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 چکیده 

سید محمد رضا میرزاده عشقی، از جمله شاعران عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد ادبی 

های تند سیاسی و انتقاد از استبداد سیاسی به خاطر موضع گیری ،ایران است. وی قبل از شاعری

میزان موفقیت و هنرمندی شاعر خوش قریحه عصر پژوهش در این  زمان خود شناخته شده است.

نتایج . ، در بکار گیری انواع تشبیه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته استمشروطه، میرزاده عشقی

 دردهد که با وجود گرایش شاعر به شکستن حصارهای شعر کالسیک، وی این پژوهش نشان می

و بکارگیری عناصر تشبیه مهارت داشته  های اصلی ادبیات، چون خلق تصویرهای خیالیشاخصه

امین با مطالعه اشعار شاعر به ظرافت طبع و نوگرایی و آوردن مض ،است. ضمن آنکه خواننده

، که عشقی با ذوق سرشار خود و بدون هیچ تصنّعی آنها را به نمایش گذاشته دلنشین در اشعار

تصویرهای شعری را  در خدمت خوبی توانسته، آن است که ب برد. هنر دیگر عشقی، پی میاست

  را در قالب تشبیه بیان کند.انتقادهای تند سیاسی بکار گیرد و خود های سیاسی و اجتماعی آرمان
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 مقدمه

هجری  2222سید محمد رضا میرزاده عشقی، فرزند حاج سیدابوالقاسم کردستانی در سال     

بیش از سهم خود شعر زیبا و  ،سالگی شهید شد 92با اینکه در سن . ی در همدان متولد شدشمس

نثر شیوا به یادگار گذاشت و زیادتر از دیگران به ادبیات معاصر خدمت نمود و طنزهای نوین و شیوه 

 های دلنشین ابتکار کرد چنانکه خود گوید :

 مننن تننازه شنناعرا سننخن اینسننان سننروده اا           

 

 وای ار کنننه کهننننه کارشنننوا درسنننخنوری   

 ( 85) کلیات مصور عشقی : ص

 

 

در حقیقت  .ل یا سه تابلو مریم استآهیکی از مشهورترین اشعار میرزاده عشقی منظومه اید     

رزاده عشقی را با همین منظومه می ،میتوان گفت این منظومه شاهکار ادبی عشقی است و اغلب

اواخر عمر میرزاده عشقی است خود او هم متوجه برجستگی بیشتر شعر  شناسند. این شعر از آثارمی

آرین ،از صبا تا نیما)انقالب ادبی خوانده است. «  دیباچه »ایده ال شده بود به همین دلیل آن را 

 (926ص: پور

ولی مطالعات وی در ادبیات کالسیک هایی را برداشته، قدماگرچه عشقی در عرصه تجدد ادبی 

های زبانی و دستوری عشقی ت. شفیعی کدکنی ضمن اشاره به ضعفعمیق نبوده اس فارسی چندان

با تماا احترامی که برای عشقی قایلم، معتقدا که »  گوید:نوگرایانه اشعار او چنین می ۀبدر باب جن

ست خیلی از کارهای میتوانکرد، به دلیل استعداد سنّت شکنی که داشت لعه بیشتری میاگر او مطا

کرد و عاقبت عمرش هم زندگی می ۀ بحرانئیکه در دوربل از نیما انجاا دهد؛ ولی افسوس نیما را ق

 (98ص: شفیعی کدکنی، ادوار شعر فارسی«) وفا نکرد.

غالمحسین یوسفی معتقد است شعر عشقی با وجود لغزشهای ادبی و لفظی که دارد، به دلیل 

، چشمه روشناالیی برخوردار است.) تالش شاعر در پروراندن موضوعات بدیع وتازه، از ارزش ب

 (922ص: یوسفی

خوبی توانسته طه، آزادی و وطن است. عشقی نیز بمهمترین اندیشه حاکم بر شعر عصر مشرو

شعر  های موجود درمضامین حاکم آن دوره را در شعر خود بگنجاند. ضمن آنکه در بین تشبیه

های جدید ئل سیاسی و انتقادی؛ واژهبه مناسبت طرح مسا» شود که عشقی نیز بخوبی مشاهده می

، ر فارسیشعسبک شناسی « ) بردیافته بود، نیز در شعر به کار میکه به مناسبت در زبان مردا راه 

 (  262ص: غالمرضایی

 طرح مسأله

های شناخت دقیق یک شاعر و بررسی میزان موفقیت وی در عرصه شاعری، توجه یکی از راه

مالک تمیز یک شعر باشد؛ چرا که این مهم، یر سازی میه تخیل و تصوگیری وی از قوبه میزان بهره

تأثیر گذار از نظم معمولی است. عشقی را بیشتر به خاطر شجاعت و صراحت لهجه و انتقادهایش از 



 

 

 

 

 

 

 59/بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی 

توان رسی دقیق اشعار این شاعر جوان میشناسند. با براخیر میۀ دبیات سیاسی سداوضاع زمانه در ا

