
 ورڪنڪ اٺدهم  ٺادبيا

 ۲و فنون علوم  

 ۹درس  

 استعاره  

 

 :دییتوّجه نما ر،یز هیلطفاً به تشب 

 شد. انيزرد در آسمان نما یمانند گل ديخورش

 .ديرا مشخص کن هيارکان تشب 

 : مشبّهدیخورش

 بهزرد: مشبّه یگل

 : اداتمانند

 یو گرد یشبه: زرد وجه

 .ديکن ليفشرده تبد هيتشب کيرا به  هيتشب 

 شد. انینما دیخورش گل  

 استعاره:  

 است. مشبّه به کار رفته ایبه مشبّه   ایاست که در آن  یافشرده اریبس هیاستعاره تشب 

 است: استعاره بر دو نوع ن،یبنابرا 

 به در سخن.: کاربرد مشبّه  نوع اّول   

 به(مشبّه   یو نشانه یگژیکاربرد مشبّه در سخن )همراه با و نوع دوم  

 به کار رفته باشد:« بهمشبّه  »که در آن تنها  میکنیم لیتبد یارا به استعاره ادشدهی هیاکنون تشب  

 استعاره: 

 شد. انیزرد در دشت آسمان نما یگل

 )مشبّه( است. دی( به کار رفته و منظور از آن، خورشزردیبه )گلجمله، مشبّه   نیکه در ا مینیبیم 

 :آوردیرا به صورت استعاره م هيآن تشب گر،يو در مصراع د بردیبه کار م هيمصراع تشب کيگاه شاعر در  

 دار سرمشد چو درخت شکوفه دیسپ

 غم است برم یوهیدرخت همان م نیا وز

 است.کرده هیدار تشبشکوفه ی( خود را به درختیشاعر در مصراع اول، سر )موها 

 است.)مشبّه( را اراده کرده« سر»است و از آن به( را به کار برده)مشبّه  « درخت نیا»در مصراع دوم،  و

 .ديده حيو استعاره را توض هيتشب ر،يز یهالطفاً در نمونه 

 یرانیخانه، رو نهد به و نیاز آن که ا شیپ                   دل ما را از کرم عمارت کن یخانه (۱

 دل: دل به خانه تشبیه شده.  یخانه
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 دوم: استعاره از دل در مصراع خانه

 غیکشتن چراغ در نامدش                            غیدر چراغ دو چشم او زد ت( ۲

 به: مشبه،  چراغ: مشبّه  چشم

 چراغ دوم: استعاره از چشم 

 ییوجه شبه: روشنا 

 بماند واریشد و آن نقش به د رانیو خانه             دل یتو در خانه یباینقش کردم رخ ز (۳

 فشرده هیدل: تشب یخانه

 در مصراع دوم: استعاره از دل خانه

 اری یباینقش: استعاره از نقش رخ ز آن

 گفت: توانیم گرید یاز نگاه  

 است که آن را مجاز بامجاز به کار برده ینوع د،ينمایرا اراده م« مشبّه»و از آن  بردیرا به کار م« بهمشبّه  »شاعر  یوقت

از مج ایبه صورت استعاره  ب،یرا به ترت« گل زرد»و « نرگس» یهاعر واژهشا ر،یز تیمثالً: در ب ند؛يگویشباهت م یعالقه

 است:به کار برده «دیخورش»و « ستاره»شباهت از  یبا عالقه

 گل  زرد کیتا برآمد  فروشُد                   هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 

 :یعنی

 طلوع کرد. دیخورش کیستاره از آسمان غروب کرد تا  هزاران

از به مج ینوع زیبه کار ببرد، ن گرید یاواژه یبه جا ه،یتشب ندیشباهت و از راه فرا لیرا به دل یااعر، واژههرگاه ش نيبنابرا  

 یرا در معن« سرو» یبار واژه کی ر،یز تینام دارد؛ مثالً شاعر در ب استعاره ايشباهت  یمجاز با عالقهاست که کار برده

