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استعاره
در زيـان ادب و نقـدادبي،. استعاره در لغت به معني عاريت خواستن، و به عاريـت گـرفتن چيـزي اسـت                * 

 .ف شده باشـد ذح) به مشبه و مشبه(فين آن طر يا اي است كه يكي از دو سوي     ردهعاره، در حقيقت تشبيه فش    تاس

.به مشبهشود، گاه   ذكر ميمشبهپس در استعاره گاه 

:)به مشبه و مشبه(طرفين آن / ي حضور يكي از دو سوي ستعاره بر پايهساختار ا* 
  مجاز استعاري/نوع اول/ مصرّحه/ ي آشكار  استعاره-1

  نوع دوم/ پنهان/ بالكنا يه/ مكنيه/ ي كنايي  استعاره-2

  )مجاز استعاري(=مصرّحهي آشكار يا  استعاره* 
ي اركان  هبقي  ، »به مشبه«غير از   ) به، وجه شبه، ادات تشبيه      همشب،  مشبه( تشبيهي است كه از اركان تشبيه        -1

 تـشبيهي اسـت كـهي  اي يك جمله    مصرّحهي     ژرف ساخت هر استعاره    ،تشبيه حذف شده است به عبارت ديگر      

.شود آن در رو ساخت و ظاهر سخن ذكر مي» به  مشبه«فقط 

اي كه ذهن را از معني حقيقي دور كنـد  ود قرينه ، مجازي است با عالقه مشابهت، با وج       مصرّحهي     استعاره -2

.و به معني مجازي برساند

)مجاز استعاري(=مصرّحهي  توضيح چند واژه در تعريف دوم استعاره*
)قراردادي/ غيرهنري/ تيفرهنگ لغ/ قاموسي/ زباني(= حقيقي معني -1

ببـريم، آن را حقيقـت و معنـايش راخـود بـه كـار       ...) قاموسـي و    / زبـاني (اي را در معناي اصلي        هرگاه واژه 

ان علمي بـه كـاريابند و در زب     واره از واژه در مي    گوييم؛ به  سخني ديگر، معنايي است كه همگان هم           مي» حقيقي«

: مثال.رود مي

.شير در اين جمله، حقيقت است و معناي آن، حقيقي است» وحش ديدم شيري را در باغ«
ــر ا   پــر از غلغــل رعــد شــد كوهــسار    « ــار  پ ــد جويب ــه ش ــرگس و الل »ز ن

در بيت باال، حقيقت است و معناي آن، حقيقي است؛ زيرا به معني گلـي معـروف و خوشـبو» نرگس«ي    واژه

.ي آن است ترين معني وضع شده ايجلين و رفهمند و او  مردم فارسي زبان اين معني را ميي است و همه

 )غيرفرهنگ لغتـي  غيرقاموسي و   / غيرراستين/ داديغيرقرار/ هنري/ ادبي/ غيرزباني(=  معني مجازي  -2
بـه سـخني. گـوييم   اي را در معناي غيراصلي و غير راستين خود به كار ببريم، معناي مجازي واژه مي                 هرگاه واژه 
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 واژه در زيباشـناختي و رويكـردي هنـري، از         ديگر، معنايي است كه شاعر و سخنور به پنداري شاعرانه، با آرمان           

كنند؛ مثال  اراده ميي خويش هسروده و نوشت

شير، مجاز است و معني مجازي آن، انسان رزمنده است، چون» ديدم شيري را در جبهه در حال تيراندازي      «

.ندارد، و در معناي فرهنگ لعنتي خود به كار نرفته استشير توانايي تيراندازي 
ــگ    فــرود آمــد زتحــت آن روز دل تنــگ« ــل رن ــرگس آبِ گ ــرده زن »روان ك

روان شـدن آبِ«هـا     در بيت باال، مجاز است و معناي آن، مجازي است؛ زيرا از روي قرينـه              » نرگس«ي    واژه

.است» چشم«بو نيست و در معناي مجازي  آن گل خوش» نرگس«فهميم  و داللت عقلي مي» گل رنگ

يابنـد؛ امـا  مـي نـگ لغـت     دانند، نيز اگر ندانند در قاموس يا فره         معناي زباني و راستين واژه را اهل زبان مي        

اي ذهـن را بـه آن راهنمـايي كنـد و از سـوي ديگـر،  توان دانست، مگر نشانه     معناي ادبي و مجازي واژه را نمي      

.پيوندي بين معناي زباني و راستين واژه با معناي ادبي و مجازي آن باشد

 ادبي، عبارت است از كـاربرددر زبان ادب و نقد    . است» غير واقع   «و  » گذر  راه«در لغت به معني     :  مجاز -3

، مجـاز دو ركـن ايـن تعريـف    پـس در   . واژه در غيرمعناي حقيقي و راستين خود به شرط داشتن عالقه و قرينه            

