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 چکیده

... یان و ون دستور ، لغت ، عروض ، بعلوم ادبی درنظر اکثر علما مشتمل  بردانشهایی چ 

بنویسیم و  میباشد و این علوم ما را یاری میکنند تا بتوانیم در درجه اول درست بگوییم و

وق با فسپس به خلق ادبی ،  محاکات و التذاذ ادبی نایل شویم ، بی شک تمامی دانشهای 

یگری دننده دیگری و هم در تعامل ،  تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میباشند و یکی کامل ک

ه کهن زینت بخش کالم است . ما در این مقاله سعی نمودیم تشبیه و استعاره های منظوم

کنیم  را که از مباحث علم بیان هستند از منظر دستوری و نحوی بررسی "ویس و رامین "

توسط رائه شده این مقاله بر اساس الگوی او بین این دو مقوله ارتباطی منطقی برقرار نماییم 

و  دکتر خسرو فرشیدوردست که در کتاب درباره ادبیات و نقد ادبی و در مبحث تشبیه

 استعاره بیان کرده اند.

 : ویس و رامین ، تشبیه ، استعاره ، دستور ، نحو  کلمات کلیدی
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 مقدمه  -1

ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی)قرن پنجم( منظومه ای است عاشقانه در قالب    

که به بیان و شرح دلدادگیهای ویس و رامین پرداخته است. این منظومه از جهت  مثنوی

لفظ و بیان، ساده، شیوا و روان میباشد.  تأثیر واژه های عربی در آن کم و تعبیرها و لغتهای 

 کهنه و اصیل زبان پهلوی در آن فراوان است. 

ظومه عاشقانه است که از این منظومه از لحاظ قدمت،سومین مثنوی موجود و نخستین من  

گزند روزگار، ایمن مانده است و شاعران پس از آن در سرودن منظومه های عاشقانه از وزن 

، محتوا و زبان آن به گونه ای تقلید و پیروی نموده اند ؛ از جمله نظامی گنجوی، عطار، امیر 

 خسرو دهلوی، جامی و ... .

ده شده است ،از نظر لفظ و بیان، کامالً مثنوی ویس و رامین که در  سبک خراسانی سرو

ساده و روان می باشد . کاربرد واژه های مستعمل و رایج فارسی، به کارگیری صنایع لفظی 

همچون تکرار،انواع تشبیه و توصیف تصاویر طبیعی، واقع گرایی و حقیقت بینی، از عواملی 

نی همچون ویس و رامین هستند که سبب یکپارچگی و نظم منطقی داستان شده اند. در متو

که حاصل شور عاطفی و هیجانهای غالب هستند، جمله های گسسته و مستقل  و جمله 

های تناوبی، فضای کالم را برای گوینده باز میکنند تا به سهولت ، هیجاناتش را بیان کند و 

صل همین عامل، شتاب متن را زیاد میکند. اگر این جمله های کوتاه و مستقل را با ادات و

و حروف ربط به هم متصل کنیم، حرکت تند و پرشور زبان و شتاب و هیجان متن از بین 

وجود حروف ربط و کلمات زاید، مانع »میرود و به کالمی یکنواخت و بی رمق تبدیل میشود.

 (65: 1379لونگینوس،«.)سرکشی و تندی سبک است

ره از منظر دستوری در آنچه در این مختصر مورد نظر است پرداختن به تشبیه و استعا

منظومه ویس و رامین است.بدین گونه که  مشبه و مشبه به، وجه شبه،  ادات  و نیز استعاره 

این مقاله بر اساس الگوی ارائه  به لحاظ انواع مباحث دستوری مورد بررسی قرار گرفته است.

در مبحث شده توسط دکتر خسرو فرشیدوردست که در کتاب درباره ادبیات و نقد ادبی و 

 تشبیه و استعاره بیان کرده اند.

 ادات تشبیه از منظر دستور -2

ادات تشبیه  ، کلمات یا گروههایی هستند که بر تشبیه و همانندی داللت میکنند و 

عبارتند از: مانند، چون، همچون، چنان و... . ادات تشبیه از لحاظ دستوری ممکن است در 
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ه)وابسته ساز(، پیوند)حرف ربط(، اسم، صفت، فعل، شمار این قسم کلمات یاشد: حرف اضاف

 قید و پسوند.

  حرف اضافه)وابسته ساز( -1-2

بعضی از حروف اضافه)وابسته سازها( بر مشابهت داللت میکنند و ادات تشبیه میشوندکه 

 عبارتند از: چون، همچون، چنان، همچنان، ایدون، به، چنانچون و ایدون چو: 

 دهــان تنـــگ چــون میمی عقـــیقی                

 

 بــه باال هـــر یکی چـــون ســـرو آزاد 

 

 درو دنــدان بســـان ســـین ســـیمین  

 (237)ویس و ورامین ، بیت 

 مورد و شمشاد همچـون به جعـــد زلف 

 (44)همان: 

در ابیات فوق کلمات سلیمان و سرو آزاد که مشبه به میباشند ، از منظر دستور به سبب 

 حرف اضافه ، چون نقش متمم قیدی را پذیرفته اند . 

