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 فرجی مهدی غزلیات در تشبیه بررسی
 

 9،محمد کارگر1رویا عالی نژاد

  دانش آموخته زبان و ادبيّات فارسي واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمي، بابل، ایران. -1 

 ، ایران.دانشگاه پيام نور، محمود آباددانش آموخته زبان و ادبيّات فارسي  -2
 

 چکیده

 انیکه از غزلسرا زين يفرج ینقش بسزایي در خلق انواع تصاویر شاعرانه ایفا مي کند. مهدتشبيه به عنوان عنصر اصلي خيال، 

معاصر است، شاعری تصویرگراست که به مدد این عنصر، در عرصة تصویر آفریني های بكر و خيال انگيز، گام بر مي  اتيادب

انواع تشبيه، مواد تشبيه، تشبيهات نو، ابزار  از جنبه های مختلف، چون يفرج یهدم اتيدارد. در این پژوهش تشبيهات غزل

تشبيه و ... مورد بررسي قرار گرفته تا ضمن شناخت چگونگي ابزارهای بياني در آفرینش شعر و تأثير آن ها بر سبك و زبان 

ع تشبيه، به مي کند که شاعر از نظر انوا  ابتشاعر، معيارهای اساسي زیباشناختي شعر به خواننده ارائه گردد. این پژوهش ث

تشبيهات فشرده و اضافة تشبيهي، تشبيه مفرد به مفرد و حسي به حسي گرایش بيشتری دارد و از نظر ساختار شكلي، تشبيه 

در یك  امفروق بيشترین بسامد را در اشعار وی به خود اختصاص داده است.ضمن این که گاهي شاعر چندین ساختار شكلي ر

نو است که در نوع خود بي ده است. وی همچنين در ضمن اشعار خویش، مبدع تشبيهاتي تشبيه گنجانده که باعث نوآوری ش

 نظيرند.

 .فرجي مهدی تشبيه، شعری، تصویر صورخيال، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 مخاطبين به را آنها زیبا و نو ای گونه به بتوانند تا کنند مي استفاده ابزارهایي از و آفرینش اشعارشان خلق برای همواره شاعران

 قدرت با تا آدمي است برای مجالي عرصه این و است خلّاقيت و آزادی تمرین عرصة تصویرپردازی و تخيّل». برسانند خود

: 1831)فتوحي، « .دلخواه خویش بسازد به را جهان و بدمد ها آن در را خود روح و کند حلول ها پدیده در خيال، سحرانگيز

را بشناسد تا بتواند از  اليصور خ یگونه ابزارها نیدرون شاعران، الزم است مخاطب، ا یايهم و درک دنپس به علت ف (16

مجاز،  ه،يتشب لياز قب ياست که شامل مباحث ليگوناگون تخ یدر واقع نمودها اليصور خ»شعر لذت ببرد.  كی یبایز فیظرا

 و تشخيص نوعي آن در که را بياني هر کلي طور به مي توان و ي گرددم آنها انواع و شاخه هااز  كینماد و هر  ه،یکنا استعاره،

( یك 23: 1831)شفيعي کدکني، « بدانيم. خيال از صورتي مي شود، تخيل یعني شگفتي و اعجاب سبب که است برجستگي

بك و نحوه ی بيان کند. در واقع سدهد و آن را دیگر گونه بيان ميهایش جنبه ادبي  ميشاعر به کمك صور خيال به نوشته

 است.  تشبيه« تشبيه»دهد. از جمله این صورخيال های مختلف شاعر به مخاطب نشان ميشاعر را در انتقال مفاهيم و پيام

 شباهتي همان از گرفته مایه تشبيه، انواع نيز و خيال گوناگون های صورت. است شاعرانه اغلب خيالهای مرکزی و اصلي هستة

 (212: 1831)پورنامداریان، « آورد. مي در بيان به مختلف صور در و کند مي کشف اشيا ميان در شاعر نيروی تخيّل که است

ترین شاعران و ادیبان توانمند اما کمتر شناخته او یكي از شاخص» ش.( است.  1833 -این شاعران مهدی فرجي)...از جمله

او را  است. در کاشان 1833بهمن  ۹ ی زادهست. این شاعر، ای است که غزليات او اخيراً در دل مردم جا خوش کرده اشده