 قرينه-2 عالقه -1 اصلي دارد

):هي صارف قرينه/ ي واگردان نشانه/ هنشان(=  قرينه -4
اي در سخن و شعر است كه ذهن خواننـده  نهآيد و آن نشا     قرينه براي برجسته كردن معناي مجازي واژه مي       

مجاز، معني حقيقـيدر  . كشاند  اي هنري و مجازي واژه مي     كند و به معن     را از معناي راستين و حقيقي واژه دور مي        

.يست بلكه معناي هنري و مجازي واژه، خواست سخنور است نواژه، خواست شاعر و سخنور

:قرينه دو گونه است* 
):ي بروني يا واژگاني  نشانه(=ي لفظي   قرينه-1

تـوانيم آن را بـشناسيم و  شود و به آساني مـي       اين نشانه، واژه يا واژگاني است كه آشكارا در سخن آورده مي           

.كند، مثال ذهن ما را متوجه معني مجازي واژه مي

ي  است، قرينـه  آمده  » شير«كه همراه با    » كرد  تيراندازي مي «ي    جمله» كرد  شيري را ديدم كه تيراندازي مي     «

.به كار رفته است» انسان رزمنده«در معناي مجازي » شير«لفظي است كه 
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):ي دروني يا معنايي نشانه(= ي معنوي   قرينه-2
اين نشانه، واژه يا واژگاني نيست كه آشكارا در سخن آورده شده باشد؛ از بافت سخن و متن شعر يـا نوشـته،

ي جز معناي راستين و حقيقي خود بهييابيم كه واژه در معنا      گوينده در مي  شرايط زمان و مكان، و چگونگي گفتار        

:كار برده شده است؛ مثال

از آن.  بـه كـار گـرفتم      ني پزشكي، او را پزشك بخوانيم، مجازي را در سـخ            اگر در سخن با دانشجوي رشته     

از حـال آن دانـشجو بـري اين نوع مجـاز، درونـي اسـت و             نشانه و قرينه  . روي كه روزگاري پزشك خواهد شد     

.آيد مي

عجب شـيري«: گوييد  گير چابك و شجاع مي      ي كشتي شما در تعريف يك كشتي        يا در هنگام تماشاي مسابقه    

حيـوان درنـده نيـست» شـير «در اين جا وضع و مكان و حالت شما دليل بر اين است كه مقصود شما از                  » است

.ي مجاز، دروني و معنوي است پس قرينه» گير كشتي«بلكه معناي مجازي واژه است؛ يعني همان 

):تمناسب/ پيوستگي/ پيوند(=  عالقه -5
اي شايـستگي معنـي مجـازي را هر واژه. نامند مي» عالقه«پيوند و مناسبت بين معني حقيقي و مجازي واژه را         

گـوييم  كـه مـي   ندارد، بلكه بايد نوعي پيوستگي و مناسبتي بين معني حقيقي و مجازي وجود داشته باشـد؛ چنـان                 

كنيم، بين شـجاعت شـير درنـده و رشـادت و شـهامت انـسان نـوعي  را ا راده مي   » انسان شجاع «از آن   » شير«

.گويند مي» عالقه«همانندي يا پيوند هست و اين پيوند يا مناسبت را 

)پيوستگي/ پيوند/ مناسبت( انواع عالقه * 

:عالقه بر دو نوع است

س شباهت است؛ مثالي همانندي كه براسا  عالقه-1

».چپق طاليي خود را برداشت، به لب گذشت، روشن كرد، مشرق 

ي  قرينـه  .ي آن همانندي است، پس مجاز آن نيز همانندي است           مجاز از خورشيد است، عالقه    » چپق طاليي «

.ي خورشيد است و تجلّيياست، وجه شبه جلوه طال» مشرق«ي  اين مجاز، واژه

 است؛ مثال…كه براساس كاربردجزئي از كل آن يا برعكس و  عالقه ي ناهمانندي -2
»گاه بـر او دسـت اهـرمن باشـد           كه گاه    من آن نگين سليمان بـه هـيچ نـستانم         «

ي اين  قرينه .ي آن ناهمانندي است، پس مجاز آن نيز ناهمانندي است           مجاز از انگشتري است، عالقه    » نگين«

.است» دست«و » سليمان«هاي  مجاز، واژه
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را در سخن آورده است؛ امـا       ) جزء(= اين مجاز ناهمانندي براساس كاربرد جزء و كل است؛ زيرا حافظ نگين             
نه نگـين كـه جزئـي    . زيرا آن چه در انگشت مي كنند، انگشتري است. را خواسته است ) كل(= از آن، انگشتري    

  .است از آن
  دو نوع مجاز به اعتبار عالقه* 

  :ن ادبي از نظر عالقه و پيوند ميان حقيقي و مجازي آن بر دو گونه استكاربرد مجاري واژه در زبا
مجـاز بـه هماننـدي، همـان        .  براسـاس شـباهت اسـت       ، ي آن    كه عالقـه   مجازي است : مجاز به همانندي   -1