 حروف اضافه تشبیهی با اسم پس از خود یا گروه قیدی میسازند یا گروه وصفی:

 کـــه این آزارهــــا چــون قطـره باران 

 

 ی لــرزید چون بیدز بـــس کینـــه هم

 چــو گـــرد آید شــود یک روز طـوفان 

 (169)همان: 

 چــو در آب رونــده عکـس خـــورشید

 (60)همان:

و در بیت دوم «آزارها »در حکم صفت میباشد برای  « چون قطره باران »در بیت نخست 

 « .لرزید »قید کیفیت است برای فعل « چون بید »

عنوان ادات تشبیه به کار میروند ، ساختمانی از یک حرف گروههای اضافی که به 

اضافه)وابسته ساز( و یک اسم دارند که غالباً به مشبه به اضافه میشوند، مانند : بکردار، برگونه، 

 بسان، برسان، بمانند، بکرداره، برمثال:

 ـاندـاه نــو بر گـــاه بنشــمــبســان  به تنهـــایی مـــر او را پیش خود خواند 

 (45)همان:

بعضی از صفتها و اسمها درحکم ادات تشبیه و معادل حرف اضافه یا گروه حرف اضافی 

هستند، از جمله: مانند، مثل، ماننده ، رنگ، همرنگ، شبیه، نظیر.بعضی از این کلمات را 

 حرف اضافه هم به کار برد، مانند: به مثل، به مانند، به رنگ.« به»میتوان با 
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 یکـــی را چهـــره شد مـــانند گـــلنار دینار همـــرنگیکــی را گـــونه شد 

 (64)همان: 

 

 تیــر مـــانندهکجـــا باشد کمـــان   چـــه مــــانستی بـــه ویسـه دایه پیر

 (173)همان:

عالوه بر اسمهای معادل حرف اضافه، اسمهایی چون: رشک، غیرت، عین، نسخه، بدل، 

 آنها میتوان و میروند کار به تشبیه معنی رساندن برای عطف بیان، رقیب و... گاهینمونه ، 

آورد و تشبیه در این موارد با تأکید و اغراق همراه است لذا میتوان  تشبیه ادات شمار در را

 ادات از بعد بالفاصله به مشبه موارد گونه این در این ادات را، ادات تأکیدی و اغراقی نامید.

و نقش مضاف الیه  باشند اضافی حرف گروه یا صفت یا اسم ادات این وقتی و آید می تشبیه

  میگیرند.

 آفـــتابـــی رشـــکســتیز مــاه و  به روی از گــل به مـــوی از مشک نابی

 (135)همان:

 

 

  بهـاراندرود از مـــن بـــدان رشـــک  درود از مـــن بـــدان تـــاج ســـواران 

 (281)همان: 

 یارش مضمر طور به میبرند، رشک یارش و بهار بر آفتاب که ادعا این با ،شاعر ابیات این در

« بهاران»، « آفتاب ».  است دانسته باالتر از آنها بلکه و است کرده و بهار تشبیه آفتاب به را

که به عنوان ادات تشبیه «رشک »مشبه به هایی هستند که به صورت مضاف الیه به کلمه 

 به کار برده شده است ، اضافه شده اند .

 پیوند)حرف ربط( -2-2

چون، چو، که، چنان که، چنانچون، چونانچون، ایدون، چن، همچون که، زانسان که، مانا 

که، مانند آن که، مثل آن که، همانطور که. که همه با هم تقریباً مترادف هستند از پیوندها 

اهی کار ادات تشبیه را میکنند و دو جمله را به و گروههای پیوندی به شمار میروند و گ

 به معنی زیرا که نیز چنین است:« که»یکدیگر تشبیه مینمایند؛

 پیش من به فرمان است گــیهان چــو همیشـــه پیـــش تو باشــم به فرمـان

 (45)همان:
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 نهفـــته در قصـــب اندام چـــون سیم 

 

 همیشـــهطـــریق   معـــتدل  دارد    

 چــو انــدر آب روشـن ماهی شیم

 (238)همان:

 چـنانچــون بخــردان را هســت پیشـه

 (35)همان: 

نیز گاهی دو جمله را که به هم تشبیه شده اند به یکدیگر میپیوندد. در این صورت « و»

است « و گویی» یا« و مثل این که »میتوان آن را از ادات تشبیه نیز شمرد، زیرا به معنی 

 کار آنها را انجام میدهد:« و»آن حذف شده و « مثل این که»یا « گویی»زیرا 

 تو از شـــادی شکــفتی و مـــن از درد  گـــل سرخــــی نگـــــارا من گل زرد 

 (216)همان:                                 

از شادی شکفته  به کار برده شده است یعنی تو« گویی» به معنی« و»که در مصراع دوم 

 و گویی من از درد شکفته شده ام.