 شرفتيدهه هفتاد شكل گرفت و در آغاز دهه هشتاد به سرعت پ انیدانست که شعرش در پا ياز جمله شاعران جوان توان يم

جشنواره  نیبلور مرغيبرنده س. مهدی فرجي ديهفته به نوبت چاپ دوم رس كیبعد از  ۹2او در سال « قرار نشد»کرد. کتاب 

 ریز»، چاپ چهارم( 1832« )داد يباد را تكان م یروسر» توان به  ياز جمله آثار او ماست. 1831در سال شعر فجر  يالملل نيب

 يادب یها نهيشاعر و شعرش از گنج یبرخوردار ،يعاشقانگ ي،شعر فرج یهايژگیو از .اشاره کرد( 1831) «دیآ يچتر تو باران م

بودن  ينيو ع يتجرب - شود يم دهیتر د جوان معاصر کم یشعرا نياست و در ب يمهم يژگیکه و - و قدما شيقرون پ ميعظ

است که باعث شده  ها یيتوانا نيهم( 11: 183۹)کروني، « آن با فضاها و زبان روز است. قيشاعر و تلف یها فيفضاها و توص

منتقدان و صاحب  دیاز د زيمخاطبان شعر باشد و ن انينسل از شاعران در م نیا یها نیو مخاطب پسندتر نیغزل او از بهتر

از ویژگي دیگر غزليات مهدی فرجي مي توان به  را به خود اختصاص دهد. يتيو پُر اهم ژهیو گاهینظران حوزه شعر هم جا

شبيه با درصدد است توانمندی این شاعر را در آميختن تصاویر شعریِ تصورخيال بدیع و نوی او اشاره کرد که  این پژوهش 

 مضامين نو و امروزی نشان دهد.

 

 بحث اصلی

 صور از برخي دیگر سوی از و است تخيل ابزارهای از یكي سو یك از زیرا دارد؛ ای ویژه اهميت تشبيه خيال، عناصر بين در

تشبيه در ( برای بررسي 61: 18۹1)شميسا، .دارند تشبيهي زیرساختي نيز کنایه حتي و نماد تمثيل، استعاره، مانند خيال

 غزليات مهدی فرجي مي توان چنين طبقه بندی را صورت داد:

 تشبیه از جهت وجود یا عدم ادات و وجه شبه -1

دو رکن اصلي یعني مشبه و مشبه به، به هيچ وجه حذف نمي شوند اما ادات و وجه شبه ممكن است حذف شوند. )همایي، 

 دی کرد:( شعر مهدی فرجي را مي توان چنين تقسيم بن۹1: 1861
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                )ذکر ادات و وجه شبه( مرسل مفصل -1 -1

 توست کردن تباه همانا تو گرفتن بس تماشا لذت پس برفي، مثل تو

 (11: 1833)فرجي،                                                                      

 وجه شبه: مصراع دوم             دات: مثلا              برفي:  به مشبه            تو: مشبه

 بيایددرختانسمتبهکردی،تااسفندراآببرف      دویدی مذابي رودمثل درمن،کهاتفاقيتوهمان

 (81)همان:                                                                                            

 وجه شبه: مصراع دوم             ادات: مثل              رود مذاب:  به همشب            تو: مشبه

 بياید کاشان به اتفاقيفرشته،تویكميشودمثل      حقيقت وخيالعجيبست،مرزبينسرزمينیكقصه

 (86همان: )                                                                                               

 وجه شبه: مرز بين خيال و واقيعت         ادات: مثل              فرشته:  به مشبه            تو: مشبه

 مثل بهاری تازه گل پاشيدی انگاری        شهرم؛ عروس برف پوشي بود روی او

 (3۹)همان:                        

 مشبه: مثل          وجه شبه: گل پاشيدن           بهار : به مشبه               تو: مشبه 

 باشي کرده بامم کبوترهای مثل        یكروز دانه مُشتي و آب قدری محتاج

 (11۹)همان:                  

 مشبه: مثل          وجه شبه: مصراع اول         کبوتر : به مشبه               من: مشبه 

                 ر وجه شبه(مؤکد مفصل)حذف ادات و ذک -1-9

 رودخانه ای مرا است کشانده اینجا  زمانه ای گویا و زارم شوره سنگ من

 (11همان: )                                                                                 

