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 «ی هفت تیر تشبیه در اشعار مربوط به واقعه»                                   

 *ی طراحیآقای دکتر مهدی کدخدا                                                                                       

 **پوراهلل قاسمیآقای دکتر قدرت                                                                                          

 ***فرنوش اعتمادی                                                                                                  

 

 چکیده

باشد که در طی آن امری های اساسی صور خیال میگوهر اصلی شعر است. تشبیه یک از پایهصور خیال 

باشد. شعر دفاع مقدس را از لحاظ کنند. البته پایه و اساس این همانندی بر کذب میرا به امری دیگر تشبیه می

در این مقاله به بررسی . ی مشروطه دانست و با نام شعر جمهوری از آن یاد کردتوان تابع شعر دورهسبک می

شود. در آغاز به تعریف و ی هفت تیر پرداخته میهعدر اشعار مربوط به واق « تشبیه» یکی از صور خیال، یعنی 

یا « حسی » بودن و « مرکب » یا « مفرد » گاه به انواع تشبیه از لحاظ شود. آنارزش تشبیه در ادبیات پرداخته می

رسی ساخت آن  از لحاظ حذف یا ذکر یکی از ارکان تشبیه پرداخته شده است. و بودن و همچنین بر« عقلی » 

اند که بسامد تشبیه بلیغ از نوع اضافی در میان اشعار موجود در طی این بررسی نگارندگان به این نتیجه رسیده

 های تشبیه است.بیشتر از دیگر گونه

 

 یغ.، هفت تیر، تشبیه، تشبیه بلفارسی شعر واژگان کلیدی:

__________________________________________________________ 

 استادیار دانشگاه پیام نورآقای دکتر مهدی کدخدای طراحی،  *

 پور، استادیاردانشگاه شهید چمران.اهلل قاسمیآقای دکتر قدرت **

 نور اهواز.فرنوش اعتمادی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام ***
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 :مقدمه

ی شعر بر آن گذارده شده است، یکی از مباحثی که در شعر بسیار مهم است و به عبارت دیگر پایه

برند باشد. لذتی که مردم از تشبیه میترین مبحث در صور خیال تشبیه میصور خیال است. مهم

. در هر دهندبازند وتازگی خود را از دست میها در گذر زمان رنگ میمتفاوت است. بسیاری از تشبیه

که معیارهای زیبایی تغییر ای با توجه به اینکنند؛ به بیان دیگر در هر دورهها تغییر میای تشبیهدوره

ای توان گفت بسامد انواع تشبیه، در آثار هر دورههمچنین می کند.کند، تشبیه نیز به تبع آن تغییر میمی

ی سامانی ( تشبیه حسی گذشته ) همچون دوره هایهای دیگر متفاوت است. برای مثال در دورهبا دوره

 دارد.به حسی بیشتر بوده و خواننده با این نوع تشبیه اخت بیشتری 

یکی از عوامل مهم در تغییر بیان ) صور خیال ( در آثار ادبی از جمله تشبیه، تغییر نوع سیاست و 

به را طبیعت از ای خود مشبههحکومت و تغییر اجتماعی است. برای مثال در گذشته شاعران در تشبیه

-و ... ولی در اشعار دوره« گل روی » ، «قد سرو » اند؛ مانند دادهو ... قرار می« گل » ، «درخت » جمله 

به اغلب است، مشبهبیشتر در این حیطه ی جنگ بوده و اشعار که در دورهی مورد بحث با توجه به این

همچنین برای دور شدن از باشد. و ... می« دلدل » ، «الجناح ذو» ، «نور » امور عرفانی و دینی مانند 

   نوع اضافی هستند. های تشبیه در اشعار موجود، بلیغ از زدایی بیشتر آرایهابتذال و عادت
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 تعریف تشبیه: -

ی پهناوری دارد که شاعر تجربیات خود را با تخیّل آمیخته است. گاهی شاعر در خیال خود به خیال دامنه

 :گویدگویند. شمیسا در این باره میمی« تشبیه » پردازد که به آن همانندی اشیاء و موجودات همراه با دروغ می

که آن مانندگی مبتنی بر کذب اصطالح تشبیه در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر آن» 

هدف  و اشرف زاده علوی مقدم(  11: 3131) شمیسا، « نما باشد؛ یعنی همراه با اغراق باشد. باشد یا حداقل دروغ

هدف اصلی در  .اصوالً هر سخنی را مقصودی و هر عبارتی را غرضی است» د: نکنگونه بیان میاز تشبیه را این

ی اصلی و مرکزی اغلب تشبیه هسته»  ( 331زاده: ) علوی مقدم و اشرف« تشبیه بدون شک، اغراق و مبالغه است.