های موجود در اشعار وی مشاهده نمود. یرسازیهای زیبا را در قالب تشبیهاوج قدرت تخیّل و تصو

که غالبا از چشم ادیبان دور  ،نگارنده در این پژوهش به بررسی آن بخشی از شعر عشقی پرداخته

مانده و البالی جنبه های مختلف زندگی پرماجرای عشقی مورد غفلت واقع شده است. برای این 

ه است. یکی از مباحثی که در علم بیان گرفتر اشعار عشقی مورد تحلیل قرار انواع تشبیه د ،منظور

گستره وسیعی دارد و از نظر تعریف و انواع مختلف آن با اندک تفاوتی مورد اتاق علمای علم بیان 

های مختلف اند که در دوره ال در شعر دانستهرا از صور خی« تشبیه» است. « تشبیه » ر گرفته، قرا

ال و توجه شاعران بسیاری واقع شده و آنها با توجه به ذوق، عاطفه، اندیشه قوه خیال و مورد اقب

 هایی از تشبیه شده اند. تاثیر پذیری از میراث ادبی پیش از خود، موفق به خلق گونه

اصلی تشبیه، اغراق و خیال انگیزی است و این دو عنصر، تشبیه ادبی خیال انگیز را از ۀ مای     

شود. تشبیه اغلب، عاید مشبه میۀ ایدکند و گفته اند فهای ادبی تشبیه گونه متمایز میه مقایس

 (29ص: احمدنژاد، معانی و بیان)

  اي عشقی در تشبیه نوآوریه

شعار عشقی مورد بررسی قرار گیرد؛ الزا است به مواردی از از اینکه انواع تشبیه در اقبل 

 تشبیه اشاره نمود. ابداعات و نوآوریهای شاعر در بیان انواع

عشقی این بوده که توانسته؛ مضامین سیاسی و اجتماعی را نیز در قالب  هایهنریکی از 

تشبیهات بیان کند. به نظر میرسد این ابیات، حاصل ابتکار و ابداع ذهن شاعر باشد که در بین 

اعر سروده شده شاعران قبل وی سابقه نداشته و غالبا تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی زمان ش

 «: مرده شوخانه  »به  «ادارات »است. مانند تشبیه 

 عمننو، تمنناا ادارات، مننرده شننوخانه اسننت               

 

 وزین ره است که این کهنه ملک، ویراننه اسنت   

 (241)کلیات عشقی:ص 

 

 

 

گیرد که نشان از شجاعت و قرار مینیز چاشنی این تشبیهات  در برخی موارد، صراحت لهجه

  سارت شاعر در بیان حقایق پیرآمون وی دارد. ج

 موقنننع خننندمت همنننه منننننننننانند خنننر                                          

 

 جملنننه اطبننناش بنننه گنننل منننننننانده در     

 ( 424)همان: ص

 چنننرال النننننننذاکرین ماننننند زال اسنننت                        

 

 اسننت بننال مثننل مجلنن  کننه دارد گمننان  

 ( 944ص) همان: 

یی تشبیه هارساند که وزرای دربار را به االغجسارت را به چنان حد باالیی می ،وی در برخی موارد 

 شوند. نموده که وارد طویله می



 

 

 

 

 49 زمستان-26ماره پی در پی ش -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/46

                                 شود منعقد وزرا جلسه که روزی

 

 خننر ز ازدحنناا شننود طویلننه چننون دربننار 

 ( 928) همان: ص

گردد، باز هم ویژگی اصلی شعر عشقی نمود پیدا میکند و آن تجلی مضامین چنانکه مالحظه می    

 ه است. سیاسی و اجتماعی در عناصر تشبی

 ده مژده که عمر وکال ، عمرسفر بود

                                     

 

 دینننننندی چننننننه خبننننننر بنننننننود      

 ( 992)همان: ص
 داستان موش و گربه است عهد ما و انگلی           

 

 کندرا گر گربه بر گیرد، رها چون می موش 

 ( 998)همان: ص 

شناسند، ولی وی هرگز از گنجاندن عناصر ن میرا به عنوان یک شاعر سنّت شکاگر چه عشقی 

های شعر کالسیک و سنتی، در اشعار خود غافل نبوده است؛ بطوری ، به عنوان ویژگیخیال و تشبیه

که در اشعار عشقی، انواع مختلف تشبیه وجود دارد. در اشعار عشقی، تشبیه در بین سایر انواع صور 

ر با مهارت خاص خود توانسته انواع مختلف تشبیه را خیال از بسامد بیشتری برخوردار است و شاع

در خدمت انتقال مفاهیم و مقاصد خود به کار گیرد. چنانکه شاعر توانسته برای بیان مقاصد خود، 

ساده ای چون حسی  و مفرد، از تشبیه های مرکب و عقلی نیز بهره ببرد و در  تشبیهاتدر کنار 

های خیالی و حتی مفاهیم سیاسی و اجتماعی نیز شبهکنار مفاهیم موجود در طبیعت، از وجه

 استفاده نماید. 