 ه: مصراع دوم وجه شب         سنگ شوره زار:  به مشبه                         من: مشبه

 (13همان: ) ميشوم معطر ميبارد که وباران یاسم مي کند گل بيشتر من در شعر حس تو با

           وجه شبه: با باریدن باران معطر شدن                                                                                       یاس:  به من                     مشبه: مشبه

 تو برای ببارم کنند ولم باید تو برای بهارم ابر مدتيست من

 (23همان: )                                                                            
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 وجه شبه: باریدن               ابر بهارم:  به من                             مشبه: مشبه

 کودکي ام جهان در تواَم فتح فكر که        کوچكي ام«  باز» جوجه من و آسماني تو

 (83)همان:                      

 وجه شبه: مصراع دوم                 فرشته؛ جوجه باز:  به مشبه          ؛ من تو: مشبه

 خودمان هوای و آب در یله مسافر دو داریم دریا سرِ حاال که رودیم دو ما

 (21همان: )                                                                                    

 وجه شبه: سر دریا داشتن               دو رود:  به ما                             مشبه: مشبه

 بشوی تماشا شيشه طرف این از باید فقط که ظریفي آنقدر و برفي دانه ی

 (13همان: )                                                                                 

 وجه شبه: مصراع دوم                دانه برف:  به تو                            مشبه: مشبه

 نيستم بود دلت باب آنكه امروز نيستم رود شدم، حقير برکه ای من

 (3۹همان: )                                                                              

 وجه شبه: حقير               برکه ای:  به من                            مشبه: مشبه

 شكسته ام انار دانه دانه دانه من مي کنند لگدمال که یا مي جوند یا

 (۹2همان: )                                                                              

 وجه شبه: مصراع اول               دانه انار:  به من                            مشبه: مشبه

 من تازه ی بادبان پيرهنت سفيدِ زده ام آبي ات به دل و رودخانه ای تو

 (118همان: )                                                                              

 وجه شبه: دل به آبي زدن                رودخانه ای:  به تو                       مشبه: مشبه

                 مرسل مجمل)ذکر ادات و حذف وجه شبه( -1-3

 بشوم سر دردتو برایخودم،کمبرایشومگمميروم طوفان در برگمثلنفرنفردرغبارسرگردان،یكیك

 (28)همان:                                                                                              

 ادات: مثل                   برگ:  به مشبه                         یك نفر: مشبه
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 بود مي دوند مرا چشم های که وقتي غریبه ها مثل تو چشمهای تردید

 (13)همان:                                                                                

 ادات: مثل                 غریبه ها:  به مشبه                تردید چشمهای تو: مشبه

  ) حذف ادات و وجه شبه( مؤکد مجمل یا تشبیه بلیغ -1-4

 ادعای که چرا باشد؛ مي تشبيه شكل زیباترین و رساترین که است بليغ تشبيه، شود، حذف شبه وجه هم و تشبيه ادات هم اگر

 استعاره را تشبيه از نوع این برخي که جا آن تا است تر قوی تشبيه از نوع این در به همشبّ و همشبّ بين اشتراک و همانندی

 ادعای نه است مطرح به همشبّ و همشبّ یگانگي و یكساني ایادع تشبيهات، گونه این در که اند کرده استدالل چنين و اند دانسته

 (33: 1833صفت. )علوی مقدّم و اشرف زاده،  چند یا یك در به همشبّ و همشبّ بين اشتراک و همانندی

 مي شوم کبوتر مي پوشي که وقتي آسمان مي بری دل بيشتر من از آبي لباس در

 (13همان: )                                                                                          

     کبوتر:  به من                                                      مشبه: مشبه

 خودمان برای هستيم آینه خودمان         باشند خوش فلسفه شان با که بگذاریم

 (21)همان:                                                                                          

   آینه:  به خود                                                    مشبه: مشبه  

 تو از این... بهار فصل سرسبزترین چه؟ تو  من از این... خزان برگ زردترین چه ام؟ من

 (18)همان:                                                                                          

       زردترین برگ خزان:  به من                                                    مشبه: مشبه  

 بهار فصل سرسبزترین:  به تو                                                   مشبه: مشبه  

 من تازه ی بادبان پيرهنت سفيدِ زده ام آبي ات به دل و انه ایرودخ تو

 (118همان: )                                                                              

