
 نظم و نثر فارسی )بهار ادب(ماهنامه تخصصی سبک شناسی 
 1علمی

 57پیاپی  شماره-1399همن ب -شماره یازدهم–سال سیزدهم 
 

بررسی انواع استعاره از نظر دستوری و ساختمانی در اشعار سیمین 

 بهبهانی براساس الگوی خسرو فرشیدورد
 (21-50)ص 

 4ماحوزی امیرحسین، 3محمود طاووسی ،2مونا سادات عقیلی
 97بهمنتاریخ پذیرش قطعی مقاله:      97دیتاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
بررسیهای  استعاره به عنوان یکی از مهمترین صوربیانی در بین همۀ ملتها، بخش مهمی از

ورت صاهل ادب و زبانشناسان را به خود اختصاص داده است.محدودۀ شناخت و بررسی این 

ر شناسان مفسران، متکلمین و شعادبی را در شکل كالسیک آن باید در آراء قرآن شناسان و 

 عرب و در شکل جدید و معاصر آن در نظریات زبانشناسان جستجو نمود.

ین فن بیانی از سوی دیگر، استعاره پیوندی ناگسستنی با دیگر فنون بیانی و ادبی دارد، ا

ا صور خیال ب ، از یکسو با تشبیه و از سوی دیگر با مجاز كنایه مرتبط است. اما ارتباط این

ست، ادستور و نقشهای دستوری نکتۀ مهم دیگری است كه از سوی ارباب فن پنهان مانده 

یش به خو« ادبیات و نقد ادبی»تا كنون تنها خسرو فرشیدورد در جلد دوم كتاب دربارۀ 

 نقشهای دستوری تشبیه و استعاره اشاره كرده اند.

ری در استعاره ، در این پژوهش سعی شده ضمن بررسی و نقد فقدان مباحث دستو

رار گیرد و ارتباط انواع استعاره با دستور و نقشهای دستوری مورد كنکاش و نقد و تحلیل ق

 نقشهای دستوری انواع استعاره در اشعار سیمین بهبهانی استخراج و تحلیل گردد.
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Investigating the types of metaphors in terms of grammar and 

construction in Simin Behbahani's poems 

Based on the pattern of Khosrow Farshidvard 
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Abstract 

Metaphor, as one of the most important forms among all nations, has 

been an important part of the studies of literary scholars and linguists. The 

scope of recognizing and examining this literary form in its classical form 

should be in the views of Quranologists and commentators, theologians 

and poetry. Arab scholars, in its new and contemporary form, sought the 

views of linguists. 

Metaphor, on the other hand, is inextricably linked to other expressive 

and literary techniques. But the connection between these imaginary forms 

and grammatical instructions and roles is another important point that has 

been hidden by the master of art. . 

In this research, while examining and criticizing the lack of 

grammatical issues in metaphor, the relationship between different types 

of metaphors with grammar and grammatical roles should be explored and 

criticized, and grammatical roles of metaphors in Simin Behbahani's 

poems should be extracted and analyzed. 

 

Keywords: metaphor, Simin Behbahani, grammatical role, Khosrow 
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 بیان مساله-1

بد. شاعری كه میخواهد تجربۀ یک روز مییاتجربه تا حد زیادی از طریق حواس انتقال »

ای از ادراكات حسی خود را برای خواننده ارائه نماید. بهاری خود را بیان كند، باید گزیده

بدون این كار، احتماالً قادر نخواهد بود كه عواطف و احساسات خود را بروز دهد. بنابراین 

یعنی آكنده از صور خیال. صور خیال را زبان شاعر باید احساسیتر از زبان معمولی باشد، 

صورت مستقیم حواس میتوان ارائۀ تصویر ذهنی از طریق تجربۀ حسی تعریف كرد. شعر به

ما را از طریق وزن و آهنگی كه ما در هنگام بلند خواندن آن بطور طبیعی احساس میکنیم، 

ریق ارائۀ تصویر صورت غیر مستقیم از طریق تصویر سازی، یعنی از طجلب میکند اما به

 (.46-45شعر و عناصر شعری، پرین:«) خیالی از تجربۀ حسی، این كار را میکند.

اند صورخیال را جوهر غالب كسانی كه از دیدگاه فلسفی و منطقی به شعر نگریسته»

شعر را كالم  "ارسطو"اند و در همۀ كتابهای دورۀ اسالمی تحت تأثیر اصلی شعر شمرده

(. آنچه 28صورخیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: «) اند تخیل دانسته مخیّل و بنیادش را

( میخوانند در حقیقت مجموعۀ امکانات بیان هنری است imageناقدان اروپائی، آن را ایماژ)

كه در شعر مطرح است و زمینۀ اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی، رمز و 

(. تخیل به معنی خیال و تصویر و 10ذهنی میسازد)همان:های مختلف ارائۀ تصویرهای گونه

( و مراد از خیال كوشش 37نمای چیزی را در اندیشه و ذهن دیگری آفریدن است)همان:

 كه است روشن ذهنی شاعر و تصرف ذهن اوست در نشان دادن واقعیتهای مادی و معنوی؛

 در كه میکند استفاده ایهپدید و عنصر از خویش هایاندیشه و افکار بیان برای كس هر

 با متناسب شاعری هر همچنین داشته باشد . آگاهی آن از ایگونه به یا اوست دسترس

 وی كاربردهای رهگذر از و خیال میزند عناصر گزینش به دست خویش احساس و اندیشه

  .یافت دست وی احساس و اندیشه دنیای به میتوان

 ظرافت و است شاعران و ادیبان هایاندیشه و افکار بیان برای ظریف طرحی زبان ادبی

 از است. بیان و معانی علم دقیق بستن كاربه و ادبی هایآرایه كارگیریدرگرو به زبان این

« بیان»است كه در بالغت قدیم در دانش  صورخیال مورد این استفاده در مورد ابزار مهمترین

یابد؛  گوناگون،تحقق انحنای به میتواند مختلف به طریق واحد معنای ادای»طرح شده است. 

 و تشبیه است؛ یعنی صورخیال ادبی است، سبک خاص آنچه ایجاز، اطناب، تأكید؛ اما با

است. )بیان ،  و استعاره تشبیه بحث مهمتر از همه كه نماد... و كنایه و مجاز و استعاره

 (.1شمیسا: 

ادیبان،در كتب بالغی فارسی و عربی به اهمیت صورخیال تاكید فراوانی داشته اند، اما 

چه در این كتب و چه در كتب دستوری، به نقش دستور زبان در شکل گیری صور خیال و 

ارتباط آن با علوم بالغی اشاره ای نشده است. در دورۀ معاصر تنها خسرو فرشید ورد در كتب 
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 عناصر دستوری در صورخیال و مباحث بالغی پرداخت. خویش به بررسی دقیق

در این مقاله، سعی داریم به بررسی استعاره از نظر دستوری براساس الگویی كه فرشیدورد 

 خویش ارائه داده اند،بپردازیم.« دربارۀ ادبیات و نقدادبی»در جلد دوم كتاب 

 اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق  -1-1

عاطفه پیوند دارد و از سوی دیگر با  ارتباط كلمات در قالب شعر از سویی با خیال و 

دستور شکل میگیرد.با وجود پرداختن محققان به نقش عاطفه و خیال در شعر، به نقش مهم 

دستور و اركان دستوری در شکل گیری شعر تا كنون پرداخته نشده است.در این پژوهش 

ال نقش دستور در شکل گیری این صورت برآنیم تا به بررسی نقشهای دستوری استعاره و اصو

 خیال در اشعار بهبهانی بپردازیم.

 روش تحقیق -1-2

توصیفی است كه به شیوۀ كتابخانه ای -این تحقیق ، از نوع بنیادی و به شیوۀ تحلیلی

صورت میگیرد.بدین ترتیب كه پس از مطالعۀ اشعار سیمین بهبهانی به عنوان متن اصلی، 

استعاره در اشعار وی با استفاده از الگوی خسرو فرشیدورد در كتاب نقشهای دستوری انواع 

 مورد استخراج و تحلیل قرار میگیرد.« دربارۀ ادبیات و نقد ادبی»

 پیشینۀ تحقیق  -1-3

در مورد استعاره و موضوع زیبایی شناسی آن تحقیقات فراوانی صورت گرفته است، اما 

خلق صور خیال، متاسفانه تا كنون تحقیقی با وجود اهمیت مسائل دستوری و نقش آن در 

در مورد نقشهای دستوری صور خیال) و از جمله استعاره( انجام نشده است. در همۀ كتب 

بالغی عربی و فارسی از قدیم تا به امروز، به استعاره از دید دستوری و سهم دستور زبان در 

را نخستین كسی دانست كه شکل گیری استعاره پرداخته نشده است ؛شاید بتوان فرشیدورد 

با دید دستوری به تمامی مباحث بالغی من جمله استعاره نگریسته است. تنها تحقیقاتی در 

حیطۀ زبانشناسی جدید در مورد استعاره ) مانند استعارۀ دستوری و استعارۀ مفهومی( وجود 

 دارد كه با موضوع تحقیق ما بی ارتباط است.