 چگونگی ارکان تشبیه در اشعار میرزاده عشقی  -3

در بین سروده های عشقی، تشبیه از مهمترین صور خیال به حساب می آید و تعداد بسیار        

شخصی ۀ بیشتر تجرب زیادی از تابلوهای تصویری او را به خود اختصاص داده است. این تصویرها

خود شاعر و حاصل نکته سنجی و توجه خود اوست. وی در کشف روابط بین اشیاء و عناصر 

، از ساده ترین درباره این تشبیه ها آن است کهپیرآمون خود مهارت خاصی دارد. نکته قابل توجه 

 رخوردار است. از بسامد نسبتاً باالیی ب ،انواع تشبیه )حسی به حسی( گرفته تا سایر انواع آن

 انواع تشبیه از نظر حسی و عقلی بودن ارکان  3-3

 تشبیه حسی به حسی 3-3-3

 خورد. ی از تشبیه حسی به حسی به چشم میدر بین این نوع تشبیهات، نمونه های

 چرا حرف تو هرروزی به رنننگی است

 

                                                                                                                                             مگر مغز تو چون توت فننننرنگی است                                    

 ( 911همان: ص )

 که محمد علی میرزاست           ،« کرزن »خواهر زن 

 چون موش،  منداا از پی دزدینننننندن زر بود          
 

 مطلنننننننننب همنننننننننه اینجاسنننننننننت   

 دیننننننندی چنننننننه خبنننننننر بنننننننود     

 ( 992: صهمان)
 
 

 



 .تشبیه نموده است که هردو حسیند «توت فرنگی » را به« مغز» شاعر در این بیت 

 یه، در شعر عشقی به شرح زیر است:نمونه های دیگر این نوع تشب

« مردا ساده لوح »  (؛ 955همان: ص« )ارا » به « کشور»؛ (996همان: ص «) شاه» به « شیخ » 

همان: « )آفتاب» به « شاعر» (؛ 994همان: ص « )شکر» به « شعر» ( ؛ 992همان: ص« )خر»به 

 ( 992ص 

 مضامین غیر حسی در شعر عشقی 3-3-2

ر شده که غالباً از عناصر حسی استفاده شده بود، شاعر از مضامین عقلی و عالوه بر موارد ذک

کند. عشقی نیز برای بیان برخی مفاهیم عقلی و امور الی نیز در اشعار خود استفاده میگاهی خی

تشبیه عقلی به حسی رایج ترین نوع تشبیه است؛  باطنی از مشبه به های حسی بهره گرفته است.

به معقول تقریر و توضیح حال مشبه است و اگر مشبه به محسوس باشد و مشزیرا غرض از تشبیه 

 (92ص: شمیسا، معانی و بیانشود .)به خوبی در ذهن مجسم می
 چه کردستی به من ای مه  که آنی بی توچون مانم               

 

 و شود عالم چو زندانم زنجیرا چو عمننربود  

 (269)کلیات عشقی: ص
 

 

تشبیه نموده  ،یت، عمر را که مشبه عقلی است به زنجیر که مشبه به حسی استشاعر در این ب

و ایجاد صنعت پارادوک ، طبع چون آتش خود را در روان بودن  و در بیتی دیگر، با هنرمندی تماا

 به آب روان تشبیه نموده، و یک تشبیه عقلی به حسی ایجاد کرده است.

                            آبتو عشقی که روانست چو  طبعآتشین 

 

 رخ دوشنننیزه فکر، از چه فکندست نقنناب 

 ( 225) همان: ص

 هندستان قندجمهوری ، هست  فکرگفت  

 

 ، خوش گننننننرفت عیبهاتفننننننننی زغیب

 ( 245همان: ص )

 ، یک تشبیه عقلی به حسی است.تشبیه فکر جمهوری به قند هندستان
 ل آتش بتر باشدسوزان و ب آتشیاست  عشقکه 

 

 ، میفروزان که میسوزیدل این آتش همانا در

 ( 268همان: ص )

 باشد: یگر این اشعار نیز به شرح زیر مینمونه های د

به « مرگ» ؛  (929همان: ص « )راه فرار» به « زندگی» ؛ «طعم شکر » به « شقیطبع ع» تشبیه 

 ( 212همان: ص « )درخت آیت» 

 شود:یز تشبیه عقلی به عقلی مشاهده میحسی به عقلی، مواردی ن  عالوه بر نمونه های تشبیه

 صد شکر که عمرش چو زمانه به گذر بود

 

 دینننننندی چنننننننه خبننننننر بنننننننود    

 ( 992همان: ص )



عمر » به « عمر وکال» هردو عقلی هستند. در بیتی دیگر، « مشبه به » و زمانه « مشبه » عمر 

 قلی هستند.تشبیه شده که هردو ع« سفر

 واع تشبیه از نظر مفرد و مرکب بودن ان 3-2

 تشبیه مفرد به مفرد 3-2-3

 رود. مانند مواردی که در زیرتکرار در اشعار عشقی به شمار می تشبیه های مفرد از جمله موارد پر

 به آن اشاره شده است.