 نیز که از پیوندها است در این گونه عبارات بر عینیت و تشبیه تأکیدی داللت میکند: « یا »

 دوسـتیا جفـــت  یاتــو بایی در بــرم  به گیــتی کـــام راندن با تو نیکوســت

 (45)همان: 

را همانند جفت و دوست در نظر گرفته است، یعنی یارش « یا»در مصراع دوم شاعر با آوردن 

 تو باید درکنار من باشی همانند دوست و جفت.

که از گروه های گسسته پیوندی)ربطی( است به نظر دکتر محمود نشاط چون « چه....چه»

اگر...اگر »و «خواه...خواه»بر تساوی داللت دارد، افاده تشبیه و تشابه نیز میکند و همین طور

 (432: 1363یدورد،)فرش«. 

 در راه  چـهدر مرو و  چـهچنین بـود او 

 

 چـه مــرگ آید به پیــش مـن چه موبد 

 

 چــه بر خـــاک و چــه بر دیبا نشـینی 

 از او خـــرم نشـــد روزی شــهنشـــاه 

 (85)همان: 

 کــه روزش باد همچـــون روز مـــن بد 

 (92)همان: 

 ز نـــادانی پســـندی هـــر چـه بینی 

 (288) همان: 
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 قید -3-2

قیدهای انگار، گویا، گوییا، مثل اینکه، گویی، گفتی، پنداری، تو گفتی، مگر، بعینه، تو 

گویی، بینی، به مثل و مانند آنها که بیشترشان از قیود شک به شمار میروند گاهی بر مشابهت 

از ادات تشبیه محسوب شوند و این در مواردی است که بر اثر نیز داللت میکنند و میتوانند 

کمال همانندی مشبه و مشبه به، بین آن دو شبهه عینیت و همانی دست دهد. این قیدها 

همیشه نیز بر تشبیه داللت نمیکنند و در بسیاری از موارد مبالغه و اغراق و شک و امور 

 گمانی دیگر را میرسانند:

 کـوه و سنــگ از هـــم بدرّید گـفتیتـو   سلطان بغـرّید  چــو کـــوس از درگه

 (36)همان: 

 همـــی تـــازند  پنــــداری  ســـــواران  ز  بــاد تنـــد و از هـــرّای بــــاران 

 (372)همان: 

 فعل -4-2

مهمترین فعلی که بر تشبیه داللت میکند و میتوان آن را از ادات تشبیه شمرد، فعل 

«  به نظر آمدن»و «شباهت داشتن»، «آمدن»، « نمودن» است و البته فعلهای « مانستن»

 اگر به معنی به نظر آمدن باشند، گاهی از ادات تشبیه به شمار میروند:

 کنـــد هر گـــونه صــورت مــرد زرگر  کـــــه از زر مـــانَدمثـــال او بـه زر  

 (21)همان: 

 تــرا جســتم چـو بـر مــن چیره بود آز 

 

 بیــابـانهــای خــــوارزم و خــراســان 

 آزنمـــود همـه زشـــتی مـــرا نیکو  

 (316)همان: 

 که بسـتانآید به چشــمش همچــنان  

 (25)همان: 

فعلهای ربطی الزم و متعدی وقتی بر عینیت داللت کنند گاهی ادات تشبیه میشوند، مانند 

 او را گل پنداشتم:

 به رامیـــن در رســید او را فــرو داشت  پنداشـتبــه ره بر بــرف را گلبــرگ  

 (330)همان: 

و مانند آنها داللت کنند « به یاد آوردن»و« به یاد آمدن» فعلها و گروههای فعلی که بر

 گاهی از ادات تشبیه میشوند و نیز هر فعلی که افاده معنی مجاورت کند:



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /170

 

 به یـــاد روی او بـــر گـــل  گرســـتی  به بـــاغ اندر گـــل صــد برگ جسـتی 

 به یــــاد زلـــف او بـــر دل نهــــادی  بنـفشــه  برچـــدی   هـــر   بامــدادی 

 (95)همان:

 پسوند -5-2

قبیل: بسیاری از پسوندها بر مشابهت داللت میکنند و بنابراین از ادات تشبیه هستند از 

 وار، انه، ین، ینه، وش، فش، سان، گون، آسا

 افتـــاده در دام گـــوروارکه هســتم   من اینجــا دل  نهـــادســتم به ناکــام 

 (137)همان: 

