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چکیده
، هامکتب زیسبک و تما صیتشخ یهاوهیاز ش یکی

شعر، در  یاصل عنصر الیاست. خ الیصورخ یبررس
است. شاعر با کمک  دیو جد میقد یهافیتعر همة

 ای عت،یانسان و طب انیتباط مو برقرارکردن ار الیخ
و  یعاد انیآن دو، از صورت ب نیکشف ارتباط ب

 لیمخ و کالم یشعر انیب گونةخارج و آن را به  یمنطق
انواع  انیم در شود.میکه نظم او شعر  آورد،میدر 

 ریازغ یسخن ادب زیتما وجه ترینمهمکه  صورخیال،
در  یادبعنصر  نیدارد. ا یخاص گاهیجا هیآن است، تشب

حفظ  وستهیکارکرد خود را پ ،یفارس اتیتطور ادب سیر
 یدر اصطالح عبارت است از برقرار هیکرده است. تشب

 کیبه قصد اشتراکشان در  چیز،چند  ایدو  نیشباهت ب
و صفت مشترک  یمعن میپس اگر بخواه .صفتچند  ای
 .میینمامیاستفاده  هیاز فن تشب کنیم، انیرا ب زیدو چ نیب

جمله ابتهاج و فروغ در به کار  از سندگانیشاعران و نو
حال  انیکنند؛ از جمله بمیرا دنبال  یاهداف تشبیه،بردن 

مفاخره،  ف،یتوص ،یرسازیمشبه، مدح و نکوهش، تصو
 .ینیسخن و مضمون آفر زکردنینگاالیاطناب، خ جاز،یا
و منابع  یلیتحل یفیبر روش توص هیپژوهش، با تک نیا

یو ابتهاج را از لحاظ ساختار اشعار فروغ ،یاکتابخانه
قرار داده است. یمورد بررس هیتشب

ساختار، فروغ، ابتهاج. ه،یتشب ال،یخ صور :هاهواژکلید
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Abstract 

One of the methods of identification of style and 
difference of schools is the study of forms of 
imagination. Imagination is the main element in 
all classic and modern definitions. Poet takes 
advantage of imagination in order to establish a 
relationship between man and nature or discover 
a relation between these two. In doing so, he 
transcends the ordinary logical form of 
expression and turns it into a type of poetic 
expression and imaginary word called poetry. 
Among different types of imageries, simile is of 
particular place in distinguishing literary words 
from the non-literary. This literary element has 
retained its own function in a continuous way in 
the course of evolution of Persian literature. 
Simile as a term consists of establishing the 
similarity between two or several objects in order 
to specify their commonality in one or a number 
of attributes. Then, if we want to express the 
meaning and common feature between two 
things, we make use of the technique of simile. 
Poets and writers including Ebtehaj and Furugh 
have pursued their specific goals in application 
of simile; including expression of the state of the 
thing that is likened, praise ad critique, 
illustration, description, bragging, summarizing, 
expanding, making the word imaginary and 
creation of theme. The present study relies on 
descriptive-analytic method and library resources 
to study the poems of Furugh and Ebtehaj from 
the structural perspective.  
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 مقدمه .1
 قدرت، بزرگی شاعر هر ذوق هایجلوه از یکی

 و طیفل روحی با هنرآفرین شاعر که اوست تخیل
 و گشته متأثر، طبیعت زیبای هایپدیده از حساس

، دیگر عبارت به آفریند.می انگیزخیال تصویرهای
، تصویر عنصر از گرفتن یاری با، شاعرانه خیال»

 و کندمی دیداری را ذهنی امور از بسیاری
 «گذاردمی تماشا به راه این از را خود تصورات

 (.282 :1383، لیحسن)
 سوی از عاطفی و ذهنی موضوعات نای تجسم 
 تحلیل طریق از خواننده تا شودمی موجب ،شاعر

 اشیاء با برخورد در را شاعر روح، پنهانی جریانات
 قالب در طبعاً امر این که ،دریابد هستی لئمسا و

، کندمی خودنمایی کنایه و مجاز، استعاره، تشبیه
 نندما به را هاآن، جرجانی عبدالقاهر کهطوریبه

 بر ،معانی در تصرف که داندمی هایینقطه و مرکز
 (.14 :1363، فسایی رستگار) گیردمی هاآن گرد