 است:( به کار بردهی)استعار یمجاز یبار در معن کیو  یقیحق

 را انداممیآن سرو س دیکه د هر                   به سرو اندر چمن گرید ننگرد

 .ديده حياست؟ توض( به کار رفتهی)مجاز یاستعار یدر کدام مصراع در معن« سرو» یواژه

 (: استعاره از یاری( مصراع دوم نانهاده )مجازیقیمصراع اّول، نهاده )حق در

 .انداممي: سنهيقر

 .نديگویم «نهيقر»است، ( به کار رفتهی)استعار یمجاز یدر معنا یاواژه دهند،یرا که نشان م یکلمات ايکلمه  

 است.( به کار رفتهی)استعار یمجاز یدر مصراع دوم، در معنا« سرو» یکه واژه دهدینشان م «انداممیس»صفت  ن،یبنابرا

 .دييآن را مشخص نما ینهياستعاره و قر ر،يز یهاتياز ب کيدر هر اکنون

 ز دل، بافته ز جان دهیتن یحلّه با                          ستانیبا کاروان ُحلّه برفتم ز س (۱

 )نهاده(یقیدر مصراع اّول: حق حلّه

 )نانهاده(یمصراع دوم: استعار در

 ریحر شم،یاّول: ابر یحلّه

 از شعر استعارهدر مصراع دوم؛  حلّه

 : بافته شدن از دل وجاننهيقر
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 یامدیشب  هجران ن یدهیسپ یا باز                   یامدیتابان ن یتارهس یباز امشب ا (۲

 چهره است.درخشان اریاز  استعارهدر هردو مصرع  دهيتابان و سپ یستاره

 هجران و دوري و مورد خطاب قرار گرفتن. :قرينه

ر ب نایم یکه ُخرده یخوش و خّرم و درختان در هم؛ گفت یافتاد؛ موضع تیاز دوستان اتفاق مب یکیشب را به بوستان با  (۳

 .ختهیاز تاکش آو ایّ و عقد ثر ختهیخاکش ر

 بوستان، موضع. :نهيقرها، مینا: سبزه يخرده

 .ختهی: تاک، آونهيقرانگور ،  یهاثریا: خوشه عقد

  دینرگس تر به الله بر مروار از                          دیباریگفتا که مرو به غربت و م (۴

 «ینظام»                                                                                                   

 از چشم خیس استعارهتر:  نرگس

 از گونه و صورتستعاره ا: الله

 هاي اشک: دانهمروارید

 مصراع اّول. :نهيقر

 تو بود یکه به جا نپسندمیکس م چیه                سرو روان در دل من یشد ا ی( تا تو را جا۵

 از محبوباستعاره روان:  سرو

 در دل جا شدن و روان :نهيقر

 ندینشیما م یو ابرو یکه بر مو یبرف                      ستین ستادنیبرف را سر بازا نینه ا (۶

 دیسف یاز مواستعاره  برف،

 مو و ابرو نهيقر

 استعاره بر دو نوع است:که  میگفت  

 به در سخن. نوع اّول: کاربرد مشبّه     

 به(از مشبّه   یانشانه ای یژگینوع دوم کاربرد مشبّه در سخن. )همراه با و 

 است.به بودهکاربرد مشبّه   یعنیز نوع اول؛ داده شد، ا حیکه توض ییهااستعاره یهمه 

 .میکن یرا بررس در سخن« مشبّه»کاربرد  اينوع دوم  یاستعاره میخواهیاکنون م  

 :میگردیبرم ریز هیتشب به

 شد. انیزرد، در آسمان نما یمانند گل دیخورش

 ...دیکن لینوع دوم تبد یرا با کاربرد مشبّه در سخن، به استعاره ادشدهی هیاکنون، تشب 

 شد. انیدر آسمان نما دیخورش

 !م؟ینیبب« شد انیدر آسمان نما دیخورش» یرا در جمله «هیتشب ندیفرا» میتوانیم ایآ  

 ً  ر،یخ مسلّما

ه است که به همرااز مشبّه   یانشانه ای یژگیو کیبلکه همواره با  رودیبه کار نم يیتنهانوع دوم، مشبّه به یاستعارهدر  رایز 

 .دهدیرا نشان م هیتشب ندیفرا
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 :مییگویم نیبنابرا

 در دشت آسمان شکوفا شد. ديخورش

 است.شده و شکوفا شدن به آن نسبت داده شده هیبه گل تشب دیخورش

 انگریتا ب میابه( است، به کاربرده)مشبّه  « گل»از  یانشانه ای یژگیکه و« شکوفا شدن»)مشبّه( را همراه با  دیخورش سان،نیبد  