بيشترين كاربرد مجازي در هنر ادبيات از نوع مجاز به همانندي است كه در اين نـوع                 .  است مصرّحهي    استعاره
معني مجـازي    (= مشبهبه جا و معنا     ) معناي قاموسي واژه  / معناي حقيقي / معناي زباني (= به    مشبههميشه  مجاز،  

  نشيند؛ مثال مي) معناي هنري و ادبي واژه/ 
 گفت  توان از آن سرو مي      سخن چون مي  «

  

 »چــرا بايــد زديگــر كــس ســخن گفــت  
  

همانندي است، پـس مجـاز آن نيـز هماننـدي           ي آن     عالقه. است» يار و معشوق بلند قامت    «مجاز از   » سرو«

يار و معـشوق    « از   مصرّحهي    استعاره» سرو« است، پس    مصرّحهي    است و چون مجاز به همانندي، همان استعاره       

  .است» بلند قامت

ي ميان معناي قاموسي يا حقيقي واژه با معناي مجازي يا ادبـي                 مجازي است كه عالقه    : مجاز به ناهمانندي   -2

، محلّيت، حاليت، آليت،    )جز به كل  (=ت، جزئي )كل به جز  = (ت مانند مجازهاي كلي   ؛شابهت نباشد ي م   ايهواژه بر پ  

  ؛ مثال....الزميت، سببيت و 
دل عالمي بسوزي چو عِذار بر فـروزي « 

  

 »كُني مـدارا      داري كه نمي   از اين چه سود    تو  
  

ي   ذكر محلّ يا جـاي و اراده      = از نوع محليت  ( ناهمانندي   ي آن    عالم است، عالقه   مردممجاز از   » عالم«ي    واژه
  .است» دل سوختن«ي اين مجاز  قرينه. همانندي استغير است؛ پس مجاز آن نيز )گير حالّ يا جاي

  اركان مجاز* 
   لفظ مجاز-1

، دهيم كه شاعر، براي زيباسـازي سـخن         گزينيم و احتمال مي     اي است كه با حدس و گمان از سخن، برمي           واژه
ما در اين حدس و گمان آزاديـم، ولـي اثبـات يـا نفـي ايـن                  . كاربرد مجازي آن را براي خود جايز دانسته است        

ي   ي واگردان، آشكار مي شود؛ زيرا هيچ مجازي بدون قرينـه يـا نـشانه                فرضيه، به زودي با درك قرينه يا نشانه       
  .شود واگردان، اثبات نمي
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  )تيهنگ لغفر/ زباني/ قاموسي(= قيقي  معناي ح-2
ايـن مفهـوم را لغـوي،       . كنـيم   هاي لغت يا قاموس از لفظ مجاز، پيدا مـي           مفهوم حقيقي واژه است كه از كتاب      

  .اند حقيقي و قاموسي نام نهاده
  )غيرقاموسي/  غيرزباني/ ادبي/ هنري(=  معناي مجازي -3

كـارگيري ذهـن     بـه بـا   د تا   كوش  مفهوم ادعايي و هنري است كه سخنور از لفظ مجاز در ذهن خود دارد و مي               

عنـي حقيقـي    هـاي بازدارنـده از م       اش آوردن نشانه    عاي هنري، الزمه  اين اد . ت دانايي برساند  خواننده، او را به لذّ    

  .افزايد ي واگردان است كه هر چه آشكارتر باشد به رسايي و شيوايي مجاز مي  ي صارفه يا نشانه واژه؛ يعني قرينه
  .ي واگردان هفه يا نشاني صار  قرينه-4

هايي است كه ذهن شنونده يا خواننده را از پرداختن به معناي قاموسي يا حقيقـي و لغـوي واژه                      نشانه يا نشانه  

  :انگيزاند؛ مثال دارد و او را به درك معناي مجازي واژه بر مي باز مي
 اين بگفت آن ماه و دست از جان فشاند        « 

  

ــيم    ».جــاني داشــت برجانــان فــشاند    ن
  

ي   يـار و معـشوق، قرينـه      : جرم آسماني نسبتاً بزرگ در آسمان، معناي مجازي       :  ماه، معناي حقيقي   :ازلفظ مج 

 پـس   .هماننـدي يـا مـشابهت     : همانندي يـا مـشابهت، نـوع مجـاز        : گفتن و دست از جان شستن، عالقه      : فهصار

  . استمصرّحهي  استعاره

  همانندياز مجاز نا) مصرّحهي  استعاره(= مجاز همانندي روش شناخت * 
 يا سـاختارهاي تـشبيهي ديگـر        »است+ به  مشبه+ مانندِ+ مشبه«مجاز به همانندي قابل تبديل به ساختار تشبيهي         

م دهي  قرار مي » به  مشبه«دهيم و لفظ مجاز را        قرار مي » مشبه« به اين شكل كه معني مجازي يا ادبي واژه را            .است

اگـر بـه ايـن    . ي مورد نظر را مي سازيم      كنيم و جمله    تخراج مي ه شباهت را اس   و از معني مجازي و لفظ مجاز، وج       