 تعریف استعاره  و انواع آن:-2

مشتق شده است.وقتی كلمه ای « حمل كردن بر چیزی»استعاره از فعل یونانی به معنی

به شکل استعاری به كار میرود،مجموعه ای از ارجاعات بر مجموعه ای دیگر حمل میشود.به 

دو مشخصۀ « آسمان در صبح تولدش شادمانی میکند»طور مثال در این شعر از وردزورث

 ,Bradford, stylistics ی حمل شده است.)انسانی به پدیده ای غیر انسان

routledge:15)  

ارسطو، استعاره را همان تشبیه میداند با اندكی اختالف)صورخیال در شعر فارسی، 

( زیرا استعاره و تشبیه هر دو برای مقایسه به كار میروند.اما تشبیه 107شفیعی كدكنی: 
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نیست و مقایسۀ موجود ، ضمنی و در همراه با ادات تشبیه است ولی در استعاره این گونه 

تر از ( استعاره، ذهنیتر، متراكمتر و پردازش یافتهPerrin, literature:610 كالم است.)

(  نزدیکتر است و سرشار از مضامین عاطفی و inner speechتشبیه است.به زبان درونی )

 ( 13اده: انگیزشی است و به تفکر بیشتری نیاز دارد.) استعاره و شناخت، قاسم ز

تعاریف غربیان در این زمینه ، غالبا منطبق بر تعریف ارسطو است كه استعاره را دادن 

نامی یا چیزی یا ارائۀ توصیفی دربارۀ چیزی میدانند به نحوی كه آن نام یا توصیف به طور 

 ( 11قراردادی یا به شکل متعارف،به چیز دیگر متعلق باشد.)همان:

ابزاری است كه به كمک آن میتوان تصاویر مکرّر را به تصاویری استعاره یکی از قویترین  

تازه و نو تبدیل كرد. ما میتوانیم به كمک استعاره، برای چیزهایی كه پیرامون ما قرار دارند 

اسمهای جدید بگذاریم. برای معشوق ماه و برای چهره گل و برای دنیا كاروانسرا و ... و با 

 وری كنیم.چنین اسمهای تازه از تکرار د

تشبیهی است كه یکی از طرفین تشبیه )مشبّه  یا مشبه به( حذف در واقع ، استعاره 

ادعای همسانی چیزی با چیز دیگر است. یا میتوان استعاره را شده باشد. به عبارتی دیگر 

تشبیهی فشرده دانست و یا مجازی به عالقۀ شباهت ؛ در هر صورت استعاره كلمه ای است 

 كه در معنای واقعی خود به كار نرود تا غرض خاصی را ایجاد كند . 

استفعال است یعنی استعاره در لغت مصدر باب » استعاره را میتوان چنین تعریف نمود 

عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری، زیرا شاعر در استعاره، واژه ای را به عالقۀ  

 ( 153: 1381)بیان ، شمیسا « مشابهت به جای واژۀ دیگری به كار میبرد.

نامیدن چیزی به نامی جز نام » برای استعاره تعاریف بسیار زیادی آورده اند از جمله : 

جانشین كردن كلمه ای برای چیزی » یا « امی كه جای آن چیز را گرفته باشد.اصلیش، هنگ

استعمال عبارت در موردی كه غیر از اصل » یا « كه پیش از این بدان شناخته نشده باشد 

انتقال دادن معنایی است از لفظی به لفظی دیگر به مناسبت مشاركتی كه » یا « لغوی باشد 

 (  110و 109شعر فارسی، شفیعی كدكنی: )رک: صورخیال در « دارند. 

های اصلی صور خیال و از عوامل مهم زیبایی شناسی شعر شمرده استعاره یکی از شاخه 

میشود كه تأكید تأثیر ایجاز و برجستگی تصاویر شاعرانه را افزایش میدهد . در سیاختار 

به دو دستۀ كلی تقسیم  اسیتعاره فقط مشبه و ییا مشبه بیه ذكیر میشیود و از این رو آن را

 میکنند : 

 استعارۀ مصرّحه :-2-1

آوردن واژه ای به جای واژۀ دیگر به عالقۀ مشابهت و یا تشبیهی « استعاره مصرحه» 

است كه از آن فقط مشبّهٌ به باقی مانده باشد. كزازی در تعریف استعارۀ مصرحه مینویسد: 

استعاره ای است كه بنیاد آن، در سخن، بر مستعارٌمنه یا مانسته )مشبه به(است. به سخنی »
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دیگر، اگر سخنور مانسته)مشبه به( را در سخن بیاورد و ماننده)مشبه( را وانهد، استعاره ای 

 واگردان گزیریۀ آشکار را به كار برده است. آنچنانکه نوشته آمد، درین گونه از استعاره از نشان

 .(99   :كزازی،زیبا شناسی سخن) «نیست.

جای یی بهكار بردن واژهبه»شمیسا و همایی نیز تعریفی مشابه از استعارۀ مصرحه دارند: 

واژۀ دیگر)با قرینه( به عالقۀ مشابهت است، یا تشبیهی است كه از آن فقط مشبّهٌ به به جا 

تصریحیه یا محقّقه یا تحقیقیه  مانده باشد... به این نوع استعاره، استعارۀ مصرّحه یا

آن است كه فقط مشبّه به در لفظ آمده و منظور گوینده ( » 165بیان، شمیسا:«)میگویند

 (165-164مشبّه باشد .) فنون بالغت و صناعات ادبی ، همایی:  

 استعارۀ مکنیه یا بالکنایه :-2-2

د و به همراه آن یکی از در استعارۀ  مکنیه بر خالف استعارۀ مصرّحه، مشبّه باقی میمان

صفات و مالئمات مشبّهٌ به كه عموماً جاندار است، ذكر میشود. در صورتی كه مشبّهٌ به حذف 

یاد میشود. البتّه دكتر سیروس « تشخیص » شده ،انسان باشد از این استعاره با عنوان 

وان آن را باشد با مسامحه میت« حیوان » شمیسا اعتقاد دارند كه اگر مشبّهٌ به محذوف 

های دیگر مشبّه را ذكر در این نوع استعاره بر خالف انواع استعاره»تشخیص قلمداد كرد. 

به را و آن را در دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه میسازند و سپس برای میکنند نه مشبّهٌ

( را كه این تخییل به خواننده منتقل شود یکی ازصفات یا مالئمات آن جاندار )مستعارٌمنهآن

 (.179-178)بیان، شمیسا:« در كالم ذكر میکنند؛ مثل دست روزگار

بنابراین ،اسییتعارۀ مکنیه یا بالکنایه به دو دسییتۀ اصییلی و انواع فرعی دیگری تقسیییم   

 میشود :

استعاره ای است كه مشبّه به حذف شده در آن انسان       الف ( استعاره مکنیۀ تشخیص :   

 است .   

ستعاره در فعل :   ای اسییت كه در آن فعلی انسییانی به غیر انسییان نسییبت داده  اسییتعارها

 میشود .

صفت :     ستعاره در  سانی           ا صفت ان سان،  ست كه در آن به موجودی غیر ان ستعاره ای ا ا

 نسبت داده میشود .

نوعی از استعاره است كه در آن اسمی كه متعلّق به انسان ) مشبّهٌ به( اضافۀ استعاری : 

 اده میشود .است به غیر انسان نسبت د

گاهی استعارۀ مکنیه به صورت منادا ذكر میشود . كه مشبه در آن استعارۀ مکنیۀ منادا : 

 انسان نیست ولی مورد خطاب قرار میگیرد .

این نوع از استعارۀ مکنیه، مشبه به در آن غیر انسان ب ( استعارۀ مکنیۀ غیر تشخیص : 
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 است . 

 نه انسان. این نوع استعاره فعل استعاره شده استدر استعاره در فعل یا استعارۀ تبعیه : 

 استعاره در صفت است .استعاره در صفت : 

 بحث و بررسی  -3

یقیه از استعارۀ حق» فرشیدورد، استعارۀ مصرحه را از اقسام مجاز میداند و مینویسد:

به به) مثالً نرگس( اقسام مجاز است، نهایت مجازی كه عالقۀ آن مشابهت است؛ زیرا مشبه

را مشبه كه جای مشبه) مثالً چشم( به كار میرود، درحالیکه استعارۀ مکنیه، مجاز نیست؛ زی

به به كار نمیرود، بلکه در كالم مراد خود اوست، نهایت آنکه رنگ باقی میماند به جای مشبه

بیات و نقد دربارۀ اد« .) تشبیهی بخود گرفته است.همانطور كه خود تشبیه نیز مجاز نیست. 

 (449: 2بی، فرشیدورد، جاد

د. سپس فرشیدورد، ابتدا استعاره را به دو نوع حقیقیه) مصرحه( و مکنیه تقسیم میکن

ارۀ مصرحۀ پس از تعریف استعارۀ مصرحه، آنرا به دو شکل اصلیه و تبعیه تقسیم میکند؛ استع

« فعل»روه و استعارۀ تبعیه را نیز به دو گ«  گروه اسمی»و «  اسم»اصلیه را به دو گروه: 

 تقسیم بندی میکند.« صفت»و

 اسم 

 اصلیه                                 

 گروه اسمی استعارۀ مصرحه

 

 فعل                                

 تبعیه                              

 صفت 

استعارۀ مصرحه از نظر دستوری و ساختمانی در اشعار سیمین بهبهانی،  -3-1

 براساس الگوی فرشیدورد:

از نظر فرشیدورد، استعارۀ مصرحه از نظر بسامد، بیشتر شامل اسم و گروه اسمی میشود 

استعارۀ » و تعداد كمی از استعارات مصرحه در شکل فعل و صفت وجود دارد. او مینویسد: 

ی فعل به دیگر ، بیشتر اسم یا گروه اسمی است، ولمصرحه از نظر دستوری، مانند هر مشبه

نیز گاهی استعاره میشوند. اگر لفظ استعاره، اسم یا گروه اسمی باشد،  1،صفت و جمله

اند  اند و اگر فعل و صفت باشد آن را استعارۀ تبعیه گفتهپیشینیان آن را استعارۀ اصلیه نامیده

                                                      
شینیان، قابل انطباق             -1 ستعارۀ مركب پی ستعارۀ تمثیلیه یا ا ستعاری، با ا سمی ا ضی از گروههای ا جمله و بع

 (  449: 2است.) دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد، ج
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 (449: 2.) دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد، ج

 

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه -3-1-1

 استعارۀ اصلیه از نظر دستوری، اسم یا گروه اسمی است. 