 مؤثرترین عنوانبه تشبیه، عناصر این میان از
 هایخیال مرکزی و اصلی هسته، تخیل ابزار

 اشیاء میان در شاعر تخیل نیروی که است شاعرانه
 آوردمی بیان به مختلف صور در و کنیدمی کشف

 (.214 :1381، پورنامداریان)
، بیان علم در که است مباحثی از یکی تشبیه

 انواع و تعریف نظر از و دارد وسیعی ۀگستر
 علمای اتفاق مورد تفاوتی اندک با، آن مختلف

 صورخیال از را تشبیه است. گرفته قرار بیان علم
 مورد، مختلف هایدوره در که انددانسته شعر در

 به توجه با هاآن و شده واقع بسیاری انشاعر توجه
 از تأثیرپذیری و خیال قوۀ، اندیشه، عاطفه، ذوق

 هاییگونه خلق به موفق، خود از پیش ادبی میراث
 و اغراق، تشبیه اصلی مایة اند.شده تشبیه از

 ادبی تشبیه، عنصر دو این و است انگیزیخیال
 متمایز، گونهتشبیه ادبی هایمقایسه از را انگیزخیال

 مشبه عاید اغلب، تشبیه ۀفاید اندگفته و کندمی

 (.29 :1374، احمدنژاد) شودمی
 مباحث در تصویرآفرین عامل اولین ،تشبیه

 از زیباتر را جهان آن وسیلة به شاعر که است بیانی
 اصلی عناصر از یکی و دهدمی نشان، هست چهآن

 هک ،رودمی شمار به ملتی هر ادبیات در خیالصور
 مایه آن از نوعیبه دیگر هایصورت از بسیاری

 چون هاییصورت، بگذریم که استعاره از گیرند.می
 تشبیه از را خود مبنای واسطه با نیز رمز و نماد
 تشخیص هایراه از یکی، همچنین گیرند.می

 است. تشبیه همین، نیز هامکتب تمایز و هاسبک
 شاعران ندیشةا با آشنایی هایراه از یکی، عالوههب
، آنان ذهن روشن سایه زوایای به یابیدست و

 چرا هاست؛آن شعری تصاویر در کاوش و تحقیق
 نظم از تأثیرگذار شعر یک تمییز مالک، مهم این که

 .شودمی محسوب معمولی
ای که در تشبیه با توجه به امکانات شعری ویژه

ها ها و سدهسال طولدهد، در اختیار شاعر قرار می
را حفظ  خود ماناییگذرد، ه از عمر ادب فارسی میک

فارسی نقش ایفا  ادب گسترۀکرده و همچنان در 
کند. در شعر معاصر، هوشنگ ابتهاج و فروغ از می

گیری از هستند که با بهره ادبی برجستةهای شخصیت
این عنصر ادبی، موفق به خلق تصاویر زیبا و شاعرانه 

 توسعهرا تخیل خودشان  اند و قدرتشده
ادب معاصر، اشعار ابتهاج و  در دنیای اند.بخشیده

 فروغ در شمار اشعار خوب و خواندنی هستند.
 و استعارات و تشبیهات، دلکش و گیرا مضامین
 و موزون و روان زبان، بدیع صورخیال

 هایویژگی از، غزل با هماهنگ و ترکیبخوش
 (.156 :1387، ساورسفلی) هاستآن شعر

 بخش القای و تبیین در تشبیهات، بنابراین
 فرخزاد و ابتهاج ذهنی هایتراوش از مهمی

، فرخزاد و ابتهاج اشعار بررسی در اند.بوده اثرگذار

 سایر از بیش تشبیه که شودمی مشخص
 دارد. کاربرد هاآن شعر در خیالی هایصورت
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 الگوی، دارد اهمیت هاآن تشبیهات مورد در چهآن
 است. حاکم تشبیهات این بر که است خاصی
 نوع غالب کاربرد، خاص الگوی این از منظور
 این به، دارد گفتمانی بار که است تشبیه از خاصی

 ابعاد انعکاس، تشبیهات این اغلب در که معنی
 و... سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، شخصی مختلف

 در و شودمی دیده رنگکم گاه و پُررنگ گاه
، دارند سیاسی یا اجتماعی ةمایدرون که اشعاری

 چشم به بیشتری مدارگفتمان وجوه اغلب
 بین تنگاتنگ ایرابطه، سبب همین به خورد.می
 دارد. وجود او جامعة و شاعر روحیة، تشبیهات این