 يـا مجـاز   مـصرّحه ي  اسـتعاره «ساختار قابل قبول دست يافتيم، مجاز به همانندي است و در نتيجه، ايـن مجـاز،     

  :مثال؛ يا مجاز ساده است» مجاز«است در غير اين صورت ، مجاز، غيرهمانندي است و فقط  » استعاري
ــت «  ــده، ســ ــييازديــ ــارم  اره مــ بــ

  

 »شـــمرم يـــا بـــه ديـــده، ســـتاره مـــي  
  

:  عالقـه  )چـشم (،  ديـده : فهي صـار    اشـك، قرينـه   : ه، معناي مجازي  همان ستار :  ستاره، معني حقيقي   :لفظ مجاز 

  )مصرّحهي  استعاره(= همانندي يا مشابهت، نوع مجاز، همانندي يا مشابهت 

  :مثال ديگر .تاره، درخشان و شفاف استاشكِ مانند ستاره  يا اشك مانند س: ساختار تشبيهي آن
ــاك «  ــه را پ ــن پيمان ــاميدم اي ــو آش  چ

  

ــاك        ــر خ ــر س ــستي ب ــادم زم  »در افت
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: آشـاميدن، عالقـه  : فهري صـا  يا شراب، قرينه مي: همان پيمانه، معناي مجازي: پيمانه، معني حقيقي  : لفظ مجاز 

  .ي نيستناهمانندي؛ زير قابل تبديل به ساختار تشبيه: ناهمانندي، مجاز

  .و جمله ي قابل قبول براي تشبيه نيست جام است، تركيب  مانندِ، جام يا شرابشرابِ مانندِ

  :ي اين بحث خالصه* 
  واژهمعناي قاموسي و زباني = رسد ترين معنايي است كه از يك واژه به ذهن مي  حقيقت، اولين و رايج-1

  .كشاند كند و به معني مجازي آن مي ه دور مياي است كه ذهن را از معني حقيقي واژ  قرينه، نشانه-2

  . عالقه، پيوند و تناسبي است كه ميان معني حقيقي واژه و معني مجازي واژه وجود دارد-3

  .رود به شرط وجود عالقه و قرينه اي است كه در غير معني حقيقي خود به كار مي  مجاز به كار رفتن واژه-4

 مجـاز بـه   -2 ) مجاز اسـتعاري (= مجاز به همانندي -1قابل تقسيم است    ي عالقه به دو نوع         مجاز بر پايه   -5

  )مجاز ساده (= ناهمانندي

اي كـه     ، به قرينـه   »مشبه«به جاي و به معناي      » به  مشبه« مجاز به همانندي در اصل عبارتست از كاربرد            -6

  .بشود» مشبه«ي معني حقيقي  مانع اراده

  .گويند  و آن را مجاز استعاري نيز مي. استرّحهمص مجاز به همانندي، همان استعاره -7

  .ي آن، شباهت است ، نوعي  مجاز است كه عالقهمصرّحه  استعاره-8

معنـاي غيرحقيقـي و مجـازي     -3 معناي قاموسي و حقيقـي واژه  -2 لفظ مجاز    -1:  اركان مجاز عبارتند از    -9

   قرينه يا نشانه-4واژه 

  .ساختار تشبيهي است مجاز به همانندي، قابل تبديل به -10

  . نيستمصرّحهي  اما هر مجازي، استعاره. اي، مجاز است مصرّحهي   هر استعاره-11

  . تفكيك استقابل... ل به جز، جزء به كل و ي كُ ي جداگانه  مجاز به غيرهمانندي به چند دسته-12

د، چون به نحـوي شـبيه بـه آن          شو  ي ديگر مي    اي جانشين نشانه    اي يا واژه    ، نشانه مصرّحهي    استعاره در    -13

كننـد و حـرارت و        سوزانند، پاك مـي      كه هر دو مي    انشيند چر   مي» عشق«به جاي و به معني      » آتش«است؛ مثالً   

  .گرما دارند

بـا  » بـدن «و  » سر«كه به آن شبيه باشد؛ مثالً         ي ديگر پيوند دارد بدون اين        در مجاز يك نشانه با نشانه      -14

اورت بـا   ارتباط دارد، چون لباس در مجـ      » بدن«هم با   » لباس«قسمتي از بدن است،     » سر«هم پيوند دارند، چون     

  ...بدن است و 
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  . مجاز از نظر دستوري، عمدتاً اسم يا گروه اسمي است-15

  :مصرّحهي  ي استعاره چند نكته درباره* 
و » اين«ساز    هاي معرفه   ژهوااي اشاره يا    ه  هايي است كه با صفت      ، آن مصرّحهي     يكي از انواع زيباي استعاره     -1

را بپذيرد و در معنـي      »  آن  و اين«هاي پيشين     ي گروه اسمي، وابسته     در واقع، هرگاه هسته   شوند؛    ساخته مي » آن«