قطره قطره شمردم در دكۀ كتابفروشی)  الماس- استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم:

1030 ) 

غزال نفرت و محبت بود/ انزجار و لذت بود/ با  استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع گروه اسمی:

 ( 847مُرده در بیابانی)  /نقشیخوش

 

  اسم 

                                

 صفت و موصوف اصلیه

 

 صفت به صورت جمله گروه اسمی                                

                              

 مضاف و مضاف الیه 

 

 اسم+ وابسته 

 نقشهای دستوری استعارۀ مصرحۀ اصلیه-3-1-1-1

ای نکرده است، اما با تتبع در فرشیدورد به نقش دستوری استعارۀ مصرحۀ اصلیه، اشاره

 دیوان سیمین بهبهانی، برای این استعاره، نقشهای دستوری زیر یافت شد: 

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم، در نقش فاعل: 

 ( 277از خون میرود)  جوییاز دو چشمم -

 ( 1000هست)  شرره / اینجا بر سینه دستی نهادی/ یعنی ك-

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم، در نقش مسندالیهی: 

 ( 1028/ زیر دو منحنیِ ابرو )  نورشدو اختر بیلرزان -

در جایگاه مسندالیهی آمده است و قرینۀ این استعاره، جملۀ « نوردو اختر بی» استعارۀ اصلیۀ 

 است. « زیر دو منحنی ابرو» 

 ( 1043خاكسترافشان چرا شد؟) /پیچتپیچابریشم -

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم، در نقش مفعول: 
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 ( 1091ببارد )  زندگانیخوشا به اعجاز ابری/ كه 

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه و در نقش مفعول به كار رفته است. « زندگانی»

 ( 1146را )  خطنه قبول خاطرم نیست/ میتوان شکست 

 است.« زندگی»استعاره از « خط»

 ( 27نزدیک خرس پیر نشاندم)  / را مشکین غزال چشم سیه-

 ( 27نچیدی)  گل شکفتهاز هیچ باغ و هیچ گلستان  / اینسن -

 (   41را/ پایمال عشق كوتاهم كنی)  غنچۀ پژمردهباز كن، كان -

 ( 83ز چشم)  خونببارید مادر بسی 

  استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم، در نقش متممی:

 ( 1121نیست)  شرریزار خشونت/ خالی از بیشه-

زاری تشبیه كرده، سپس همین تشبیه ) جمله( را قرینه برای شاعر ابتدا خشونت را به بیشه

 است. ، قرار دادهكه در نقش متممی به كار رفته« شرر»فهم استعارۀ 

 ( 1043آمد زوالی)  آتشگویا كه از گشت دوران/ بر -

حۀ اصلیه، در معنای سرخی و زیبایی چهره و در نقش متممی آمده استعارۀ مصر« آتش»

 است. 

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع گروه اسمی: 

استعاره اگر گروه اسمی باشد، ممکن است از صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه یا از اسم 

 باشد:و هر وابستۀ دیگر آن تشکیل شده

 صفت و موصوف: 

 ( 255این چنین در دست اهریمن نبود)  /کسلیمانی نگین تابنااین -

 استعاره از همسر دوم برای اهریمن)مرد( است.« نگین تابناک سلیمانی»

ز بس كه دوزخی اژدر/ فکنده ز آسمان بر سر/ زمین به جا نمیبینم)  /عقاب آهنین پیکر-

1104 ) 

 خم شد/ آن روی خندان دژم شد  ناژوی مغرور-

 ( 1043حتی نداری هاللی )  /بدر كاملدر سلخ از آن 

 الیه:مضاف و مضاف

 ( 1041خط افتاد)  لوح مرمرچون شد ترا حیف و صد حیف/ بر -

 اسم+ وابسته: 

 ( 1146میزنی قدم به اجبار)  /این دو نقطهدر میان -

قرار « مرگ و زندگی»اسم و وابسته است كه استعارۀ مصرحۀ اصلیه برای « این دو نقطه»
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 گرفته است.

 ( 408منظر نکردی)  /زین باغ پُر گلیادت به هر شعر/ منظور من بود/ 

ای است كه در جایگاه استعارۀ اصلیه برای اشعار شاعر اسم و وابسته« زین باغ پر گل» تركیب

 قرار گرفته است. 

 ( 27، لطف و گرمی و خوبی / از انگشت پای تا به سرش بود) یک باغ-

 به كار رفته است.« مقدار بسیار زیاد» اریدر معنای استع« یک باغ» تركیب

 

 استعارۀ مصرحۀ تبعیه-2-1-3

ای غیر از اسیییم باشییید، اسیییتعارۀ تبعیه نامیده   اگر اسیییتعاره، صیییفت یا فعل یا كلمه

 میشود.بنابراین استعارۀ تبعیه بر دو قسم فعل و صفت ، تقسیم میشود: 

  

 فعل                                 

  یهاستعارۀ تبع

 صفت 

                                 

   

 استعارۀ مصرحۀ تبعیه از نوع فعل:-3-1-2-1

 ( 997) رسیددلم، میوه شد، -

سیمین بهبهانی، ابتدا با تشبیه دل به میوه، اولین تصویر شاعرانه را ساخته و بعد با 

 برای دل، استعارۀ تبعیه به كار برده است. « رسید»استفاده از فعل

 ( 1137مرا نتواند)  شعرجسم مرا بتواند/  /كشتنگفتی چرا نکُشندم/ زیرا هرآن كه به -

به كار رفته و « از رونق انداختن»برای شعر، مجازی و در معنای « كشتن»كاربرد فعل

 استعارۀ تبعیه ساخته است.

 ( 973آتش/ به سینه و شبستانم)  مُردعشق و  فسرد-

برای آتش، استعارۀ تبعیه و در معنای مجازی از « دنمُر»برای عشق و « فسردن»افعال

 ند. ابین رفتن و خاموش شدن به كار رفته

 ( 460به شام تار، تویی)  بخنددای كه ستاره-

ارزش بی»را در معنای مجازی « خندیدن» بهبهانی پس از تشبیه یار به ستاره، فعل

 است. قرار داده و استعارۀ تبعیه ایجاد كرده«  دانستن

 ( 404ماه)  میوه آردخورشید / تا بمانیم و  گل كندتا نمیریم و -
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برای ماه « میوه آوردن» برای خورشید در معنای طلوع كردن و فعل« گل كردن» فعل

 در معنای تابش یا نمایان شدن، استعارۀ تبعیه است. 

، اخوكهبا  /دندان و شاخ آزمودنای كه چه؟ تا ببینی/ اوج فساد و تباهی/ مانده-

 ( 1084؟ ) كرگدنها

برای انسان در معنای استعاری و در نوع استعارۀ تبعیه « دندان و شاخ آزمودن» فعل

 فعلی به كار رفته است، از سوی دیگر خوكها و كرگدنها نیز استعارۀ اصلیه به شمار میروند. 

 ( 1015) میمیردصدای كیست كه -

 ( 391) مُرددل مرد و درو شعلۀ رقصان غزل -

به صورت استعاری به كار رفته است و استعارۀ « غزل»و « صدا» برای « مردن »فعل

 است.تبعیۀ فعلیه را ایجاد كرده

 ( 1059من)  افتادنام تیشه مزن! / حیف است بر ریشه-

 برای انسان، بصورت استعاری به كار رفته و استعارۀ تبعیه ساخته است. « افتادن»فعل 

بارم/ بگذار درخت رنگینی/ پُر خوشۀ ارغوان باشم) دركام شکر نمی ثمر نمیآرم/هرچند -

1007) 

 برای انسان، ازنوع استعارۀ مصرحۀ تبعیه است. « ثمر آوردن» فعل

 ( 43نگاهت را فروغی از امید است)  /میدرخشدغروری در جبینت 

 به صورت استعاری به كار رفته است. « غرور»برای « درخشیدن»فعل

 ( 277)فسردش پنهان در درونم آت-

در معنای استعاری: خاموش شدن به كار رفته است و آتش پنهان نیز « فسردن»فعل

 استعارۀ اصلیه از عشق است. 