 صهمان: (؛ ادارات به مرده شوخانه )214همان: ص (؛ خلق به بازیچه )26آسیا به لقمه )همان: ص 

 (252 همان: ص( ؛ معشوق به شیرین)241

 تشبیه مفرد به مرکب  3-2-2

 غم بفشرده ۀسیمینش ز ب  غنچ چهر

 

 چو یکی غنچه که در تازه گلی پژمرده

 ( 222) کلیات ، 

در این بیت چهره معشوق که مشبه مفرد است به غنچه ای که بر بوته گلی تازه پژمرده شده که 

 .شده است بیه به مرکب است ، تشبیهمش

 تشبیه مرکب به مرکب 3-2-1

یکی از پیچیده ترین و زیباترین انواع تشبیه است که در تعریف آن گفته شده  تشبیه مرکب   

چند چیز در بوجود که  ،، تابلو تصویری است ذهنیهیئت منتزع از چند چیز است. به زبان امروز

بیه مرکب، دلیلی بر مهارت و تسلط وی استفاده یک شاعر از تش نقش داشته باشد.آمدن آن توامان 

 در فنون ادبی دارد. عشقی نیز در اشعار خود از این نوع تشبیه بهره برده است. 

 تاللویی به عذارش زماهتاب پدید

 

 خورشید   مقابل در    ای آینه بسان

 (228همان: ص )

ای مقابل خورشید ه عشوق را به آینی حاصل از پرتو مهتاب بر چهره مشاعر در این بیت، تاللو

أللوی عذار تشبیه نموده است. شاعر با استفاده از آینه مقابل خورشید که مفهومی واضح تر است، ت

ا به پنبه ای آتش گرفته کشد. در بیت دیگری، افشاندن نور ماه بر پاره ابر رمحبوب را به تصویر می

 کند.تشبیه می

 به ابر پاره چو مه نور خویش افشاند

 

 آتش گرفته میماند بسان پنبه

 (228همان: ص )

مشبه یا مشبه به مرکب، هیئت منتزع از چند چیز است. در این بیت نیز چنانکه بیان شد، 

تشبیه شده « غنچه ای که بر بوته گلی تازه پژمرده شده » چهره معشوق که مشبه مفرد است به 

بلکه طبق تعریف، ترکیبی از  تواند مفرد لحاظ شود،ح است که مشبه به در این بیت نمیاست. واض

چند چیز است. در برخی موارد، هر دو رکن تشبیه، هیئتی انتزاعی از چند چیز است مانند بیت زیر 



 

 

 

 

 

 

 55/بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی 

تشبیه « روییدن شاخ گلی روی سبزه ها » به « نشستن معشوقه روی سبزه های لب جوی » که 

 شده است:

 چو روی سبزه لب جوی نشست آهسته

 

 سبزه ها رسته بد او چو شاخ گلی روی

 ( 228همان: ص )

در بیتی دیگر تپش قلب را از هول عشق به تپش قلب زرتشتیان هنگاا آتش پرستیدن مانند  

 کرده است.

 ز هول عشق قلبم در تپش مانند زرتشتی

 

 گه آتش پرستیدن، به روز عید نوروزی

 (269همان: ص )

مهتاب که در همه جا نقش بسته تشبیه در این بیت انعکاس ستاره گان در آب به آینه هایی از 

 شده است.

 سنننطح آب از اثنننر عکننن  کواکنننب ینننابی

 

 مهتنننابی ۀ داننننه داننننه همنننه جنننا آینننن  

 ( 212همان: ص )

 گهی نظر کند از زیر چشم بر چپ و راست

 

 چنننننننانکه در اثننننننر انتظار مننننتظرین

 ( 226همان: ص)

ه چپ و راست را همچون نگاه انسانهای منتظر در بیت باال شاعر، زیر چشمی نگریستن ب    

  تصور نموده است.

و یا اینکه در جایی دیگر، نورباران شدن روی زمین بوسیله پرتو مهتاب، به روی نوعروس 

 سفیداب کرده تشبیه شده است.

