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 چکیده

آیید  در کتیب بت یت     دهد یکی از مهمترین ارکان تشبیه به شمار میی  جهت که قدرت تخیل شاعر را نشان میوجه شبه از آن 
سنتی، وجه شبه را به صورتهای مختلف دسته بندی کردند: وجه شبه حسی و عقلی، وجه شیبه حقیقیی و اییا ی، وجیه شیبه      

اییا ی بیا دو سیوی اصیلی تشیبیه کمتیر میورد توجیه بیوده          تمثیلی و  یرتمثیلی  اما در این آثار نحوه ارتباط میان وجه شیبه  
های ایا ی بهره برده است  در این مقا ه، نگارنده بر اسیا  جیدو     است ااوان ثا ث در بسیاری از تشبیهات اود از وجه شبه

هیای   در وجه شبهرابطه این رکن را با مشبه و مشبه به از دیدگاهی جدید مورد تحلیل و بررسی قرار داده است  آنچه « گوتلی»
تواند به مشبه یا مشبه به و یا به صورت هنری تر بیه هیر    ایا ی ااوان  برجسته است استفاده از صورتهای ایا یی است که می

شیوند   دو رکن مذکور شخصیت بدهد  در واقع ااوان در این نوع تشبیهات که از شااصترین تصاویر تشبیهی او محسوب میی 
های بیرون، آنها را با صفات وحاالت درونی اود بیه تصیویر بکشید و بیا ایین رو        ا پدیدهتوانسته است ضمن هم جوشی ب

 رنگی از رومانتیسم به اشعار اود بدهد  

 
 شخصیت بخشی، ایا ی، وجه شبه، مشبه، مشبه به :واژگان کلیدی

 
   مقدمه. 1

مهم ترین بحث تشبیه اسیت ویون    گیرد  بحث در مورد این رکن وجه شبه، شباهت بین مشبه و مشبه به را در بر می
دهد  درکتب بیان تقسیم بندیهایی از وجه شبه ارائه کیرده انید     وجه شبه جهان بینی و وسعت تخیل شاعر را نشان می

است  تفتازانی و جرجیانی هیردو   « عقلی»و « حسی»یکی از مشهورترین  تقسیم بندیها، تفکیک وجه شبه به دو گروه 
 این تقسیم بندی را دارند 

بیر   » وجه شبهی است که با یکی از حوا  پنجگانه درک شود  مثا  جرجانی در این مورد تشبیه  وجه شبه حسی:
 (041: 0731)جرجانی،«  گام سیمین و اوشه انگور» به « ثریا »است و یا تشبیه « شمشیر» به « 

از « نیور » بیه  « علیم  »شبیه : وجه شبهی است که با حوا  ظاهری قابل درک و دریافت نیست مثل توجه شبه عقلی
 (011: 0734نظر هدایت  )عرفان، 

نیز قابل تقسیم است  این نوع تقسیم بندی نیز هم در اسیرارا بت ه و  « حقیقی»و « ایا ی»وجه شبه از سویی دیگر به 
 هم در کتاب تفتازانی آمده است:

گیل  »بیه  « صیورت »رد  ماننید تشیبیه   وجه شبهی است که هم در مشبه و هم در مشبه به وجیود دا  وجه شبه حقیقی:
 (11-10: 0731)جرجانی، « بچه جوجه ها»به صدای « صدای کاروان»در سرای یا تشبیه « سرخ

وجه شبه در مشبه و مشبه به یا یکی از این دو رکن تخیلی است ودر عا م واقع تحقق ندارد  ماننید   وجه شبه خیالی:
ه سیاهی برای بدعت و جهل  یرواقعیی و تخیلیی اسیت  )عرفیان،     ک« ظلمت » در سیاهی به « بدعت و جهل »تشبیه 
0734 :31) 

 کند:   جرجانی از زاویه ای دیگر یعنی از جهت تاویل و یا عدم تاویل، وجه شبه را به دو گروه تقسیم  می
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نوع وجیه  در این گونه تشبیه، وجه شبه امری آشکار و روشن است و به تفسیر نیاز ندارد  حا  این  تشبیه غیرتمثیل:
شبه ممکن است امری محسو  باشد و با حوا  ظاهر درک و دریافت شود  مثل تشبیه آتش به وشم ارو  و ییا  

در شیجاعت   « شییر »تشبیه قامت شخص به نیزه  یا اینکه امری انتزاعی و  یرمحسو  باشد مثل تشبیه شخصیی بیه   
 (10: 0731)جرجانی، 

امری آشکار و ظاهری نیست بلکه به تاویل و تفسییر نییاز دارد  مثیل     تشبیهی است که وجه شبه در آنتشبیه تمثیل: 
 (15: 0731تشبیه سخن به عسل در شیرینی و هم ونین برهان به اورشید در روشنی و وضوح  )جرجانی، 

ها را در تشبیهات معقو  بیه محسیو  در ایین حیوزه      توان تمام وجه شبه بر طبق این تعریف از وجه شبه تمثیلی می
های تاویلی را از جهیت دشیوار بیودن و ییا آسیان بیودن بیه درجیات          دانست  ا بته جرجانی این نوع وجه شبهوارد 

کند  او معتقد است وجه شبه در برای تشبیهات تمثیلی بر اندکی تاویل و در بعضی دیگر بیه   متعددی تقسیم      می
وان تشبیهی ساده و آسان فهم است  یعنی او ا فاظ تاویل و موشکافی بیشتری نیازمند است  مثتً تشبیه ا فاظ به آب ر

های تمثیلی ممکن است تا این اندازه ساده و صیری  نباشیند مثیل ایین      مغلق و دشوار ندارد  اما انواع دیگر وجه شبه
)جرجیانی،  « شید   همچون حلقه ای بودند کیه دو سیر آن دانسیته نمیی    »تشبیه کعب  اشعری در وصف بنومهلب که: 

0731 :11) 
هیای   های معقو  به محسیو  بیا وجیه شیبه     ریف جرجانی از تشبیه تمثیل بسیار عام است  از نظر او تمامی تشبیهتع

دانید و بیه نسیبت عمیوم و      توان تشبیه تمثیل دانست  او بر این اسا ، تمثیل را شااه ای از تشبیه میی  طوالنی را می
 (10-17: 0731اصوص بین آنها قائل است  )جرجانی، 

داند که وجه شبه در آن امری منتزع از امور عدیده باشد یعنی از دو یا وند  قزوینی تشبیه تمثیل را تشبیهی میاطیب 
شود او قید عقلی بودن  امر اواه این تعدد مربوط به اجزای شی واحد باشد یا نباشد  بنابراین همانطور که متحظه می