  مثال. است» مصرّحهي  استعاره«با » مجاز استعاري«مجازي به كار رود عمدتاً 
ي بــسيار نقــش  چيــست ايــن ســقف بلنــد ســاده«

  

 »زين معما هيچ دانـا در جهـان آگـاه نيـست             
  

ــشود   « ــم ن ــه ك ــن كارخان ــق اي ــه رون ــا ك  بي
  

 »به زهد هم چو تويي يا به فسق هم چو منـي             
  

      ي كيـست    يارب اين شمع دل افـروز كاشـانه       «

 »ي كيـست    جان ما سوخت بپرسيد كه جانانه       
  

استعاره : فروزا  اين شمع دل//دنيااستعاره از؛ : اين كارخانه// استعاره از آسمان: ي بسيار نقش سقف بلند ساده

  معشوق زيباروي: از

   است؛ مانند »مشبه« بدل از »به مشبه «هايي است كه ، آنمصرّحهي   يكي ديگر از انواع استعاره-2
 مجو درستي عهد از جهـان سـست نهـاد          «

  

ــت     ــزار دامادس ــروس ه ــوز، ع ــن عج ــه اي  »ك
  

 گلْ عِـذاري زگلـستان جهـان مـا را بـس           «
  

 »ي آن سـرو روان مـا را بـس           زين چمن سـايه     
  

 كش خيال مـن     ابروي دوست كي شود دست    «
  

 »كس نزدست از اين كمان، تير مراد بر هـدف           
  

 بــه مهلتــي كــه ســپهرت دهــد زراه مــرو«
  

 »كِ دسـتان كـرد    ْتو را كه گفت كه اين زال تَر         
  

 دستي در عيش كـوش و مـستي         هنگام تنگ «
  

 » كنـد گـدا را     كاين كيميـاي هـستي قـارون        
  

   ،استعاره از؛ معشوق: آن سرو روان//  جهان:استعاره از: اين چمن// ان و دنيااستعاره از جه:  اين عجوز*

  استعاره از؛ عيش و مستي: كيمياي هستي// استعاره از؛ ابرو: اين كمان

  ي تشبيهي است؛ مثال   خودش يك اضافه،مصرّحهي   گاهي استعاره-3
 »ي همـا را     سوافكندي همه سـايه   كه به ما      ، تو چه آيتي خدا راهماي رحمتعلي، اي «

  

  . هماتشبيه رحمت به.ي تشبيهي است اضافه» هماي رحمت«اما خود تركيب . است) ع(علي از؛استعاره» هماي رحمت«
 به خوابگـاه عـدم گرهـزار سـال بخـسبم          «

  

 »به خواب  عافيت، آن گه به بوي موي تو باشم            
  

   .تشبيه عدم به خوابگاه. ي تشبيهي است اضافه» خوابگاه عدم«ما خود تركيب ا. عاره از، گور و قبر استاست» خوابگاه عدم«
ــشكو در، نبــود آن مــاهِ رخــسار « بــه م 

  

ــع   ــار     م ــر ب ــد دگ ــصر آم ــه ق ــصه ب  »الق
  

  .ي استي تشبيه استعاره از؛ شيرين است و در عين حال، رخسار به ماه مانند شده است و اضافه: آن ماهِ رخسار
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»پــسر چــون زنــده مانــد چــون پــدر مــرد    در اين سـيالب غـم گرمـا پـدر مـرد           «

.ي تشبيهي است دنيا است و در عين حال، غم به سيالبي مانند شده است و اضافه: استعاره از: اين سيالب غم

حرم سراي بزرگان و شاهان: مشكو* 

 عمدتاً اسم يا گـروه اسـمي ؛ نظر نوع دستوري واژه، ازمصرّحهي  استعاره/ مجاز همانندي /  مجاز استعاري  -4

.ي خوبي براي شناخت آن است است كه نشانه

 يا بالكنايه يا كنايي يا پنهانمكنيهي  استعاره
گاه كه تشبيهي در ذهن و خيال گوينده، پنهان و پوشيده باشد، اما براي بيـان تـشبيه   آن :مكنيهي    استعاره* 

يافه  ي صار   ان قرينه به را به عنو     مشبهبه را حذف نمايد، و در عوض يكي از لوازم             مشبهو  .  را ذكر كند   مشبهلفظ  

. اسناد دهد، استعاره از نوع مكينّه است مشبه و به  كندذكرنشانه 

 ذكـر»مشبه«شود و     ، حذف مي  »به  مشبه«آن   است؛ زيرا كه در      مصرّحهديگر، اين استعاره برعكس     به سخن   

.دهد  جاي خود را به يكي يا چند تا از مناسبات يا اوصاف خود مي» بهمشبه« اما .شود مي

:تر  يا به شكل خالصهمشبه+ به مشبههاي  مناسبات يا اوصاف و ويژگي: مكنيهي  استعارهساختار * 

:؛ مثال »به مشبه  -مشبه+ وجه شبه«

»پير دگرباره جوان خواهد شدعالم                       صبا مشك فشان خواهد شدنفس باد«