               بادبان:  به پيراهن سفيد                                                  مشبه: مشبه

 باشم تو پایهم دامنه این از مي خواهم مرگ از نفسگيرتر و برفي قله ی تو

 (113همان: )                                                                              

        قله برفي:  به تو                                                  مشبه: مشبه
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 باشم تو تماشای مبهوت پنجره یك است؛ این روزه ام هر عادت و خورشيدَمي

 (111همان: )                                                                              

               خورشيد دم:  به تو                                                  مشبه: مشبه

 کني خاکسترم که نبود این حقّم پس آمدم تو هوای به من و زدی سو سو

 (118همان: )                                                                              

               خاکستر:  به من                                                  مشبه: مشبه

 نگير را اعتدالم باشم، پایيز ابد تا      عد        ب به حاال از خواهممي یكرنگي ام از خسته

 (122همان: )                                                                              

               پایيز:  به من                                                  مشبه: مشبه

 آوردم آب بودم، سایه من کاشتم، من را تو را نگاهت متخ قصه ها در یافتم من خودِ

 (18)همان:               

 تخم نگاه: اضافه ی مشبه به )تخم( به مشبه )نگاه( : بليغ اضافي

 مرا تبار من، ایل من، همه قبيله ی دادی زمان فراموشي بادهای به

 (18)همان:               

 باد( به مشبه )فراموشي( : بليغ اضافيبادهای فراموشي: اضافه ی مشبه به )

 شكسته اند را سرم مفت، حرف سنگ با هرزه گو هایدهان و نيستي تو حاال

 (83)همان:               

 سنگ حرف مفت: اضافه ی مشبه به )سنگ( به مشبه )حرف مفت( : بليغ اضافي

 مترسكي ام پيكر بر طوفان وزید زمان و زمين در پيچيد تو حضور تب

 (83)همان:       

 پيكر مترسكي: اضافه ی مشبه )پيكر( به مشبه به )مترسك( : بليغ اضافي

 ضربانش با کند تند مرا نبض تا هيجانش نسيم پاشيد و واشد در

 (22)همان :         

 نسيم هيجان: اضافه ی مشبه به )نسيم( به مشبه )هيجان( : بليغ اضافي
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 نگير را غزالم کن، سر بازیچه ها همين با گفته ام نگاهم ببر با آسوده خاطرت

 (122)همان :         

 تشبیه از جهت حسی یا عقلی بودن طرفین -9

 سبب دیگر عبارت به. بخشد مي       زندگي شاعر حسي هایدریافت از حاصل ذهني صور به است که بياني شعر، در تصویر»

)اسكتلن، « شنود. مي یا بوید مي کند، مي لمس بيند، مي ممتاز یا گونه به را چيزی که کند خواننده احساس تا شود مي

( گاهي وقت ها یكي از طرفين تشبيه، عقلي و از امور انتزاعي است. بدین اعتبار مي توان از تشبيه چنين تقسيم 113: 1863

 بندی را انجام داد:

 حسی به حسی -9-1

 توست دنکر تباه همانا تو گرفتن بس تماشا لذت پس برفي، مثل تو

 (11)همان:                                                                               

               برفي)حسي(:  به مشبه                                                  )حسي( تو: مشبه

 بيایددرختانسمتبهکردی،تاباسفندراآبرف      دویدی مذابي رودمثل درمن،کهاتفاقيتوهمان

 (81)همان:                                                                                            

        (       حسي)رود مذاب:  به مشبه                                                    (       حسي) تو: مشبه

 بياید کاشان بهاتفاقيفرشته،تویكشودمثلمي      حقيقت وخيالعجيبست،مرزبيننسرزميیكقصه

 (86)همان:                                                                                                

 ( حسي)فرشته:  به مشبه                                                   (       حسي) تو: مشبه

  

 بشوم سر تودرد برایخودم،کمبرایشومگمميروم طوفان در برگمثلنفرنفردرغبارسرگردان،یكیك

 (28)همان:                                                                                              

    (حسي)  برگ:  به مشبه                                (     حسي)یك نفر: مشبه

 مثل بهاری تازه گل پاشيدی انگاری      شهرم؛ عروس برف پوشي بود روی او

 (3۹)همان:                          