 ،فرخزاد و ابتهاج شعری تشبیهات این از بسیاری
 هایارزش دارای یا و تجربی هایارزش دارای
 ایدئولوژی انگربی که معنی این به، هستند بیانی

 رویدادهای از هاآن مستقیم تجربة با و شاعرند
 دارند. ممستقی ارتباط زمان
 رابطة، تبیین و تفسیر به، روابط این بررسی اب
 تبیین و اجتماعی تعامالت و شعری تشبیهات بین

 در شود.می پرداخته شاعران گفتمان و ایدئولوژی
 و تحلیلیـتوصیفی روش پایة بر، حاضر پژوهش

 و ابتهاج شعری تشبیهات، تصویر اهمیت بر بنا
 و شده بندیتقسیم مختلف رهگذرهای از فرخزاد

 تحلیل و بررسی مورد شده شناسایی هاینمونه
 است. گرفته قرار

فـرو  و  در اشـعار. بررسی ساختاری تشبیه 2
 ابتهاج

 کار ترینوگسترده بارزترین، فروغ دراشعار شبیهت
 شعر اول دفتر سه در ت.اس صورخیال درحوزۀ او
 به اما، دارد وجود کمتر بدیع و تازه تشبیهات، او

، گرددمی افزوده تشبیهات گونهاین حجم بر تدریج
، رسدمی خود اوج به «دیگر تولدی»در هکجایی تا
 اما و هستیم. نو هایساخت با تشبیهاتی شاهد ما و

، تشبیه اساسی رکن دو، ابتهاج اشعار در تشبیه

 حذف هیچگاه تشبیه در که هستند بهمشبه و مشبه
 توصیف، تشبیه از هدف زیرا ؛شوندنمی

-خیال توصیف این و است مشبه از انگیزیخیال

 و مشبه وجوه پس، شود گرفته بهمشبه از باید انگیز
 است. ضروری و الزم تشبیه ساختمان در بهمشبه

 دو به، بررسی این در کلی طوربه تشبیهات
 گسترده تشبیهات و فشرده() اضافی تشبیهات دستة

، فشرده تشبیهات از منظور اند.شده بندیتقسیم
 اضافه مشبه و بهمشبه هاآن در که است تشبیهاتی

 تشبیهاتی، گسترده تشبیهات از منظور و است شده
 ادات هاآن در خواه، ندارند اضافی حالت که است
 شده حذف خواه و شده ذکر شبهوجه یا تشبیه
 ظاهری شکل حیث از تشبیه بندیتقسیم لذا، باشند

 و...( تفضیل تشبیه، مشروط تشبیه، جمع تشبیه)
 جستجوی در بیشتر چون، است نبوده نظر مورد
 اشیاء میان شاعر که هستیم شباهتی پیوندهای یافتن
 امری تشبیه ظاهری ساختار و است کرده برقرار
 نیست. نظر مورد بررسی این در که است زبانی

 بـودن معقـول و محسـوس نظـر از تشبیه. 5ـ3

 آن طرفین
اصل تشبیه حسی هستند، یعنی با  دوپایةاهی گ

شوند و گاهی هم از اموری حواس ظاهر درک می
شوند که با حواس ظاهر قابل درک انتخاب می

ها کنیم و به آنها را درک میو با عقل آن نیستند
مور شدن اآمیخته هم گوییم. گاهی از بهعقلی می

آن در ة شود که مجموعمحسوس ترکیبی ساخته می
از اجزای این  هر کدامهستی وجود ندارد ولی 

در هستی موجود هستند، به این ترکیب ، ترکیب
در فن بیان خیالی گفته ناموجود، محسوس ولی 

دو امر محسوس تشکیل  و چون از ترکیب؛ شودمی
گیریم امور حسی در نظر می جزوها را اند، آنشده

و با این استدالل که امور موهوم وجود خارجی 
امور  جزوتوانیم ندارند، تشبیهات وهمی را هم می
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سیمرغ که  پری وعقلی در نظر بگیریم؛ مانند غول، 
وجود خارجی ندارند، ولی اگر وجود پیدا کنند 

 شوند.محسوس می

 و محسوس مشبه) حسی اصلی پایة دو هر ( الف

  محسوس( بهمشبه
 تشبیه ویژهبه است. تشبیه، خیال صورت ترینهساد
 سطح ترینپایین در که، دیگر حسی شیء یک

 دارد. قرار حسی ادراک
 حسی به حسی تشبیه، تشبیه، ابتهاج اشعار در
 هایسازیتصویر در ابتهاج دارد؛ بیشتری کاربرد