.از لوازم انسان ا ست كه به باد صبا اسناد داده شده است» نفس«به انساني مانند شده است و » باد صبا«

 

»به مشبه – مشبه+ وجه شبه⇐           انسان ⎯⎯←بادصبا 

ــن      ل مزن چون خزان بر شاخ و برگ د      « ــرگردان مك ــسكين و س ــق را م »خل

كه از لوازم و مناسبات درخـت» شاخ و برگ«مانند شده است و )  به مشبه(=  است و به درختي      مشبه» دل«

.است، به دل اسناد داده شده است

به مشبه مشبه

نَفَس
به يا وجه شبه مشبه لوازم و ويژگي

به مشبه مشبه

شاخ و برگ

به يا وجه شبه  مشبه لوازم و ويژگي

»به  مشبه-مشبه+ وجه شبه «⇐  درخت ⎯⎯←دل
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  :  محذوفبه  براساس نوع مشبهمكنيهي  رهاستعا
  :ذف شده چه باشد، سه نوع مختلف داردح» به مشبه« برحسب اين كه مكنيه ياستعاره* 
  .است؛ يعني اعمال و مناسبات انسان را به غير انسان نسبت دهيم» انسان« به حذف شده مشبه -1

 اگر غم لشكر انگيزد كه خـون عاشـقان ريـزد         «
  

 »من و ساقي به هم سازيم و بنيادش برانـدازيم           
  

ـ  يـا    فهري صـا    قرينـه : گيختن و ريختن خون عاشـقان     به حذف شده، لشكر ان      مشبه: ، انسان مشبه: غم ، و  شانهن

به، حذف شده است و بـه         مشبه؛ زيرا   مكنيه: ، نوع استعاره  )انسان مهاجم (= به حذف شده      مشبهمناسبات و لوازم    

  » به مشبه -مشبه+ وجه شبه«           آمده است» به مشبه«، لوازم و مناسبات »مشبه«همراه 

  .نامند مي» ي تشخيصي استعاره«مي توان آن را . به اشيا استن، تشخيص و جان بخشيدمكنيهتعاره اين نوع اس* 

  جانداران به يـك چيـز      است؛ يعني اعمال و مناسبات خاص     » جانداري غير از انسان   « به حذف شده    مشبه -2

  :جان نسبت داده شود؛ مثال يب
ــر  « ــشت پ ــون فروه ــمان چ ــضا زآس  ق

  

 »د و كــــرهمــــه عــــاقالن كــــور گردنــــ  
  

بـه    مـشبه فه، و مناسـبات و لـوازم        ي صار   قرينه: ف شده، پروبال داشتن   به حذ   مشبه: ، حيوان مشبه: قضا و قدر  
، لـوازم و مناسـبات      »مـشبه «حـذف شـده اسـت و بـه همـراه            » بـه   مشبه«؛ زيرا   مكنيه: حذف شده، نوع استعاره   

  »به مشبه -مشبه+ بهوجه ش«←آمده است » به مشبه«
  .ناميد» ي تشخيصي استعاره«توان آن را   و مي. نيز، تشخيص يا جان بخشيدن به اشيا استمكنيهاين نوع استعاره * 
 بـه  جانـدار غير و جان اي بي است؛ يعني لوازم و مناسبات پديده     » اي غيرجاندار   پديده«به حذف شده      مشبه -3

ي   اسـتعاره «تـوان     ايـن نـوع اسـتعاره را مـي         اسـت؛     ي نـسبت داده شـده      ديگـر   يا جانـدار   جان  ي بي   يك پديده 
  مثال. دنامي » غيرتشخيصي

  ».عشق باريده بود) رفتم(=به صحرا شدم «

ـ  يـا    فهري صـا    قرينـه : به حذف شـده، باريـدن       مشبه: ، برف يا باران     مشبه: عشق ، و مناسـبات و لـوازم       شانهن

  ؛ مثال ديگر»به مشبه -مشبه+ وجه شبه«           آمده است» به مشبه«
 »در رهگـــذر بـــاد، نگهبـــان اللـــه بـــود        هركو نكاشت مهروزخوبي گُلي نچيد«

  

اي يا نهـالي ماننـد شـده      نهفته است؛ زيرا، مهر، نخست به دانه يا ي كنايي   در اين بيت، استعاره   » كاشتن مهر «
. آورد  سرانجام گل زيباي خوبي را به ثمـر مـي         كند و     ها بكارند، رشد مي     است كه اگر آن را در زمين بار آور دل         

ي   قرينه: به، كاشتن   مشبه: انه، گياه يا د   مشبه: مهر . مِهر به دانه، نه آدمي گونگي هست؛ نه جاندارگرايي         تشبيهدر  



 

 10

 مشبه و استعاره

به محذوف    ي صارفه يا نشانه، همان مناسبات و لوازم مشبه          ي مكنيه آن است كه قرنيه       ي استعاره   ترين نشانه   مهم *