 ( 278) زنده نیست هایمنغمهوه كه دیگر -

 است.استعارۀ تبعیه ایجاد كرده« نغمه»برای « زنده بودن»كاربرد فعل

 ( 1145نه )  به تلخی/ پیر میشوم ، چرا میرودعمر -

 ( 1144) چشم بگشودای بود / از هر كناری چشمه اتفاقیهر 

 

 استعارۀ مصرحۀ تبعیه از نوع صفت: -3-1-2-2

گاه نمیتوان دوصفت را به هم تشبیه كرد، اما میتوان یک صفت را استعاره برای هیچ

كه به ترتیب « فقر سیاه»و « غم تلخ»در گروه: « سیاه»و « تلخ»صفت دیگر قرار داد؛ مانند 

 به معنای ناراحت كننده و شدید است. 

 ( 53ام) زندگانی دیده تلخمن، در این نقش و نگار دلفریب/ راز -
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 از نوع استعارۀ تبعیه است. « راز»برای « تلخ»اربرد صفتك

 ( 57غم داشت.)  تلخیمستی او رنگ درد و -

 به كار رفته است. « ناراحت كننده»برای غم، استعارۀ تبعیه و در معنای « تلخی»صفت 

 ( 21خویش)  بیرنگیبده آن قوطی سرخاب مرا / تا زنم رنگ به -

به كار « تعلقی و وارستگیبی» ستعارۀ تبعیه و در معنایبرای خودِ شاعر، ا« بیرنگی»صفت

 رفته است.

 ( 1140مهربانیم)  كشتۀبا قهر چه میکشی مرا / من -

 در معنای : مشتاق، استعارۀ تبعیه ایجاد كرده است. « كشته»صفت

 ( 1140ام) خزانیخبر/ از دست و دلِ مست است و ملنگ و بی

 در بیت فوق برای دل، در معنای مجازیِ فرسوده و پیر به كار رفته ست. « خزان» صفت 

 (1116نگاه به روزی دگر كنم)  /غلیظو با نفرتی 

 استعارۀ تبعیه و در معنای فراوان به كار رفته است. « غلیط» صفت

 ( 1118چه میسازی)  چوب خشکو نمیدانم/ كز  –كنون  خشکم-

طراوت، به كار رفته و استعارۀ ن، در معنای مجازی افسرده و بیبرای انسا« خشک» صفت

 نیز استعارۀ مصرحۀ اصلیه است. « چوب خشک»تبعیه ساخته است. 

 ( 21ز دلتنگی خویش)  پژمردهبده آن روغن، تا تازه كنم / چهر -

 ( 54) اشپژمردهام آن طفل كارآموز را / با رخ در كودكی دیده-

 و رخ، در معنای استعاری به كار رفته است.  برای چهره« پژمرده»صفت

 ( 29)  آبداده از زهرمهمنفس،همنفس، مشو نزدیک/ خنجرم، -

 برای انسان، استعارۀ تبعیه است. « آبداده از زهر» صفت

در بسیاری از موارد، صفتی كه به صورت مجاز و استعاره به كار میرود، به موصوف خود رنگ 

عاره باشد نیز به مسندالیه یا یکی از متعلقات خود چنین تشبیهی میدهد و فعلی كه است

رنگی میبخشد و آنها را بدل به استعارۀ مکنیه میکند. ) دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد، 

 (451: 2ج

 

 قرائن استعارۀ مصرحه-3-1-2-3

است و تنها قرائن استعارۀ مکنیه را ای نکردهفرشیدورد به قرائن استعارۀ مصرحه اشاره

برشمرده است. اما با بررسی اشعار سیمین بهبانی در خصوص قرائن استعارۀ مصرحه، الگوی 

 زیر را میتوان ترسیم كرد: 
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 نمودار قرائن استعارۀ مصرحه

   

 فاعل 

    

 مضاف اسم   

 مضاف الیه      

 مفعول        

 متمم قیدی  قرائن استعارۀ مصرحه 

 فعل یا گروه فعلی 

 

   جمله 

 استعارۀ مصرحه به صورت اسم در نقش فاعل:  1قرینۀ

 ( 285شرح دوری)  كتیبه/ نوشته بر  میخ نوریبا صد هزاران  فلک

به ترتیب استعارۀ مصرحه از ستارگان و آسمان هستند كه « كتیبه» و « میخ نوری»

 برای شناسایی آنها و در نقش فاعلی آمده است. « فلک» قرینۀ 

 قرینۀ استعارۀ مصرحه به صورت اسم در نقش مضاف:  

 ( 448دیگر)  آهوانزار زلفم/ هرگز نشان نبیند از دستهایت در سبزه آهوی

 آهوی»است و قرینۀ آن به صورت مضاف:    « دست رقیب »یا « رقیب»ه از استعار « آهو»

 آمده است.« دست

 الیه:  قرینۀ استعارۀ مصرحه به صورت اسم در نقش مضاف

 ( 277، بی رنگ شد) منشاداب  غنچۀ

 به كار رفته است.« غنچه» در نقش اضافی ، قرینۀ استعارۀ اصلیۀ«  من»ضمیر 

 ( 83برباد رفت)  نوگل تازهپنداشتند/ كه آن  گمگشتهكه خویشان -

 قرینۀ استعارۀ مصرحه به صورت اسم در نقش متمم قیدی:  

را/ رشته رشت ز    خوردهكالف گرهمیخاردم/ تا  پشت جمجمه عاج نازک انگشت من /  

 ( 919هم واكنم ) 

صورت متمم قید     « خوردهكالف گره» ست كه قرینۀ آن به  ستعاره از افکار و رویاها ی:  ا

                                                      
 اند.  ها با عالمت تیره و قرائن با خط تیره مشخص شدهها، استعارهدر نمونه-1
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 آمده است.« پشت جمجمه»

شید ، در سیینه كسیی كه  - دارد/ به خاک ویرانۀ ما/ سیبک قدم    ماه، در آسیتین  /خور

 ( 1091میگذارد) 

به عنوان متمم قیدی، به عنوان قرینه برای استعارۀ « در آستین»و « در سینه»تركیبات

 اند. به كار رفته« ماه» و « خورشید» اصلیۀ 

 ( 1019، كبوتر جان)  چشم تربگشاید/ ز  چشمههزار -

شمه » ست و قرینۀ آن      « چ شدید ا شک  ستعاره برای ا شم تر »ا ست كه در جایگاه   « چ ا

 متممی آمده است.  

 قرینۀ استعارۀ مصرحه در نقش فعل :  

 ( 41را / پایمال عشق كوتاهم كنی)  غنچۀ پژمردهتا آن  بازكن*

این استعاره است، اگرچه میتوان قرینۀ « باز كن»و فعل« لب»استعاره از « غنچۀ پژمرده»

را نیز قرینۀ دیگر دانست كه خود نوعی استعارۀ تبعیه)از نوع صفت( محسوب « پژمرده»صفت

 میشود. 

 قرینۀ استعارۀ مصرحه به صورت جمله : 

 دل را برابرِ یاران / چون گُل به هدیه نهادم-

 ( 1136بچکاند)  گُلمدیوانه آن كه به تهمت/ خون از 

« گُل»ل، دل را به گل تشبیه كرده است و در بیت دوم، با حذف مشبه) دل( در بیت او

ای كه شنونده را به معنای استعاره هدایت میکند همان بیت را استعاره قرار داده است. قرینه

 نخست است. 

 ( 1132بچیند)  غنچهكو آنکه  /صد بوسه دارم و یک لب-

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه است و قرینۀ آن جملۀ پیشین است. « غنچه»

 

 استعارۀ مصرحۀ تبعیه از نوع فعل و صفت:

است، ولی در اشعار بهبهانی موارد یافت شد این نوع را فرشیدورد در الگوی خود نیاورده

 اند: كه در آن هم فعل و هم صفت، استعارۀ تبعیه قرار گرفته

 ( 1144) شتابان رنگینماوهام در انتظار عشق بودم/ 

شتابان »برای اوهام، استعارۀ تبعیه از نوع صفت و كاربرد فعل « رنگین»كاربرد صفت

 است. نیز استعارۀ تبعیه از نوع فعل ایجاد كرده« بودن

 

 نمودار الگوی نقشهای دستوری استعارۀ مصرحه  از منظر خسرو فرشیدورد
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 اسم                                                                           

 صفت و موصوف                                        اصلیه                              

 صفت به صورت جمله              

 مضاف و مضاف الیه                  اسمیگروه                                          

 اسم+ وابسته             استعارۀ مصرحه

 فعل                              

 تبعیه                             

 صفت                                               

استعارۀ مکنیه از نظر دستوری و ساختمانی در اشعار سیمین بهبهانی،  -3-2

 براساس الگوی فرشیدورد:

 آنچه استعارۀ مکنیه میشود به سه شکل اسم ، گروه اسمی و اسم مقید به كار میرود:  

 

 در نقش فاعل 

 در نقش مضاف الیه 

 در نقش مفعول اسم   

 در نقش متمم 

 گروه اسمی مکنیه 

 

 اسم مقیّد    

 استعارۀ مکنیه به صورت اسم:-3-2-1

 ( 1144 )چشم بگشودای بود/ از هر كناری چشمه اتفاقیهر -

به صورت استعارۀ مکنیه « چشم گشودن» اسمی است كه در جمله با فعل انسانی« اتفاق»

 ذكر شده است.