          (     حسي) بهار : به مشبه                                      (      حسي)تو: مشبه 
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 باشم تو تماشای مبهوت پنجره یك است؛ این روزه ام هر عادت و خورشيدَمي 

 (111همان: )                                                                              

        (      حسي) خورشيد دم:  به مشبه                                                 (حسي)تو : مشبه

 کني خاکسترم که نبود این حقّم پس آمدم تو هوای به من و زدی سو سو

 (118همان: )                                                                              

        (       حسي)خاکستر:  به مشبه                                                  (حسي)من: مشبه

 نگير را اعتدالم باشم، پایيز ابد تا بعد به حاال از خواهممي امیكرنگي  از خسته

 (122همان: )                                                                              

        (      حسي) پایيز:  به مشبه                                                 (حسي)من : مشبه

 عقلی به حسی -9-9

« دهد  پيوند محسوسي با را معقولي که کند، مي پيدا هنری جنبه گاه آن تصویر که اند گفته» کروچه در این باره مي گوید: 

 (6۹: 1822)کروچه، 

 مرا تبار من، ایل من، همه قبيله ی دادی زمان فراموشي بادهای به

 (18)همان :                                                                        

        (             حسي)  باد:  به مشبه                                          فراموشي)عقلي(: مشبه

 ضربانش با کند تند مرا نبض تا هيجانش نسيم پاشيد و واشد در

 (22)همان :         

   (حسي)  نسيم: به مشبه             (                           عقلي) هيجان: مشبه

 بود مي دوند مرا چشم های که وقتي غریبه ها مثل تو چشمهای تردید

 (13)همان:                                                                                

                  به ها)حسّي(غری:  به مشبه                           )عقلي( تردید چشمهای تو: مشبه

مهدی فرجي در غزليات خود از چنين تشبيهي نيز استفاده کرده است. هرچند که بسياری از شاعران  حسی به عقلی:  -9-3

به لحاظ تئوری این نوع تشبيه نباید وجود داشته باشد، چون غرض از تشبيه این است » از این نوع تشبيه استفاده مي کنند اما 

 (86: 18۹1کمك معلومي وضع مجهولي را در ذهن روشن کنيم.)شميسا، که به 
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 شوی خودم محال اميد شوی، رؤیا     شوی خودم خيال و خواب که خواستم من

 (21)همان:                                                                                     

              رؤیا )عقلي(:  به مشبه                                              تو )حسي(: مشبه

  

 محاالتم از من ميافتي، اتفاق تو شده ام گم بهشت من خدا، به محشری تو

 (88)همان:                                                                                 

  بهشت گمشده )عقلي(:  به مشبه                                  من )حسي(: مشبه

 بياید کاشان به اتفاقيفرشته،تویكميشودمثل      حقيقت وخيالعجيبست،مرزبينسرزمينیكقصه

 (86)همان:                                                                                                

 ( عقلي) فرشته:  به مشبه                                             (   حسي) تو: مشبه

 بشوی دنيا گوشه ی دورترین راهي        بشوی رؤیا و قصه بروی مي تواني

 (12)همان:                          

 (  عقلي)یاقصّه ؛ رؤ : به مشبه                                            (    حسي)  تو: مشبه 

 بنامم؟ چه را تو آرزو از بلندبالتر         رؤیا رنگي هاله های از تنيده تر هم به 

 (122همان: )                                                                              

        (        عقلي) رزوآ:  به مشبه                                                 (حسي)تو : مشبه

 تشبیه از جهت مفرد یا مرکب بودن طرفین -3

 مفرد به مفرد -3-1

 مي شوم کبوتر مي پوشي که وقتي آسمان مي بری دل بيشتر من از آبي لباس در

 (13همان: )                                                                                          

     کبوتر)مفرد(:  به من )مفرد(                                                   مشبه: شبهم

 شوی خودم حال به گریه قطره قطره تا         ببار شو ابر مني چشمهای تو حاال

 (22مان: )ه                                                                                         

 (    مفرد)ابر:  به مشبه                                                 (مفرد)تو : مشبه  



 یتیو علوم ترب یفصلنامه مطالعات روانشناس

 902-139، صفحات1331، بهار 1، شماره 3دوره 

 

122 

 

 شوی خودم محال اميد شوی، رؤیا         شوی خودم خيال و خواب که خواستم من

 (22)همان:                                                                                          