 هستند که طورهمان را اشیاء و جهان خود
 او زبان و جسم و روح، رو این از نمایاند.می

 اشیاء و طبیعت برابر در شفاف ایآیینه همچون
 درک هستند که طورهمان را هاآن و دارد قرار

 نمایاند.می باز مخاطبش به کندمی

 هانمونه
 جغد: به شبـ 

 شوم الالیی شب جغد ای مخوان
 خورشید است بیدار پرده پشت که

 234 /سیاه مشق ابتهاج/
 مورد دوم درجه در را یهتشب این فروغ اشعار در

 است. داده قرار استفاده
 ابریشم به باران:ـ 

 ها بازرقصد به روی پنجره
 ابریشم معطر باران

 257/ عصیان/ فروغ

محسـوس بـه ) بـه عقلـیمشبه، ب( مشبه حسی

 معقول(
از نظر تعداد فروغ بر ، تشبیهستفاده از این نوع ا

 و بیشتر در تشبیهات است؛ابتهاج پیشی گرفته 
 گسترده از این نوع تشبیه استفاده کرده است.

 هانمونه
 معشوق به غم:ـ 

 با جان شاید گرچه درآمیختی چو غم
 ای دوست شاد باش که شادی سزای توست

 139/ سیاه مشق/ ابتهاج
 دست به خاطره سوزان:ـ 

 ای سوزانهدستهایت را چون خاطر
 عاشق من بگذار در دستان

 318/ تولدی دیگر/ فروغ

معقـول بـه ) بـه حسـیمشبه عقلی و مشـبهج( 

 محسوس(
 و قابلبه محسوس مشبه، حسیعقلی به  در تشبیه

درک است و وسیله و ابزاری است برای تجسم 
هرچه بیشتر مشبه که امری عقلی است 

ترین نوع تشبیه تشبیه عقلی به حسی رایج»درذهن
است زیرا غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال 

مشبه ، به محسوس باشدشبهمشبه است و اگر م
 «شودمعقول به خوبی در ذهن مجسم و تبیین می

 (.71، بیان، سیروس، شمیسا)
بعد از تشبیهات حسی به ، ابتهاجدر اشعار 

بیشترین آمار تشبیهات متعلق به تشبیهات ، حسی
باشد و ابتهاج برای توضیح عقلی به حسی می

ا برد تمفهوم ذهنی خود از یک امر حسی بهره می
طور دقیق و حسی به مخاطب بتواند آن مفهوم را به

 خود ارائه کند.
در مقام حرف اول ، هاتیای از تشبهحجم گسترد

« معقول به محسوس» تشبیهاتفروغ را ت شعر در
و  یعقل امری هاآن مشبه در یعنیرد، گیمیدربر
عناصر  یامورحس نیاست. ا یحس امری بهمشبه
و اجزا و  عتیاز طبوند، شمیرا شامل  یمتعدد
 یو حت یتا لوازم معمول زندگ، آن گرفته هایجلوه

از نظر ساختار، هم به شکل  هاتیتشب نی. اواناتیح
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 و هم به شکل گسترده وجود دارند. یاضاف

 هانمونه
 ه بیشه:ب فکرـ 

 ام از خواب به دورآه دیریست که من مانده
 خویش اندیشةمانده در بستر و دل بسته به 

 فکر تیشةنفس از  هرانده در بسترم و م
 خویش ریشةزنم بر سر خود تا بکنم می

 81/ تاسیان/ سراب/ ابتهاج
 زندگی به جویبار:ـ 

 رغرور گذر داشتپ آه چه آرام و
 زندگی من چو جویبار غریبی

 های ساکت متروکدل این جمعه در
 338/ تولدی دیگر/ فروغ

 قول(معقول به مع) اصلی عقلی پایةد( هر دو 
بسیار نادر و کم ، ابتهاجین نوع تشبیه در اشعار ا

خواهد زیرا ابتهاج شاعری است که می است؛
مفاهیم ذهنی خود را به روشنی و وضوح به 
تصویر بکشد و عقلی بودن دو پایه او را از منظور 

کند. از این رو ابتهاج این تشبیه را خود دور می
 به کار برده است. بسیار کم

 نمونه
 جوانی: دورهای آرزو به عشقـ 

 بس آرزو که در دل من مرد
 های دور جوانیچون عشق

 ره من مانداما امید هم
 تنها گریستیم نهانی

 81/ یلدا تاسیان/ چندبرگ از / ابتهاج
 و اما در اشعار فروغ:

مقام آخر را ، فروغچنین ساختی در تشبیهات 
قابل تعداد ، وجودبا این ، به خود گرفته است

توجهی را نسبت به اشعار ابتهاج به خود اختصاص 
به  بر با تکیه، و در تشبیهات اضافی؛ داده است

دیو »کاربردن موجودات وهمی مثل تشبیه اضافی
ا به کاربردن وجودی که با چشم درک ی« دروغ
 .«غمخدای » مثل تشبیه اضافی، شودنمی

 نمونه
 یماری گرفتب شب سیاهی کرد وـ 

 ان بیداری گرفتدیده را طغی
 (357/ تولدی دیگرفروع/ )

مقید و ، های اصلی تشبیه به لحاظ مفردپایه .3ـ3

 مرکب بودن 
های اصلی تشبیه در اشکال زیر قابل بررسی پایه
 باشند:می

 یعنی بدون همراهی واسطه  مفرد؛ـ 1
 یعنی همراه با واسطه مقید؛ـ 2

 اتی ترکیبی از چند چیزیعنی هی مرکب؛ـ 3

برای این که اسم به چیزی مشخص و دریافتنی 
ها به دلیل به وابسته نیاز دارد. وابسته، کنداشاره 

بخشند و آن را عینیت می، محدود کردن هسته
 دهند.ناگزیر ذهن را به جانبی معین سوق می

راه را برای فهم و درک ، محدودسازیین ا
ای برای درک زیبایی مقدمهو  سازدبیشتر هموار می

روح انسان ، نتیجهگردد و در و فضای شاعرانه می
گردد. تشبیه مرکب مند میاز این درک شاعرانه بهره

رسایی بیشتری ، نیز به دلیل داشتن عناصر بسیار
نسبت به تشبیه مفرد دارد و ارزش زیبایی شناختی 

 توان یافت.بیشتری در آن می
تعداد تشبیهات مفرد ، ابتهاج و فروغ در اشعار

بیشتراست و از ، دیگرانواع  به مفرد در مقایسه با

 بسامد باالیی برخوردار است. 

 به مفردمشبه، مشبه مفرد (الف
بزرگوار از بسامد  دو شاعراین  در اشعاراین تشبیه 

 باالیی برخورداراست.
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هانمونه
معشوق( به آفتاب:) تو/ شبمعشوق( به ) توـ 

های پریشان گریختیهچون شب به سای
گر بیاجلوهچون آفتاب ازهمه سو 

181/ سیاه مشق/ ابتهاج
آب به زورق:ـ 

عطر و نور بودیم بازیچةهای لرزان در زورق آب
171/ اسیر/ فروغ

به مقیدمشبه، مشبه مفرد (ب
، به دلیل مقیدشدن، بهمشبه، ین نوع تشبیهاتا در

تر و آشکارتر از مشبه است و تصویر را قوی
در اشعار ، بسامداز نظر  و سازدروشن و آشکار می

به صورت همسان کاربرد داشته  و فروغابتهاج 
است.

هانمونه
عشق به شب چراغ: ـ 
شدکه عالم زیرورو می توفانیهای شب در آن

نهانی شب چراغ عشق را در سینه پروردم
135 /سیاه مشق/ ابتهاج

هااتاق به مردمک چشم مردهـ 
اتاق بلورین  در آنبه من بگویید آیا 

......ها سرد استکه مثل مردمک چشم مرده
335/ تولدی دیگر/ فروغ

ه مفردبمشبه، مشبه مقید( ج
، مشبهبا مقید کردن ، نوع تشبیهات در اینشاعر 

کند و گویی به میفضایی محدود اما شاعرانه ایجاد 
بخشد و این فرصت رنگی خاص می، خودویر تصا

دهد که در این فضای محدود و را به خواننده می
ین ا در و، گام و همراه شودفردی و خاص با او هم

ابتهاج از بسامد باالیی استفاده کرده ، نوع تشبیه
مقابل این نوع از توجه بسیار اندکی  رد است و

برای فروغ برخوردار بوده است.