 (352) كفن میدوزم عشق از را، پیشه تقوا عقل یا-

 (780)شکارت جان مالقات/ سرخم رخم در نشسته -

 (530) ما پای بیهوده خیره چشم مرداب-

 (1017سوی من آمد، تنها ز ترس ترسیدم) عشقتا -

 ( 969هیچ نمیداند، كه چگونه حوصله میآری) سراب-
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 در شکل اسم  نقشهای دستوری استعارۀ مکنیه-3-2-1-1

ای كه به صورت اسم آمده است، در جمله مثل سایر اسمها به كار استعارۀ مکنیه

 میرود،یعنی فاعل،مضاف الیه و مفعول میشود.

 

 مکنیه به صورت اسم در نقش فاعل:استعارۀ 

 ( 1124رقص خواهد كرد/ از بعد سوگواری؟ )  خورشید-

 (632) است نبود و زبود/  فارغ قلندر/  برآتش نشسته/  عاشق سمندر-

 (129)است نشسته زیبا و فشرده هم به برفی/  من بار اندوه خاطر دشت پهن در-

 ( 953رقص) سایهدعا كرد و  شاخهبرآشفت و هو كشید،  باد-

 (  876به زمزمۀ آبش، چون گاهواره دهد تابش)   دریا-

تندرسیتت را ،به جنگ نادرسیتیها، شیهامت اسیت و پروا      شعر مگو سیخن ز بیماری، كه  -

 ( 1038نیست)

 (  917زد.) بوسه می آفتاببر گدار سینه برفی، -

 

 استعارۀ مکنیه به صورت اسم در نقش مضاف الیه: 

 ( 1113های او چه كنم ؟) با ناله /شب ای خفتگان در این دلِ-

 (927، ولی به خدا ، جز در هوای بام تو نیست ) دلپرواز -

 را ... روزنبر میکشد كه بلرزاند ،قلب گرفتۀ -

 ( 947را ) روزنزد ، پلک گشودۀ وقتی كه باد به هم می

 (202ت ، سرشک من آویخت )یادسحر به دامن -

 

 ر نقش مفعول:استعارۀ مکنیه به صورت اسم د 

 (180)بفرست ما دل به را خود یغماگر عشق

 استعارۀ مکنیه به صورت اسم در نقش متمم: 

 ( 1074گر مانده) جوشانی/ كه زمزمه كتریدریچه كه روشن شد/ امید كَرَم دارم / ز -

 استعارۀ مکنیه واقع شده است. « گریزمزمه» در نقش متممی و با قرینۀ « كتری»واژۀ 

«  چه باک؟»گفتم:«/ میسییوزی.»خوابیدم / خندید و گفت: آفتابدر زیر چادری از ابر / با -

 ( 1017و خندیدم.) 

تاب » یه   « آف عارۀ مکن نۀ آن      اسیییت مده اسییییت و قری كه در نقش متممی آ ای اسییییت 
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 است.« گفتن«و « خوابیدن» ،«خندیدن»افعال

 (1066 )  كشیدم یاران تصویر /زودباور دیده در

فعل و كلمات دیگری كه استعارۀ مکنیه شوند در اشعار سیمین بهبهانی دیده      جمله،صفت ، 

 نشد.

 

 استعارۀ مکنیه به صورت گروه اسمی:-3-2-2

هایی دارد،مانند:حرف اضافه، عددهای اصلی، اسم و گروه اسمی از لحاظ ساختمانی ،نشانه

گفتارهایی دربارۀ دستور هر، پسوندهای جمع،پسوند نکره، وزنهای خاص كلمات عربی و...) 

( استعمال اسم غیر مقیدی كه استعارۀ مکنیه شود در زبان فراوان 209زبان، فرشیدورد: 

 است ولی گروه اسمی و اسم مقید نیز گاهی استعارۀ مکنیه میشود.

 ( 880، چو در پرده در وثاقم محرم من ) منگولۀ ابریشم مناال -

 ( 971دویده بر پیرهن)دوازده چشمۀ خون، -

 

 استعارۀ مکنیه به صورت اسم مقید:  -3-2-3

،بگو هان، زنخُدای خانه كجا شییید، كز رخت غبار بگیرد، از دلت مالل           صفففحۀ عتیقه  -

 (  890براند)

 ( 1113زبان نشود) / یک لحظه بی سازِ پرشکایت مناین -

 ( 1016خوش خوش / به سوی دنج تو میراند)  خیال نازکِ من-

 (349) بود آفریده بهار و باغ هزار رنگ/  من شنایآ دیر دل ساده لوح بر-

 (431) هست هست خماری ما، فروش سرسودا در-

 (312) خواهم سری سبک دم یک ریخته برمرگ چو عنان سبک باد عنانی هم به-

 قرائن و لوازم استعارۀ مکنیه  -3-2-4

لوازم آن نامید. برای های استعارۀ مکنیه را میتوان استعاره در كالم قرینه میخواهد، قرینه

فهمیدن این كه كلمه ای در معنای اصلی خود به كار نرفته یا به عبارتی برای یافتن استعاره 

یاد میشود.قرینۀ استعارۀ مکنیه « قرینه » همیشه نشانه ای وجود دارد كه از آن با عنوان 

 بیشتر استعارۀ حقیقیه است جز در صورت ندا.

 

 مکنیهنمودار قرائن استعارۀ 

 مضاف                                                                       
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 متمم قیدی                                                                       

 اسم                        

 مفعول                                                                  

 متمم صفت                                                            قرائن

 فعل یا گروه فعلی 

 صوت) ندا( 

 صفت 

 قرائن و لوازم استعارۀ مکنیه از لحاظ دستوری شامل موارد زیر است: 

 اسم  

 (103) حسودم تند عشق كاش ای-

 (1113)نشود زبانبی لحظه یک /من پرشکایت ساز این-

 (748از كاسه برآرید) گل چشمسوی چمن نیشتر آرید ، -

 اسمی كه قرینۀ استعارۀ مکنیه میشود ،از نظر دستوری این حاالت را دارد:-

 

 مضاف  

مضاف به اسمی میشود كه استعاره شده است مانند دست روزگار ، پنجۀ مرگ . این گونه 

اند یکی از اقسام پر استعمال استعارۀ نامیدهها را كه در كتابهای دستور،اضافۀ استعاری اضافه

اضافۀ استعاری شاخه ای از استعارۀ مکنیه یا میتوان گفت خود استعارۀ مکنیه  مکنیه است.

به عبارتی دیگر یکی از  .ست كه یکی از ویژگیهای مشبه به، به مشبه اضافه میشوداای 

 .شود می ویژگیهای انسان )مشبه به( برای مشبه )غیر انسان( فرض

داللت كن/ كه پای تن توانا  دل پایمیپویی/ مگو كه پایِ پویا نیست/.....به  شعر پایبه -

 ( 1038نیست) 

 ( 1055تبه شد)  هسته مغزتعبیر خواب شکفتن/ در - -

 (1034بر در زد )غم  انگشت-

 ( 267پناهی نیست)  غم دستبه هركجا روم از -

 ( 1130) از بوسه مانده نشانی /شبمن و  گیسوانبر 

 گاه بین مضاف و مضاف الیه، جدایی افتاده است: 

 (1036) زانورا  سروشکسته     گیسو را  بیدگسسته 

خون چکید؟  رگهاشرا میان مشت، كه آیا افشرده است / كه چونان انار سرخ ، ز  دلم-
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(998 ) 

 گاهی مضاف مقید است:

 (  266، پناه نیست)پاكی  محبت دامنیا 

 

 متمم قیدی   

متمم قیدی از حرف اضافه و اسم یا گروه اسمی ساخته میشود،مانند:در خانه،با كمال »

 (46گفتارهایی دربارۀ دستور زبان، فرشیدورد: «) احترام

 (441)وارما باران اشک ،دم هر شسته را مردمک

 (855) برتنش پیچیده قهر به/  آتشین زنبور هزار/  سرش در چرخیده خشمز 

 (1009من، كه ظلم را رقم نزدی ....كه دم ز بیش و كم نزدی) عطارد، قلم به كف-

 مفعول  

 ( 1079بنماید)  چهره صبحچندی، دال، صبوری كن/ تا -

 است. در نقش مفعولی، قرینۀ استعارۀ مکنیه)صبح( واقع شده« چهره» واژۀ 

 (245) بجوی عشق فروغ صافم دل از چو بركه

 (473) را سرشت مقوا تکسوارهای این/  كن نگاه را ما كوكی رقصهای خوش

 ( 1017را بر من گشود سر تا پا ) آغوش آتشین( خورشید)-

 (1016را ، میان دخمه بپوساند) كتان لطیفش غم-

 

  متمم صفت 

 (973) پیوندی سخت برف چه /مانندی شیشه برف چه-

 (212) سوگرفت تو زچشم دلفریب شمع كاین-

 (496) مرطوب پاكیزه آبی این پهنه بر/  كوراست ظلمت این گوشه مگر خورشید-

 ( 310) را ما بهار كند چه پسندت بو و رنگ دل -

 بر دو پای فلزی خود، ایستاده به استواری، پسری جوان است ....ساعتم با دو دیدۀ چرخان،-

 ( 991) صولت عضالت سختش، در صالبت ساق و ران است.، 

 

 فعل یا گروه فعلی:   

 مکنیه به صورت فعل:قرائن و لوازم استعارۀ 

 /كردفاش مینه، آن غرور شکسته/ بی صدا گشته بیرون ز روزن/ پیش من یک به یک  اشک-

 ( 64گفت با من) آن چه دختر نمی
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 را در جایگاه استعارۀ مکنیه قرار داده است. « اشک»ای است كه قرینه« فاش كردن» فعل