 (    مفرد)خواب و خيال؛ :  به مشبه                                              (مفرد)تو: مشبه  

 خودمان برای هستيم آینه خودمان         باشند خوش فلسفه شان با که بگذاریم

 (21)همان:                                                                                        

 (  مفرد)آینه:  به مشبه                                          (مفرد)خود: مشبه  

 تو از این... بهار فصل سرسبزترین چه؟ تو      من از این... خزان برگ زردترین چه ام؟ من

 (18)همان:                                                                                          

     ( مفرد)  زردترین برگ خزان:  به مشبه                                         (مفرد)من : مشبه  

 آوردم آب بودم، سایه من کاشتم، من را تو را نگاهت تخم قصه ها در یافتم من خودِ

 (18)همان :               

 (مفرد)تخم: به شبهم (مفرد)نگاه: مشبه

 مترسكي ام پيكر بر طوفان وزید     زمان و زمين در پيچيد تو حضور تب

 (83)همان :       

 (مفرد)مترسكي: به مشبه                                          (مفرد)پيكر: مشبه

 من تازه ی بادبان پيرهنت سفيدِ زده ام آبي ات به دل و رودخانه ای تو

 (118همان: )                                                                              

        (       مفرد)بادبان:  به مشبه                                  (مفرد)پيراهن سفيد : مشبه

 باشم تو پایهم دامنه این از مي خواهم مرگ از نفسگيرتر و برفي قله ی تو

 (113همان: )                                                                              

 (       مفرد)قله برفي:  به مشبه                                            (مفرد)تو : مشبه

 باشم تو تماشای مبهوت پنجره یك است؛ این روزه ام هر عادت و خورشيدَمي

 (111همان: )                                                                              

        (      مفرد) خورشيد دم:  به مشبه                                            (مفرد)تو : مشبه
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 مرکب به مرکب -3-9

ر تشبيهات غزليات این شاعر از نوع مفرد به مفرد است؛ از آنجا که مهدی فرجي از تصاویر بسيار ساده استفاده کرده است، بيشت

 با این وجود از تشبيه مرکب به مرکب و مفرد به مرکب استفاده کرده است و مرکب به مفرد را نيز به کار برده است.

 ببرد را تنت هندِ تا آمده نادری کند فتح را تو اوج تا آمده شاعری

 (113همان: )                                                                              

 مشبه: مصراع اول                                               مشبه به: مصراع دوم 

 آب بر بي ثمر درختان عكس چنانكه نگذاشت اثر دلت در غمزده ام نگاه

 (183همان: )                                                                              

 مشبه: مصراع اول                                                   مشبه به: مصراع دوم 

   مفرد به مرکب -3-3

 وزیده تو در غزل طوفان که انگار       رميده    آهوی پُرِ دشتي تو چشم ای

 (188همان: )                                                                                  

 دشتي پُر آهو که رميده اند )مرکب(   : به مشبه                        (   مفرد)   چشم: مشبه

  مرکب به مفرد -3-4

 بشوی زبانها ورد بخوری، را ما چوب مي داد عذابم فكر این خوره مثل! آی

 (12همان: )                                                                                        

 خوره )مفرد(   : به مشبه                        (   مرکب)   مصراع دوم: مشبه

 تشبیه از لحاظ شکل -4

توان شكل جي ميهمان طور که در فصل دوم گفته شد، تشبيه از لحاظ شكل تقسيمات متعددی دارد که در غزليات مهدی فر

 تشبيه را به صورت زیر دسته بندی کرد:

 تشبیه جمع -4-1

 شوی خودم محال اميد شوی، رؤیا         شوی خودم خيال و خواب که خواستم من

 (21)همان:                                                                                          

           خواب و خيال ؛ رؤیا؛  اميد محال: به مشبه                                       تو: مشبه
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 مشبه)تو( به سه مشبه به تشبيه شده است.

 شوی خودم زالل حوض ماهِ و ماهيّ         روان تنم بر یا شناور دلم در یا

 (21)همان:                                                                                          

           ماهي ؛ ماه: به مشبه                                                     تو: مشبه

 مشبه)تو( به دو مشبه به تشبيه شده است.