 (30: 0733نی، گیرد  )شفیعی کدک را برای تشبیه تمثیل در نظر نمی
اگیر  »گویید:   بنا به نظر شفیعی توضیحی که سکاکی در باب تمثیل داده شاید یکی از کاملترین تعریف را باشد  او میی 

شیود  در مجمیوع    صفتی  یرحقیقی باشد و از امور مختلف انتزاع شده باشد تمثیل اوانده میی « وجه شبه»در تشبیه، 
 (30: 0733ی، نظر او با جرجانی یکی است  )شفیعی کدکن

« وجه شیبه تیاویلی  »شمیسا نیز در کتاب اود به  یر از وجه شبه تحقیقی و تخیلی از نوع دیگری از وجه شبه به نام 
از آنجیا کیه میا    »نام برده است طبق تعریف او این نوع وجه شبه برای یکی از طرفین تشبیه به تاویل نیازمنید اسیت:   

معنای آن و یا با صنعت استخدام و به طیور کلیی بیا تفسییر و تاوییل متوجیه       گاهی وجه شبه را با استناد بر متزمه  
وضیع کنییم    -میثتً وجیه مشیبه تیاویلی     –شویم الزم است در کنار وجه شبه تحقیقی و تخیلی اصطتح دیگیری   می

به شود این نوع وجه شبه در حقیقت با تعریفی کیه جرجیانی از وجیه شی     ( همانطور که دیده می015: 0731)شمیسا، 
 تمثیلی ارائه کرده قابل تطبیق است 

وجوه شباهت حسی و حقیقی در شعر ااوان بسیار فراوان است  اما ویژه ترین تشبیهات او تشبیهاتی است که شیاعر  
 های ایا ی بهره برده است  در آنها از وجه شبه

شبه به ایا ی و حقیقی نیست  اما آنچه در تعیین سبک تصویرسازی شاعران اهمیت بسیار دارد تنها تقسیم بندی وجه
بلکه ما باید بدانیم که هر شاعر  از وه صورت یا صورتهای ایا ی در رابطه با مشبه و مشبه به بهره گرفتیه اسیت  در   

هیچ تقسیم بندی بر این اسا ، نحوه ارتباط وجه شبه بیا   -تا جایی که نگارنده با آن براورد کرده است -کتب سنتی
 ری  و تبیین نکرده است مشبه و مشبه به را تش

بیه   -« زبان اسیتعاره هیا  » - "The language of Metaphor"( در کتاب اود تحت عنوان Goatlyگوتلی )
هیای آن   این مسا ه پردااته و برای این رابطه جدو ی ترسیم کرده است  در این جا ما با کمیک ایین جیدو  و اانیه    

 دهیم  به به نشان میایا ی بودن وجه شبه را در ارتباط با مشبه و مش
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 : جدول گوتلی1جدول 

 رابطه وجه شبه با مشبه به رابطه وجه شبه با مشبه 

  x y z 
 

 محتمل مورد انتظار ضروری 

A 7 5 0 ضروری 

B 1 1 4 موردانتظار 

C 1 3 3 محتمل 

 
 کند:تواند از سه طریق با مشبه و مشبه به ارتباط برقرار  بر طبق جدو  فو ، وجه شبه می

به آن )اایوان،  « آسمان »در تشبیه « دریا »ضروری بودن وجه شبه برای هر یک از طرفین :مانند ژرف بودن برای  -0
 ضروری است « دریا »( که ژرف بودن  برای 10: 0733

تظیار  برای مشبه به  مورد ان« مشتری »به « معشو  »که در تشبیه « دراشان بودن»موردانتظار بودن وجه شبه :مانند -5
 (14: 0731است:       )معشو  (وون مشتری دراشان وون زهره آشنا )ااوان، 

مثا  گوتلی در این رابطه تشبیه مگسها به ابرهاست در سیاهی  وی سیاهی را هم برای مگسها و هم برای ابرها میورد  
 (Goatly,1998: 231انتظار دانسته است  )

تاویل کنیم  « ایا ی بودن»توانیم به  ل بودن در طبقه بندی فو  را میرسد محتم محتمل بودن وجه شبه: به نظر می -7
مقایسه کرده است  وجه شیبه یعنیی   « سنگهای ااره کر»ونانکه در تشبیه زیر، که به صورت مضمر شاعر اود را با  

 کند:   با مشبه به رابطه ای ایا ی از نوع تشخیص برقرار می« گریبان پاره باید کرد »جمله  
سنگهای ااره کر با گریبانهای زناری / نمی دانم کدامین واره باید کرد / نمی دانم کیه ویون مین ییا شیما آییا        اال یا

 (11گریبان پاره باید کرد یا د  راز سنگ ااره باید کرد )در حیاط کووک پاییز،
 
 بحث: -2

یهات گیاه بنیای تصیویر بیر     ااوان در برای از تشبیهات اود از وجه شبه های حقیقی بهره برده است  در ایین تشیب  
صفات و ویژگیهای محسو  قرار گرفته است و اموری وون رنگ، حرکت، شکل ظاهری و     کیه عمومیاً از امیور    

 هایی  از این مواردند : متعلق به حس باصره اند زمینه های پیوند دو سوی ایا  را فراهم آوردند  تشبیهات زیر نمونه
 (35 آب روشن وو وشم داتر من )زمستان،

 (  11گل به گل ابر سترون در زال  آبی روشن/ رفته تا بام برین وون آبگینه پلکان پیداست )آار شاهنامه، 
 (75همچون باد )از این اوستا،  [مرد و مرکب گفت راوی  ا غرض، ا قصه می رفتند / 

تشیبیه  ضیروری ییا میورد     ونانکه دیده شد در این تشبیهات وجه شبه برای مشبه و مشبه به و یا برای هر دو رکین  
توصییف  »کند زیرا در این سیبک بیشیتر   انتظار است  این نوع تشبیهات ااوان، تشبیهات سبک اراسانی را تداعی می

هیای ضیروری ومیورد     (  ا ب این تشبیهات بیا وجیه شیبه    3: 0731مد نظر بود )فتوحی ،« مستقیم وصری   طبیعت 
جدو  گوتلی را پر می کند  در نقطه مقابل این نوع تصاویرسیازی،   1و  4، 5، 0های  انتظار برای مشبه ومشبه به اانه

تشبیهات آثار عرفانی قرار دارند  در برای آثار عرفانی از جمله در  ز یات مو وی به تشبیهاتی برمی اوریم که وجیه  
مکن هسیتند و بیا   دهند برای یک یا حتی برای هر دو رکین تصیویر  ییرم    ها با رنگ سورئا یستی که به تشبیه می شبه