 (  60) بست راهمی درد و غمبر سرشکم، -

ای اسییت كه شیینونده را متوجۀ كاربرد اسییتعاری برای درد و غم  قرینه« بسییتنراه » فعل

 است.شده

 ( 1021وان میوۀ نارس چیده آمد)  /نشکفته پژمرد، دوستیآن -

هستند. « پژمرد»و « نشکفته)شد(» ای است كه قرینۀ آن دو فعلاستعارۀ مکنیه« دوستی»

 است. « دوستی»برای  نیز، خود استعارۀ مصرحۀ اصلیه« میوۀ نارس»تركیب 

 ( 1145چرا نه)  پیر میشوممیرود به تلخی/  عمر-

 است. « پیر شدن» استعارۀ مکنیه واقع شده است و قرینۀ آن فعل«  عمر»

ست داردت ، دلمتمام - ست   ، تنمتمام  /دو ستار تو شمم بیا و به  /خوا قدم گذار/ كه این  چ

 ( 1134) در انتظار توستهمه 

به ترتیب برای دل ، تن « در انتظار بودن»و «خواستار بودن»، «دوست داشتن»كاربرد افعال

 اند. و چشم ، موجب ایجاد استعارۀ مکنیه شده

 ( 1118) سبکتازیدر باغ گل به  /شدجفت صبا می اندیشه-

 اندیشه را در جایگاه استعارۀ مکنیه قرار داده  « سبکتازی »و « جفت صبا شدن  »قرینۀ فعلی:

 است. 

 ( 1037) وامیز شعر روشنت  /میگیرد آبزالل  /شعری/ ز پاكی دلت  میخواند ماهبلورِ -

هایی هسییتند كه باعث ایجاد اسییتعارۀ مکنیه قرینه« وام گرفتن» و « شییعر خواندن» افعال

 اند.  شده« آب»و « ماه»برای 

غلیظ/ نگاه به را / ببینم و با نفرتی  آفتاب دهن كجیها/ كه هی سییحر از پشییت شیییشییه-

 (  1116روزی دگر كنم) 

 ( 44) سركشید و جان گرفت و زنده شدرنگ / همچو نقشی نیمه آرزویی-

در ؟ / با خندۀ شکفته ز مهرم/ پیوسته در گریز چراییغم آلود! / پیوسته  نگاهای شرمگین 

 ( 47) ستیز چرایی

  (50سرد)  نسیمی دامن بر او كشیدبر آب بركه چین و شکن افتاد/ -

 (155)ای گرفته اینسان كه تیره آسمان ای-

 (134)آزرد و رنجید خاطرم نازک كه-

 ( 454) بال نزد و گشت رها بسته، پر همت این-

 (190) نیافت راه سبز، راز اندرین/  سفید غبار آن مهتاب موج-

 ( 973) آتش مُردو  عشق فسرد-
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 قرائن و لوازم استعارۀ مکنیه به صورت گروه فعلی:

 های آن از قبیل مفعول، قید، متمم قیدی و مکمل است.از گروه فعلی، فعل و وابستهمراد 

 ( 1139)پای در هواست زمین و زمانبه غیر هوای تو در سرم/ -

ای اسییت كه موجب به وجود آمدن اسییتعارۀ مکنیه در  قرینه« پا در هوا بودن» گروه فعلی

 است. زمین و زمان شده

 ( 1143كه میلرزد ز هر باد)  بیدی/  حیران، نظر دارد به كارم-

را در جایگاه  « بید »، قید ، فعل و متمم قیدی است كه  «حیران، به كار نظر داشتن »قرینۀ: 

 استعارۀ مکنیه قرار داده است. 

از جنس خواب و  نخها كشیییده در سییوزن/ /مژگانمبا پلک نیمه باز امشییب/ خیل سیییاه -

 ( 1114بیداری) 

ای اسییت كه موجب ایجاد اسییتعارۀ مکنیه برای قرینه« زن كشیییدننخ در سییو» گروه فعلی

 است. مژگان شده

 ( 1080) رخ بیاراید خورشیدآن دم كه رخ بیارایی/ -

با تشکیل گروه فعلی، خورشید را در جایگاه استعارۀ « رخ آرایی:» فعل و وابستۀ آن، مفعول 

 مکنیه قرار داده است. 

 ( 1091) یشماردگذشته را مدانه/ ما دانه سرشک-

ستعارۀ مکنیه قرار          ستۀ آن) گذشته( با تشکیل گروه فعلی، سرشک را در جایگه ا فعل و واب

 است. داده

 ( 1030)  حریر نپوشی هاواژهترسم كه از نسیمِ نگاهی/ بر -

« هاواژه»ای است كه باعث ایجاد استعارۀ مکنیه برای قرینه« حریر پوشاندن» گروه فعلی

 استعارۀ مصرحۀ اصلیه است. « حریر» وی دیگر در همین قرینه نیز،  است؛ از سشده

 ( 1071) بر خزان گشوده دریبا سکوت و سکون/  سینه-

 است.قرینۀ استعارۀ مکنیه برای سینه آمده« بر خزان در گشودن»گروه فعلی

 ( 1055در آسمانۀ سنگی )  /پر نگشاید، فریاد-

 كار رفته است و استعارۀ مکنیه ایجاد كرده است. برای فریاد به « پر گشودن» گروه فعلی

 ( 1038كزو تو را محابا نیست)  /عنان بگرداندبگو  /تند میراندزا/ اگرچه ، مهیب و وحشتبال-

كه گروه فعلی محسوب « عنان گرداندن» و « تند راندن»های با كمک قرینه« بال»واژۀ

  میشوند، در جایگاه استعارۀ مکنیه قرار گرفته است.

كه آبسیییتن  دل به كدامین فریب، بسیییته  كه یک هفته پیش، مریم دوشییییزه بود /   ماه-
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 (773است)

 ( 998) نماندش نفس دگر؛ ز بس كه در قفس تپیدخستۀ مرا ..... دل-

 (440) فروش تقوا دل این ندارد رسوایی تاب

 (546) میکنم افشان نقره موی به كاری سیه كاین-

 (1057)خنکا بر بوسه میزند /تو سینۀ آجین شبنم-

 (1017) ریختزد، چشمش چه آتشی میدستش چه شعله ای می( آفتاب)-

وقتی قرینه، فعل یا گروه فعلی باشد، اسمی كه استعاره است، بیشتر در نقش فاعل فعل به       

 كار میرود:

 (1011 شد.)در سحر حل می شب- 

 

 صوت ندا   

انسان به كار میروند اگر با غیر جانداران های ندا ،چون در مورد خطاب به صوتها یا پسوند

بیایند؛ آن را در حکم انسانی قرار میدهند كه طرف خطاب و گفتگو است،بنابراین منادی 

 ،استعارۀ مکنیه میشود:

سایه   /چتر پیچک پرگل ای- سپیدت/ كو راه چاره كه ما را / در  شانی)   با عطر زرد و  ات بن

1131 ) 

 ( 1142 ، داد)اصفهان ای، اصفهان ای-

 (539) دودآباد خرابه ای/  زاد مطبخ كنیزک ای-

 (431)خشک هایساقه الغرتان، هایخامه ای-

 (1061) /جوانی هایدرخواب /بودی؟ كه پای به جاری /غزلخوان جویبار ای-

 (824) راه از میرسد كه مهمان/  دستم تهی دل ای آه-

 گاهی صوت ندا از جمله حذف شده است و قرینه در واقع، صوت ندای محذوف است: 

 ( 1104! باز هم سبزی؟ / چرا تو را نمیبینم) بهار-

به عبارت دیگر، اگر غیر جانداری بدون صییوت یا پسییوند ندا نیز منادی گردد ممکن اسییت  

 استعارۀ مکنیه شود.

 ( 1018جان) كبوترشکسته بال و خونین پر      بپر،بپر -

بنابراین اصییوال اسییم غیرجانداری كه منادی گردد خواه با صییوت و پسییوند ندا بیاید و خواه 

 مجرد از اینها باشد ممکن است استعارۀ مکنیه شود.

 گاه صوت ندا و صفت هر دو از قرائن هستند:  

 (264)چیست گرد كوچه گل شکفته ای تو نام-
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 (775)گر زمزمه سار چشمه ای/  زده شتاب تشنه من-

 گاه صوت ندا و فعل و گروه فعلی از قرائن هستند:

 بی بهای من ، غلتیده زیر پای من   اشک ای-

 ( 994)    دیگر نمیپسندمت، از چشمم اوفتاده ای

 

 صفت 

صفتهایی كه به معنی مجازی و استعاری به كار میروند به موصوف نیز رنگ استعارۀ 

بازیگر و بیمار در این گروهها: فقر سیاه، دل شکسته،  مکنیه میدهند مانند سیاه، شکسته، تلخ،

غم تلخ، چرخ بازیگر، چشم بیمار گه نشانۀ آن است كه فقر و دل به شیء محسوس و غم به 

خوردنی یا آشامیدنی و چرخ و چشم به انسان تشبیه شده است.) دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، 

 ( 454: 2فرشیدورد، ج

 (  1061جاری به پای كه بودی؟ )  /غزلخوان جویبارای -

 است. ای است كه موجب ایجاد استعارۀ مکنیه برای جویبار شدهقرینه« غزلخوان» صفت

 ( 1063/ جز غمگنانه چه گوید/ نجوای نور و نسیم)  عقیم تاكهای/ با  سترون نخلهایبا -

موجب ایجاد استعارۀ مکنیه « تاک»و « نخل»برای « عقیم» و « سترون» نسبت دادن صفات

 شده است. همچنین سخن گفتن نور و نسیم نیز استعارۀ مکنیه ساخته است. 