های گوناگون و نیز انواع تشبیه مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی عرانه است. صورتهای شاخیال

) « آید. های مختلف به بیان درمیکند و به صورتتخیّل شاعر در میان اشیاء و عناصر مختلف کشف می

 ( 12: 3133پورنامداریان، 

 ارکان تشبیه: -

امری که امری « ) به مشبهٌ» شود ( ،امری که به امری دیگر تشبیه می« ) مشبه » هر تشبیهی از چهار رکن  

وجه مشترک دو امر مانند شده به هم ( « ) وجه شبه » حروف تشبیه ( و « ) ادات » دیگر به آن تشبیه شده (، 

پایه هستند، به بیان دیگر این دو رکن غیر قابل  ارکان اساسی یا« به مشبه» و « مشبه » شود. دو رکن تشکیل می

 شوند.حذف هستند؛ ولی دو رکن دیگر ) ادات و وجه شبه ( گاهی حذف می

 اظ ذکر ارکان:ساخت تشبیه به لح -

شود. به انواع گوناگونی تقسیم می« وجه » و « ادات » ساختار تشبیه از لحاظ ذکر یا حذف دو رکن  

کنند؛ زیرا کالم ادبی باید مخیّل باشد و اگر وجه شبه را ذکر را ذکر نمی« ه شبه وج» اغلب در جمالت تشبیهی 
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شود. بنابر نظر شمیسا و تجلیل، تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر ورزی کاسته میهای تخییل و خیالکنند، از مایه

 ند:نشده باشد، مجمل و تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر شده باشد، تشبیه مفصّل است. مان

 مجمل:-

 شامی که بگذشت، سیهقیرگون عهدییادآرمت شرحی ز ایامی که بگذشت             از 

 (  351: 3131) سبزواری، 

باشد که ذکر نشده می« تیرگی » تشبیه شده است. وجه شبه در این تشبیه « قیر » به « عهد » در این بیت، 

 است.

 

 در کام فلق ریخت نور چون تکبیرشانفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              

  ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

است، ذکر « جاری شدن » و « جریان » تشبیه شده و وجه شبه که « نور » به « تکبیر » در این بیت نیز، 

 شود.مجمل نامیده مینشده است و به این خاطر تشبیه 

 های انجام شده، در اشعار مورد بحث تشبیه مفصل دیده نشد.با توجه به بررسی

گویند و اگر االدات میهمچنین اگر در تشبیه ادات ذکر نشود، تشبیه مؤکد یا بالکنایه یا تشبیه محذوف

 گویند. مانند:ادات ذکر شود، تشبیه مرسل یا صریح می

 مؤکد:-

 کن بنالمریزم             دیده دریا سازم و چون موج بنیان آتشبار آهه جان از ب آتشسینه را 

 (  311: 3131) سبزواری، 
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تشبیه شده است. در این تشبیه ادات تشبیه ذکر نشده است؛ ازاین رو، این « آتش » به « آه » در این بیت، 

 نامند.می« مؤکد » نوع تشبیه را 

 شود؛ مانند:شود، مفصل مؤکّد گفته می ی ارکان تشبیه ذکرو اگر همه

 ابر نوبهاران چون از دیده خون فشانیدبیایید در سوگ و داغ یاران         دوستانای 

 ( 13: 3131) سبزواری، 

« مشبه » ی ارکان از جمله تشبیه شده است. در این تشبیه همه« ابر نوبهاران » به « دوستان » در این بیت 

 اند.دهشچون ( ذکر « ) ادات » از دیده خون فشاندن (، و « ) وجه » ابر نوبهاران (، « ) به مشبه» ) دوستان (، 