 جهان ز پرتو مهتاب ، نورباران شد                   

 

 چونوعروس سفیداب کرد روی زمین 

 ( 229)همان: ص 

 گوید: و یا در جایی دیگر می 

 به چشم عشقی دنیا چنان نماید پست            

 

 که هرزه بازی شش ساله طفل دائم مست 

 ( 242همان: ص )

عالوه بر مضمون زاهدانه ای که عشقی در تشبیه خود آن را ترسیم نموده، با تعبیری کامال   

در بین تشبیه  ساله دائم الخمر تشبیه کرده است.ابتکاری پستی دنیا را به هرزه بازی طفل شش 

های مرکب شاعر نیز میتوان مواردی را پیدا کرد که در آن ترکیبات و اصطالحات سیاسی و 
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مانند این بیت که شاعر، چشمان پر نور منقلب را به اعی زمان شاعر تأثیر گذاشته است. اجتم

 موده است.شود تشبیه نیهنگامی که انقالب م«  2لنین» چشمهای 

 بگشت منقلب آنسان دو چشم پر نورش     

 

 که انقالب نماید چو چشمهای لنین   

 ( 241)همان: ص 

 ه از نظر مقید و مطلق بودن ارکانانواع تشبی 3-1 

صفت یا مضاف الیه بیاید. بر خالف  ازآن است که بدون هیچ قیدی اعم  ،مشبه یا مشبه به مطلق

دو نوع تشبیه به چشم یا مضاف الیه بیاید. در بین اشعار عشقی، هر مقید که باید به همراه صفت 

 خورد.می

  مطلق به مقیدتشبیه  3-1-3

 ایران           ۀ استادۀ مردای مردا چون 

 

 من دختر کسرایم و شهزاده ایران 

 ( 299)همان: ص 

سیاسی و اجتماعی  عشقی در این بیت با انتقاد از مردا روزگار خود و بی توجهی آنها به امور   

نموده به مقید است تشبیه که مشبه« ۀ استادۀ مرد» خود؛ ایشان را مورد تحقیر قرار داده و به 

مشبه به مقیّد، تشبیه کرده « راه فرار » مشبه مطلق را به « زندگی » ی، است. شاعر در بیت دیگر

 است.

 برننندا در عنندا      از عنندا آورنننده اننند و می  

 

 اسنت، از رحنم در هنر قندا         راه فررار  زندگی 

 ( 929)همان: ص 
 در دل آب چراغنننننننننننانی بنننننننننننود 

              

 

 بنننننود پررررررده الررررروانی آب ینننننک 

 (  291)همان: ص 

              

 

 مشبه به و مقید است.« پرده الوانی » مشبه مطلق و « آب » در مصراع دوا 

 بود      فردوس برین در عهد من این خطه چو 
 

 زدان قسم این ملک نه این بودای قوا به ی 

 ( 298)همان: ص 

 فرق تا به قدا                  به یک سفید کتننانی ز

 

 چو تازه غنچه بپیچیده پیکرش محکم 

 ( 251)همان: ص 

 

 

 تشبیه گردیده است.«تازه غنچه » به « پیکر»درمصرع دوا 

 گاهی نیز هر دو طرف تشبیه، مقید است:

                                                           

  .2422( بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی در سال 2429 -2521والدیمیر ایلیچ لنین )   1



 

 

 

 

 

 

 101/بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی 

 بلند انداا دلجویت             خرامنده درختی بُد ، 

 

 نقاب نازکینت را ، هوای باد از رویت 

 ( 269)همان: ص 

 ری نیز از این نوع تشبیه در شعر عشقی به چشم میخورد.موارد دیگ 

« ) بهشت برین » به « ایران زمین » و « قطعه آتش خونین » به « آینه سرزمین افریدون » 

 (242ص)همان:« بیرق خون» به « زبان سرخ پوش ( »  262همان، 

 شرافت و مردانگی در این دوران                        

 

 گذشته از اینکه ندارد ثمر دهد خسران 

 
 (259ص )همان :جامه چرمین و صحبت نادانسان ب

 انواع تشبیه با توجه به تعدد طرفین 3-4

  تشبیه ملفوف: 3-4-3

است که در اشعار عشقی وجود دارد. و آن عبارت است تشبیه ملفوف نیز از دیگر انواع تشبیهی 

های هر کداا گفته شود. بهگانه ذکر شود و سپ  مشبهچند مشبه ) حد اقل دوتا ( جدا» از اینکه 

 (  298ص: صادقیان، ور سخن در بدیع فارسیزی) « اینگونه تشبیه، مبتنی بر صنعت لف و نشر است

 ی           داستان موش و گربه است عهد ما و انگل

 

 کندرا گر گربه بر گیرد، رها چون می موش 

 ( 998)کلیات عشقی: 
مشبه به ( است که به صورت لف و نشر مرتب « ) موش و گربه» )مشبه( و « ما و انگلی »  

آمده است. به وجود آوردن تصویرهای انتزاعی و آمیخته از عناصر مختلف، کار هنرمندانه است که 

؛ تشبیه دیگری و با یافته های ذهنی خود آن را به وجود آورده است. چنانچه درعشقی بدون تقلید 

 شفق و سبزه را به ترتیب به آتشکده و سبز سرا تشبیه نموده است. 

 شفق و سبزه، عجب دور نمایی دیدا         

 

 آتشکده، در سبز سرایی دیدایعنی  

 ( 212)همان:ص 

      

 

عر جویبار و چمنزار ) مشبه  ( را به قلب پر از یأس ) مشبه به  ( و و یا در این دو بیت، شا      

 خالهای سفید ) مشبه ( را به نقطه های امید در دل ) مشبه به ( تشبیه نموده است.