-14: 0733شخصیت بخشی و یا حتی با تأویل رمزگونه نیز قابل درک و دریافت نیستند  )پورنامیداریان، میاحوزی،   
40) 
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جدو  را به اود ااتصاص میی دهنید  در    1و  3، 1، 7اما ویژه ترین تشبیهات ااوان تشبیهاتی هستند که اانه های 
ی وجه شبه ،به مشبه یا مشبه به و یا بیه صیورت هنیری تیر بیا اسیناد  ییر        این تشبیهات با اسناد مجازی و  یر حقیق

حقیقی وجه شبه به هر دو رکن تشبیه رو به رو هستیم  در این حا ت وجه شبه صفت یا ویژگیهای حقیقیی را نشیان   
آنچه بیش از هر  نمی دهد بلکه این رکن  رابطه ای ایا  انگیز با مشبه و مشبه به برقرار می کند  در این پیوند ایا ی

است  در واقع باید گفت هم سویی و هم جوشی شاعر با طبیعیت  « شخصیت بخشی»امر دیگری بارز و آشکار است 
و جهان پیرامون ،او را بر آن داشته است تا در قلمرو تشبیه در موارد فراوانی ،اعما ، صیفات و حیاالت انسیان را بیه     

دهد  در نمونه های کمتری حتی مفاهیم معقو  و امور انتزاعی را نییز در  عنوان وجه شبه به پدیده های بیرونی اسناد 
سااتار تشبیهی با ویژگیهای گوهری انسان توصیف کند و به این ترتیب تشبیهات اود را بیا صیناعت تشیخیص در    

سیت  هم آمیزد  این ویژگی بیانگر آن است که تصویر در شعر ااوان در ادمت بیان عواطف و حاالت روحی شاعر ا
ها محدود می شود  ااوان حتی در تشبیهات حسی به حسیی نییز کیه     و کمتر به بیان و توصیف ظواهر اشیاء و پدیده

در متداو  ترین رو  می توان ویژگی یا ویژگیهای ظاهری و حقیقی را به عنوان وجه شیبه قیرار داد در بسییاری از    
مبنا قرار دادن صفتی انسانی به عنوان وجه شبه، عناصیر و  موارد از وجه شبه های ایا ی و عقلی بهره برده است و با 

پدیده های اطراف را همچون اود دانسته  و آنها را با وجدان و عاطفه شخصی اود توصیف کرده اسیت  تشیبیهاتی   
هیای   یابد وهمد ی وهمراهی شیاعر را بیا پدییده    این ونین  که در ضمن آن احسا  شاعر به اشیا پیرامون تسری می

تیوان گفیت    ( بنیابراین میی   30: 0731های بارز مکتب رمانتیسم اسیت)فتوحی  ،  گذارد از نشانه ن به نمایش میپیرامو
 ااوان با  این نوع تشبیهات توانسته است رنگی رمانتیک به شعر اود بدهد  

تجسیم بخشیی   به  یر از وجه شبه مذکور در موارد بسیاری نیز رابطه ایا ی وجه شبه با مشبه یا مشبه به بیر اسیا    
توجیه می شود  به این صورت که وجه شبه ایا ی، مشبه یا مشبه به معقو  را همچون امری محسیو  مجسیم میی    
سازد  در نمونه های محدودی نیز وجوه شباهت رابطه ای ایا ی مبتنی بر ایهیام و هیم ونیین رابطیه ای بیر اسیا        

 حسآمیزی با مشبه و مشبه به برقرار می کنند 
اسا  نظریه ی بروک رز درباره نحوه  ارتباط فعل و یک ترکیب تشبیهی رابطه وجه شبه فعلی را با دو  در این جا بر

 رکن اصلی تشبیه یعنی مشبه و مشبه به نشان می دهیم 
 رابطه فعل با دو رکن تشبیه را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

از جدو  گوتلی قرار  میی گیرنید  در    Xو ستون   Cاین نوع تشبیهات در سطر  فعل با مشبه استعاره بسازد: -2-1
 بیتهای زیر این ویژگی دیده می شود:

 (77و وون جاجیمهای ااک اورده بادها را اوب بتکانید )در حیاط کووک پاییز، 
 (74وو قندیلی بیاویزید از سقف سیاه شهر )در حیاط کووک پاییز، « / از فساد ااک وارسته»ادا را یک ستاره 

هیا یعنیی    ها برای مشبه بیه  به عنوان وجه شبه قرار گرفتند  این وجه شبه« بیاویزید»و « بتکانید»ی فو  افعا  در مثا ها
 ییر حقیقیی و   « یک ستاره»و « بادها»حقیقی است اما در ارتباط با مشبه یعنی « قندیل»و « جاجیم های ااک اورده»

 تخیلی است 
 با تشخیص و یا جان بخشی همراه است:در نمونه های زیر اسناد مجازی وجه شبه مشبه 

 (13هرگز هیچ )در حیاط کووک پاییز،  [و گر پرسیم وون ما می سراید باد: / 
 (011من سایه ام را وو اود مست کردم )از این اوستا، 

 (17شب را وو گربه ای که بخوابد به دامنم / من ناز می کنم )از این اوستا، 
در ارتباط با مشیبه هیایی   «ناز می کنم »و «مست کردم»، «می سراید»شبه هایی وون در نمونه های باال به ترتیب وجه 

رابطیه ای تخیلیی   « شیب  »و « سیایه »، «بیاد »ها با مشبه های  حقیقی است  اما این وجه شبه« شب»و « من»، «ما»وون 
 مبتنی بر تشخیص برقرار می کند 
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 دارد: در نمونه های زیر نیز فعل با مشبه رابطه ای ایا  انگیز
 زمستان

 (004می اواست پر کند/ روح مرا وون روزن تاریک اانه ای )
 (003 مزو فریبکاری مشتی حسود نیز )ما را وو دشمنی به کمین بود ای دریغ )

 (043وو گل روییده شهری روشن از دریای تر دامان )
 آخر شاهنامه

 (003ااک را وون ایمه ای تاریک و رزان بر می افرازد )
 (40 ختی ز عمر من بسان قطره ای زرین/ می وکد در کام این مرداب عمر او بار )هرنفس 

 در حیاط کوچک پاییز
 (11ندانم پس کدامین ابر باریده است / که باشد پای وشمانش ونین  مناک زندانی )

به آن را به صیورت   : در این تشبیهات وجه شبه  ا باً در ارتباطی ایا ی با مشبهفعل با مشبه به استعاره بسازد -2-2
 از جدو  گوتلی است : Bو  Aو سطر  Zیک انسان مجسم می سازد  این دسته مطابق با ستون 