 تا شمع محفل عشق گردد بسی فروزان              نمودند سانپروانه جان را نثار معشوق

 ( 355: 3131) سبزواری، 

« ) وجه » پروانه (، « ) به مشبه»  شناسه ـَند (،« ) مشبه » ی ارکان تشبیه از جمله در این بیت نیز همه

 سان ( وجود دارد.« ) ادات » جان را نثار معشوق کردن ( و 

 خندانبودی هماره  گلی بهاری همچون           نستوهکوه  چوبودی  در عزم و همت و رای

 ( 355: 3131) سبزواری، 

چو ( « ) ادات » نستوه ( و « ) وجه  »به ) کوه (، مشبه» شناسه (، « ) مشبه » در مصراع نخست این بیت، 

ادات ) همچون ( » و « خندان « ) وجه » گلی بهاری (، « ) به مشبه» شناسه (، « ) مشبه » و در مصراع دوم 

 وجود دارند.

 ی شهابشعله روشنی به پیغامتان                  االی آفتابب بلندی نامتانای 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) ویژه 
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باالی « ) به مشبه» نامتان و پیغامتان (، « مشبه » ی ارکان تشبیه مانند در هرد و مصراع این بیت نیز همه

 به ( وجود دارند.« ) ادات » بلندی ( و ) روشنی ( و « ) وجه » ی شهاب (، آفتاب ( و ) شعله

 مازد آتشی بر جامه وششعله         امخامهدر غم مرگ بهشتی 

 ( 31: 13131،  3113تیر 1روزنامه اطالعات: ) 

زد آتشی « ) وجه » شعله (، « ) به مشبه» خامه (، « ) مشبه » ی ارکان تشبیه از جمله در بیت باال نیز، همه

 اند.وش ( ذکر شده« ) ادات » ام ( و بر جامه

 باد ورشعله زبانیمرا هر دم                        شمع چونجدا از روی تو پیوسته 

 (همان ) اوستا: 

ور ( شعله« ) وجه » تشبیه شده است و عالوه بر این دو رکن اصلی، « شمع » به « نزبا» در این بیت نیز، 

 اند.چون ( ذکر شده« ) ادات » و 

تشبیه ذکر نشود ) یعنی هم مجمل باشد و هم مؤکّد ( « ادات » و نه « وجه شبه » و تشبیهی که در آن نه 

 ( 12-15: 3131. ) شمیسا، بلیغ نام دارد

 مانند: بلیغ غیر اسنادی ) اضافه تشبیهی (،تشبیه  -1تشبیه بلیغ اسنادی   -3تشبیه بلیغ دو نوع است:  

 خلیلیگردی،  شکنبتچه مردی،  مردیمردی چه مردی، ایزدی مردی، نبیلی              

 ( 353: 3131) سبزواری، 

که همان حضرت ابراهیم است، بدون ذکر « شکن پهلوان بت» و « حضرت ابراهیم » به «  مرد» جا در این

 وجه شبه و ادات تشبیه، به صورت اسنادی مانند شده است.

 چشم و چراغ ایرانکه جمله بودند  آنانرفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس       

 ( 355: 3131) سبزواری، 
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-آمده« ادات » و « وجه » چشم و چراغ ایران ( بدون ذکر « ) به مشبه» ( و  آنان« ) مشبه » در این بیت، 

 اند.

 سرابشد  تاریخگون تموج دریای خونتان                      رسواتر از همیشه با سرخ

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 اند.ذکر نشده« ادات » و « وجه » ، «سراب » به « تاریخ » در مصراع دوم این بیت نیز، در تشبیه 

 شد و در جام حق ریخت             تکبیرشان چون نور در کام فلق ریخت شهدی فریادشان

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 اند.ذکر نشده« ادات » و « وجه » تشبیه شده است، « شهد » به « فریاد » در مصراع اول این بیت نیز که 

 ماست               بهشتی نرفت است و در جمع ماست شمعبه بزم دعا  بهشتی

 (33: 13131،  3113تیر  1طهماسبی، روزنامه اطالعات: )     