 اوفتاده شمعنه /  ایستاده به بامی ماهِنمیبینم/  ساده چراغیک  /نومیدان شبِدر سیاهی -

 (1106نمیبینم) 

برای « اوفتاده» و« ، ایستاده«ساده»، «نومید»ق، شاعر با كاربرد صفات:در تصویر بیت فو

 است.عناصر شب، استعارۀ مکنیه ایجاد كرده و فضایی سراسر تاریک را خلق كرده

 ( 1144) شتابان رنگینم اوهامدر انتظار عشق بودم/ -

« اوهام»برای به عنوان قرینۀ استعارۀ مکنیۀ « شتابان»و « رنگین» در نمونۀ فوق، دو صفت

نوعی استعارۀ تبعیه برای اوهام « گوناگون»را در معنی:« رنگین» اند. البته میتوان صفتآمده

 دانست. 

نمانده با گلی  /سنگین دل تگرگز خانه چون توانم زد / به سوی گلشنی گامی / كه از -

 ( 1036جامی) 

نیز استعارۀ « جام»  قرینۀ استعارۀ مکنیه برای تگرگ واقع شده است و« سنگین دل»صفت

 مصرحۀ از نوع اصلیه است. 

 ( 395من/ بس كه گرفتار سوخت/ تودۀ خاكسترش/ ماند و خریدار نیست)  كارسیه زلف-

 است. برای زلف، موجب ایجاد استعارۀ مکنیه شده« كاریسیه» صفت
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 ( 259)  توزكینه آسمان خشمو تار/ باز  غمگینشد ابری و  آسمان-

 (538)آموز شکیب سبز سرو-

 (569)زخاطر رفته یاد چون/  كشفی موذی اصرار-

 (569)مسکین كوچک شمع چون/  دروغین فروغ صدها-

 (146) فرود میآید آلود بهت شام/  فام نیل هایقلعه آن پس در-

 ( 327نشسته ام ) خموشت نگاهدر ژرفی -

 ( 232كه ناگاه شبی رفت ) تلخ سخنچون آن -

 (147) گوش به آید اذان بخش جان بانگ/  شام انگیز احترام سکوت در-

 ( 85)او پرداز افسانه زچشمان  /را درد افسانه پدرخواند-

صفت و فعلی كه قرینه و نشانۀ استعارۀ مکنیه باشد،معموال خود استعارۀ حقیقیه است. 

در اند خود استعارۀ مکنیه به شمار میروند مانند خنده بعضی از اسمهایی كه قرینۀ استعاره»

خندۀ جام می ؛ زیرا خنده خود استعارۀ حقیقیه برای دهن باز جام و جام نیز استعارۀ مکنیه 

دربارۀ ادبیات «) است برای انسان.بنابراین استعارۀ مکنیه غالبا با استعارۀ حقیقیه توام است. 

 (454:  2و نقد ادبی، فرشیدورد، ج

 (  116من) خوش باور دلكجا شد آن -

 ل، استعارۀ مکنیه و برای انسان حقیقی است.خوش باوری برای د

مشبه به در استعارۀ مکنیه در بیشتر موارد انسان و جاندار است و كمتر غیر انسان و غیر 

ها نوعی شخصیت بخشیدن به غیر جانداران است كه جاندار است؛بنابراین اینگونه استعاره

میگویند و ما بهتر است آن را شخصیت بخشی نامیم.   personnaficationفرنگیها آن را 

 (454:  2.) دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد، ج

ی مکنیه های فرعی استعاره دانست. قدما آن را استعارهتشخیص را میتوان یکی از شاخه

ر و بخشد، یا رفتاجان جان مینامیدند. آنجا كه شاعر با نیروی تخیل خویش به عناصرِ بیمی

 انگاری كرده است.گفتار موجود جاندار را به جمادات و ... نسبت میدهد، انسان

ای كه مستعار منه محذوف آن آدمی باشد، یعنی به چیز جاندار شخصیت داده به استعاره

جان، جاندار به شمار آید، آن را در اصطالح، تشخیص شود یا از روی تسامح و تساهل چیز بی

در شعر و مخصوصاً در غزل بسیاری از اعضا »وارگی گویند.یا انسان Personificationیا 

یا اشیا یا به طور كلی موجودات فاقد اراده دارای فردیت و استقالل میگردند و به رفتار انسانی 

« دست میزنند؛ مثالً ممکن است اشک، دل، گیسو، ابرو و نظایر آن مستقالً اعمالی انجام دهند

 (.261: 1381)شمیسا، 

به این معنی كه امروزه از آن مد « تشخیص»های به نام در كتب بالغت سنتی نیز ،آرایه
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ی مکنیه مورد بررسی ی تشخیص را در بحث استعارهنظر داریم یافت نمیشود این كتب، آرایه

اند. فرهنگ اصطالحات ادبی، تشخیص را اعطای شخصیت و تجسد به برخی از قرار داده

 :Guddon, 1984جان تعریف كرده است )هایی بشری به اشیا بیصفات و اسناد توانایی

ای ی مکنیهی تشخیص یا پرسونیفیکاسیون را با توسع به استعاره(. در زبان فارسی، آرایه501

به آن انسان و جاندار باشد كه به معنی مطلق زندگی بخشیدن به اشیاء میگویند كه مشبه

 جان است.بی

ذكر شود، به آن استعاره مکنیه می گویند كه « مشبه»فقطهر گاه از اركان تشبیه »

« در این صورت استعاره قرینه الزم دارد و این قرینه معموال چیزی از لوازم مشبه به است.

 ( 54)معانی و بیان، احمد نژاد:

یکی از زیباترین صور خیال در شعر، تصرفی است »شفیعی كدكنی در این باره مینویسد: 

جان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیل خویش اشیاء و در عناصر بیكه ذهن شاعر در 

به آنها حركت و جنبش میبخشد. در نتیجه هنگامی كه از دریچه چشم وی به اشیاء و 

طبیعت مینگریم همه چیز در برابر ما سرشار از حركت و حیات است. این مسئله ویژه 

های این گونه تصرف در میتوان نشانهشعرنیست، در بسیاری از تعبیرات مردم عادی نیز 

ی تشخیص بیش از دیگران طبیعت و اشیاء را جستجو كرد. برخی از شاعران به مسئله

اند و این نکته سبب شده است كه در شعر آنها وصفها با حركت و حیات بیشتری پرداخته

 (.149: 1358)شفیعی كدكنی، « همراه باشد

 هنری و ادبی دارند، كلی نوع دو كاربرد نظر زا نیستند ارزش هم تشخیص هاینمونه

 با بیجان پدیده یک یا كنند صحبت یکدیگر با بیجان پدیده دو اگر مثالً. روزمره و متداول

 برای. نیست یکسان مورد دو این بخشی جان و سازی فعال میزان مسلماً كند صحبت انسان

 دیگر بار و بخشید انسانی شخصیت گل كنار در بلبل به میتوان الهی سنت طبق باریک مثال

:  از عبارتند تشخیص ویژگیهای از برخی. كرد باز نظر صوفیان از رمزی به تبدیل را بلبل

 جزء و انسان مالیمات از آن جزء یک كه وصفی و اضافی تركیبهای شامل فشرده تشخیص

 شاعرانه نقشهای از یکی صفت محوریت با تشخیص.  میشود  انتخاب انسان غیر از دیگر

 و انسان به اختصاص كه صفات گونه این آوردن با شاعر جانهاست،بی به دادن جان صفت،

 ( 855ورد:فرشید امروز، دستور) میدهد جان... و گل و باد و ابر به دارد جانداران

یکی »جانها را از نقشهای شاعرانه صفت میداند. او میگوید: فرشیدورد، دادن جان به بی

جانهاست؛ شاعر با آوردن این گونه صفات كه از نقشهای شاعرانه صفت، جان دادن به بی

)دربارۀ ادبیات و نقد « اختصاص به انسان و جانداران دارد، به ابر و باد و گل و ... جان میدهد

 (. 855:  2یدورد، جادبی، فرش

در اشعار سیمین بهبهانی ، مشبه به بیشتر استعارهای مکنیه ، از نوع انسانی و در نتیجه 
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 دارای تشخیص هستند:

 ( 1080)رخ بیاراید خورشیدآن دم كه رخ بیارایی، -

در استعارۀ مکنیه،مشبه به غیر انسان هم میتواند باشد؛از این قبیل است پارچه، خانه، »

، خوردنی، آتشدان، كشتزار، درخت و غیره. از این میان خانه و گیاه بیش از امور آشامیدنی

دیگر در ادبیات فارسی مشبه شده است.از این بحث به طور كلی میتوان نتیجه گرفت كه 

مشبه به در استعارۀ مکنیه برخالف تشبیه و استعارۀ حقیقیه محدود است و بیشتر انسان و 

 ( 454: 2. )دربارۀ ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد، جحیوان و درخت و خانه است

 ( 775بود به اوج، جایی كه قله بود رسید) نبض پرواز-

 در این مثال ،مشبه به غیر انسان و از پرندگان است.