هانمونه
ما به آینه  شکستةدل  ـ
ما همچو آینه پاک است شکستةدل 

بهای در نشود گم اگر چه در خاک است
154/ سیاه مشق/ ابتهاج

مفاهیم کهنه به گورـ 
بویم من شبدر چهار پری را می

که روی گور مفاهیم کهنه روئیده است
447/ ایمان بیاوریم/ ابتهاج

به مقیدمشبه، مشبه مقید (د
از فروغ دیده  شتربی، ابتهاج در اشعار، دمور در این

شود. می

ها نمونه
دل گرفته من به ابر بارانیـ 

من همچو ابر بارانی گرفتةدل 
شبانه گرفت گریةگشایشی مگر از 

88/ سیاه مشق/ ابتهاج
ای نیلوفری به حریر ابرها پردهـ  
ای نیلوفری افکنده بود پرده

گرد ما گویی حریر ابرها
213/  دیوار /فروغ

به مرکب مشبه، مشبه مرکب ـ(ه
در اشعار این دو شاعر ، تشبیههایی از این نمونه

بزرگوار کمیاب و نادر است.

هانمونه
های یاس کبوددوش آن رشتهـ 

انگیزتدل سینة خفته بر
راست گفتی که آرزوی من است

که چنان گشته گردن آویزت
11/ سراب/ تاسیان/ ابتهاج

گفت:شگفت از آن سوی دریچه به من می ۀچهرـ 
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من که هیچ گاه ، .... من
جز بادبادکی سبک و ولگرد

آلود آسمان های مهبر پشت بام
.امچیزی نبوده

371و369/ تولدی دیگر/ فروغ

به مرکبمشبه، مشبه مفرد (و
این  است وبسیار نادر ، ابتهاجاین نمونه در اشعار 

 از ایناد قابل توجهی تعد که فروغ دردرحالیست 
نوع استفاده کرده است.

هانمونه
کنی؟میچه فکر ـ 

ای استشکسته آبگینةجهان چو 
نمایدتکه سرو راست هم در او شکسته می

187/ تاسیان/ تاسیان/ ابتهاج

ة به مرکب: آبگینمشبه مفرد: جهان و مشبه
ای که سرو راست در آن شکسته دیده شکسته

شود.می
جوشان گناه چشمة.. از تو ای ..ـ 

شاید آن به که بپرهیزم من
82/ اسیر/ فروغ

جوشان گناه  چشمة: به مرکبمشبه : انسان ومشبه

به مفردمشبه، مشبه مرکب (ز
و در ، وجود ندارد، ابتهاجاین تشبیه در اشعار 

فقط یک مورد یافته شد:، فروغاشعار 
دیگر خیالم از همه سو راحتستـ 

آغوش مهربان مام وطن

پستانک سوابق پرافتخار تاریخی....
412/ تولدی دیگر/ فروغ

به مفرد: : سوابق تاریخی و مشبهمشبه مرکب
پستانک

فرو  های خاص تشبیهات ابتهاج وویژگی
 در اشعار ابتهاج

 تشبیه در تشبیه (الف
ابتهاج گاه ساختار تشبیه بلیغ فشرده را در جایگاه 

و تصویر در تصویر ، بردبه به کار میبهمشبه یا مش
کند و موجی از خیال شاعرانه را در این ایجاد می

سازد و یک تشبیه را در دل تصاویر مجسم می
دهد. تشبیه دیگر جای می

نمونه
کوه گران غصه به پر کاهـ 

اتوزد از سر موج بادهخوشی که می باد
کندکوه گران را چون پر کاه می

179/ سیاه مشق

صفت مرکب تشبیهی (ب
دو سوی تشبیه ، صفت مرکب تشبیهی در ساختار

آمیزند و در واقع یک واژه مرکب به هم می
 دوپایة دربردارندۀسازند و در عین کوتاهی می

باشند.اصلی تشبیه می

نمونه
نیلوفری پرندنهفته به  سیمینه تنـ 

تن است چون مریم سپید که آبیش بر
29/ تاسیان/ تاسیان

طور به، ابتهاجاین ترکیبات در زبان شعری 
شاخص وجود دارند و جانشین موصوف محذوف 
هستند. و اکنون به بررسی تشبیهات تازه و بدیع 

که ساختی متفاوت با تشبیهات ، پردازیمفروغ می
شناخته شده دارند:

به در ساختار ها مشبهتشبیهاتی که در آن (الف
جمله نقش بدل دارد:

شگفت عزیمت لحظةای ، ت سالگیای هف
437/ ...ایمان بیاوریم

یک  تشبیهاتی که ملهم از حضور شاعر در (ب
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حال سرودن شعراست؛  در، موقعیت خاص مکان و
شبه در تشبیهاتی است که وجه، گونه تشبیهاتاین