 سخن باشد. نیدر ا هیتشب ندیفرا

 :شودیبه همراه ممشبّه   ینشانه ای یژگیگوناگون با و یهاوهیبا ش« مشبّه»، نوع دوم یدر استعاره 

 به:مربوط به مشبّه   یمشبّه + گزاره -۱

 :زندیدر آسمان لبخند م دیخورش

 : مشبّهدیخورش

 به )انسان(مشبّه   یژگیزدن: و لبخند

 :اي

 اش شکفت.چهره 

 : مشبّهچهره

 بهمربوط به مشبّه   ی: گزارهشکفت

 اش چون گل شکفت.()چهره

 به + مشبّه:مشبّه   یژگيو ايعضو  -۲

 شد. انیاز پشت کوه نما دیخورش ی  هاگلبرگ

 به( هستند.)مشبّه  « گل» یژگیو ای: عضو هاگلبرگ

 : مشبّهدیخورش

 :اي

 سرنوشت دست

 : مشبّهسرنوشت

 به )انسان(مشبّه   یژگی: ودست

 نکته:   

 .دنیگویم یاستعار یاضافه شود،یبه به مشبّه اضافه ممشبّه   یژگیو ایعضو  ،یاضاف بیکه به صورت ترک وهیش نیا به

 توّجه:   

 .ندیگویهم م «صيتشخ»نوع دوم،  یبه، انسان باشد، به استعارهباال، هرگاه مشبّه   یوهیدو ش در

 انسان: ريمشبّه غ منادا شدن -۳

 !یصبحگاه د  یخورش یا

 :اي

 قلم! یا
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 است. صيتشخنوع دوم، همواره  یحالت، استعاره نیدر ا :۱ ینکته 

 نینوع اّول از انسان )معموالً معشوق( است، منادا واقع شود که در ا یکه استعاره یاممکن است واژه یگاه:۲ ینکته  

 مثال: ست؛ين صيتشخ گریصورت، د

 یکنیو ما را ز سر وام یبندیبه خود م یخار                 یکنیخندان، چرا خون در دل ما م یغنچه یا

 .ستين صيتشخ( است، اریاست؛ اما چون استعاره از معشوق )منادا شده« خندان یغنچه» ت،یب نیدر ا که

 .دیده حیتوض ریز یهاتیرا در ب نوع دوم یاستعاره ادشده،یاکنون با توجه به مطالب  

 رسدیغنچه سوار م رود،یم ادهیپ سبزه                         کندیم امیسرو ق کند،یباغ سالم م( ۱

 باغ. سالم

 سرو. اميق 

 رفتن سبزه.  ادهيپ 

 غنچه. دنيرس سواره

 .کندیسالم م یمثل انسان باغ

 ( هزار نقش برآرد زمانه و نبود۲

 تصّور ماست ینهییچنان که در آ یکی

 است.شده هيبرآوردن زمانه، زمانه به نقاش تشب نقش

 دگرباره جوان خواهد شد ریپ عالم                    فشان خواهد شدنفس باد صبا مشک (۳

 باد صبا نفس

 ريپ عالم

 یستیفکنده، ز اندوه ک نیبر جب نیچ                   ؟یستیگر از بهر چآبشار، نوحه یا (۴

 نوع دوم، تشخيص یآبشار: استعاره یا

 کجاست اریّ کش  عآن مه  عاشق منزل                   کجاست اریسحر، آرامگه  مینس یا (۵

 صينوع دوم، تشخ یسحر: استعاره مينس یا

 سر زلف سخن را به قلم شانه زدند تا           نقاب شهیکس چو حافظ نگشود از رخ اند (۶

 شهياند رخ

 سخن زلف

 

 :یابيخودارز          

 .ديها را مشخص کناستعاره ر،يز یهاتيدر ب -۱

 دمیشکوه دو یچشم ناله شکفتم به رو ز               تو هرشب یکه در هوا یاشک یشکوفه امیک الف( 

 صیو تشخ یاستعار یاضافه چشم ناله: 

 صیو تشخ یاستعار یاضافه شکوه: یرو
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 یدوست داد غامیپ ،یروح کرد وندیپ                   یبه شاد یرویخوش م ،یباد بامداد یا ب( 

