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استعاره چیست؟
.گرفتنواموعاریتمعنیبه:لغتدر
یگردلغتیجایبهلغتیکاربردنبه:ادبیاصطالحدر

.مشترکصفتییاویژگیدرشباهتدلیلبهاستعاره•
نوعیواقعدراستعاره:مجازباارتباطدر

ششمدرسدرکههمانطور,استمجاز
حقیقیغیروحقیقیمعنایبین,آموختیم

پیوندیورابطهبریممیکاربهکهلفظی
ورابطهایناگرحال.(عالقه)داردوجود
یعنی,بودمشابهتجنسازعالقهوپیوند
مشابهتحقیقیغیروحقیقیمعنایمیان
.گویندمیاستعارهرامجازنوعاین,داشتوجود



رابطه استعاره و تشبیه

درهمواستعارهدرهم.شباهت:مشترکویژگی
یایمشابهت(بهمشبه,مشبه)چیزدوبین,تشبیه
ریمبمیبهرهآنازوکنیممیپیدامشترکیصفت

.کنیمگذارتراثروزیباترراخودسخنتاتشبیهواستعاره•
هماحتم(تشبیهینوعهر)تشبیهدر:تفاوتویژگی
اما,شودمیآوردهبهمشبهکلمههمومشبهکلمه

هکلمجایبهایکلمهگفتیماستعارهتعریفدر
.شودمیاستفادهدیگر



:برای مثال•
.((بودمرواریدمانند اشک هایش ))

ر  پس همانطو. ما در مثال باال هم مشبه و هم مشبه به را داریم 
.که می بینید در این جمله تشبیه به کار رفته است

.((می ریزدمرواریداز چشمانش ))
رفین فقط یکی از ط, همانطور که در این یکی جمله می بینیم 

یعنی مروارید ذکر شده است؛پس ما در این جمله استعاره 
.داریم



ه و روند رسییدن از تشیبی  , برای ساده تر شدن سخن
ارکان چهارگانه آن بیه اسیتعاره را میی تیوان چنیین      

:نشان داد

مشبه به وجه شبه تشبیهادات مشبه دهتشبیه گستر

مشبه به مشبه تشبیه فشرده

مشبه بهویژگی مشبه/بهمشبه استعاره



(آشکار)مصرحهاستعاره(الف

.ریمداکارسرواستعارهنوعاینبا,شودذکربهمشبهفقطجاییاگر•
یصتشخکهاستاینمیگوییمآشکاریامصرحهآنبهکهایندلیل
تراحترنسبتامکنیهاستعارهیعنی,دیگرنوعازاستعارهنوعایندادن

:است؛مثال
باریدمیوغربتبهمروکهگفتا

مروایدبراللهبه,ترنرگساز
کاربهخوداصلیمعنایدر(مروارید)و(الله),(نرگس)هایواژهباالبیتدر

(اشک)و(زیباچهره),(چشم)ازآشکاراستعارهترتیببهاند؛بلکهنرفته
.هستند



ردلغتکهاین,هاقرینهبهتوجهبا,مصرحههایاستعارهدرپس•
.استآشکارتقریبانرفتهکاربهخوداصلمعنی
:مثال
عیموضافتاد؛مبیتاتفاقدوستانازیکیبابوستانبهراشب

خاکشبرمیناخردهکهگفتیدرهم؛درختانوخرموخوش
.آویختهدرتاکشازثریاعقدوریخته

ندرختاازونریختهشیشهخردهباغاینخاکرویکهاستواضح
ساست؛پنشدهآویختهپروینفلکیصورتهایستاره,انگورش

رفتهنکاربهخودشانمعنیدرالفاظاینگویدمیکهاستقرینه
واست(مشبه)رنگارنگهایسبزهوهاگلازاستعارهاولی,اند

.(مشبه)انگوخوشهازاستعارهدومی



(پنهان)استعاره مکنیه(ب

مشبه ذکر می شود به همراه ویژگی ها یا لوازم مشبه , در این نوع استعاره•
:مثال.به

با قدرت بازوان عشقت       سر پنجه صبر ناتوان است  
.در واقع     عشق به انسانی تشبیه شده است که بازو دارد

.صبر به انسانی تشبیه شده است که سرپنجه دارد

ای  ویژگی ه(     صبر()عشق)ذکر مشبه : استعاره این بیت از نوع مکنیه است
.بازو داشتن و سرپنجه داشتن ( :انسان)مشبه به 



:انواع استعاره مکنیه
((در این درس فقط با یک نوع استعاره مکنیه آشنا می شویم))