 فکنننده نننننور مه از البه الی شاخه بید        

 سان قلب پر از یأس و نقطه های امید           ب

 

 زار خالهای سفید به جویبنننننار و چمن 

 خوش آنکه دور جوانی من شود تجدید

 ( 229)همان: ص 

 

 

 

به داریم اما هر مشبه با مشبه به در این تشبیه، چند مشبه و مشبه»  :تشبیه مفروق 3-4-2

 (  95ص: 2928، معانی و بیان« ) خود همراه است

 صننبحدا تننازه چننو خورشننید بنندو تابنند نننور

        

 

 بش همه سو نقره وش استهایش زر و آسنگ 

 ( 924)کلیات عشقی:ص 

 

 



 

 

 

 

 49 زمستان-26ماره پی در پی ش -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/212

تشبیه شده و هر مشبه بدنبال « نقره » به« آب » و « زر » به « سنگ » در مصرع دوا      

 مشبه به خود آمده است.

 خلننق، بازیچننه وخلقننت ، بچننه بننازی دینندا             

 

 بیش از اینن فلسنفه هنم روده درازی دیندا     

 (214همان: ص )

 تشبیه شده است.« بچه بازی » به « خلقت » و« بازیچه » به « خلق » ع اول در مصر 

 تننو زخننوبی، شننیرین شنندی ومننن ، فرهنناد 

 

 تننو کنننناا مننن بننده مننن تننو را نمننایم شنناد

 ( 252همان: ص )

 تشبیه شده است .« فرهاد » به « من» و« شیرین » به « تو » درمصرع اول 

چند مشبه، متعدد و مشبه به یکی باشد. یعنی  است کهتشبیهی آن : تشبیه تسویه 3-4-1

خانه ( مانند این بیت که شاعر، 288ص: همایی، معانی و بیان.  ) چیز را به یک چیز مانند کنند

 .ا به منزل گوران تشبیه نموده استبدون روشنایی و تاریکی چاشت ر

 خانه بی شمع و سیه پرده تاریکی چاشت     

 

 فراشتبنظرگاهی من منزل گوران ا 

 ( 212)کلیات عشقی : ص
  

یعنی برای یک مشبه، چند مشبه به می  ،عک  تشبیه تسویه است :تشبیه جمع 3-4-4

 (95 ص:شمیسا، معانی و بیان)آورند. 

 خون دلش خوراک و چو پیراهن شهید         

 

 ، کفن در بر گدایدوشش عبای کهنه 

 ( 926)کلیات عشقی: ص

خود را به پیراهن شهید و کفنی که بر گدا پوشن مانند کرده  شاعر در این بیت عبای کهنه 

است که تشبیه جمع است. و یا در این بیت که شاعر در آن، تخت جمشید را به گهواره ساسانیان و 

 بنگاه تاریخی ایرانیان تشبیه شده است.

 د گهنننننواره ساسنننننانیان                         اینننننن بنننننو  

 

 بنگننننننننه تنننننننناریخی ایرانیننننننننان  

 ( 299ن :ص )هما
 شفق ز سرخی، نیمیش بیرق آشوب           

 

 زرین ۀسپ  ز زردی نیمیش پرد 

 (  229) همان: ص

) مشبه به ( پرده زرین و  بیرق آشوب دو مشبه به، در این بیت شاعر شفق ) مشبه مفرد( را به 

 ده است. به رخت عزا و کفن خونین تشبیه ش« جامه عید » در بیت بعدی،  تشبیه نموده است.

 هست هان جامه عید چو تویی و چه منی            

 

 بهر من رخت عزا، بهر تو خونین کفنی 

 ( 296)همان: ص

 

 

 تشبیه شده است.  کفن خونینو رخت عزا به « جامه عید » در این بیت 



 

 

 

 

 

 

 101/بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی 

 عالوه بر مشبه و مشبه به، گاهی وجه شبه نیز به صورت متعدد می آید:

 داند              قدر  میچو من ز حسن طبیعت که 

 

 مگر کسان چو من مو شکاف و نازک بین 

 (228)همان: ص

 چرا که در شب مه فکر نیز نورانی است              

 

 چنانکه دل شب تاریک تیره است و حزین 

 ( 229)همان: ص

 

 

 انواع دیگر تشبیه  3-1

 تشبیه مضمر 3-1-3

تشبیه مضمر به معنی تشبیه پنهان است. در » ر است؛ از زیباترین انواع تشبیه، تشبیه مضم    

معانی و ) «این نوع تشبیه، ظاهراً به ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است

 ( 94ص: شمیسا ،بیان

با وجود اینکه اکثر تشبیه ها در اشعار عشقی، به صورت صریح است، ولی در برخی موارد  

 ای از تشبیه مضمر بهره برده است. هشاعر به شکل هنرمندان

 حباب سبز چه رنگ است شب زنور چرال       

 

