
 

  تشبيه

  يعني مانند كردن چيزي به چيز ديگر كه به جهت داشتن صفت يا صفاتي با هم مشترك باشند 

  هر تشبيه داراي چهار ركن يا پايه است : 

   مشبه : كلمه اي كه آن را به كلمه اي ديگر تشبيه مي كنيم . - 1

  .  شود مي تشبيه آن به ديگر ي كلمه كه اي كلمه:  به مشبه -2 

بيه : كلمات يا واژه هايي هستند كه نشان دهنده ي پيوند شباهت مي باشند و عبارتنداز : ادات تش -3 
  مانند ، بسان ، شبيه ، نظير ، همانند ، به كردار و............  همچون ، چون ، مثل ،

  وجه شبه : صفت يا ويژگي مشترك بيت مشبه و مشبه به مي باشد .( دليل شباهت )  -4

  .  است     شجاع     شير     مانند     يعل         :مثال 

  شبه وجه   به مشبه    ادات    مشبه             

          طرفين تشبيه نام دارند . كه در تمام تشبيهات حضور دارند اما» مشبه به « و » مشبه « نكته :    •
تشبيه با داشتن  صورت اين در كه. شوند حذف تشبيه يك در توانند مي » شبه وجه « و » تشبيه ادات «

  بر قرار است . » مشبه به « و » مشبه « دو ركن 

   آسيابي بگردد كه نگـردد اگـر اسـت عجـب/  همچو سنگت ، اي دوست به آب چشم سعدي دلمثال :•

  .  است نيامده بيت اين در » سختي « شبه وجه اما است شده تشبيه سنگ به دل:  توضيح   •

مي » تشبيه بليغ « حـذف شود ، به آن » ادات تشبيه « و » وجـه شبه «  نكته : در تشبيـه وقتي كه   •
  گويند . ( تشبيه بليغ زيباترين و رساترين تشبيه است . ) 

  .  است       سنگ      دلش         : مثال   •

   به مشبه        مشبه                   

را در » مشبه « قويتر و بارز تر است كه ما  » به مشبه « در شبه وجه وجود هميشه تشبيه در:   نكته   •
  داشتن وجه شبه به آن تشبيه مي كنيم.

  

  



  كنايـــــــــــــه     •   

در لغت به معناي پوشيده سخن گفتن است و در اصطالح سخني است كه داراي دو معني دور و  كنايه     
ه را چنان تركيب مي كند و به كار نزديك است . كه معني نزديك آن مورد نظر نيست اما گوينده جمل

  مي برد كه ذهن شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل مي شود.

  .نيست آن ظاهري و حقيقي معناي گوينده مقصود اما اند خقيقي همه الفاظ كنايه در: نكته   •

  نكته: كنايه معموال در يك جمله يا يك تركيب به كار مي رود .   •

  ز از دهن بوي شير آيدش.: هنو 1مثال    •

  . است خوردن شير همان بچگي ي نشانه ترين بارز و است بچه هنوز كه اين از كنايه: توضيح   •

  .جفت است باده جام را رهام كه:  2 مثال   •

  .نيست جنگ مرد و است خوشگذران و عياش رهام كه اين از كنايه: توضيح   •

  .سبوي بر را سنگ زدن ببايد: 3 مثال   •

  .است كردن امتحان و آزمايش از كنايه زدن سبو بر را سنگ: توضيح   •

 بند از بند ، زدن صابون را شكم ، انداختن زمين به را كسي روي ، كردن پا و دست:  نظير عباراتي   •
دامن آوردن ، سر زخاك بر آوردن  در پاي ، دوختن دهان ، كردن گران عنان ، كشيدن در زبان ، گشودن

  ، دست ندادن ، دست به سياه و سفيد نزدن ، دست روي دست گذاشتن و ...همه كنايه هستند.

  تضمين •

آن است كه شاعر يا نويسنده در ميان كالم ( شعر يا نثر ) خود آيه ، حديث ، مصراع يا بيتي را از شاعر 
  ديگر عيناً بياورد . 

صراعي از شاعر ديگر به عنوان تضمين بياورد معموالً نام آن شاعر به گونه اي ذكر مي نكته : اگر بيت يا م
  شود . 

  نكته : معموالً عبارت تضمين شده داخل گيومه قرار مي گيرد . 

        اعتبار بخشيدن به سخن -   هدف از تضمين :

  خالصه كردن مفاهيم گسترده و طوالني  - 2

 ادعا اثبات براي ضمانت   -3

  



  را نوا اين بنوازد خوشتر غيب لسان كه                نـاي هـردم زنـواي سـاز او دم چو زنـم چـه : مثال

  »ايـن نـوا را  بنـوازد آشنـايي پيـام بـه                         همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي« 

  توضيح : بيت دوم اين شعر را شهريار از حافظ تضمين كرده است 
 

  تضاد ( طباق ) 

   گردد كالم زيبايي سبب كه اي گونه به سخن در متضاد ي كلمه دو آوردن   •

  نكته : تضاد هم در شعر و هم در نثر بكار مي رود .   •

     تار آخر شد شب آي كه كـار بـرون گو /غيب بد معتكف پرده ي اميد كه صبح: مثال    •

  آورند وجود به را تضاد آرايه توانند مي نيز ها فعل:  نكته     •

  ...  ببرد و آبرو آورد دنائت كه طمع خصلت از!  پروردگارا  : مثال     •
 

  مراعات نظير ( تناسب ) 

م تناسب و ارتباط داشته اگر گوينده در كالم خويش مجموعه اي از كلمات را بياورد كه به نوعي با ه
  باشند ، آن را مراعات نظير گويند . 

  نكته : تناسب ميان كلمات مي تواند از نظر جنس ، نوع ، مكان ، زمان ، همراهي و ... باشد . 

  نكته : بيشترين كاربرد مراعات نظير در شعر است اما گاهي در نثر هم ديده مي شود . 

   ها گلنـار نـاز صـد به بـرقصــد          وفرنيل بر در گـل شــاخ رود    : مثال

  )  نظير مراعات ــــ گلنار و نيلوفر ، گل ، شاخ(   

  كلمه يا بيشتر اتفاق بيفتد . سه نكته : آرايه هاي مراعات نظير ممكن است بين