:(اضافه استعاری)صورت اضافی •
ضافه گاهی نیز مشبه به حذف می شود و یک ویژگی از آن به مشبه ا

, افهبه ایین نیوع اضی   . می شود و به صورت ترکیب اضافی در می آید
:مثال.اضافه استعاری می گویند 

گریه ابر بهار از دل پر درد من است 
چهره زرد خزان از نفس سرد من است

یژگی و)است که میگرید( مشبه به)مانند انسان( مشبه)ابر: گریه ابر
(.مشبه به

است که چهره ای( مشبه به)مانند انسان( مشبه)خزان: چهره زرد خزان
(.ویژگی مشبه به)زرد دارد 



تشخیص یا جان بخشی
.تشخیص است , یکی از مهم ترین اشکال استعاره مکنیه•

ان؛ آن مشبه غیر انسان باشد و مشبه بیه انسی  , هنگامی که در یک استعاره
نسیان  به عبارت دیگر اگیر بیه مشیبه غیرا   . استعاره از نوع تشخیص است 

ا تشخیص ویژگی ها یا صفاتی انسانی نسبت داده شود ب, یکی از کنش ها
:مثال. یا جان بخشی مواجه هستیم

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران  
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

؛ (ردننالیه کی  )کنشی انسانی انجام داده اسیت  ( مشبه به غیر انسان)سنگ
.پس تشخیص و استعاره مکنیه داریم



.به مثال های زیر دقت کنید
با کاروان حله برفتم ز سیستان 1)

با حله تنیده ز دل بافته ز جان
له در مصرع اول ح. در این بیت فرخی دوبار حله را به کار برده است

ه به کار رفته و در مصرع دوم آن را به قرین( جامه حریر)در معنای 
ار به ک( شعر)های تنیده ز دل و بافته زجان در معنای غیر حقیقی

دلیل آن هم شباهت این دو از نظر لطافت و جامه . برده است 
عر ش, از سوی دیگر می توان گفت شاعر . حریر و شعر بوده است 

ف  را حذ(شعر)را در لطافت و نرمی به حله تشبیه کرده و مشبه 
.را به جای آن آورده است( حله)مشبه به , نموده

نیامدی, ستاره تابانامشب ای باز )2
نیامدی, سپیده شب هجرانباز ای 

(  سپیده هجران)و(ستاره تابان)حذف شده و ( مشبه)محبوب شاعر 
.به جای آن آمده (مشبه به)



تا تو را جای شد ای سرو روان بر دل من 3)
هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

استعاره از یار: سرو روان 

هزار نقش برآرد زمانه و نبود4)
یکی چنان که در آیینه تصور ماست

ی هایبه انسانی مانند شده و نقش برآوردن که از ویژگ(مشبه)زمانه

).انسان است همراه مشبه آمده است

و نیست باد بانگ نای آتش است این 5)
نیست باد, نداردآتشهر که این 

وم  شاعر دو رکن اصلی تشبیه را ذکر کرده؛ اما در مصراع د,در مصراع نخست 
.مشبه به را آورده است که از آن پی به مشبه می بریم



نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد          ) 6

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
ا بیه ایین معنیا اسیت کیه آن ر     , قرار گیرد(منادا)اگر غیر انسان 

نییز  پنداشته و به او ویژگی انسانی داده ایم ؛ این هیم ( انسان)
.یک تشخیص است

سرو قیام می کند, باغ سالم کی کند (  5
غنچه سوار می رسد, سبزه پیاده می رود

زیرا سالم  , شخصیت انسانی داده است , ( باغ)در این بیت شاعر به 
نسانی     می کند و سرو مانند انسان قیام می کند و سبزه و غنچه نیز رفتار ا

(تشخیص.)دارند



خودارزیابی



,هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید(   ت
در رهگذار باد نگهبان الله بود  

(استعاره از عمل نیک)گل چیدن :پاسخ 
بر چاچوب پنجره من/خیره نگاه او/شب استاده است(    ث

(تشخیص)ایستادن شب :  پاسخ 
آینه ات دانی چرا غماز نیست؟(     ج

زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست
(تشخیص)غماز بودن آینه : پاسخ 

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر(     چ
کای نورچشم من به جز از کشته ندروی

(داستعاره از اعمالی که از انسان سر می زن)کشته :پاسخ 



تشبیه بیت زیر را بیابید و از آن یک استعاره بسازی. د و در  2
:جمله ای به کار ببرید

بادگر باره خیاط باد صبا       بر اندام گل دوخت رنگین ق

ا  باد صبا مانند خیاطی است که ب: خیاط باد صبا : پاسخ 
نگ       لباسی زیبا از گلبرگ های رنگار, وزیدنش بر تن گل ها