 :یباد بامداد یا 

 .صینوع دوم و تشخ یاستعاره ،یشدن  باد  بامداد منادا

 تو را ستیاز سرزنش خار جفا ن خبر                    تو را ستیز وفا ن ییگل تازه که بو یا پ( 

 نوع اول از معشوق یاستعاره گِل تازه: 

 نوع دوم ی: استعارهخار سرزنش

 رهگذار باد نگهبان الله بود در                 دینچ یگل یهر کاو نکاشت مهر و ز خوب ت( 

 نکاشت مهر: 

 نوع دوم( یاست. )استعارهشده هیتشب یاهیگ ایمهر به دانه  ن،یاست؛ بنابرانسبت داده شده« مهر»به « کاشتن» یگزاره 

 است که گل دارد.شده هیتشب یبه درخت ینوع دوم؛ خوب ی: استعارهدينچ یگل یخوب ز

 من ینگاه او / بر چارچوب پنجره رهی/ خاستستادهیشب ا ث( 

نوع دوم و  یاست و استعارهشده هیتشب« انسان»شب به  ن،یاست؛ بنابرانسبت داده شده یانسان یهاگزاره «شب» یبه واژه 

 دارد. صیتشخ

 ستیزنگار از رخش ممتاز ن کهزآن                          ستیچرا غّماز ن یدان تنهیآ ج( 

 است.« هوا و هوس»استعاره از « زنگار»و « دل»استعاره از  «نهيآ» 

 کرد: لیفشرده تبد هیها را به دو تشبآن توانیم

 دل، زنگار  هوا و هوس ینهیآ

 است.آن، زدوده نشده یزنگار هوا و هوس از رو رایز دهد،یرا نشان نم یمعنو قیدلت، اسرار و حقا ینهیچرا آ یدانیم

 ینور چشم من، به جز از کشته ندرو یکا              خورده چه خوش گفت با پسردهقان سال چ( 

 .ستین صیاست، تشخکه منادا واقع شده نیاست و با ا« فرزند»، استعاره از منور چش 

 استعاره از اعمال باشد. تواندیم زین «ِکشته»

 .دیبه کار ببر یاو در جمله دیبساز استعاره کی و از آن دیابیاست، ببه کار رفته ریز تیرا که در ب یهيتشب -۲ 

 قبا نیاندام گل دوخت رنگ بر                                   باد صبا اطیّ دگر باره خ 

 باد صبا( اطیتشبیه شده. )خ باد صبا به خياط 

 دوخت. یرنگین یباد صبا بر اندام گل قبا 

 .دیکن لیکامل تبد هيتشب کیرا به  کیو هر  دیابیب ریز تیرا در ب هااستعاره -۳ 

 دییصبحدم از نرگس تر بگشا یژاله                دییسر  خوناب جگر بگشا یصبحگاه 

 : استعاره از اشکبحدمص یژاله  

 استعاره از چشم نرگس تر: 

 .درخشندیم ،یشبنم  صبحگاه یهااشک همچون قطره یهاصبحدم: دانه یژاله  
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 همچون نرگس  تر است. انینرگس تر: چشم گر  

 

 .دیرا مشّخص کن تیب یهاواژهوزنو  دیابیب ریز تیرا در ب یکاشان میشعر کل یهایژگيو -4

 ستکهنه کتاب افتاده نیو آخر ا اّول                         میخبریز آغاز و ز انجام جهان ب ما

  

که  کهنه یجهان به کتاب هیتشب ت،یب نی؛ در ااست عيبد یرهايو تصو رهايکاربرد تعب ،یکاشان میشعر کل یهایژگیاز و یکی 

 است. یژگیو نیا انگریآن افتاده است، ب انیآغاز و پا

 :تيب يیآوا یهاهيپا

 می|َخَبریز  آغا| ُز ز  انجا| م  جهان ب ما

ر  ا اووَ   |تاَدست| ن  کتا بُفکُه نیُل آ| خ 

 :تيب یهاواژهوزن  

 فعالتن فعالتن فعلن فاعالتن

 

 

 

 کشور اتيادب رانيدب ابرگروه

 و کارگاه با: ميه،تنظيته

 یانيک عقوبي دکتر
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