 اند.دیگر ارکان تشبیه ذکر نشده« شمع » به « بهشتی » در این بیت نیز در تشبیه 

هایی از این شود. در ابیات زیر نمونهاضافه می« مشبه » به « به مشبه» لیغ، اضافی: در این نوع از تشبیه ب

 بیه مشخص شده است.شنوع ت

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کردقوم خود را یاوری کرد                   زآن حیرت تیهدر 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

 آن ظلومان را نگون ساخت قدرت نیلموسای دیگر بر صف فرعونیان تاخت            در 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

 پا بنهاده در دام                          کفر مجسم را نهاده نام اسالم الفاظ یدانهبا 

 (  355: 3131) سبزواری، 
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 اندتا ابد           این زندگان خاک مگویید مرده عشقندة سفرخوران یروز

 (  11: 3131ی اسالمی، تیرماه نامه جمهورویژهحسینی ،) 

 گاه عشق تا حالج راندندتا معراج راندند       تا وعده نور ذوالجناحبا 

 ( 11: 3131جمهوری اسالمی، تیرماه نامه ) حسینی، ویژه

 انواع اضافه تشبیهی: -

: 3131) شمیسا، توان به دو نوع سمبلیک و تلمیحی تقسیم کرد. ی تشبیهی را به لحاظ وجه شبه میاضافه 

 شود:ها پرداخته میجا براساس همین کتاب به تعریف آنکه در این(  23

موقوف به آشنایی با داستانی ی تشبیهی است که فهم وجه شبه آن ی تلمیحی: نوعی اضافهالف ( اضافه

 مانند: باشد،

 ساخت آن ظلومان را نگون قدرت نیلموسای دیگر بر صف فرعونیان تاخت            در 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

قرار گرفته « قدرت » به مشبه« بزرگی » ای در مصر بود، به خاطر که رودخانه« نیل » در این بیت نیز، 

 است.

 گاه عشق تا حالج راندندتا معراج راندند       تا وعده نور ذوالجناحبا 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

شهدا برای رسیدن به  به نور قرار گرفته است.که اسب امام حسین بوده مشبه« ذوالجناح » این بیت، در 

شان بود راندند، آن گونه معراج بر مرکب ذوالجناح نور و آگاهی سوار شدند و تا دیار دیدار دوست که غایت

 ت.حق دست یاف که حضرت سیدالشهدا)ع( سرانجام در خون غلتید و به فوز عظیم شهادت و وصل
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 دوش خاک ةپلگذشتند از           شپودلیران مرز شرف الله

 ( 33: 3113،13131 تیر1روزنامه اطالعات، ) طهماسبی،    

تشبیه شده است و این تشبیه از سخن «  هپل» است به « دنیای مادی » که مجاز از « خاک » در این بیت، 

 .است امام حسین ) ع ( در شب عاشورا نشأت گرفته

ی سمبلیک نامیده ی مشبّه باشد، اضافهبه ) مضاف ( سمبل یا نشانهی سمبلیک: وقتی که مشبهًب ( اضافه

 شود؛ مانند:می

 جا به سوی ملک ایمن رهبری کردقوم خود را یاوری کرد                   زآن حیرت تیهدر 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

تشبیه شده « سرگشتگی » که نمادی است برای « بیابان » در معنای « تیه » به « حیرت » در این بیت، 

 است.

 اندشمردهرا ها در هوای یار              تا روز وصل ثانیه رخاناللهشمار بی نای

 ( 11: 3131ماه نامه جمهوری اسالمی، تیرویژهحسینی ، ) 

به ها هستند، مشبهآن« سرخی خون » و « دان شهی» که نماد « آالله » و « الله » های در دو بیت باال، گل 

 اند.شهدا قرار گرفته« دل خونین » و « روی خونین » برای 

 شب ةکاسخورد مغز اختران در شب            می ةمظهر تلواس سیاهی دیو

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 شود، تشبیه شده است.که سمبل و نمادی برای آن محسوب می« دیو » به « سیاهی » در این بیت نیز،  

 در محفل مردان ایمان و شهامت            شقاوت ابلیسچون منفجر شد مکر 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) رحمدل، ویژه 
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 شکستند من و ما اهریمن                                   شهادت ترانهخواندند 