آن کامالً مشخص و معلوم نیست.
چنین ، پسینز محتوای شعر و ابیات پیشین و ا

ۀ شود که این تشبیه براساس مشاهدمیاستنباط 
ای خاص در حین سرودن شعر برای شاعر منظره

شبه از دقت در ابیات قبل یا پیش آمده است. وجه
حجم »به  «فردا»شود. مثال درتشبیهبعد مشخص می

 مطالعةاما با ، شبه واضح نیستوجه «لیزسفید 
فهمیم که تشریح یک روز می، شعرابیات قبلی 

نظر بوده است و از تداعی بارش برف  برفی مورد
این تشبیه به ، یک صبح برفی در روز آینده منظرۀبا 

وجود آمده است:
چو کرکی نرم، پاکیزه برف من

باریدآرام می
ی چوبیبر نردبام کهنه

سست طناب رخت...... رشتةبر 
آه ، کردم به فرداو فکر می

فردا
.حجم سفید لیز

291/ تولدی دیگر 
حاوی پیام ، تشبیهاتی که در عین صراحت (ج

باشد که درک آن محتاج دقت بیشتر مبهمی نیز می
، تشبیه است و این دقت بیشتر سازندۀدرعناصر 

درک اوضاع و شرایطی را که شاعر با آن درگیر 
کند و با در نظر گرفتن این است به خواننده القا می

از تصویری ، شاعرشرایط است که منظور واقعی 
شود. میآشکارتر ، ه به وجود آوردهک

زیر: قطعةمثال در 
نگرممیچون تورا 

ای همثل این است که از پنجر
تک درختم را سرشار ازبرگ 

نگرممیدرتب زرد خزان 
296/ تولدی دیگر

توان گفت که معشوق شاعر به میاول، در نگاه 
تک درختی پر برگ تشبیه شده است. اما اگر دقت 

شویم که تشبیه دیگری نیز در این توجه میمکنیم، 
قطعه مستتر است و آن، اوضاع و شرایط زندگی 
شاعر و محیط اطراف اوست که به تب زرد خزان 

تشبیه ، توان کنایه از اندوه و افسردگی دانست()می
جاست که اهمیت معشوق شده است؛ در این

زده و افسرده، شود که در محیطی خزانمشخص می
رختی سرشار از برگ )نماد شکوفایی و همانند د

سرسبزی( برای شاعر جلوه یافته است.
تشبیهاتی که یک طرف تشبیه واقعی نیست  (د

باشد.تشبیه قابل درک نمی و شرایط
بیان  در حوزۀ را بایداین نوع تشبیهات 

غیرمستقیم قرار داد:
کار.....کار؟

میز بزرگ دشمنی مخفی مسکن دارد در آنآری اما 
جود آرام آراممیرا  تو که
فنجانی چای فرو خواهی رفت سرانجام تو در و

گرداب مثل قایق در
354/ تولدی دیگر

جا فرو رفتن در فنجان چای، مشبه و فرو این در
ای که به است. اما تجربهگرداب، مشبه رفتن قایق در
توان گفت ، قابل درک نیست. میشودمیبا مشبه بیان 

این عبارت، نابودی و تباه شدن عمر معنی غیرمستقیم 
در کار مداوم و روزمره است. 

دست آمده از بررسـی سـاختاری هنتایج ب .3
 تشبیه در اشعار ابتهاج و فرو :

، بسامد های تشبیهبودن پایه و عقلیجهت حسی  ـ از1
تشبیهات حسی به حسی بیش از سایر انواع آن است.

بسامد را  ـ تشبیهات عقلی به عقلی کمترین2
تشبیهات دارند. در بین
ها از نوع مفرد به مفرد های بیشتر تشبیهـ پایه3

شوند.های مرکب کمتر دیده میهستند و پایه
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از ، شاعرانهـ ابتهاج در توصیف تصاویر 4
صفات مرکب تشبیهی بسیار بهره برده است.

ها، انسان مشبه تشبیه در سازندۀـ بیشترین عناصر 5
فروغ و عواطف انسانی هستند )و انسان و اعضای بدن 

در مقام خود شاعر، معشوق ، با ضمیر من، تو، او و ما
ها از بهها، مشبههای دیگر( و در مقایسه با مشبهیا انسان

تنوع و گستردگی بیشتری برخوردارند و متعلق به 
طبیعت و عناصر طبیعی است. 

