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به نام خالق زیبایی ها

مقّدمه

تمام جهان و طبیعت پیرامون ما سرشار از زیبایی است. این زیبایی ها گاه نهفته و 
گاه چنان آش��کارند که هر کسی می تواند آن ها را درک کند. انسان یکی از زیباترین 
و شگفت انگیزترین پدیده های خلقت است. خداوند این مخلوق زیبا را به زیور سخن 
و گفتار نیز آراس��ته اس��ت. تعدادی از زیبایی های س��خن به راحتی درک می شوند و 

تعدادی نیز با تالش و آگاهی بیشتر به دست می آیند.

یکی از روش های دس��ت یابی به معدن س��خنان زیبا، آگاهی و تسلّط بر آرایه های 
ادبی اس��ت. بدون شک ش��ناخت آرایه های ادبیات فارسی نه تنها باعث لطافت روح 
و روان انس��ان می شود بلکه باعث می ش��ود از گفتار و نوشتار همدیگر لّذت بیشتری 
ببریم. کار برد آرایه های ادبی در زندگی روزمّره بر کس��ی پوش��یده نیس��ت. چه بسا 
بسیاری از سخنانمان را دانسته یا ندانسته در لباس آرایه به دیگران عرضه می کنیم. 
ای��ن کار ن��ه تنها به ما جرات ابراز عقی��ده و بیان احساس��ات را می دهد بلکه باعث 

می شود گامی در گسترش ادبیات فارسی برداریم. 

مطمئنًا آگاهی به این نکات و اس��تفاده ی آگاهان��ه و به جا از زیورآالت ادبی تاثیر 
شگرفی در ما خواهد گذاشت. 
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در این کتاب س��عی شده اس��ت تا تعدادی از آرایه های پر کاربرد ادبیات فارسی به 
صورتی ساده و با توضیحاتی روان بیان شود که امیدوارم مورد توّجه عالقه مندان به 

ادبیات فارسی قرار گیرد.

در پایان از س��ر گروه محترم ادبیات فارسی دبیرستان های شهرستان چابهار، آقای 
حس�ین فنودی که زحمت ویرایش این مجموعه را متقّبل ش��ده اند تقدیر و تش��ّکر 

می کنم.

        ایرج شهرامی پور

          خرداد 1395



۹

شعر و سخن منظوم

آرای��ه به معن��ای زیور و زینت اس��ت. آرایه ه��ای ادبی مجموع��ه ای از کلمات ، 
اصطالحات و سخنانی هستند که باعث زیبایی و جّذابیت بیشتر کالم می شوند.

از آن جایی که اکثر مردم با شعر انس و الفت گرفته اند، بیشترین نمود آرایه ها در 
شعر شکل می گیرد. اّما آیا هر سخنی که شکل شعری داشته باشد شعر است؟ 

برای پاسخ به این سوال به سراغ  دو اصطالح »شعر« و »سخن منظوم« می رویم.

تعدادی از صاحب نظران معتقدند که شعر سخنی است: موزون،مخّیل و مقّفا. پس 
اگر سخنی هم وزن ، هم قافیه و هم تخّیل داشته باشد به آن سخن ، شعر می گویند.

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است                              

اّما سخن منظوم سخنی است که فقط وزن و قافیه داشته باشد.

ب�ه ن�ام خداون�د ج�ان آفری�ن

حکی�م س�خن در زب�ان آفرین             

س�نگ را انداخت�م خوردت به س�ر

چ�ون که بودی ایس�تاده پش�ت در
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مهم ترین عنصری که باعث تمایز ش��عر از س��خن منظوم می ش��ود همان تخّیل 
اس��ت. تخّیل یعنی خیال آفرینی و احساس انگیزی. س��خنی که نتواند احساسات را 
برانگیزد ویا خالی از احساس��ات و یا فاقد آرایه هایی همچون: تشبیه، استعاره، مجاز، 

حسن تعلیل ، ایهام ، کنایه و ... باشد به آن سخن، سخن منظوم می گویند.

دزدیدن�د خ�ری  دزد  نف�ر  دو 

جنگیدن�د ه�م  ب�ه  تقس�یم  س�ر 

ایرج میرزا



۱۱ مجاز

مجاز

کلمه ای است که در معنای اصلی خود به کار نرفته باشد.

هم�ه ش�هر ای�ران ب�ه دیدن ش�دند

در ای��ن مثال کلمه ی »ش��هر« در معنای اصلی خود ب��ه کار نرفته بلکه به معنای 
مردم شهر است.

زن عل�ی  خان�ه ی  در  مس�کین  گ�دای  ای  ب�رو 

را گ�دا  ک�رم  از  ده�د  پادش�اهی  نگی�ن  ک�ه 

شهریار

در شعر شهریار»نگین« مجاز از انگشتری است.