 (  313: 3132) مردانی، 

ها است، که نماد پلیدی« اهریمن » اند، به که از رذایل اخالقی« شقاوت » و « منیت » در دو بیت باال، 

 اند.تشبیه شده

همچنین  ها در این اشعار، از نوع عرفانی یا دینی هستند،به ، بیشتر مشبهطور که در مقدمه ذکر شدهمان

باشند. بنابراین این نوع و ... می« ابلیس » ، «اهریمن » ، «نور » های عرفانی مانند ها نیز نمادبسامد باالیی از آن

 تشبیه نیز در اشعار بسامد قابل توجهی دارد.

 

 تشبیه از لحاظ حسی و عقلی -

شود که با حواس امری گفته مید. حسی به تواند حسی یا عقلی باشمی« به مشبهٌ» و « مشبه » دو رکن 

-قابل درک باشد و عقلی به امری گفته می« بویایی » و « شنوایی » ، «المسه » ، «بینایی » ، «چشایی » ی گانهپنج

گانه درک نشود. به این اعتبار برای طرفین تشبیه یا به بیان دیگر با یکی از حواس پنج ،شود که انتزاعی باشد

به مشبه عقلی، مشبهٌ -1هر دو طرف تشبیه حسی هستند.  -3»آید که عبارتند از: چهار حالت به وجود می

جا به در این ( 15: 3131) شمیسا، « رف تشبیه عقلی هستند. هر دو ط -2به عقلی، مشبه حسی و مشبه -1حسی، 

 شود:بررسی هرکدام از این چهار حالت در اشعار مورد نظر پرداخته می

تر : در این نوع تشبیه برای روشن کردن امری آن را به چیزی ملموسهر دو طرف تشبیه حسی -3

 کنند؛ مانند:تشبیه می
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 گشودند                   وین رهزنی را در خط مردی ستودند آتش یچشمهبستند چشم و 

 (  355: 3131) سبزواری، 

 به حسیآتش: مشبه حسی / چشمه: مشبه

 اندهای به ظاهر فسردهشعلههرچند                  اند  های ز توفان شکستهشاخههرچند 

 (  11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ویژهمدنی کاشانی، ) 

 به حسیهای به ظاهر فسرده: مشبههای ز توفان شکسته و شعلهآنان: مشبه حسی / شاخه

 قرق بود بود                  شب در هجوم بال خفاشان افق زندانخورشید تبعیدی به 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 به حسیافق: مشبه حسی / زندان: مشبه      

 رستنمیگل آوخ  ها حتیرست        در نایدر آن مسلخ نمی خون هایاللهجز 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 حسیبه خون: مشبه حسی / الله: مشبه

 ماست               بهشتی نرفت است و در جمع ماست شمعبه بزم دعا  بهشتی

 ( 31:  13131، 3113 روزنامه اطالعات ) طهماسبی،    

 به حسیبهشتی: مشبه حسی / شمع: مشبه

باشد، اگر هدف از تشبیه عقلی به حسی، بیان و توضیح حال مشبه می به حسی: مشبه عقلی به مشبه -1

 شود.محسوس باشد، مشبه معقول به خوبی در ذهن آشکار میبه، مشبه

 شامی که بگذشت، سیهقیرگون عهدییادآرمت شرحی ز ایامی که بگذشت              از  

 (  351: 3131) سبزواری، 
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 به حسیعهد: مشبه عقلی / قیر: مشبه

 ایمن رهبری کرد جا به سوی ملکقوم خود را یاوری کرد                   زآن حیرت تیهدر 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

 تیه در اصل نام بیابان بوده که قوم حضرت موسی )ع( در آن سرگردان شدند بعدها به معنی سرگشتی به کار رفته است.