مشبه به غالبا در استعارۀ مکنیه، صراحت و روشنی ندارد زیرا گاهی میتواند چند چیز 

باشد مثال اگر ساختمان باشد میتواند خانه و قصر و اگر رستنی باشد ممکن است گیاه، گل، 

برگ و اگر صاحب پنجه باشد) مثال در پنجۀ مرگ( میتواند دیو، دد، درنده و شیر باشد. .) 

 ( 456:  2و نقد ادبی، فرشیدورد، جدربارۀ ادبیات 

 (711خویش ) جان خشتدوباره میسازمت وطن،اگرچه با -

 در این شعر ،مشبه به چند چیز است و میتواند خانه، قصر و یا ساختمان دیگری باشد.

شاره نکرده است، مانند قرینۀ        ستعارۀ مکنیه ا به نظر میرسد فرشیدورد به برخی قرائن ا

 ۀ زیر آمده است: اسم مصدر كه در نمون

كو تا كبوتر صلحی/ آید به بام سرامان)  /تندر بازینیزه/ بس  توفان تركتازیبس -

1055 ) 

 قرائن متعدد برای استعارۀ مکنیه  -3-2-5

 گاه چند قرینه، برای یک استعارۀ مکنیه و با نقشهای گوناگون دستوری آورده میشود:

پروای آبرو چه كنم؟)   /پرهیز عاشییقی نکند / دارم بگو، بگو چه كنم/ دلی هنگام ناشییناس-

1113) 

صفت  شناس » در این نمونه،  ستعارۀ  « پرهیز كردن» و فعل« هنگام نا به عنوان قرینه برای ا

 اند. مکنیه به كار رفته

 (  997 ز پیکر به در دوید.)، مستو  دیوانه واربر در است، كه  عشقدلم تند میزند، مگر -

هایی هستند كه برای عشق، قرینه« دویدن»و فعل « مست»و « واردیوانه» كاربرد صفات

 مخاطب را در فهم استعارۀ مکنیه یاری میسازند. 

سخن ز بیماری / كه  - ستت  شعر مگو  ستیها/   تندر ست و پروا    را / به جنگ نادر شهامت ا

 ( 1038) نیست
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« شهامت داشتن و پروا نداشتن   » رینۀ به صورت صفت و ق  « تندرست » در نمونۀ باال، قرینۀ 

 اند.و استعارۀ مکنیه را ایجاد كرده  به كار رفته« شعر»به صورت فعل، برای 

شناس - شهرۀ من / چرا   زهرۀ، هنر صالی حق طلبی/ به بانگ زیر و بم   من / به كار چنگ، 

 ( 1009؟) نزدی

استعارۀ مکنیه  « زهره»ای هستند كه برای  دو قرینه« صال زدن » و فعل« هنرشناس » صفت 

 اند.  ایجاد كرده

 ( 1104) نگین ژاله در گوشی! باز گلپوشی / بهار-

 اند.به عنوان قرینه به كار رفته« ژاله در گوش داشتن» صوت ندای محذوف و صفت مركب   

 ( 87) نمیبازیبازم و تو  رنگ/ من  -آوخ -شب! از سیاهی تو ای، شب-

نظر از معنای كنایی آن برای انسان(، دو برای شب)صرف« رنگ باختن»صوت ندا و فعل 

  گر میسازند.ای هستند كه استعارۀ مکنیه را جلوهقرینه

 

 هاازدحام تصاویر با انواع استعاره-3-3

اره از انواع مختلف آن در اشعار سیمین بهبهانی مواردی یافت شد كه استفاده از چند استع

 اند. به چند مورد اشاره میشود: در یک بیت یا بند، تصاویر گوناگونی را خلق كرده

شه - زد  /رقصییان چاالک شعلۀ وان  /غضییبناک بادیدر معبر  /شمعی  افروخت اماندی

 ( 1144) بگذشتدر دود و  ایحلقه

ۀ مکنیه واقع شده است، خودِ استعار« شمع افروختن» با قرینۀ فعلی« اندیشه»در این مثال، 

برای اندیشه، به كار رفته است. « فکر تازه» استعارۀ تبعیه و در معنای« افروختن» فعل

« شعله»و « باد»، موجب ایجاد استعارۀ مکنیه در «رقصان چاالک» و « غضبناک» صفات

 اند. دهبرای شعله، موجب تقویت استعارۀ مکنیه ش« حلقه زدن»و « گذشتن»اند و افعال شده

اگر بتوانی)  گردیبرگیر/  آینه خسیییته مدد كن / گویی به عالم خوابم/ از روی      ذهنای -

1130 ) 

اسمی است كه در نقش فاعلی و با قرینۀ صوت ندا، در جایگاه استعارۀ مکنیه « ذهن»واژۀ 

در نقش « آینه»استعارۀ مصرحه از نوع اصلیه هستند، « گرد»و «آینه»قرار گرفته است و 

ای ذهن خسته مدد » اند .قرینۀ این دو استعاره، جملۀدر نقش مفعولی آمده« گرد»ف و مضا

 است. « كن

شال از ستیغ خواهد تافت/ با  صبحخواهد بافت/ حریر در سرابستان/ هر شب  مهتاب-

 ( 1124) كارینقره
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« حریر»ای است كه در نقش فاعلی آمده است و با قرینۀ حریر بافتن، استعارۀ مکنیه« مهتاب»

ای است در معنای خورشید، قرینه« صبح»استعارۀ مصرحۀ اصلیه در نقش مفعولی است و  

را در جایگاه استعارۀ مصرحۀ اصلیه از نوع اسم و در نقش دستوری « كاریشال نقره»كه 

 .  متممی قرار میدهد

) تاتاریبا من/ هفده بهار، یغما شد/ در تركتاز  گل، نوجوان بودم/ هفده بهار، عشقای -

1114 ) 

اسمی است كه در نقش منادایی و با قرینۀ صوت ندا، در جایگاه استعارۀ مکنیه «  عشق» واژۀ 

» استعارۀ مصرحۀ اصلیه در معنای جوانی و شادابی عمر آمده است، « گل»آمده است و 

 نیز استعاره اصلیه از حوادث روزگار است. « رتاتا

 ( 413ما بهار نکرد)  نارنجما به بر ننشست/ بهار طی شد و  نخلنهیب زد و  خزان-

و « نخل»اند و در جایگاه استعارۀ مکنیه قرار گرفته« نهیب زد»با قرینۀ « بهار»و « خزان»

 نیز استعارۀ مصرحۀ اصلیه هستند. « نارنج»

 

 

 

 

 

 

 كلی نقشهای دستوری انواع استعاره بر اساس الگوی فرشیدوردنمودار 

 اسم                                                                            

 صفت و موصوف                                                                              

 صفت به صورت جمله                         اصلیه                                               

 گروه اسمی               مضاف و مضاف الیه                                      

 اسم+ وابسته                مصرحه

 

 فعل                                                          
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 تبعیه                                        

 صفت                         

 در نقش فاعل                                                                 استعاره

 در نقش مضاف الیه                                     اسم                                             

 در نقش مفعول                                                                                                         

 در نقش متمم                         گروه اسمی                                                  

 مکنیه                         

 اسم مقّید                                                  

 نتیجه گیری  

مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بالغی در علم بیان است.با نگاهی گذرا استعاره از 

به كتب بالغی در مییابیم كه قدما و ارباب بالغت از دیرباز به این مقوله از دیدگاههای 

ها آورده و آن را از دیدگاههای گوناگون،توجه داشته و در مورد اشکال گوناگون آن، نکته

اند. اما نکته و موضوعی كه در این بررسیها و تحقیقات خالی ادهگوناگون مود بررسی قرار د

است ، نگاه دستوری به صور خیال خصوصاً صورت خیالی استعاره است كه تنها در كتب 

 ورد دیده میشود.خسرو فرشید

براین اساس ،در این مقاله ، نقشها و حاالت دستوری انوع استعاره در اشعار سیمین 

قرار گفت.استعارۀ مصرحه در شکل اصلیه شامل اسم و گروه اسمی و  بهبهانی مورد تحلیل

است. فرشیدورد به نقشهای دستوری استعارۀ در شکل تبعیه در شکل صفت و فعل آمده

ای نکرده است كه در این مقاله به این دو مورد اصلیه و همچنین قرائن استعارۀ مصرحه اشاره

ر سیمین بهبهانی به صورت اسم، گروه اسمی و اسم نیز پرداخته شد. استعارۀ مکنیه در اشعا

مقید به كار رفته بود. استعارۀ مکنیه به شکل اسم، خود در نقشهای فاعلی، مفعولی،مضاف 

 الیهی و متممی دیده شد. 

قرائن و لوازم استعارۀ مکنیه در اشعار سیمین بهبهانی نیز در چهار شکل: اسم، فعل و 

كار رفته بود. قرائن و لوازم استعارۀ مکنیه در شکل اسم،  گروه فعلی، صوت ندا و صفت به

خود در حاالت: مضاف، صفت، متمم قیدی،مفعول و متمم صفت دیده شد. همچنین در 

اشعار بهبهانی، گاهی چند قرینه در ایجاد استعارۀ مکنیه دخیل هستند و به طور یکسان در 

 ایجاد تصویر شاعرانه دخیل هستند. 
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