ضمیمه
فروغ ودن در اشعار ابتهاج وهای تشبیه از جهت حسی وعقلی بجدول پایه

بهمشبه مشبه  شاعران درصد تعداد 

 حسی حسی
581 17 /55%  ابتهاج 

151 91 /25%  فروغ 

 عقلی حسی 
114 85 /9%  ابتهاج 

118 52 /18%  فروغ 

 عقلی عقلی 
49 64 /4%  ابتهاج 

113 66 /17%  فروغ 

 حسی عقلی
321 42 /31%  ابتهاج 

221 91 /37%  فروغ 

و مرکب بودن در اشعار ابتهاج و فروغ دیبه لحاظ مفرد، مق هیتشب یاصل یهاهیول پاجد

درصد تعداد شاعر بهمشبه مشبه

 مفردمفرد
% 54/ 56715ابتهاج
% 51/ 23963فروغ

مقیدمفرد
% 25/ 26421ابتهاج

% 26/ 12427فروغ

مفردمقید
% 8/ 8731ابتهاج

% 1/ 991فروغ

مقیدمقید
% 8/ 51 89ابتهاج

% 2/ 1496فروغ

 مرکبمرکب
% 2/ 1648ابتهاج

% 2/ 1254فروغ

 مرکبمفرد
% 1/ 1433ابتهاج
% 15/ 7346فروغ

 مفرد مرکب
--ابتهاج

% 1/ 121فروغ
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 دوم.
شعر  های نوآوری درگونه(. 1383) کاووس.، حسن لی

تهران: ثالث. .معاصر ایران
 تهران: مروارید.، چاپ اول .روغف هایی باحرف

. تصویرآفرینی در شاهنامه(. 1363رستگارفسایی، منصور )
 شیراز.شیراز: دانشگاه 

المعجم فی (. 1338) الدین محمدبن قیسشمس، رازی
و تصحیح عبدالوهاب قزوینی  .معاییر اشعارالعجم

تهران: دانشگاه تهران. .رضوی مدارس
 .انداز شعر نو فارسیچشم(. 1358) حمید، کوبزرین

 چاپ اول. .تهران: توس
ای عشق همه بهانه از (. 1387) سارا، ساورسفلی
 . تهران: سخن.توست

. تهران: فردوس.بیان و معانی(. 1372) سیروسشمیسا، 

 چاپ پنجم. .. تهران: فردوسبیان(. 1381) ـــــــــ.
ادوار شعر فارسی  (.1359) محمدرضا، شفیعی کدکنی

چاپ  .. تهران: توساز مشروطیت تا سقوط سلطنت
اول.

. تهران: صورخیال در شعر فارسی(. 1371) ـــــــــ.
چاپ چهارم. .آگاه

 چاپ دوم. .تهران: آگاه .موسیقی شعر(. 1368) ـــــــــ.
معانی و (. 1379) رضا، زادهاشرف ؛محمد، علوی مقدم

 چاپ دوم. .تهران: سمت بیان.
شناسی شعر پارسی سبک(. 1387) محمد، غالمرضایی

چاپ سوم. .تهران: جامی از رودکی تا شاملو.
، نسبشاکری ؛مرتضی، احمد؛ محسنی، پور ملکشاهغنی

تشبیه و توصیف، دو ویژگی سبکی (. »1389) بهادر
شناسی های نقد ادبی و سبکپژوهش«. شعر ابتهاج

 .2ماره ش، 1سال، دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد
 .. تهران: سخنبالغت تصویر(. 1389) محمود، فتوحی

 چاپ دوم.
 .. تهران: مرواریددیوان اشعار(. 1371) فروغ، فرخزاد

 چاپ اول.
د ؤا. ترجمه فکلیات زیباشناختی(. 1344) بندتو، کروچه

.نشر کتابتهران: بنگاه ترجمه و  .روحانی
 ب ماد.. تهران: کتابیان(. 1375) الدینمیرجالل، کزازی

صور و اسباب در شعر (. 1348) سماعیلا، نوری عالء
 چاپ اول. .. تهران: بامدادامروز ایران

حدائق السحر فی (. 1318) رشیدالدین محمد، وطواط
مطبعه  .. تهران: تصحیح عباس اقبالدقائق الشعر

 مجلس.
فنون بالغت و صناعات (. 1371) الدینجالل، همایی

م.چاپ هشت .تهران: هما ادبی.