( باعث شکفتن گل ها می شود)می پوشاند 
گل ها باد صبا هر سحرگاه رختی تازه برای: تبدیل به استعاره 

. می دوزد و به آن ها می پوشاند



یت را ویژگی های شعر کلیم کاشانی را در بیت زیر بیابید و وزن  واژه های ب.  4
:مشخص کنید

ما زآغاز و ز انجام جهان بی خبریم
اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است

فانه در بردارنده حیرانی فیلسو, زبان شعر ساده است: پاسخ
است؛ جهان را به یک کتاب کهنه که اول و آخرش از بین  

.تشبیه کرده است , رفته

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن: وزن 



کارگاه تحلیل فصل



:غزل زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را پاسخ دهید1.

جان به لب داریم و همچون صبح خندانیم ما
دست و تیغ عشق را زخم نمایانیم ما

از سیاهی داغ ما هرگز نمی آید برون 
در سواد آفرینش آب حیوانیم ما

پشت چون آیینه بر دیوار حیرت داده ایم 
واله خار و گل این باغ و بستانیم ما

از شبیخون خمار صبحدم آسوده ایم 
مستی دنباله داره چشم خوبانیم ما

خرقه از ما می ستاند نافه مشکین نفس
از هواداران آن زلف پریشانیم ما

حلقه چشم غزاالن حلقه زنجیر ماست  
دائم از راه نظر در بند و زندانیم ما

گر چراغ بزم عالم نیست صائب کلک ما
چون ز بخت تیره دائم در شبستانیم ما



.ویژگی شعر صائب را در این غزل بررسی کنید( الف
اهب ورود لغات مربوط به مذ-لغات ادبی قدیمی ندارد: قلمرو زبانی :پاسخ

(خرقه)و افکار 
خون خمیار  شیبی )ترکیبات تیازه  -(تیغ عشق)کاربرد تشبیه : قلمرو ادبی 

ده خنی )کیاربرد تشیخیص   -(سواد آفرینش,واله خار, دیوار حیرت,صبحدم
شت چون پ),(ما همچون صبح خندانیم)تشبیه-(صفای سینه صبح),(صبح

ه اضیاف -(اسیتعاره از دنییا  )بیاغ و بسیتان   ,(آینه بر دیوار حییرت داده اییم  
.جان به لب داشتن: کنایه -شبیخون خمار, دیوار حیرت: استعاری 

چیراغ بیزم   -حلقه چشم غزال)مضمون سازی از هر چیزی : قلمرو فکری
(پشت بر دیوار حیرت دادن-عالم

و و در شعر معنی گرایی موج می زند و به صورت توجه ندارد؛ مضامین نی 
یانه و افکار عام, شاعر در بازی با کلمات.)ترکیبات جدید در آن فراوان اند
(.کم ارزش را لباس هنری پوشانده



.شعر را از نظر زیبایی شناسی تحلیل نمایید(  ب
کیاربرد آراییه هیای ادبیی    .قالب شعر غزل است: پاسخ

در ( ارهاسیتع )اضافه های اسیتعاری ,کنایه,تشخیص,تشبیه
بخیت  )کناییه و حیس آمییزی در    .آن به چشم می خورد

(.تیره دیده می شود
.وزن شعر را بنویسید(  پ

.فاعلن/ فاعالتن / فاعالتن / فاعالتن : پاسخ 



:اییدمتن زیر را از نظر زیبایی شناسی و ویژگی های فکری بررسی نم•
مجموعه ای می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی   »

فت که محبت و بندگی به کمال دارد تا با امانت مردانه و عاشقانه در سی 
«.جان کشد

.ت نثر آراسته و دل انگیز و روان و شیوا اس: زیبایی شناسی : پاسخ 
ی  نثر کتاب مرصادالعباد الی امبدا الی المعاد گاهی ساده و گاه

,  تشبیه, تناسب, از آرایه های تضاد. دارای سجع و موازنه است 
:استعاره و تلمیح در آن استفاده شده است , کنایه

بار امانت : تشبیه جسمانی-روحانی: تضاد 
عاریاضافه است: سفت جان: کشیدن بار امانت    استعاره : کنایه 
سوره احزاب  72به آیه : بار امانت: تلمیح 

بیه             که خداوند او را, به آفرینش انسان اشاره دارد : ویژگی فکری 
.  متن عارفانه است. جانشین خود در زمین بر می گزیند عنوان 



ممنونم از توجه شما عزیزان