 آسمـان گونگشــته  میگــونشلب   گشـــته زعفــران گون گلگــونشرخ  

 (82)همان:

 شبه پسوند -6-2

بعضی از اسمها که افاده معنی مشابهت مینمایند با کلمه دیگر ترکیب میشوند و صفت 

نام « شبه پسوند»تشبیهی میسازند و کاری شبیه به کار پسوند مشابهت میکنند، از این رو

 دارند، همچون: وضع، سرشت، کردار، صفت، مثال، رنگ، آثار و ... : 

 به  روز  پــاک  ناگــه  شـــب  درامــد  ابـــری بـــرآمــــد دود رنگز دریـــا 

 (53)همان: 

 برتـــاب شبــرنگعنــــــان بـــاره  

 

 اســــد در پیــش خرچـــنگ اوفــتاده  

 شـــتابان  رو  به ره  چون  تیــر  پرتاب 

 (57)همان:

 دم  بر  ســـر  نهـاده کمان  کـــردار 

 (76)همان:

 دستوریمشبه و مشبه به از نظر  -3

مشبه و مشبه به هر دو معموالً از لحاظ دستوری از یک جنس هستند، یعنی هر دو معموالً 

یا اسم یا جمله واره یا فعل هستند. گاهی به جای اسم یا فعل ممکن است گروه اسمی یا 

 گروه فعلی باشد و یک طرف تشبیه جمله و طرف دیگر آن اسم یا گروه اسمی باشد.
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 به اسمتشبیه اسم  -1-3

 الله رویـــی شــمشــاد قـد بــت    گـــل  کـــافور رنــگ  مشـــک  بویی 

 (127)همان: 

 تشبیه دو گروه اسمی که از کلمات همپایه)معطوف( به وجود آمده باشند  -3-2

 بمــانده   در  مــــیان  بــاد  و  بــاران  تنــم زیــن آه ســرد و چشــم گــریان  

 (276)همان:

« باد و باران»به گروه اسمی معطوف« آه سرد و چشم گریان»در بیت فوق دو اسم معطوف

 تشبیه شده است.

 تشبیه گروه اسمی همپایه و عطفی به اسم -3-3

 به  باغ  عشـق  چـون  شمشـــاد  بودند  چو  یک  مه  ویس  و  رامین  شاد بودند  

 (343)همان: 

 تشبیه شده است.« شمشاد»به اسم  « رامینویس و »در این بیت،گروه عطفی

 تشبیه دو گروه اسمی غیر عطفی به هم -4-3

 گشــت  گـویی  دلــم  باغ  بهــاران 

 

  سروی  گرازانچون    سمن  بر  ویس 

 یکی  جــانم  هــزاران  گشــت  گـویی 

 (330)همان: 

 تن چـــون برفـــش اندر  بـــرف تـازان

 (344)همان:

گروه اسمی غیر عطفی)صفت و موصوف( به گروه اسمی غیر « سمن بر ویس»بیت در این 

 تشبیه شده است.« سروی گرازان»عطفی

 تشبیهی که یک طرف آن مفرد و طرف دیگرش گروه باشد -5-3

 بــه   چهــــره   آفتـــاب   نیـــکـوانم  

 

 بــه  غمـــــزه  پادشــــاه  جــــاودانم  

 (326)همان: 

 گروه اسمی میباشد.«  به مشبه »مفرد است و آفتاب نیکوان « مشبه »بیت فوق چهره  در 

 چـــو مینـــو بود خـــرم از  بـــرونش            چـــو   دوزخ   بود   تفســیده   درونش 

 (248) همان : 



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /172

 

 و مفرد است .  "مشبه به "و گروه اسمی ، دوزخ « مشبه »درون تفسیده یار 

 فعل یا گروه فعلی به یکدیگر تشبیه -6-3

تشبیه فعل به فعل را تشبیه جمله به جمله نیز میتوان شمرد، زیرا رکن اصلی جمله فعل 

 است. 

 الف( تشبیه جمله خبری به جمله خبری:

 همی  آتـــش  کُشــم  گــویی به آتش   به  گــریه  گــه گهـی دل را کنم خوش 

 (262-261)همان:

 التزامی به شرطی :ب( تشبیه جمله 

 اگــر  هرگــز  شکــیبد  مــاهی از  آب  تــو  بشــکیبی  ز  دیــدارش به گوراب 

 (340)همان:

 ج( تشبیه جمله پرسشی به جمله پرسشی :

 کجــا  باشــد  کمــان  مـانـنده  تیـــر  چــه  مــانستی  بـه  ویســه  دایه پیـر 

 (173)همان:

 جمله خبری:د( جمله امری  به 

 بیـــارا  همچـــو  نیســـان  بوسـتان را  ز مــن درخـــواست او کاین داسـتان را  

 (38)همان: 

 رابطه نحوی مشبه و مشبه به  -4

پیشتر گفته شد مشبه و مشبه به یا کلمه است و یا گروه یا جمله واره و گروه نیز در حکم 

کلمه گسترده و جانشین آن است، ارتباط این کلمات و گروه ها از نظر نحوی به اشکال زیر 

 خواهد بود:  

 مشبه و مشبه هر دو اسم یا گروه اسمی هستند -1-4

: این حالت در زمانی است که کلمه صفت کلمهالف( مشبه و مشبه به هر دو در یک 

 مرکبی  باشد که از مشبه و مشبه به ساخته شده باشد:

 کــــه  یــزدان  آفریدش   دلبــری   را  لشــکری را  ماهـرویکـه  دیـــد آن    

 (275)همان: 
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 همــان ســرو سهـــی و یاســـمین بـر خورشید پیکر             همـــان ویســـم همان 

 (233) همان : 

 ساخته به مشبه و مشبه) اسم دو از که مرکبی هستند صفتهای«خورشید پیکر »و « ماهرو» 

 ( است شده

 : در این حالت این موارد پیش می آید:ب( مشبه و مشبه به هر دو در یک گروه

 ( مشبه به، بدل مشبه است1

 رســـول خـــــاتـــم و یاسـین و احمد  چــراغ  دیــن  ابوالقــــاسم   محـــمد  

 (23)همان: 

در این بیت از نظر دستوری ابوالقاسم محمد بدل از چراغ دین می باشد و از نظر صنایع ادبی 

 ابوالقاسم محمد به چراغ دین تشبیه شده است.

 همیــدون  دخــترم، روشن خـور و ماه             کــه بســـته باد بر وی چشــم بدخـواه  

 (98) همان : 

 روشن خور و ماه بدل از دختر و  مشبه به  میباشد

 ( مشبه مضاف و مشبه به مضاف الیه است2

 ریشم  بسـی  بوســید  و  تــازه  کـــرد           چشـم  گاومیشم  و    لـب  طــوطی

 ( 106) همان : 

 ( مشبه به مضاف و مشبه مضاف الیه است3

 م  را  دو  تــا کردســرو قدبلوــرین    ز  رویـــم  آب  خـــوبی  را  جــدا کرد 

 (36)همان: 

 کرد  قفل  خوشیدر   کــلید  کــام سرکشی  کرد            میدان شادی  چــو  در  

 (130: همان)

 مشبه به جزیی از صفت مرکبی( مشبه موصوف و 4

در این حالت مشبه موصوف و مشبه به جزیی از صفت مرکبی است که با پسوندها یا شبه 

 پسوندهای تشبیهی ساختـه میشود:
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 گشــــته  زعفـرانگون  رخ  گـلگونش 

 

 دو  زلــف  عــنبرین  از  تاب  و از  خـم 

 لب  میگــونش  گشــــته  آسمــانگون 

 (82)همان: 

 چــو  زنجــیر  و  زره  افــتاده  در  هـم  

 (44)همان: 

 ( مشبه موصوف و مشبه به جزء گروه وصفی5

در این حالت مشبه موصوف و مشبه به جزء گروه وصفی تشبیهیی است که با چون، مانند، 

 مثل و امثال آنها آغـاز میشود :

 در گــل فکندی مــرا  چــون  خـر   وگــر  چــه  آتشـم  در گــل فکــندی 

 (266)همان:

 چون خر گروه وصفی برای من می باشد. 

 ( مشبه موصوف و مشبه به متمم صفت تفضیلی6

 از  قند  او  شیرینترچــو  بیــنی  بار    تــرا  چــون بشنوی  تلخ آید  ایـن  پند 

 (71)همان: 

 میباشد.قند ) مشبه به ( متمم صفت تفضیلی شیرینتر 

: در این حالت مشبه و مشبه به در یک جمله قرار ج ( مشبه و مشبه به در یک جمله

 میگیرند اما در یک گروه نیستند که در این صورت این موارد پیش می آید:

 ( مشبه مسندالیه و مشبه به مکمل فعل ناقص الزم)فعل ربطی( است:1

 روز  مــن  تــا  تــــو  نیــایینیــاید   روشــنایی  از مــرا   خورشــیدی  تو

 (265)همان: 

 خورشید مشبه به و مکمل فعل ناقص ) مسند ( میباشد . 

( مشبه مسندالیه و مشبه به اسم یا گروه اسمی است که با حروف اضافه تشبیهی یا 2

شبه آن )مانند،رنگ، عین، برسان و به کردار، چون( بر روی هم مکمل فعل ناقص الزم 

 میشود.