گل در بر و می بر کف و معشوقه به کام است

س�لطان جهان�م ب�ه چنی�ن روز غ�ام اس�ت

حافظ

گل: در معنای معشوق است

می: در معنای جام ش��راب اس��ت زیرا خود می  مایع اس��ت و بر کف دس��ت قرار 
نمی گیرد.
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ل�ب و دندان س�نایی همه توحی�د تو گوید

مگ�ر از آت�ش دوزخ بُ�ودش روی رهای�ی

سنایی

»لب و دندان« مجاز از دهان و یا وجود شاعر است.

ی�ال ام�روز  گون�ه  زی�ن  بکوبم�ت 

زال زن�ده  را  ت�و  نبین�د  پ�س  کزی�ن 

فردوسی

یال: مجاز از گردن رستم. می تواند مجاز از کّل وجود رستم هم باشد.



۱۳ تقیقت

حقیقت

واژه ای است که در معنای اصلی خود به کار رفته باشد.

گرب�ه ش�یر اس�ت در گرفت�ن م�وش

لی�ک م�وش اس�ت در مص�اف پلن�گ

در مصرع اّول »گربه« و »موش« در معنای حقیقی خود به کار رفته اند اّما کلمه ی 
»شیر« در معنای سلطان جنگل نیست و معنای مجازی شجاعت را دارد.

در مص��رع دّوم کلم��ه ی »موش« نیز در معنای حقیقی خ��ود به کار نرفته و مجاز 
است اّما »پلنگ« در معنای حقیقی خود به کار رفته است. 

می�ان م�اه م�ن تا م�اه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است

»ماه« اّول استعاره از معشوق است و منظور از »ماه« دّوم ماه آسمان است.اّولی در 
معنای مجازی و دّومی در معنای اصلی خود به کار رفته است.

رویت به روی ما نکنی حکم از آن توست

ب�از آ ک�ه روی در قدمان�ت بگس�تریم

سعدی

نکته: هرکلمه ای که در معنای اصلی خود به کار نرفته باشد مجاز است.
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تشبیه

مانند کردن چیزی اس��ت به چیز دیگر در یک ی��ا چند صفت اّما در اصطالح علم 
بیان، تش��بیه، اّدعای همانندی و اش��تراک چیزی اس��ت با چیز دیگر در یک یا چند 

صفت.1

در تشبیه همیشه یک چیز به یک یا چند چیز دیگر تشبیه می شود که معمواًل قابل 
تصدیق و تکذیب است.

صورتش مانند ماه زیباست.

ارکان تشبیه

• مشّبه ) رکن اّول تشبیه (	

• مشّبٌه به ) رکن دّوم تشبیه (	

• وجه شبه 	

• ادات تشبیه	

مشبّه که به آن رکن اّول تشبیه می گویند کسی یا چیزی است که به چیز دیگری 
تشبیه می شود. در مثال باال »صورت« مشّبه است که به ماه تشبیه شده است.

مشبٌّه به که به آن رکن دّوم تشبیه می گویند کسی یا چیزی است که مشّبه به آن 
مانند می شود. در مثال باال » ماه « مشّبٌه به است.

1- معانی و بیان ، دکتر محّمدرضا علوی مقّدم و دکتر رضا اشرف زاده، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران ، 1382



۱۵ تشبیهبلیت

وجه ش�به: رکنی که ویژگی مش��ترک مشّبه و مشّبٌه به در آن وجود دارد وجه شبه 
نامیده می شود.

در مثال باال » زیبایی «ویژگی مشترک میان مشّبه و مشّبٌه به است. 

ادات تشبیه: کلماتی که مانندگی را می رسانند. در مثال باال کلمه ی »مانند« ادات 
تشبیه است.

نکته: تعداد ادات تش��بیه زیاد نیس��ت و تقریبًا می توانند به جای همدیگر در جمله 
به کار روند: 

تعدادی از این ادات تشبیه عبارتند از: 

مثل ، مانند ، چو ، همچون ، همچو ، مثاِل ، نظیر ، همانند ، به کردار ، گوییا و ... 

نکته: وجه شبه معمواًل در مشّبٌه به پررنگ تر و بیشتر است.
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تشبیه بلیغ

زیباترین نوع تشبیه، تشبیه بلیغ است. در این تشبیه وجه شبه و ادات تشبیه حذف 
می شوند و فقط مشّبه و مشّبٌه به باقی می مانند. 

» دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«1

• دایه ی ابر 	

• بنات نبات 	

• مهد زمین	

نکت�ه: اگر مش��ّبه و مش��ّبٌه به به صورت ی��ک ترکیب اضافی ب��ه کار روند به آن 
اضافه ی تشبیهی نیز می گویند.