 حسیبه حیرت: مشبه عقلی / تیه: مشبه 

 سی فروزانگردد ب عشق محفلسان نمودند                    تا شمع جان را نثار معشوق پروانه

 ( 13: 3131) سبزواری، 

 به حسیعشق: مشبه عقلی / محفل: مشبه

 خوانها سرودی        دردا که زین چمن رست آن بلبل غزلبس نغمه دین و فرهنگ باغدر 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ویژه حسینی، ) 

 به حسیدین وفرهنگ: مشبه عقلی / باغ: مشبه

 گردن شب را شکستند ایمان گرزخفاش را بال و پر پرواز بستند       با 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) رحمدل، ویژه 

 به حسیایمان: مشبه عقلی / گرز: مشبه

ر از نظ کند،نمیبه عقلی: این نوع تشبیه چون امر مشبه را ملموس تر مشبه حسی به مشبهٌ -1

به لحاظ تئوری این نوع تشبیه » گوید: برای مثال شمیسا در این باره می نادرست است.نویسندگان علم بیان 

نباید وجود داشته باشد، چون غرض از تشبیه این است که به کمک معلومی وضع مجهولی را در ذهن روشن 

توصیف  را از مشبه است حال و وضع مشبه بهی که در صفتی اعرف و اجلی و اقویکنیم یعنی به کمک مشبه

کنیم و بدیهی است که عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است. از این رو در این گونه تشبیهات شاعر باید 
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: 3131) شمیسا، « شبهی را که در نظر دارد، ذکر کند و بدین ترتیب این گون تشبیه همواره مفصّل است. خود وجه

11  ) 

 اختران در کاسه شبخورد مغز مظهر تلواسه شب            می سیاهی دیو

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 به عقلی از نوع تخیلیسیاهی: مشبه حسی / دیو: مشبه

د وجود داشته باشد؛ زیرا یایز از نظر نویسندگان علم بیان نبن ههر دو طرف تشبیه عقلی: این نوع تشبی -2

 کند. شبه روشنی را بیان نمی به عقلی وجهطور که در پیش ذکر شد، مشبههمان

 در محفل مردان ایمان و شهامت            شقاوت ابلیسچون منفجر شد مکر 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) رحمدل، ویژه 

 به عقلیشقاوت: مشبه عقلی / ابلیس: مشبه

 عذاب دوزختا پیکر نفاق به کام شرر برد             خمیازه قصاص کشد 

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 به عقلیعذاب: مشبه عقلی / دوزخ: مشبه

 

 انواع تشبیه به لحاظ مفرد و مقید و مرکب: -

ی طرفین تشبیه مورد بررسی قرار بگیرد، این است که همچنین یکی دیگر از مواردی که باید درباره

مفرد تصویر و تصور یک هیئت و یک چیز است؛ مانند: گل، جام، » مقیدند.  طرفین تشبیه مفرد یا مرکب یا 

یر و تصور مفردی است که مقید به قیدی باشد، مانند: جام بلورین، لؤلؤ منظوم و ... و ودرخت و ... ، مقید: تص

وجود آمدن  مرکّب هیئت متنزع از چند چیز است. با زبان امروز تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به
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ها در اشعار مورد بررسی جا به بیان هرکدام از اینکه در این(  21: 3131) شمیسا، « آن توأمان نقش داشته باشند. 

 شود:پرداخته می

 مفرد به مفرد -3

 بود                  شب در هجوم بال خفاشان قرق بود افق زندانخورشید تبعیدی به 

 ( 11: 3131ی، تیرماه نامه جمهوری اسالم) حسینی، ویژه

 به مفردافق: مشبه مفرد / زندان: مشبه

 ها بودها بود        باران اسیر پنجه مردابدر کمین آب تعفّن گرگ

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 به مفردتعفن: مشبه مفرد / گرگ: مشبه

 در محبس گرفتند               تا اسم اعظم را ز شیطان پس گرفتند عشق بندرا به « من » 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) رحمدل، ویژه

 به مفردعشق: مشبه مفرد / بند: مشبه

 گردن شب را شکستند ایمان گرزخفاش را بال و پر پرواز بستند       با 

 ( 11: 3131تیرماه نامه جمهوری اسالمی، ) رحمدل، ویژه 

 به مفردایمان: مشبه مفرد / گرز: مشبه

 مفرد به مرکب -1

 اندفسردهبه ظاهر  هایشعلههرچند                    اندشکستهز توفان  هایشاخههرچند 

 (  11: 3131جمهوری اسالمی، تیرماه نامه ویژه مدنی کاشانی، )                                                      