 گشــته            ســــتـاره  از  روش  بیـــــزار  گشــته   چـون  آهنین  دیوار ــک  فل

 ( 78) همان : 

 گروه اسمی است که مکمل فعل ناقص ) مسند( میباشد. "دیوار آهنین چون"
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( مشبه مسندالیه و مشبه به اسمی است که جزء صفت تشبیهی مشتق یا مرکبی 3

 است :است که پردازه فعل ناقص 

 به  عنبر  خاک  هامون  گشــت  معجون  میگونگشــت   آب  گیتی ز  بــاران   

 (345)همان: 

 میگون ) می = مشبه و گون = پسوند شباهت ( صفت مشتق و مسند میباشد . 

( مشبه  مسندالیه و مشبه به عضو گروه قیدی تشبیهی است که معموالً با حرف اضافه 4

 د:یا جانشین آن آغاز میشو

 چو  دیــوانه  ز  حــال  خــود  نه  آگاه   به  راه  اندر  همی  شد  همچو  گمــراه  

 (36)همان:

( مشبه مسندالیه و مشبه به متمم صفت تفضیلی است که مکمل فعل ناقص الزم 5

 است: 

 کنـــــش هـای تـــو زیبـــاتر ز امیـد   هنـــــرهای تو پیـــــداتر ز خــورشید 

 ( 229:  ) همان

هنر مشبه و مسندالیه و خورشید متمم صفت تفضیلی) پیداتر ( میباشد و پیداتر نیز مکمل 

 فعل ناقص است . 

( مشبه مسندالیه و مشبه به با حرف اضافه غیر تشبیهی پیش از آن، پردازه فعل ناقص 6

 است:

 ز  قند  و  نوش  و  شهــد  و  دُر  دهانی  ز  بـرف  و  شیر  و  خون  و  می  رخانی  

 (238)همان: 

رخان یار مانند برف و شیر سفید و همچون خون و می قرمز است و دهانش همچون قند 

و نوش شیرین و همچون در سفید است : رخان و دهان مشبه و مسندالیه و برف ، شیر ، 

 ناقصند . پردازه یا مکمل فعل « از» قندو... مشبه به و به همراه 

( نظیر مواردی که برای فعلهای ناقص الزم گفته شد، برای فعلهای ناقص متعدی هم 7

 هست با این تفاوت که در اینجا مشبه به بجای اینکه مسندالیه باشد مفعول است:
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 را  روز  پنداشت  تیره  شبز  شـادی    سبـک  دایـه  برفت  و  تیــر  برداشت 

 (186)همان:

 تیره شب مشبه به و مفعول میباشد . 

 ( مشبه مسندالیه و مشبه به مفعول صریح در فعلهای تام است:8

 بـه  زلــف  آورده  جــــرّاره  ز  اهــواز   بـه  چشـم  آورده تیـر  افگـن  به ابخاز 

 (237)همان: 

 چشم به تیرافگن و زلف به جراره تشبیه شده است . 

 د( مشبه و مشبه به در دو جمله یا دو جمله واره: 

 نــه  تابســتان  بریــزد  نـه  زمســتان  بـه  شــادی  باش  با  وی کاین گلستان 

 (243)همان:

 وی متمم جمله اول و مشبه و گلستان نهاد جمله دوم و مشبه به میباشد. 

 وجه شبه به لحاظ دستوری -5

ذکر نمیشود، تشبیهی که وجه شبه آن ذکر نشود مجمل و وجه شبه در بشتر تشبیهات 

آن که ذکر شود مفصل است . وجه شبه از نظر دستوری ممکن است این امور باشد : صفت، 

فعل، فعل و متعلقات آن، جمله، اسمی که تمیز )متمم قیدی( است، اسمی که مضاف به 

 ل میشود:مشبه به است. ولی وجه شبه هر چه باشد به اسم یا مصدر تأوی

 وجه شبهی که صفت باشد -1-5

 و  آلـوده  بـه  قطــران شبـی  تاریــک  

  

 چـو  شمعی  بود  ســوزان  و  گــدازان

 چون   روز  هجرانسـیاه و سهمگین   

 (77)همان:

 ســپـرده  دل  بـه  مـهــــر  دلنــوازان 

 (95)همان: 

 وجه شبهی که فعل باشد -2-5

 رهـــن به مهـــرد بازی کـــچنانچون م  ایــن  نبهــره  نمایدبـازی  بـه  مــا   

 (328)همان: 
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 وجه شبهی که اسم باشد -3-5

 تـو را تنباریکی   چـو  مــویی  شد  به   مــرا  گـویند  مگـــری  کـز  گــرستن 

 (271)همان: 