 دهانش ميداد باغچه نفس بوی         آب و آینه روشني او پيشاني

 (22)همان:                                                                                     

  آیينه ؛ آب: به مشبه                                               پيشاني: مشبه

 .         است شده تشبيه به مشبه دو به( پيشاني)مشبه

 ویبش دنيا گوشه ی دورترین راهي        بشوی رؤیا و قصه بروی مي تواني

 (12)همان:                          

                قصّه ؛ رؤیا : به مشبه                                                  تو: مشبه 

 .است شده تشبيه به مشبه دو به( تو)مشبه

 شكسته ام بهارِ دیگریست پایيز            شكسته ام خوابيده ام؛ دقيقه شمارِ

 (۹1)همان:                          

                دقيقه شمار شكسته ؛ بهار شكسته : به مشبه                                        من: مشبه 

 .است شده تشبيه به مشبه دو به( من)مشبه

 تسویه تشبیه -4-9

 بشوی ادری تو کاش شدم، مرداب که من        بودیم موازی رودِ تا دو مثل تو و من

 (12)همان:                          

  رود موازی : به مشبه                                                  من ؛ تو: مشبه 

 دو مشبه )من ؛ تو( به یك مشبه به )رود( تشبيه شده است.

 نرسيده وصلش به دریای تو و رودند        «عراقي» و« هندی» و« خراساني» انگار
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 (182)همان:                          

 رود  : به مشبه                             «عراقي» و «هندی» و «خراساني»سبك : مشبه 

 ( به یك مشبه به )رود( تشبيه شده است.«عراقي» ؛ «هندی» ؛«خراساني»سه مشبه )

 

 تشبیه مفروق -4-3

 تو برای یارم و تو من برای رییا        آفتاب من ماهي تو آب، تو ماهي ام من

 (26)همان:                      

 مشبه: تو              مشبه به: آب                ماهي : به مشبه               من: مشبه 

 کودکي ام جهان در تواَم فتح فكر که        کوچكي ام«  باز» جوجه من و آسماني تو

 (83)همان:                      

 مشبه: من              مشبه به: جوجه باز                آسماني : به مشبه               تو: مشبه 

 جانش به تلخ غمي افتاد و افتادم        رفتيم و رفتم شدم برگ من و شد طوفان

 (23)همان:                      

 مشبه: من              مشبه به: برگ                طوفان : به مشبه               او: مشبه 

 از من، از مني که یك کبوترم قبول کن        گاه، پر زدن در آسمان شعرهات را

 (31)همان:                          

 مشبه: من              مشبه به: کبوتر               آسمان : به مشبه               شعر: مشبه 

 تو از این... بهار فصل سرسبزترین چه؟ تو      من از این... خزان برگ رینزردت چه ام؟ من

 (18)همان:                                                                                          

 هارب فصل سرسبزترین: به تو         مشبه: زردترین برگ       مشبه:  به من        مشبه: مشبه

 بشوی دریا تو کاش شدم، مرداب که من        بودیم موازی رودِ تا دو مثل تو و من

 (12)همان:                          

 مشبه: تو              مشبه به: دریا               مرداب : به مشبه               من: مشبه
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 بنامم؟ چه را تو! رو خورشيد یابرو هالل        روزی و شب عاشقانه ی آشتي و قهر تو

 (121)همان:                          

 مشبه: روی              مشبه به: خورشيد               هالل : به مشبه               ابرو: مشبه

 آب سر از گذشته شب هر تو مدّ به مرا آب در جزیره ای من و کاملي ماه تو

            (186: همان)                            

 مشبه: من          مشبه به: جزیره ای در آب            ماه کامل : به مشبه             تو: مشبه

 تشبیه ملفوف -4-4

 آتش پَر، داستان تو و من حكایت  پروانه ست و شمع نقل من و تو حكایت

                   (121: همان)       

  شمع ، پروانه:  به مشبه                                           تو ، من: مشبه

 تشبیه تفضیل -4-5

 عسلها شرم توچشمگلها،طعمافسوسلبهاترنگ          آخر بگویند؟مقياسيازچهآخربسنجند؟معياریباچه 

 (111 همان:)                                             

                 به: گل  ؛  عسل مشبه                                             م چشممشبه: رنگ لب  ؛ طع   

 شاعر رنگ لب معشوق را برتر از گل و طعم چشم معشوق را برتر از عسل قرار داده است. 