  . در متن آمده است است كه به همراه مشبه

انسان، حيوان، درخت، گياه، خانه، مايع، قصر يا كـاخ، عطـر،            «هاي    تواند، واژه   عمدتاً مي به محذوف     ي مكنيه، مشبه    در استعاره * 

دستِ عشق، منقار بالغت، شاخ و بـرگ دل، روييـدن عـشق، در آفـاق،                «: باشد؛ مثال به ترتيب   » ...دريا، خورشيد، تصوير، شراب و      

  »...ل، تلخي غم و ي عرش، بوي خير، غرق گناه، پرتو حسن، نقش اَم جوشش عشق، كنگره

تواند چند چيـز باشـد؛ مـثالً          ي مكنيه گاهي صراحت و روشني ندارد؛ زيرا گاهي مي           به محذوف در استعاره       مشبه* 

يـا اگـر تلخـي باشـد        . تواند خانه و قصر باشد و اگر رستني باشد ممكن است، گياه و گل باشد                اگر ساختمان باشد مي   

  .ممكن است، خوردني و آشاميدني باشد

حذف شده است و به همـراه       » به  مشبه«؛ زيرا   مكنيه: به حذف شده، نوع استعاره      مشبهفه، و مناسبات و لوازم      صار
  »به مشبه -مشبه+ شبه  وجه←. حذف شده، آمده است» به  مشبه«لوازم و مناسبات » بهمش«

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

   :  عشق دست← است؛ مثال مشبهشود،  اي كه استعاره مي ، واژهمكنيهي  در استعاره* 
  :همكنيي  ساختار گوناگون استعاره* 
  به شكل تركيب يا فشرده) الف

  ): ي استعاري اضافه(= تركيب اضافي)  الف-1

  )مشبه+ ـــِ + به محذوف  مشبه يكي از اجزاء يا صفات ← فرمول

  ) تشخيصي تركيبيياستعاره(=تشخيص يا شخصيت بخشيدن)  الف-1-1

  به محذوف، انسان است، مشبه ← )هانسان وارگي يا انسان مداران( تشخيص -1-1-1

  ؛مفهوم انتزاعي يا غيرمحسوس؛ مثال+  اعضا و اجزاي بدن انسان-1-1-1-1

  ...هاي نوميدي و  ي عشق، دندان خشم، پايِ همت، هيكلِ غم، دهانِ مرگ، دستِ عقل، استخوان چهره

  : يا غيرمحسوس؛ مثالمفهوم انتزاعي+  صفات و اعراض انسان-1 -2-1-1

  ...ها و  لبخند آمرزش، نگاه عشق، جادوگر رنج، غارتگر زمان، كش و قوس انتظار، فرياد خشم، رقص شكوهمندي

  :شيء محسوس طبيعي يا غير طبيعي؛ مثال+  اعضا و اجز اي بدن انسان-3-1-1-1

  ... شهر، دهان كوره و ي خورشيد، انگشت بلور باران، پيشاني باغ، چشم توفان، تن مرداب، چهره رگ

  :شيء محسوس طبيعي و غيرطبيعي؛ مثال+  صفات و اعراض انسان-4-1-1-1
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  ...دار و  زارها، سكوت آب، دشنام كبودِ ها و شوره ها، سرود گلوله، تب شن  كوچه رقص

  :حيوان؛ مثال+  صفات و اعراض انسان-5-1-1-1

  ...غرور ورزيدن عقاب، نقد كردن پروانه و ه، رخت كشيدن زاغ، گري روباشير، جادوسالم گرگ، سخن 

   به محذوف، حيوان است؛ مثالمشبه ←)  مدارانهجانور( تشخيص -2-1-1

  ...ندگي باد، پروبال انديشه و منقار بالغت، بال نسيم، در

 محـذوف   بـه     مـشبه  يكي از اجزا يـا صـفات      « فرمول   ← )استعاره غير تشخيصي تركيبي   (غيرتشخيص)  الف -2-1

ي   هي صبا، درِ آفاق، جوشش عشق، قب        روييدن عشق، جوشيدنِ سينه   : ؛ مثال » دارني غيرجا   پديده+ ــِ+ غيرجاندار

  ...عرش، درِ رحمت و 

  »محذوف انسانبه  مشبهلوازم يا مناسبات  + مشبه« فرمول ← تركيب وصفي)   الف-2

  :؛ مثال)استعاره تشخيصي تركيبي (صفت انساني+  مفاهيم انتزاعي يا غيرمادي-1-2

  ...كش، اشتياق پرصداقت و  ، خشم گردنزآوا صفاي كودن، عقل ديوانه، سكوت خوش

2-2-مثال؛ )استعاره تشخيصي تركيبي (صفت انساني+ ي طبيعي و غيرطبيعي اشياي ماد :  

  ....ي مغرور، باد خشمناك، بندر مغلوب، ابرخسته، خيابان برهنه و  هب تنبل، قلّخوان، ش درياي حماسه