 حذف مشبه یا مشبه به )استعاره(  -6

تشبیه به هم خورده و تشبیه بدل به استعاره میشود با حذف مشبه یا مشبه به، دستگاه 

است. چنانکه میدانیم با حذف مشبه و « ابلغ از تشبیه»که به گفته علمای معانی و بیان

جانشینی مشبه به،استعاره حقیقیه یا مصرحه به وجود می آید و اگر مشبه به ذکر نشود 

ه عالقه آن مشابهت است، زیرا استعاره مکنیه است.استعاره حقیقیه از اقسام مجاز است ک

مشبه به به جای مشبه به کار میرود، در حالی که استعاره مکنیه مجاز نیست، زیرا مشبه که 

 باقی میماند به جای مشبه به، بکار نمیرود، بلکه در کالم مراد خود او است.

 استعاره حقیقیه -1-6

از نظر دستوری،استعاره حقیقیه مانند هر مشبه به دیگر بیشتر اسم یا گروه اسمی است 

ولی فعل، صفت و جمله نیز گاهی استعاره میشوند. اگر لفظ استعاره، اسم یا گروه اسمی 

باشد پیشینیان آن را استعاره اصلیه نامیده اند و اگر فعل و صفت باشد آن را استعاره تبعیه 

ه و بعضی از گروههای اسمی استعاری نیز با استعاره تمثیلیه یا استعاره مرکب گفته اند. جمل

 ( 449: 1363پیشینیان قابل انطباق است.) فرشیدورد،

 :استعاره اصلیه اسم یا گروه اسمی است -استعاره اصلیه -2-6

 ریــزان یاقوت  سمن بـر  نرگـس  ز     چو  بید  از  باد  لرزان  سروشسهــی   

 (249)همان: 

 سرو استعاره از قد ، نرگس ، چشم ، سمن ، گونه و یاقوت ، اشک خونین میباشد. 

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

 و هر وابسته دیگر آن تشکیل شده باشد:

 نی بریده ــبی یــــرو سهـــسیکی  

  

 ویــسخنگ ورشیدـــخش داد ـجواب

 میــان  خــاک  و  خـون  در  خوابنیده 

 (201)همان:

 حور  پریرویش  آن  ـــســروش  دلک 

 (239)همان: 
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 ممکن است صفت جمله باشد: 

 گهــی  در  بــاغ  باشــد  گـاه  بر  گـاه  گلستانی که با تو گاه و بیگاه 

 (243)همان:

در حکم صفت برای « بیگاه با تو در باغ باشد گاه و » گلستان استعاره از یار و جمله صله 

 گلستان میباشد.

 یا مضاف و مضاف الیه:

 به  جـان  تو  که  باشـد  سخــت  ارزان  را باشد بها جان  قند تواگر  

 (239)همان: 

 قند تو مضاف و مضاف الیه و استعاره از بوسه است. 

 استعاره تبعیه -3-6

یا فعل یا کلمه ای غیر از اسم باشد، استعاره تبعیه پیشتر گفته شد اگر استعاره صفت 

نامیده میشود. و نیز دو صفت را ممکن نیست به هم تشبیه کرد یعنی یکی را مشبه و دیگری 

 را مشبه به قرار دهند اما یک صفت را میتوان استعاره برای صفت دیگر قرار داد:

  دلشکستهبه  طفــل  خــرد  مانـم   

  

 خندید اللههمی    ز  شـــادیشــان

 هـم  از  مــادر  هـم  از  دایـه  گسـسته 

 ( 99)همان:

 بـه  دسـت  انـدرش  یاقـوتیـن  پیـــاله 

 (213)همان:

فعل و استعاره از شکفته « خندید » صفت و استعاره از غمگین و افسرده و « شکسته » 

 شدن می باشد. 

 استعاره مکنیه  -4-6

میگیرد، اسم یا گروه اسمی است که در جمله مثل سایر اسمها  آنچه استعاره مکنیه قرار

به کار میرود یعنی فاعل، مضاف الیه و مفعول میشود. گروه اسمی و اسم مقید نیز گاهی 

 استعاره مکنیه میشود :

 بـه  گـــوش  عــدل  پنـداری  روانست  پنداری  که  جــانست  چشم  عقل به   

 (34)همان:

 ید شده و عقل استعاره مکنیه است .چشم توسط عقل مق



 179/استعاره از منظر دستوری در منظومه ویس و رامینتشبیه و 

 

 قرائن و لوازم استعاره مکنیه  -1-4-6

استعاره در کالم قرینه میخواهد و قرینه های استعاره مکنیه را میتوان لوازم آن نامید. 