 نموده است همان رنگ، ماه منظر بال 

 (228)کلیات عشقی: ص
منظره تابش ماه بر روی بال به صورت پوشیده به تابش  نور چراغی در پ   ،در این بیت    

 ر به طرزی هنرمندانه چهره برافروختهحباب سبز رنگ تشبیه شده است. در بیت بعدی، شاع

 که گویی خیال چنین تشبیهی را نداشته است.  معشوق را به ماه تشبیه نموده،

 فتاده بود عک  مه بر آب این عجب منا را           

 

 که مه دیگر چه افروزد ، همانا چنون تنو افنروزی    
 (269)همان:ص

 ز سننایه روشننن عمننرا رسننید خنناطرمن           

 

 هننای سننپید و سننیه زسننوز محننن گذشننته  

 (228)همان: ص

   

 
 عمر به صورت پوشیده به روز و شب تشبیه شده است.« سایه روشن » درمصرع اول

 زاظهننننار درد ، درد مننننداوا نمیشننننود           

 

 شننودشننیرین دهننان بننه گفننتن حلننوا نمی   

 (994)همان: ص

 تو کجا و همسری با این دو تن مرد شهیر     

 

 ن بلننبالن گنردد زغننن هنیچ دینندی همنشنی   

 (991)همان:ص

 .تشبیه نموده است« بلبل » و دو شاعر را «  زغن»خاطب را به صورت پوشیده به دربیت فوق م

 تشبیه تفضیل 3-1-2

نخست » عالوه بر موارد فوق، نمونه هایی از تشبیه تفضیل نیز در اشعار عشقی وجود دارد. 

ود عدول کرده، مشبه را بر مشبه به ترجیح مشبه را به چیزی تشبیه کنند و سپ  از گفته خ
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(  مانند این بیت که شاعر روشنی عالم را به فکرهای  81ص :شمیسامعانی و بیان، «. ) نهند 

 .ن روشن تر و درخشانتر دانسته استعرفانی تشبیه و حتی از آ

 جهان سپیدتر از فکرهای عرفانیست          

 

 رفیق روح من آن عشقهای پنهانیست 

 ( 229یات عشقی:ص )کل
 بخور تصدق باداا چشمهات بخور             

 

 تر از نبات بخورفدای آن لب شیرین 

 ( 222)همان:ص 
در مصرع دوا این بیت لب معشوق را به نبات مانند کرده و آن را از نبات هم شیرین تر تصور  

 نموده است.

 فتاده بود عک  مه بر آب و این عجب ما را           

 

 که مه دیگر چه افروزد همانا چون تو افروزی 

 (269)همان: ص

رخ معشوق را به ماه تشبیه نموده و فروزندگی چهره معشوق را بر  ،در این بیت شاعر به اضمار 

ماه برتری داده است. در مصرع اول بیت بعدی، رخ معشوق به شمع تشبیه شده و روشنی آن را بر 

 شمع برتر دانسته است.

 افروخنننت        مع، رخنننش منننی بهتنننر از شننن

 

 سوختشمع از رشک رخ او می 

 ( 222)همان : ص 

 عاقبت بر در استخر نمودا منزل          

 

 بیوه زنی تنگتر از خانه دل       ۀخان 

 ( 212)همان: ص

در مصرع دوا این بیت تنگی خانه بیوه زن به دلتنگی تشبیه شده است و آن را تنگتر از دل  

است. در بیت بعدی نیز در مصرع اول شجاعت شخصی را به شیر تشبیه نموده و  ترسیم نموده

 برتری داده است و در سخاوت و بخشندگی او را به حاتم تشبیه و برتری داده است .
 شد او اندر شجاعت آن،کز او درمانده ضیغم شد       

 

 شد او اندر سخاوت آن،کز او شرمنده حاتم شد 
 ( 999)همان: ص

 بنننننناهی امنننا بنننه منننوذیگری                   ننننه رو

 

 ز روبنننه صننند اننننننندازه منننوذی تنننری    

 ( 948)همان:ص 

 موذیگری از روباه باالتر دانسته است.در این بیت، شاعر، شخصی را در  

 بخور که نیست به از این شراب اندر دهر                                      

 

 زهر برای من که نخوردا بتر بود از 

 ( 226) همان :ص 
 در این بیت شراب را به زهر  و بدتر از آن تشبیه نموده است . 