 (71مرد وون میخ استاده بر جا اشک )از این اوستا، 
 (13وون دراتی در زمستانم / بی که پندارد بهاری بود و اواهد بود )آار شاهنامه، 

-011که آرام و آهسته با هم / وون دو تذرو جوان می ومیدنید )از ایین اوسیتا،    او دید من نیز دیدم / مرد و زنی را 
014) 

با تشخیص و شخصیت بخشیی بیه مشیبه    « می ومیدند»و « پندارد» ،«استاده»در نمونه های فو  وجه شبه هایی وون 
 قابل اسناد است « تذر و جوان»و « درات»، «میخ»به های 

 با فراوانی کمتری دیده می شود:شخصیت بخشی به مشبه به معقو  نیز 
 (31او می پرد وون د  پر سرود قناری / از شهر بند حصار  فراتر )از این اوستا، 

 ایا ی و با تشخیص همراه است « د  پر سرود قناری»که مشبه است جنبه حقیقی دارد  اما برای « او»برای « می پرد»
این دسته نیز در ا لب  موارد فعل از افعا  مخصیوص انسیانی   در  فعل با هر دو سوی تشبیه، استعاره بسازد: -2-9

از جیدو    1است که رابطه ای مبتنی بر تشخیص با مشبه و مشبه به برقرار می کند  این نوع تشبیهات مطابق با اانیه  
 گوتلی است 

 (57ونان وون آبخوستی روسپی، آ و  زی آفا  بگشوده )از این اوستا،  ]وسنگستان گمنامش [
 (43بو که وون عشوه های تو گوید: عزیزا / دریاب کین دم نپاید )در حیاط کووک، وان 

گفتمش: برف ؟ گفت: بر این بام سبز فام/ وون مرغ آرزوی تو  ختی نشست و رفت/ گفتم: تگرگ/ وتر بیه سیردی   
 (13تکاند و گفت: وندی وو اشک شو  تو امید بست و رفت )آار شاهنامه، 

نشسیت و  »و « امید بست و رفیت »، «گوید»،«آ و  گشودن»نمونه های باال وجه شبه های  ونانکه دیده می شود در
 با هر دو سوی ایا  پیوندی استعاری از نوع تشخیص برقرار می کند  مثا های دیگر در این مورد:« رفت

فسرد )زمسیتان،   گویی ایا  بود، شب  بود سایه بود / یا آن ستاره بود که یک  محه زاد و مرد وشمک زد و ]رویا [
001) 

 (71و رگبار مسلسها که می زد دم  به دم  شت  بر اعصاب/ ونان زنجیری از آتش )در حیاط کووک پاییز، 
و وون بازیچه ای در دست طفلی می دود بر ااک / به دست راستش یک ترکه کوتاه و ناهموار )در حیاط کوویک،  

11) 
 (13ریک/ وو دیوار ایستاد در پشت وشمانت )زمستان، نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تا

 (051آب و آتش نسبتی دارند جاویدان / مثل شب با روز )زمستان، 
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در نمونه های زیر نیز اسناد  یر حقیقی وجه شبه به دو سوی تصویر  ا باً اسینادی اسیتعاری اسیت بیدون اینکیه بیا       
 تشخیص همراه باشد:

شااه گیت  مومی را / وون طتیی نا ش یک اوشه بییدار از زنجییر ایواب     بلورین نغمه رویای طاوو  حریر و
 (31آ ود شبنم ها/ نشنود )در حیاط کووک پاییز، 

 از این اوستا:
 ( 31می تپد وون پر بیمناک کبوتر ) ]او [

 (31وو دود روشنی کز شعله شادی پیام آرد / سحر برااست )
 (17اریک مثل شب )وون پرده حریر بلندی / اوابیده مخفل شب، ت

 در این جا به بررسی رابطه وجه شبه با مشبه به در انواع تشبیهات معقو  و محسو  می پردازیم:
 
 تشبیه محسوس به محسوس: -2-2

 در این نوع تشبیه، رابطه وجه شبه را با مشبه و مشبه به می توان به گروههای زیر تقسیم کرد:
 
در این موارد وجه شبه برای مشبه بیه میورد انتظیار ییا ضیروری       مشبه:شخصیت بخشی و جاندار انگاری -2-2-1

جدو  را پر می کنند  در مثا  زیر تمیام جنبیه    3و  3است اما برای مشبه، جنبه ایا ی دارد  این نوع تشبیه اانه های 
حقیقی و مبتنی بیر   یر « مرداب»حقیقی و در ارتباط با مشبه یعنی « زن»های وجه شبه مرکب در ارتباط با مشبه یعنی 

 تشخیص است:
در سکوتش  ر / وون زنی عریان میان بستر تسلیم / مرده یا در اواب/ بی گشاد و بست  بخندی واامی تین رهیا   

 (40کرده است/ پهنه ور مرداب )آار شاهنامه، 
و « یش بییزار از وجود ایو »، «استگی» به عنوان مشبه تصویر به ااطر وجوه شباهتی وون « آنچه»در نمونه زیر نیز 

 شخصیت داده شده است:« رنجه از هستی»
گفت راوی: آنچه آنجا بود / بود وون دارندگانش اسیته و فرسیوده، گیرد آ یود/ نییز ویون دارنیدگانش از وجیود         

 (77اویشتن بیزار/ نیز وون دارندگانش رنجه از هستی )از این اوستا، 
عنوان وجه شبه به اشیاء و پدیده های پیرامیون )مشیبه بیه(     در دو نمونه زیر نیز که صفات و حاالت شاعر )مشبه( به

 نسبت داده شده تصاویر زیبا و قابل تأملی به وجود آمده است:
 (43پاییز جان وه سرد وه دردآ ود/ وون من تو نیز تنها ماندستی )آار شاهنامه، 
داشت پیر  یذت/ و مثیل مین د یش از       در آن  حظه در آن اانه سنگین /     / به بی تابی تو گویی انتظار ضربه هایی

 (44شو  یا از هیچ می  رزید )در حیاط کووک، 
د ش از شو  یا از هییچ میی   »و در نمونه دوم نیز وجه شبه « تنها بودن»ونانکه دیده می شود در نمونه او  وجه شبه 

 انسانی می بخشد  ایا  آفرین است و به آنها شخصیتی« در آن اانه سنگی»و « پاییز»برای مشبه های «  رزید
در نمونه های کمتری نیز شاعر در اسناد وجه شبه به مشبه، جان بخشی به مشبه را در نظر دارد  ونانکه در دو نمونیه  

 به همین صورت توجیه می شود:« شادی»و « سعادت»ها با مشبه های  زیر ارتباط وجه شبه
هر سو می گشاید با  و / شادی در رکابش می  سعادت می ومد سر می کشد هر جای /     / وو طاوو  نری طناز