 باشم تو پایهم دامنه این از مي خواهم مرگ از نفسگيرتر و برفي قله ی تو

 (113همان: )                                                                                  

               مرگ:  به تو                                                  مشبه: مشبه

 شاعر قدرت معشوق را در کشنده بودن عاشق از مرگ هم برتر و قوی تر دانسته است

 بنامم؟ چه را تو آرزو از بلندبالتر رؤیا رنگي ایهاله ه از تنيده تر هم به

 (122همان: )                                                                              

               آرزو:  به تو                                                  مشبه: مشبه

 تر از آرزو دانسته استشاعر مقام و یا قامت معشوق را بر
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 را تو آهوان همه مي کنند تقليد مي کنند مشق را تو جمال هاطاووس

 (181همان: )                                                                              

              طاووس:  به جمال تو                                                  مشبه: مشبه

 شاعر جمال معشوق را برتر از طاووس دانسته، به طوری که از آن الگو مي گيرد؛ همچنين در مورد آهو نيز چنين است.  

 !نچيده شاخه از دستي را تو بانوی !رسيده سيب از تازه تر و بانوی تر

 (183همان: )                                                                              

              سيب:  به بانو                                                  مشبه: مشبه

 شاعر بانوی )معشوق( را برتر از سيب قرار داده است.

 تشبیه مضمر)پنهان( -4-1

 آوردم مهتاب، شيشه ی در ریختم را تنت     آوردم خواب یك دل از مه آلود صبحي را تو

 (18)همان:                     

           شيشه مهتاب:  به مشبه                                          تن: مشبه

 را پنهاني به شيشه مهتاب تشبيه کرده است« تن معشوق»شاعر  

 مي شوم کبوتر مي پوشي که وقتي آسمان مي بری دل بيشتر من از آبي لباس در

 (13همان: )                                                                                          

              آسمان:  به لباس آبي                             مشبه: مشبه

 را پنهاني به آسمان تشبيه کرده است. « لباس آبي»شاعر  

 هانشد ميداد باغچه نفس بوی آب و آینه روشني او پيشاني

 (22)همان:                                                                          

           بوی باغچه: به مشبه                                               دهان: مشبه

 را پنهاني به بوی باغچه تشبيه کرده است. « دهان»شاعر  

 کار؟ چه ميخواهي پروانه سوختي، شاعر که ای  کن عشق نبسوزا ميگردم، تو دور ابد تا

 (31)همان:                                                                                            

           پروانه: به مشبه                                               شاعر: مشبه
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 پنهاني به پروانه تشبيه شده است. «  شاعر»در بيت فوق 

 چيست بار و بي برگ صنوبرِ کيفر... خُب کرده ای؟ فكر عاقبتم به خلوتت در

 (111)همان:                                                                                        

          صنوبر بي برگ و بار: به مشبه                                                   عاقبتم: مشبه

 پنهاني به صنوبر بي برگ و بار تشبيه شده است. «  عاقبت من»در بيت فوق 

 نتیجه گیری و بحث

 از آنچه گذشت مي توان پي برد که:

ه گرفته است. تشبيه به مهدی فرجي برای تصویر سازی در غزليات، از ابزارها و عناصری مانند تشبيه،استعاره،کنایه و مجاز بهر

عنوان یكي از عناصر مهم تصویر ساز کالم، در غزليات این شاعر بسامد باالیي دارد. به لحاظ ساختار تقریباً همه ی انواع آن، از 

جمله تشبيه مفصل، مجمل، مرسل و مؤکد در آن وجود دارد؛ ساختار تشبيهات غزليات مهدی فرجي به گونه ای است که ادات 

ه در بيشتر مواقع ذکر شده اند. در بررسي مشبه و مشبه به مالحظه شد که در اکثر موارد مشبه و مشبه به ها حسي و وجه شب

 شاعر لطيف و روان و فاخر زبان همچنين و نوآوری و ابتكار ایجاز، نشانة مفرد به مفرد تشبيهات باالی و مفرد هستند. بسامد

است که شكل جمع، ملفوف، جمع، مضمر و تفضيل در غزلياتش مشاهده شده . همچنين به لحاظ شكل، تشبيهِ مفروق،.است

 مفروق و مضمر بسامدباالتری دارد. 
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