قرینه استعاره مکنیه بیشتر  استعاره حقیقیه است جز در صورت ندا. قرائن و لوازم استعاره 

 به شرح زیر است:مکنیه از لحاظ دستوری 

 ( اسم1

 اسمی که قرینه استعاره مکنیه گردد خود این حاالت را دارد:

 مضاف به اسمی میشود که استعاره شده است و ترکیب اضافه استعاری میسازد. الف(

 گــوهری  داد  دست  زمــانه مــــرا   

 

 دلــم  را  سیــــر  کــرد  از  زندگــانی  

 یش  اخـگری  دادچـو  بفگــندم  به  جا 

 (333)همان:

 وزو  بــر  کنـــد  بیــــخ  شــــادمانی 

 (92)همان: 

 جز ترکیب صفتی که اسم استعاره شده را وصف میکند : ب(

 رسن بازدرود  از  مــن  بــدان  زلـف   

 

 کــه  دارد  مر   مــرا  مشهــور  شـیراز 

 (281)همان:

 برای آن است. که زلف استعاره است و رسن باز صفت

 متمم قیدی : ج(

 به زارینبــارد  ابــر  بر  مـــن  جـــز    به خارینتـابد  مهــر  بـر  مـــن  جز   

 (234)همان:

 مهر استعاره مکنیه و به خاری که قرینه آن است متمم قیدی میباشد . 

 مفعول: د(

 مــه و  خـــورشید  هــر دو  رخ  نهـفته           بســـان  عــــاشـق  و  معشــوق  خفته  

 (78) همان : 

 مه و خورشید ، استعاره مکنیه و رخ قرینه که نقش دستوری آن مفعول میباشد
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 متمم: ه(

 چــو  رامــین  دیـد  آن  سـرو روان  را            بـت  بـا  جـــان  و  مـــاه  بـا  روان  را 

 (238) همان : 

 بت استعاره و جان از لوازم آن و متمم میباشد. 

  ( فعل یا گروه فعلی2

 مراد از گروه فعلی، فعل و وابسته های آن از قبیل مفعول، قید، متمم قیدی، و مکمل است

 جهــان  از  بهــر  تو  شد  دشمـن  من  

 

 دو  چشـــم  وی هم از  گـریه  نیاسـود 

 پیراهــن  من  بیــزار  شد ز  مـــــن   

 (233)همان: 

 تــو  گفتی  هــر  زمـــانش  درد  بفـزود 

 (92)همان:

بیزارشدن » استعاره مکنیه و لوازم آنها یعنی « چشم »و در بیت دوم « پیراهن » در بیت اول 

 فعل میباشند. « نیاسودن » و« 

 ( صوت  ندا3

صوتها یا پسوندهای ندا چون در مورد خطاب به انسان بکار میروند اگر با غیر جانداران 

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

 استعاره مکنیه میشود:

 اال   ای   بـاد   تنـدی    کن    زمــانی             در  آن  تنــدی  بـه  هـم  برزن  جهانی 

 (171) همان : 

 چــه خواهی نیــکتـر زین ای صفاهان            که  گشــتی  دار ملــک  شــاه  شاهان 

 ( 33) همان : 

 فت( ص4

صفتهایی که به معنی مجازی و استعاری بکار میروند به موصوف نیز رنگ استعاره مکنیه 

 میدهند:

 کـه  بخت  شور  من  با  مــن  برآشفت  نهـــان از هــر کســی کر دایـه را گفت 

 (92)همان: 
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 شور صفتی است که بخت را معنی مجازی داده است . 

 ( نتیجه گیری7

اضافه تشبیهی)اسم+اسم( آن هم از نوع )مشبه به+مشبه( به کار  در مبحث تشبیه بیشتر

رفته است. و اضافه تشبیهی از نوع)مشبه +مشبه به( بسیار اندک دیده شد. ژرف ساخت 

بسیاری از اسمهای مرکب در این منظومه تشبیه میباشد.همچون ماه پیکر و خورشید رو. 

پسوندهای شبهات )آسا، وش، ین(  همچنین بسیاری از صفت های مشتق با بهره گیری از

 ساخته شده اند.

در بین تشبیه های مرکب، تشبیه جمله به جمله بسامد باالتری نسبت به سایر تشبیه ها 

دارد. همه تشبیه ها ساده، شیوایند. به کار بردن لغات عربی در طرفین تشبیه بسیار اندک 

 و صفت انتخاب شده اند.میباشد. وجه شبه ها نیز بیشتر حسی و از نوع اسم، فعل 

در قسمت استعاره نیز بیشتر از استعاره های شناخته شده و ملموس بیشتر بهره برده تا 

استعاره های نامأنوس، همچون شمشاد)استعاره از قد( یا نرگس )استعاره از چشم(. بسامد 

جانبخشی  استعاره مصرحه بسیار بیشتر از استعاره مکنیه است، و در بین استعاره های مکنیه،

 از همه کمتر دیده میشود. 
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