 به مرکبهای به ظاهر فسرده: مشبههای ز توفان شکسته و شعلهآنان: مشبه مفرد / شاخه
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 مفرد به مقید -1

 بنالم کنموج بنیانآه آتشبار ریزم            دیده دریا سازم و چون   سینه را آتش به جان از

 (  311: 3131) سبزواری، 

 به مقیدکن: مشبهموج بنیانمن: مشبه مفرد / 

 ابر نوبهارانبیایید در سوگ و داغ یاران   از دیده خون فشانید چون  دوستانای 

 ( 13: 3131) سبزواری، 

 به مقیددوستان: مشبه مفرد / ابر نوبهاران: مشبه

 چشم و چراغ ایرانکه جمله بودند  آنانرفتند آن عزیزان صدها دریغ و افسوس       

 ( 13: 3131 ) سبزواری،

 به مقیدآنان: مشبه مفرد / چشم و چراغ ایران: مشبه

مرکب به مرکب: وقتی یک تصویر یا هیئت مرکّب از چند چیز به هیئت مرکب از چند چیز تشبیه  -2

 شود، تشبیه مرکب به مرکب است؛ مانند: 

 تیر از کمان چو ز دست فضیلت                        رفتمظلوم  بهشتیفسوسا 

 ( 313: 3115یمین مردوخی کردستانی،  )  

 تشبیه شده است.« رفتن تیر از کمان » به « رفتن بهشتی از دست فضیلت » در این بیت، 

 مقید به مقید -5

 را گرفته قاب یاد شما تصویر سرخهای نور دل سبز عاشقان        در هاله

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 به مقیدیاد شما: مشبه مقید / تصویر سرخ: مشبه
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 ی شهابپیغامتان به روشنی شعله                  االی آفتابب بلندی نامتانای 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ویژهحسینی، )  

 به مقید: مشبهبنامتان: مشبه مقید / باالی آفتا

 سیمای آفتاب سرخی به فریادتان           بهار ةگلواژ سبزی به بنیادتان

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 به مقیدبنیادتان و فریادتان: مشبه مقید / گلواژه بهار و سیمای آفتاب: مشبه

  :مقید به مفرد -3

 کام فلق ریختدر  نورچون  تکبیرشانفریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت              

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 به مفردتکبیرشان: مشبه مقید / نور: مشبه

 خوانها سرودی        دردا که زین چمن رست آن بلبل غزلبس نغمه دین و فرهنگ باغدر 

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ویژه حسینی،) 

 به مفردمقید / باغ: مشبهدین و فرهنگ: مشبه 

 رسواتر از همیشه تاریخ شد سراب                خونتان دریایگون تموج با سرخ

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 به مفردخونتان: مشبه مقید / دریا: مشبه

 به زخم شب نمک زد                فریادشان بر دامن ظلمت شتک زد خونشان شورابه
 ( 11: 3131وری اسالمی،نامه جمه) حسینی، ویژه                                                                           

 به مفردخونشان: مشبه مقید / شورابه: مشبه
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شود که تشبیه مفرد به مفرد بسامد باالیی در اشعار مورد بحث یبا توجه به بررسی انجام شده، دیده م

  دارد.

 تشبیه همراه بامراعات النظیر  -

النظیر با آن است. یکی شود، همراه بودن مراعاتیکی دیگر از مواردی که در تشبیهات این اشعار دیده می

آن وقتی است که برخی از » النظیر است. دهد، تناسب یا مراعاتنشینی رخ میهای ادبی که در محور هماز آرایه

ترین ها تناسب و ارتباط باشد ... تناسب از مهمهای کالم، اجزائی از یک کل باشند و از این جهت بین آنواژه

النظیر اگر با تشبیه همراه باشد، باعث مراعات» بنابراین « عوامل در تشکیل و استحکام فرم درونی شعر است. 