 (013)در حیاط کووک، « کوکو»ارامد مست و فار با  / وو قمری می سراید نغمه جادویی 
 نمونه هایی دیگر از شخصیت بخشی به مشبه:

 زمستان:
 (041ار )نه این اونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار /     / کشاند اویشتن را همچو مستان دست بر دیو
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 آخر شاهنامه:
 (10من نگاهم مثل نوپرواز گنجشک سحر ایزی / پله پله رفته بی پروا به اوجی دور زین پرواز )

 (011باد وون آمری مأمور و ناپیدا / بس پریشان حکمها می راند مجنون وار / بر سپاهی استه و  مگین و آشفته )
 (10من نگاهم ماهی اونگرم و بی آرام این دریا )

 ز این اوستا:ا
وو مر ی زیر باران راه گم کرده / گذشته از بیابان شبی وون ضجه دشمن /    / همه ویز و همه جا استه و اییس  

 (31است )
 (10از بیمار / نشسته در کنارم اشک بارد شب ) [سیه پوشیده، پیشاپیش، د  برکنده /  -به کردار پرستاری

 در حیاط کوچک پاییز:
 (13گهگاه / ونانچون پیک اوزین تنگنای پست/ به سوی د کش افتک آزادی بپوید راه )پس مگر داد د ش 

در وشمهای او /  و اکنان دو ارمن اون سوزد /    / آنجا دو شرزه شیر به زنجیر بسته اند/ کیه انحنیای گردنشیان    
ه وار نا ید و آن زارد  گویی می اارد /  ختی گذشت و دیدم اینکه دو گرگ استه که هر یک برای ایود / ایین زوز  

(71) 
اال یا سنگهای ااره کر با گریبانهای زناری / نمی دانم کدامین واره باید کرد / نمی دانم کیه ویون مین ییا شیما آییا       

 (11گریبان پاره باید کرد یا د  راز سنگ ااره باید کرد )
 
ظار یا ضروری اما برای مشبه بیه  در این دسته، وجه شبه برای مشبه، مورد انت شخصیت بخشی به مشبه به: -2-2-2

 جدو  گوتلی منطبق است: 1و  7ایا  انگیز و مبتنی بر تشخیص است  این تشبیهات با اانه های 
 (013ای شده وون سنگ سیاهی صبور / پیش دروغ همه  بخندها )

ی است بیه مشیبه   که یکی از صفات و ویژگیهای انسان« صبور»به عنوان مشبه به با صفت « سنگ سیاه»در نمونه فو  
 که انسان است تشبیه شده است  بنابراین رابطه وجه شبه با مشبه به رابطه ایا ی را نشان می دهد 

ها ویژه و مخصوص است برگرفته شدن وجه شبه از مشبه است  در حقیقت در این موارد مشبه به  آنچه در این تشبیه
تصویر و از جمله تشبیه در شیعر اایوان در ایدمت بییان     صفات و ویژگیهای مشبه را بازتاب می دهد و از آنجا که 

ها بیشتر احساسات درونی و حیاالت روحیی و نیه ویژگیهیا و      عواطف و حاالت روحی شاعر است  ذا در این نمونه
هیا و اشییای بیرونیی رابطیه ای مجیازی از نیوع        اصوصیات ظاهری در جایگاه وجه شبه قرار می گیرند و با پدییده 

کنند  این ویژگی به اصوص آنجا که مشخصاً اود شاعر به عنوان مشیبه در حیا تی از حیاالت     تشخیص برقرار می
ها و اشیای بیرونی تشبیه می شود تصاویر زیبا و قابل تأملی را به وجود می آورد  ونانکیه در   درونی به یکی از پدیده

ری و یا مورد انتظار است اما اسناد این ضرو« من»از جمله صفاتی است که برای مشبه یعنی « رنجور بودن»نمونه زیر 
 اسنادی ایا ی از نوع تشخیص است:« سنگ تیپا اورده»صفت به 

 (13منم من سنگ تیپا اورده رنجور )زمستان، 
در واقیع  « نه م انتظار و امیدی نه م نییز افسیو  و هیهیات    »و هم ونین  « د مرده و استه و مات»در نمونه زیر نیز 

 نسبت داده شده است:« شاه شطرنج»صفات درونی شاعر را نشان می دهد که به صورتی ایا ی به تماماً ویژگیها و 
وون شاه شطرنج وقتی که از هر طرف می رود راه بسته است / د مرده و استه و مات/ نه م انتظار و امییدی /   ]من[

 (15نه م نیز افسو  و هیهات )در حیاط کووک، 
االت مشبه، به مشبه به فرافکنی شده است  بنابراین وجیه شیبه بیرای مشیبه بیه بیا       در نمونه های زیر نیز صفات و ح

 شخصیت بخشی توأم است:
 (11یا همچو قمری با زبان بی زبانی/ محزون و نامفهوم و گرم آواز اوانی )زمستان، 
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 (051پای تا سر وون صدف گو  است )آار شاهنامه،  ]مرد[
 در حیاط کوچک پاییز:

 (17تازه ای آورده ام: مایا / وو فرزندت  ریب، اندوهگین، تنها )برایت همزبان 
 (35آنکه هرگز وون کلید گنج مروارید / گم نمی شد از  بش  بخند )

 
جیدو  گیوتلی را بیه ایود ااتصیاص میی       1: این تشبیهات اانه شخصیت بخشی به هر دو سوی تصویر-2-2-9

ان به عنوان وجه شبه با هر دو سوی تشبیه رابطه ای ایا  انگییز  دهند  زیرا در این تشبیه ها، صفات و ویژگیهای انس
بر اسا  تشخیص برقرار می کند  این تصاویر نیز از آنجا که احسا  شاعر را نسبت به محیی  اطیرافش نشیان میی     

ه شیبه  دهد و تجربه های عاطفی او را به نمایش می گذارد و بسیار زیبا و قابل تأملند  ونانکه در نمونه های زیر وجی 
ایا ی ای که به اشیاء و پدیده های بی جان نسبت داده شده به اوبی توانسته اسیت اواننیده را در فضیای عیاطفی     

 شاعر شناور کند:
 (014ا لب وو تب مهربان و صمیمی )آار شاهنامه،  ]سایه[
 (011ز، وو رگباری همه دار و ندار اویش را یکجا فرو آرند )در حیاط کووک پایی ]قطره های دراشان[