  : مثال؛ )استعاره تشخيصي تركيبي (صفت انساني+  موجودات جاندار غيرانسان-3-2

  ...گر، گرگ آزمند و  ي آوازخوان، شيرغمگين، روباه حيله هغلوك، ماهي ولگرد، گربغوكان م

  رده يا اسناديبه شكل غيراضافي يا گست) ب

  )ي تشخيصي اسنادي استعاره(=  بخشينتشخيص يا جا) ب-1

  :تشخيص يا جان بخشي) ب-1-1

  :مثال» به محذوف انسان يا حيوان در نقش فعل مشبه يا لوازم  ويژگي+  در نقش نهاد  مشبه) ب-1-1

  استعاره و تشخيص» چمن«و » ابر«.» خندد چمن ي آن مي يهگريد و از گر ابر مي«

ي آن فعل و متعلقات آن باشـد و يـا             گاهي تشخيص در طول متن حضور دارد، بدون آن كه قرينه          ) ب-2-1

  :بدون اين كه به شكل تركيب وصفي يا اضافي بيايد؛ مثال

اسـتعاره و تـشخيص دارد؛   » دشت«. بود ي وسيع و داغش را برابر وزش نسيم ماليمي قرار داده   دشت سينه «

  . كرديمرتصو» سينه«زيرا براي آن 
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آيد؛ زيرا شـاعران      ي مكنيه به وجود مي      هرگاه شيء غيرجاندار و حيوان، طرف خطاب و گفتگو قرار گيرد، استعاره           * 

  .ي مخاطبت و گفتگو و راز و نياز است گيرد كه شايسته آن شيء يا حيوان را در حكم انساني مي

  :ين عواملستكند، از ا  داللت ميي اشيا و حيواناتهايي كه برگفتگو آوردن فعل* 
 صــبحدم مــرغ چمــن بــا گــل نوخاســته گفــت «

 

 »نازكم كن كه در اين بـاغ بـسي چـون تـو شـكفت                
 

  ) اسناديي تشخيصي استعاره(=  استعاره و تشخيص مرغ چمن و گل،

  »خويشاوندي انسان با طبيعت است ي نوروز، روز شادماني زمين و آسمان، و خاطره«

  . خويشاوند است و اين يك ويژگي انساني استاستعاره و تشخيص؛ زيرا با انسان، » طبيعت«

ـ   » كشتي» «.ي دريا را بشكافد     اي كه مغرورانه باد در بادبان افكنده تا سينه          تو آن كشتي  « شخيص؛ استعاره و ت

  .زيرا مغرور است و اين يك صفت انساني است

  . چه با آهنگ نداهاي ندا ن غير انسان چه با نشانهمنادا قرار داد) ب -3-1
 »كه حكم آسمان اينست اگـر سـازي و گرسـوزي            جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع  «

  

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

لوازم يا مناسبات + هاي ديگر  در نقش نهاد يا نقشمشبه :)ي غير تشخيصي اسنادي استعاره(غيرتشخيص) ب-2

  :به محذوف غيرجاندار در نقش فعل يا متعلقات آن؛ مثال مشبه

؛ زيرا به باران و     )ي غير تشخيصي اسنادي   استعاره(مكنيهي    استعاره» عشق«» به صحرا شدم، عشق باريده بود     «

  .به، خودش حذف شده است مشبهاست ذكر شده است و » ريدنبا«به كه  مشبهبرفي مانند شده است و از لوازم 
 سرگشته و حيران همه در عشق تو غرقند       «

  

ــي     ــه ب ــر ناحي ــوخته ه ــد  دل س ــاب و توانن  »ت
  

مانند شـده و  ) به  مشبه(به دريا ) مشبه(» عشق يار« زيرا ي غيرتشخيصي؛ ي استعاره مكنيهي   استعاره» عشق «

  .ذكر شده است» غرق «به مشبه) وجه شبه(از لوازم 

 عـشق ماننـد     ←پس شاعر در ذهن خود عشق را به دريايي مانند كرده اسـت كـه عاشـقان در آن غرقنـد                    

  .ها عاشق در آن غرق هستند دريايي عميق است كه انسان
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 نمودار انواع استعاره و  انواع مجاز

   

 )مصرّحهي  استعاره= مجاز به همانندي(= مجاز استعاري-1

 ي تشخيصي استعاره-2
 تركيبي

 اسنادي

 اضافي

 وصفي

 ي غير تشخيصي استعاره-3
 تركيبي

 اسنادي

 اضافي

 وصفي

         نمودار استعاره

 )مصرّحهي  استعاره=مجاز استعاري(=همانندي مجاز-1

 ) مجازساده(=غيرهماننديمجاز-2

  تي كلّ-1
2-ت جزئي  
3-ت آلي  
4-ت حالي  
  تي محلّ-5
6-ت سببي  
7-...  

 نمودار مجاز

 )مكنيهاستعاره(=

 )مكنيهاستعاره(=