 مثال:. ( 335) شمیسا، بدیع: داردسایی و ابتذال دور نگه میشبیه خواهد شد و تشبیه را از نارزیبایی و آرایش ت

 ریخت              تکبیرشان چون نور در کام فلق ریخت حق جامشد و در  شهدی فریادشان

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

حق » برای « به مشبه» که « جام » است، با « فریاد » برای « به مشبه» که « شهد » مصراع اول این بیت، در 

 است، تناسب دارد.« 

 بودی هماره خندان گلی بهارینستوه           همچون  کوهدر عزم و همت و رای بودی چو 

 ( 13: 3131) سبزواری، 

 هستند، با هم تناسب دارند.« او » برای « به مشبه» که هردو « گل بهاری » و « کوه » در این بیت نیز، 

 سیمای آفتاب سرخیبهار           فریادتان به  ةگلواژ سبزیبنیادتان به 

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 است، تناسب وجود دارد.« سبزی » و « سرخی » که « ها شبهوجه» در این بیت بین 
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 رفتند کهکشانبلند        به روشنایی تا اوج آفتاب ز تنگنای جهان همچو 

 ( 35: 3112) مشفق کاشانی،    

 تناسب وجود دارد.« کهکشان » و « آفتاب » در این بیت نیز، بین 

 زیر پیراهن داشت ستارهدلی روشن داشت      یک دشت  خورشید چودر سینه 

 ( 31: 3112) مشفق کاشانی،                          

است، تناسب « آگاهی » که خود استعاره از « ستاره » به دل ( و مشبه« ) خورشید » ر این بیت نیز، بین د

 وجود دارد.

 رهبری کرد ملک ایمنجا به سوی قوم خود را یاوری کرد                   زآن حیرت تیهدر 

 ( 353: 3131) سبزواری، 

است، با توجه « آگاهی » که استعاره از « ملک ایمن » ( و  به حیرتمشبه« ) تیه » در این بیت نیز، بین 

 به داستان حضرت موسی، تناسب وجود دارد.

 سرابشد  تاریخرسواتر از همیشه                       خونتان دریایگون تموج با سرخ

 (      11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه    

 به تاریخ ( تناسب وجود دارد.مشبه« ) سراب » به خون ( و مشبه« )  دریا» در این بیت، بین 
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 تزاحم تشبیه: -

شود، تزاحم تشبیه ) تشبیه در تشبیه ( است؛ همچنین از دیگر مواردی که در تشبیهات این اشعار دیده می

سازی این نوع برجستهکند و با این کار باعث به عبارت دیگر شاعر چند تشبیه را با هم در یک بیت ذکر می

 شود؛ مانند: آرایه می

 در کام فلق ریخت نور چون تکبیرشانشد و در جام حق ریخت               شهدی فریادشان

 ( 11: 3131نامه جمهوری اسالمی، تیرماه ) حسینی، ویژه

 در این بیت، دو تشبیه وجود دارد.

 بنالم کنموج بنیانسازم و چون  دریا دیدهآتشبار ریزم              آهبه جان از  آتشسینه را 

 (  311: 3131) سبزواری، 

 در این بیت، سه تشبیه وجود دارد.

 گردد بسی فروزان عشق محفلتا شمع               نمودند سانپروانهجان را نثار معشوق 

 ( 13: 3131) سبزواری، 

 در این بیت نیز، دو تشبیه وجود دارد.

 بودی هماره خندان گلی بهارینستوه           همچون  کوهدی چو در عزم و همت و رای بو

 ( 13: 3131) سبزواری، 

هایی از آن ذکر شده جا تنها نمونهشود که در ایندر اشعار مورد بحث تزاحم تشبیه به فراوانی دیده می

 است.
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 نتیجه -

تشبیه، تشبیه بلیغ از نوع اضافه های موجود در این اشعار، تشبیه است. از لحاظ ساخت یکی از آرایه

بسامد « حسی » به « عقلی » تشبیهی بسامد قابل توجهی دارد. همچنین از نظر حسی و عقلی بودن، تشبیه 

های موجود در اشعار مورد بحث چشمگیر از مواردی که در تشبیه یبیشتری از انواع دیگر دارد.همچنین یک

به در باید یادآور شد، مشبه عالوه بر این، باشد.ی تناسب میه با آرایهاست، تزاحم تشبیه و همراه بودن این آرای

 ، بیشتر امور عرفانی و دینی هستند.این نوع تشبیهات
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