواقع، محدودۀ فکر شاعر و آگاهی

 حض ت سلیمان: 3-11-1

 دفتهههههههههر سهههههههههلیمان          خواندنهههههههههد بهههههههههه دیهههههههههو، رایگهههههههههانی     بهههههههههس رمهههههههههز ز  

 (1811:01اعتصامی، )

 حض ت مرسی: 3-11-2

 شههههههههاید کههههههههه بههههههههه بزمگههههههههاه             فرعههههههههون بگرفتههههههههه و داده سههههههههاغری چنههههههههد        

 (01: 1811)اعتصامی،                                                                                                                                 

 جمع3-12

 بههی روی دوسههت دوش شههب مهها سههحر نداشههت     
 

 سهههوز و گهههداز شهههمع و مهههن و دل اثهههر نداشهههت     

 (109  1811اعتصامی، )                          
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 اند.شمع و دل و من در صفتی ادعایی سوختن و گداختن جمع شده

 حسن ت لیل3-13

تعلیل در ادبیّات اسلو  خاصّی دارد و باید جنبۀ »میپذیرد. تردید آن را دلیلی است هنری و اقناعی در سخن که مخاطب، بی

 (.111: 1838)شمیسا، « اقناعی و استحسانی داشته باشد نه جنبۀ برهانی و علمی

 سههههپیدم زان سههههپس کردنههههد در بههههر   

 
 ی پرهیزکههههههاریکههههههه باشههههههد جامههههههه   

 (533: 1811)اعتصامی،                                

 ادعایی و ادبی برای سپیدپوشیدن است.ی پرهیزگاری بودن دلیلی جامه

 اگههر کههه در دل شههب خههون نمههی کنههد گههردون 

 
 بههه وقههت صههبح چههرا دشههت و گههوه گلنههاری اسههت   

 (855)همان،                                                   

 شاعر سرخی حاصل از رویش گلهای سر  را در صبح دلیلی ادبی و ادعایی برای خون کردن )کشتار( شب پنداشته است.

 اغ اق و تلمیووح -5ی جدو  عماخه

   اغراا تلمیح

 تعداد 4 67

 
 بیت  0011پراکندگی در 

 

 6ی جدو  عماخه

 تشخیص اسلو  معادله المالارسال جمع حسن تعلیل
اسهههههههتانای 

 منقطع
  

 تعداد 4 125 88 38 1 3

 
 بیت  0011پراکندگی در

 گی ینتیجه -4

ی ادبیات تعلیمی است بنابراین، طبیعی است که فرم تعلیم دارد و اشعار او در حوزهز آنجا که پروین، شاعری است که قصد ا

ها انتزاعی است فقط و فقط وفور اضافات تشبیهی که مشبه در آنشعری او نیز، در همین راستا باشد و در خدمت ایدئولوژی او. 

 حرص و آز و ...،  برای عینیت بخشیدن به مفاهیم مورد نظر پروین بوده است مفاهیمی مانند

رساند که پروین بیشتر به دنبال تعلیم است نه درگیر کردن عالوه بر این تعداد باالی تشبیهات مرسل و مفصل این نکته را می

کند تا ها. به همین دلیل است که پروین اشعار خود را با زبان ساده و قابل فهم بیان میشبهذهن مخاطب برای کش  وجه

ها را بفهمد چرا که قصد شاعر از شعر گفتن، تعلیم است نه ها دچار مرارت و سختی نشود و به راحتی آنفهم آنخواننده برای 

 ایجاد لذت ادبی و هنری!



 55-28، ص   5931 شهریور،  5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 
 

82 
 

ها نیز گویای این مطلب است که پروین قصد تعلیم دارد چرا که در تعداد باالی مجموم تشبیهات نسبت به مجموم استعاره

گرا است نه نیست. به همین دلیل پروین شاعری مشخصا تشبیه  -ه اصل پیام پروین استک -استعاره، خبری از مشبه

 گرا.استعاره

از آنجا که در کنایه هر دو روی معنی در کالم حاضر است پس بسیار طبیعی است که پروین همانند تشبیه به کنایه نیز نظر 

ها، این مدعاست. از طرف دیگر، کنایه از فعل نسبت به دیگر کنایهداشته باشد تعداد کنایات به کار رفته در دیوان پروین گواه 

 تر است و بسامد این مورد نیز نسبت به دیگر موارد، باالتر است.فهم آن، ساده

های او غیرجاندار و غیر انسانند. با توجه به این مطلب پرداز است که اکار قریب به اتفاا طرفین مناظرهپروین شاعری مناظره

ی اضافی جاندار و غیر اضافی جاندار در اشعار پروین روی هم رفته بسامد واضح است که تشخیص، و دو نوم استعاره کامال 

 باالیی داشته باشند.

رود که صنعت تضاد نیز در شعر پروین دارای بسامد باالیی باشد که نتهایج بهه   با توجه به مطلب قبلی )یعنی مناظره(انتظار می

کنند. چرا که در مناظره، باید دو قطب وجود داشته باشند که یکی خهو  و یکهی بهد؛    مطلب را تأیید میدست آمده صحت این 

 تواند باشد.پس دلیل اینکه این صنعت هنری نیز بسامد باالیی دارد همین مطلب می
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