     تشبیه تمثیل  3-1-1
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تشبیه تمثیل، به راستی » انواع تشبیه؛ نوع تمثیلی آن است. یکی از زیباترین و پیچییده ترین

هنری ترین گونه تشبیه تشبیه آمیغی ) ترکیبی ( است؛ و پر مایه ترین و ۀ گونه پرورده و گسترد

 (  82ص: کزازیبیان، )  «. همان تواند بود نیز

 شد آن فرشته در آن سبزه زار گلدسته      

 

 گل ارچه بود شد از سبزه نیز آرسته 

 (  228)کلیات عشقی: ص
 در  اُرو پا آسیننننا را لقمننننه ای پننننننداشتند

             نگنجد کوه در حلقوم کاهبی خبر کآخر 

 

 ها برداشتندهر یک اندر خوردنش چنگال 

 گر که این لقمه فرو بردند روی من سیننناه

 ( 291)همان :ص
 

 کودتننننا هننننم کنننناا او شننننیرین نکننننرد

 
 این حنرا هرم دسرت او رنگرین نکررد     

 ( 224 ص)همان :

 تشبیه بلیغ: 3-1-4

لیغ به دو صورت اضافی شود. تشبیه بایی از تشبیه بلیغ نیز مشاهده میدر ابیات عشقی، نمونه ه

 شود.تشبیهی (  نامیده میۀ ی ) اضافو غیر اضافی به کار میرود. نوع اضافی آن، در دستور زبان فارس

 بخور        بادام چشمهاتبخور تصدق 

 

 فدای آن لب شیرینتر از نبات بخور    
 (222)همان : ص

ه و ادات تشبیه ذکر نشده تشبیه شده است و وجه شب« باداا » به « چشم » در مصرع اول  

 تشبیه شده است.«  دوشیزه » به « فکر » و « آتش » به « طبع » است. و در بیت بعدی، 

 تو عشقی کنه روان اسنت چنو آب    آتشین طبع

 

 رخ دوشننیزه فکننر از چننه فکنننده اسننت نقنناب  

 ( 225 ص)همان:

همان: ( طفل گیاه ) 994همان: ص شکر طبع)از این نوع تشبیه نیز وجود دارد: نمونه های دیگر 

 (  924ص 

شود، به این معنی که دو رکن تشبیه و صورت غیر اضافی آورده میه ب نیز تشبیه بلیغ گاهی

ونه هایی از آن در شعر عشقی نیز وجود دارد؛ مانند این مثال که مشود و نبه به به هم اضافه نمیمش

فاقد وجه شبه و ادات تشبیه  یهشاعر ( به دا شیر تشبیه شده است، و تشب« ) من » در آن، 

 باشد.می

 بنننننه بنننننازیم  مرررررن دم شررررریرم

 

 کنن  نننه بننه بننازی گرفتننه اسننت دا شننیر 

 (  992ص)همان : 

 شننند مجلرررر کرررربابنننه روز شننننبه 

 

 بنننه دولنننت روی اهنننل شنننهر وا شنننند    

 ( 224ص)همان: 
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 شننیر هننم باشننیم اگننر روبننه دهننر اسننت او 

 

 را روبنناه معننروف اسننت، مغمننون میکننند    

 (929 ص)همان:

  تشبیه شده است.« روبه » به « او » تشبیه شده و « شیر » به « ما » مصرع اول در 

 گیري:نتیجه

های سیاسی و اجتماعی و تاحدی نیز مضامین شهرت عشقی بیشتر به درونمایه  اگرچه

توان تا حدودی نیز وی را شاعری تشبیه ولی می ،که در اشعار خود متجلّی ساختهعاشقانه ای است 

که به خوبی توانسته فن تشبیه را در خدمت مضامین سیاسی و اجتماعی درآورد.  ؛گرا دانست

ر شاعری دارد که کمترین اهتمامش به ، نشان از ذوق سرشاتصاویر زیبا و خیال انگیز اشعار عشقی

کلیات اشعار وی  صناعات بالغی در شعر است. از سوی دیگر تنوع انواع صنایع بالغی به کار رفته در

خود گاه چنان وی در تشبیهات  شاعر، در ارائه نمونه های زیبا و ماندگار ادبی است. توانایینشان از 

ت و بدون هیچ جنبه عاطفی عبارات و ترکیبهایی بکار میبرد که مخاطب، وی را شاعری اهل سیاس

آفریند که برای ترکیبی می با احساس سرشار خود چنان تشبیهات کند. و در جایی دیگرتصور می

اگر چه در برخی اشعار عشقی  ننده، اشعار شاعران کالسیک ادبیات فارسی تداعی میشود.خوا

دور از ذهن و  است، ولی در برخی موارد تشبیهاتهای شاعر سادگی و وضوح صفت غالب تشبیه

 شود. مانند تشبیه آبشار جاری از کوه به نقره ذوب شده:مشاهده می غریب نیز

 به نظر                آبشنننار ازکمر کوه، چو ریزد

 

 نقره ذوب شده، از سر زر در پرش است 

 ( 924)همان: ص 

 میزان پستی دنیا در چشم عشقی به هرزه بازی طفل شش ساله دائم مست. و یا تشبیه  

 به چشم عشقننی دنینا چننان نمایند پسنت    

 

 که هرزه بازی شش ساله طفنل دائنم مسنت   

    ( 242ص) همان : 
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