همیه  »صورت و حیاتی انسانی بخشیدند و در مثیا  دوم جملیه   « تب»و « سایه»به « صمیمی»و « مهربان»در مثا  او  
 پیوندی مجازی از نوع تشخیص را نشان می دهد « قطره ها»و « رگبار»با « دار و ندار اویش را یکجا فرو آرند
ر دو سوی تصویر تنها در صورت شخصییت بخشیی بیر آنهیا     به ه« اجاقش کور»در نمونه زیر نیز اسناد ضرب ا مثل 

 قابل تصور است:
وو هر دستافرین آدمی، هر اوج و موج نور/ شیراب و شیعر و موسییقی / حیرام اسیت و اجیاقش کیور )در حییاط         

 (011کووک، 
 نمونه های دیگر در این زمینه:

 (35سبزه های تر وون طوطی شاد/ بوته های گل وون طاو  مست )زمستان، 
 (31سر ونگی از شو  سرشار )از این اوستا، 

 (15شب طوالنی پاییز / وو شبهای دگر دم کرده و  مگین )در حیاط کووک پاییز، 
 
در این دسته تشبیهاتی قرار می گیرند که رابطه ایا ی وجه شبه با مشبه و مشبه بیه  ییا هیر     آمیزش حواس:-2-2-4

 د  این تشبیهات به گروههای زیر تقسیم می شود:دو رکن تشبیه بر مبنای حسامیزی توجیه می شو
 
در این دسته تشبیهاتی قرار می گیرند که اگر وه رابطه حقیقی بین وجه شیبه و   آمیزش حواس در مشبه:-2-2-4-1

مشبه به را نشان می دهند اما در آنها اسناد وجه شبه به مشبه اسنادی استعاری مبتنی بر حسآمیزی است  یعنیی مشیبه   
 دو  را پر می کنند   ج 3و  3متعلق به یک حس و مشبه به متعلق به حس دیگر است  این نوع تشبیهات اانه های 

 نمونه زیر یکی از این موارد است:
گاه عاشق وار  وک نوجوان در دور دست برکه او  می اواند/ با صدایی وون بلور آبی روشین )آایر شیاهنامه،    

001) 
به عنوان دو ویژگی ای که محسو  به حس باصره است رابطه ای مبتنی بر حسیآمیزی  « آبی روشن»در تصویر فو  

 برقرار می کند « صدا»یعنی با مشبه 
 نمونه زیر را نیز می توان در این محدوده بررسی کرد:

 (000آسمان اامو / همچو پیغامی که کس نشنفته باشد بود )آار شاهنامه، 



 3/       اخوان ثالث بررسی وجه شبه در اشعار 

رابطه ای مجازی بر اسا  حیس آمییزی را   « آسمان»که متعلق به حس شنوایی است با « نشنفته باشد»در تصویر فو  
 گذارد به نمایش می 

 
این دسته تشبیهاتی را شامل می شود که رابطه وجه شبه با مشبه ضیروری و   آمیزش حواس در مشبه به:-2-2-4-2

یا مورد انتظار است و رابطه این رکن با مشبه به رابطه ای  یر حقیقی از نوع حسآمیزی را نشان میی دهید  ایین نیوع     
 ند جدو  گوتلی قرار می گیر 1و  7تصاویر در اانه های 

می تواند آمیز  حیوا  بینیایی و شینوایی را نشیان     « شعر»و « نام»و پاک به « روشن»در تصویر زیر اسناد دو صفت 
 دهد:

 (30-35بر او هر شب نثاری هست / روشن مثل نامش مثل شعر  پاک )در حیاط کووک پاییز 
 نمونه ای دیگر در این زمینه:

 (33اییز، دمش وونان حدیث آشنایش گرم )در حیاط کووک پ
 
این دسته مشتمل بر تشبیهاتی است که اسناد وجه شیبه بیه هیر دو    آمیزش حواس در مشبه و مشبه به:  -2-2-4-9

جدو  را به ایود ااتصیاص    1سوی تصویر اسنادی  یر حقیقی و مبتنی بر حسآمیزی است  این نوع تشبیهات اانه 
 یافت شد:می دهند  در شعر ااوان تنها یک نمونه از این نوع تشبیه 

 ( 34من این آواز پاکت را در این  مگین اراب آباد/ وو بوی با های سواته ات پرواز اواهم داد )زمستان،
آمیز  دو حس بینیایی و شینوایی و   « آواز»در ارتباط با « پرواز اواهم داد»ونانکه دیده شد در نمونه فو  وجه شبه 

 ویایی را نشان می دهد آمیز  دو حس بینایی و ب« بوی با ها»در ارتباط با 
 
 تشبیه معقول به محسوس -2-9
در این نوع تشبیهات در برای موارد با تجسم بخشی به امر معقو  و حسیی   تجسم بخشی به مشبه معقول:-2-9-1

در محور هم نشینی   -مشبه به-«  سنگها»به عنوان وجه شبه با « سنگین»کردن آن رو به روییم  ونانکه در نمونه زیر 
 اسناد مجازی است و با تجسم بخشی همراه است « اواب»ی آشنا و حقیقی داد اما اسناد آن به پیوند

 (17هین می پرسم از شما ای اوابتان وون سنگها سنگین )در حیاط کووک، 
که مشبه تصویر اسیت اسینادی اسیتعاری و بیا     « یاد»برای « دراشان و پاک»و «  طیف»در نمونه زیر نیز اسناد صفات 

 خشی همراه است:تجسم ب
با د  من وه می تواند کرد؟ یادت؟ / ای یاد من ز د  برده / من گرفتم  طیف وون شبنم / هم دراشان و پاک وون 

 (11باران )آار شاهنامه، 
 در تشبیهات زیر نیز وجه شبه، مشبه عقلی را به صورت محسو  تجسم سااته است:

 (71است شاید راهش را )در حیاط کووک، وزیادهای مدفون آواری وون بهمن سیاه/ برجسته 
 (11که شیرین است  م شیرین تر از شهد و شکر می کرد )از این اوستا، 

 (11د ش وون قله های برف پو  مرتفع سرد است )در حیاط کووک پاییز، 
 (001ای واپسین ایا  شب  وار سایه رنگ )زمستان، 

 
نیز از آنجا که شاعر احساسات و عواطیف درونیی ایود را    در این نوع تشبیه شخصیت بخشی به مشبه به: -2-9-2

به محی  پیرامون اود فرافکنی می کند از  رابت و زیبایی ااصی براوردارند  این تشبیهات که در آنهیا وجیه شیبه    
جیدو  گیوتلی قیرار     1و  7برای مشبه مورد انتظار یا ضروری است اما برای مشبه به جنبه ایا ی دارد در اانه های 
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از میت   »یرند  در نمونه زیر شاعر اندوه درونی اود را در پیر مر ی کور و سرگردان به نظاره می نشیند  جمله می گ
 شخصیتی انسانی می بخشد:« پیر مرغ»به عنوان وجه شبه به « و وحشت و اندوه آکنده است 