• لِب لعل: ) لبی که مانند لعل است( مشّبه و مشّبٌه به	

• قّد سرو: ) قّدی که مانند سرو بلند و راست است ( مشّبه و مشّبٌه به	

• صورت ماه : ) صورتی که مانند ماه زیباست( مشّبه و مشّبٌه به	

• دریای غم : )غمی که مانند دریا بزرگ است( مشّبٌه به و مشّبه	

پی�ش کم�ان ابروت الب�ه همی کن�م ولی

آن سیه گوش کج ُکله گوش به من نمی کند

حافظ

1-  دیباچه ی گلستان سعدی



۱7 تشبیهبلیت

» کمان ابرو «: ابرو به کمان تشبیه شده است. اضافه ی تشبیهی

او ب�ه شمش�یر جف�ا خ�ون دل�م می ریزد

ت�ا به خون دل من رنگ کند دس�تان را

سعدی

»شمشیر جفا«: جفا به شمشیر تشبیه شده است. اضافه ی تشبیهی

س�لطان خیال�ت ش�بی آرام نگی�رد

تا ب�ر س�ر صبر م�ن مس�کین ندواند

سعدی

»سلطان خیال«: خیال به سلطانی تشبیه شده است. اضافه ی تشبیهی

نکته: تشبیه بلیغ به صورت یک جمله ی اسنادی هم کاربرد زیادی دارد.

• لب او لعل است. 	

• عشق او کیمیاست.	

• صورتش ماهست.	

در این نوع تش��بیه طرفین تش��بیه) مشّبه و مشّبٌه به ( به وسیله ی فعل ربطی یک 
جمله ی اسنادی می سازند.
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استعاره

استعاره از نظر لغوی به معنای»عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگری است.«1 
در این آرایه ی ادبی سه رکن از ارکان تشبیه حذف می شوند و فقط یک رکن) مشّبه 
یا مش��ّبٌه به ( باقی می ماند. آن رکن باقی مانده وقتی در جمله ای قرارگیرد با توّجه 

به کلمات قبل یا بعد از خود می تواند استعاره باشد.

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد

در مصرع باال کلمات »بت«، »گل« و »س��نبل« به ترتیب اس��تعاره از: »معشوق ، 
صورت معشوق و موی معشوق « هستند.

نکته: هر اس��تعاره در اصل یک تش��بیه اس��ت. اگر کلمه ی اس��تعاره را به اصلش 
برگردانیم تبدیل به یک جمله ی تشبیهی خواهد شد.

در مثال باال»بت« استعاره از معشوق است. اگر با آن یک جمله ی تشبیهی بسازیم 
چنین جمله ای خواهد شد:

معشوقم مانند بت زیباست.

معشوقم: مشّبه ) رکن اّول تشبیه (

مانند: ادات تشبیه 

بت: مشّبٌه به ) رکن دّوم تشبیه(

زیبایی: وجه شبه 

1- بیان و معانی ، دکتر سیروس شمیسا، انتشارات فردوس ،چاپ پنجم، تهران، 1379 



۱۹ استعاره

برای به وجود آمدن یک استعاره، سه رکن از ارکان تشبیه را ) مشّبه ، وجه شبه و 
ادات تشبیه ( باید حذف کنیم. تنها رکن باقی مانده »مشّبٌه به « است که در مصراع 

ذکر شده استعاره از معشوق است.

مثال دیگری: 

علی مانند شیر شجاع است.

علی: مشّبه  

مانند: ادات تشبیه 

شیر: مشّبٌه به 

شجاع: وجه شبه 

حال ما » علی ، مانند و ش��جاع « را حذف می کنیم. کلمه ی باقی مانده » ش��یر « 
است. اگر همین کلمه را در جمله ی زیر به کار بریم استعاره خواهد شد: 

شیری دیدم که تیراندازی می کرد.

»شیر« استعاره از یک پهلوان شجاع است.

نکته: معمواًل برای درک استعاره در جمله سرنخ هایی وجود دارد که ما را به وجود 
اس��تعاره راهنمایی می کند. در مثال باال عبارت » تیراندازی کردن « س��رنخی است 
برای این که ما متوّجه ش��ویم »ش��یر« در معنای حقیقی خود به کار نرفته و معنای 

مجازی دارد.

همی زور کرد این بر آن ، آن بر این

نجنبی�د ی�ک ش�یر ب�ر پش�ت زی�ن

فردوسی

»شیر« استعاره  است. 
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فرق استعاره با تشبیه

در تشبیه اّدعای همانندی وجود دارد. مانند :علی همچون شیر است.

این اّدعا همیشه قابل تصدیق و تکذیب است. اّما در استعاره اّدعای همسانی وجود 
دارد. وقتی می گوییم: » شیرآمد « و مقصودمان علی است در این جا اّدعای همسانی 
داریم. یعنی بین شیر و علی هیچ تفاوتی نیست و علی همان شیر و شیر همان علی 

است.

ه�زاران نرگ�س از چ�رخ جهانگ�رد

زرد ی�ک گل  برآم�د  ت�ا  ف�رو ش�د 

نظامی                     

نرگس: استعاره از ستاره

گل زرد: استعاره از خورشید

در این دو مثال بین » نرگس و س��تاره  و بین گل زرد و خورش��ید« هیچ تفاوتی 
وجود ندارد.

انواع استعاره

• استعاره ی مصّرحه	

• استعاره ی مکنّیه یا بالکنایه 	