 (005است )آار شاهنامه،  یک می دانم د م وون پیر مر ی کور و سرگردان / از مت  و وحشت و اندوه آکنده 
 در تصاویر زیر نیز شاعر به گونه ای دیگر پدیده های بیرونی را با حا تهای درونی اود پیوند داده است:

 (44مسکین د م  رزان وو برگ از باد/ یا آتشی پاشیده بر آن آب/ ااموشی مرگش پر از فریاد )از این اوستا، 
 (005کووک، د م وون سایه مهتابیم  مناک )در حیاط 

به عنوان وجه شبهی که با پارادوکس نیز همراه اسیت بیه مشیبه بیه یعنیی      « ااموشی مرگش پر از فریاد»در مثا  او  
منتقیل  « سایه مهتابی»در واقع صفت اود شاعر است که به «  مناک»آتش، احساسی انسانی می بخشد و در مثا  بعد 

 شده است 
 
در این موارد مشبه یعنی امر معقو  و مشبه به یعنی امر محسیو  بیا   : شخصیت بخشی به مشبه و مشبه به-2-9-9

جیدو  گیوتلی را بیه     1وجه شبه به یکی از صفات و ویژگیهای گوهری انسان متصف می شوند  این تشبیهات اانه 
 یعنیی « یاد»به عنوان اصوصیات انسانی به « بی شکوه و  ریب و رهگذرند»اود ااتصاص می دهند  در تصویر زیر 

 یعنی مشبه به تشخیص می بخشند:« بر  و باد»مشبه  و 
 (13بی شکوه و  ریب و رهگذرند / یادهای دگر وو بر  و وو باد )آار شاهنامه، 

را به عنوان وجیه شیبهی مرکیب کیه     « فراایزد، فرو ریزد به ناپروایی اما اضطراب آ ود»در نمونه زیر نیز شاعر جمله 
فیواره ای  »و مشبه به محسو  یعنی « رویای پریواران»است به مشبه معقو  یعنی  دربرگیرنده صفات و افعا  انسانی

 نسبت می دهد:« رنگین کمان باران
و رؤیای پریواران / فراایزد فرو ریزد به ناپروایی اما اضطراب آ ود/ ونان فیواره ای رنگیین کمیان بیاران )در حییاط      

 (51کووک 
 د:تصاویر نیز نمونه هایی دیگر در این موردن

 (11بغضم در گلو وتری که می گشاید ونگ )از این اوستا، 
 (70گاهواره جاده هموار/ بر زمین اوابیده بود آرام و آسوده/ وون نوار سا خوردی پوده و سوده )از این اوستا، 

 (51د م گویی وو موج از اود گریزان است )در حیاط کووک پاییز، 
   (37افسرده ای دارد )زمستان، در شب دیوانه  مگین/ که وو دشت او هم د  

 
 تشبیه محسوس به معقول -2-4
در این موارد نیز شاعر به صورتی هنرمندانه مشبه محسیو  و مشیبه    شخصیت بخشی به مشبه و مشبه به:-2-4-1

جیدو  قابیل تطبییق     1معقو  را با صفاتی انسانی به عنوان وجه شبه بر هم پیوند می دهد  این نوع تصاویر با اانیه  
 تند:هس

 (000برکه وون عهدی که با انکار/ در نهان وشمی آبی افته باشد بود )آار شاهنامه، 
ارتباطی مجازی مبتنی بر تشخیص برقرار   میی کنید    « عهد»و « برکه»با دو سوی تصویر یعنی « افتن»در تصویر باال 

و  یر حسیی اسیت بیا وجیه شیبه      که امری معقو  « پریزادان»که امری محسو  است و « دراتان»در نمونه زیر نیز 
 تشخیص می یابند:« افته»و « مست» هایی وون

 (51یکی بنگر: دراتان با پریزادان مست افته می مانند )در حیاط کووک، 
 هم ونین است تصویرهای زیر:



 11/       اخوان ثالث بررسی وجه شبه در اشعار 

این شکسته ونگ بی قانون/ گاه گویی اواب می بیند اویش را در بارگیاه پیر فیروغ مهیر/    / ییا پرییزادی ونیان        
 (31رمست در ومنزاران پاک و روشن مهتاب می بیند )آار شاهنامه، س

همچو دیوی سهمگین در اواب / پیکر  نیمی به سیایه نییم در مهتیاب / در کنیار برکیه آرام/ اوفتیاده صیخره ای        
 (011پوشیده از گلسنگ )آار شاهنامه، 

 (13افسانه )از این اوستا، و نگاهم مثل پروانه در فضای باغ او می گشت / گشتن  مگین پری در باغ 
 
در این نوع تشبیهات وجه شبه برای مشبه ضروری و ییا میورد انتظیار اسیت امیا       تجسم بخشی به مشبه به:-2-4-2

برای مشبه به جنبه ایا ی دارد  به این صورت که مشبه به معقو  را به صورتی محسو  مجسم می سیازد  بنیابراین   
 ا پر می کند:جدو  گوتلی ر 1و  7تشبیه اانه های 

اندر وآویخته مثل د م فانوسی دود اندودی از دیرک / با فرو ی وون درو ی که   نخواهد کرد باور هیچ قصه باره 
 (77ساده د  کودک )از این اوستا، 

تشبیه شده است  در تشیبیه  « دروغ»و یکبار به « د »یکبار به « فانو  دود اندود»ونانکه دیده می شود در نمونه فو  
به که امری انتزاعی است تجسم می بخشد در حا ی که این وجیه شیبه بیرای مشیبه     « د »به « آویختن»وجه شبه  او 

را که مشبه بهی انتزاعیی  « دروغ»به عنوان وجه شبه، « فروغ»ضروری و یا مورد انتظار است  در تشبیه دوم نیز صفت 
 است به صورت امری حسی نشان می دهد 

 تجسم  می بخشد:« حمق ما مردم»به مشبه به معقو  یعنی « فراخ و ژرف»مجازی صفات در نمونه زیر نیز اسناد 
 (41)از این اوستا، گفت راوی: در قفاشان دره ای ناگه دهان وا کرد / به فراای و به ژرفی راست وونان حمق ما مردم 

 نمونه های دیگر در این مورد:
 در حیاط کوچک:

 (011ن دیوی تنوره کش تنوری تیره برایزد )بتو فدگردبادی سهمگین وز ااک/ ونا
 (31گر وه بیرون تیره بود و سرد همچون تر / قهوه اانه گرم و روشن بود همچون شرم )

 (000و من راشنده تر از اوابهای ااتران بودم )
 
 تشبیه معقول به معقول -2-5
این نوع تشبیه در شعر ااوان اندک یاب اسیت  امیا در برایی از نمونیه      تجسم بخشی به مشبه و مشبه به:-2-5-1

 1های این نوع تشبیه، وجه شبه در یک پیوند ایا ی هر دو سوی تشبیه را تجسم می بخشد  این نوع تشبیه نیز اانیه  
 جدو  را پر می کند:

 (004، از آشیان ساده روحی فرشته وار / کز روشنی وو پنجره ای از بهشت بود )زمستان
مشبه به معقو  تشبیه شده اسیت   « پنجره ای از بهشت»مشبه معقو  به « آشیان ساده روحی فرشته وار»در نمونه فو  

 با هر دو سوی تشبیه پیوندی ایا ی دارد و آنها را به صورت امری محسو  نشان می دهد « روشنی»وجه شبه یعنی 
 در نمونه های زیر نیز همین ویژگی دیده می شود:

 (17اد تو شیرین ترین عهد و عادت )در حیاط کووک، ی
مثیل گتبیی د  مین امشیب / آن شیب د  گتبیی        -کم کم سیاه می شد و تاریک و می گرفت / با طرح بیشه ای / 

 (73کاواک شیشه ای )در حیاط کووک، 
 
 وجه شبه ایهامی -2-1

 می بهره برده است  ونانکه در نمونه زیر ارتباط  ااوان در نمونه های نادری از تصاویر تشبیهی از وجه شبه های ایها
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ارتباطی حقیقی است  تنگ بودن برای ایمه مورد انتظار است اما همین « فضای ایمه»با مشبه یعنی « تنگ»وجه شبه 
 جدو  قرار می گیرد: 1  این نوع تشبیه در اانه Aمعنایی استعاری می یابد« سینه»وجه شبه در ارتباط با 

 (77ای وون سینه من تنگ )از این اوستا،  در فضای ایمه
 در نمونه زیر نیز همین ویژگی دیده می شود 

 (14وون من نیست او را نیز با شیرین و شکر کار )در حیاط،  ]مایا  [
برای مایا که نام طوطی است حقیقی است اما ایین وجیه شیبه در ارتبیاط بیا      « شیرین و شکر»در نمونه فو  دو واژه 

 به تصویر است در معنای ایهامی اود )نام دو معشوقه اسرو پرویز( به کار رفته است: که مشبه« من»
در نمونه زیر وجه شبه ایهامی بر عکس در ارتباط با مشبه معنایی ایهامی پیدا می کند و با مشیبه بیه پیونیدی حقیقیی     

 جدو  قرار می گیرد: 7دارد  این نوع تشبیه در اانه 
 (13انم / ریخته دیری است هر وه بودم یاد و بودم برگ )آار شاهنامه، وون دراتی اندر فضای زمست

وجه شبه مرکب است  در میان عناصیر متعیدد   « ریخته دیری است هر وه بودم یاد و بودم برگ»در تشبیه فو  جمله 
تیاب و  »یعنیی  به معنای ایهیامی ایود و   « من»واژه ای ایهامی است  این واژه در ارتباط با « برگ»این وجه شبه واژه 

 .که مشبه به تصویر است در معنای حقیقی به کار رفته است « درات»و در ارتباط با « توان
 
 نتیجه   - 9

تشیبیه مفصیل   010های ایا ی استفاده کرده است  ونانچه از مجموع  ااوان در بسیاری از تشبیهات اود از وجه شبه
دهید  ایین تعیداد بییانگر      ،وجیوه شیباهت اییا ی را نشیان میی     تشبیه  31که از آثار شاعر استخراج شده است تعداد 

درصد  از مجموع وجه شبه هاست  در نمودار  زیر نسبت میان وجوه شباهت حقیقیی واییا ی نشیان داده  شیده     11
 است  

 

 
 نسبت میان وجوه شبه حقیقی و خیالی -1نمودار 

جدید نشان داده شیده اسیت  اایوان  در تشیبیهات      در این مقا ه رابطه  وجه شبه با مشبه و مشبه به بر اسا  روشی
ها برجسته و شیااص اسیت اسیتفاده از     های ایا ی استفاده کرده است  آنچه در این وجه شبه ویژه اود از وجه شبه

آمیزد  از نظر فراوانی ،ایین   صفات و ویژگیهای انسانی است که صناعت تشبیه را در آثار ااوان  با تشخیص درهم می
هیای اییا ی    شود که این تعدادبرابر     از تشبیهات اسیت  دیگیر انیواع وجیه شیبه      تشبیه را شامل می 31ر نوع تصاوی

دهد  وجه شبه ایهیامی و وجیه شیبه     همچون اشعار دیگر شعرا تجسم و عینیت بخشی به مشبه و مشبه به را نشان می
ر نسبت میان این نوع صورتهای نشیان داده شیده   هایی دارد  در نمودار زی مبتنی بر حسامیزی نیز در آثار ااوان نمونه
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 19/       اخوان ثالث بررسی وجه شبه در اشعار 

 
 نسبت میان انواع وجوه شباهت خیالی -2نمودار 

 
 :منابع

 0733واپ بیستم ،تهران: نشر زمستان ، آخر شاهنامه،ااوان ثا ث ،مهدی ، -0
 0731، واپ پانزدهم ،تهران: نشر زمستان ،از این اوستاااوان ثا ث ،مهدی ، -5
 0735،واپ وهارم ،تهران: بزرگمهر ، ،در حیاط کوچک پاییزااوان ثا ث ،مهدی  -7
 0731،واپ پانزدهم ،تهران :مروارید ، زمستانااوان ثا ث ،مهدی ، -4
 0733،  واپ هفتم،تهران: آگه، صور خیال در شعر فارسیشفیعی کدکنی، محمدرضا، -1
 0731را،  واپ دوم، تهران: نشر میتبیان، شمیسا، سیرو ،  -1
  0734قم: هجرت،، واپ سومها )شرح فارسی کتاب مختصرالمعانی(،  کرانهعرفان، حسن،  -3
 ، واپ او  0731  تهران:سخن،  بالغت تصویرفتوحی رود معجنی، محمود   -3
انسیانی  نشریه  دانشکده  ادبییات و علیوم   «  بررسی وجه شبه در کلیات شمس»پورنامداریان،  تقی، امیرحسین ماحوزی   -1

   40-14 ، صص 33،تابستان  11دانشگاه تهران، شماره 
 

1-Goatly, Andrew, The Language of metaphor , London; Routledge 1998 
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