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  شعر اقبال تشبيهات و استعارات در

  ♦♦♦♦دكتر ثنا خان

. ايران است ادبيات هند وبرجستة ترين و آخرين شاعران  محمد اقبال يكي از بزرگ
شعر فارسي اقبال مجموعة . شعر فارسي است كليت شعر اردو و آثارش مشتمل بر

 يشار خونمودن افك را وسيلة ابراز شاقبال خود شعر .هاي اوست ها و فلسفه انديشه
. خوبي مطرح كرده است  به آثارش اقبال فلسفة خودي و بيخودي را در. دانست مي

حديث  از قرآن و شعرسراييِ او در. بيخودي اساس افكار اقبال است فلسفة خودي و
بيشتر مطرح عالمه اقبال شعر فارسي  نظرية خودي و بيخودي در. ثيرگرفته استأنبوي ت

كه هاي خود  فلسفه و انديشه بخشيدن بهلطافت  ذابيت وعالمه اقبال براي ج. شده است
 استفاده شبيانفراواني در تشبيهات و استعارت از را در آثارش منعكس كرده است ها  آن
 براي خوانندگان استعارات، مطالب مورد نظرش را توسط تشبيهات و او. كند مي

استعارت خيلي  ت واقبال تشبيها شعر است كه درشده همين سبب  سازد و مي تر روشن
ترين اعضاء علم بيان است كه بدون آن شعر  استعارات مهم تشبيهات و. جلوه كندمهم 

در ادامه به تعريف مختصرِ اين دو صنعت شعري و يافتن  .اي ندارد جلوه رنگ وچندان 
 .هاي كاربرد آن در شعر عالمه اقبال خواهيم پرداخت نمونه

در هرتشبيه چهار  .ندنك چيزي ديگر شبيه هب تشبيه آن است كه چيزي را :تشبيه
  .ادات تشبيه. 4 ؛وجه شبه. 3 ،به مشبه. 2 ؛مشبه. 1: ركن وجود دارد

  1سرخي مانند ياقوت است لبي كه در: مثال
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  مشبه به »ياقوت«ادات تشبيه،  »مانند«وجه شبه،  »سرخي«مشبه،  »لبي«
سپيد سيم زده بود و د1و قطره باران بـود سحري بود  ةستار  مرجان بودو  ر  

  .كند مي تشبيه »مرجان و رد«  به را »سپيدي دندان« شاعر اين شعر در
كه بگويند  جاي اين به يعني ؛تشبيه استعاره عبارت است از مبالغه در: استعاره

در استعاره  گفته شود كه اين عين آن يك است و ،چيزي مانند چيزي ديگر است
  :ثالًم. هميشه ادات تشبيه محذوف است

  تشبيه. رضا مثل شير است .1
  استعاره. رضا شيراست .2
 »جامع« و وجه شبه را »منه مستعار«را  به مشبه »له مستعار«دراستعاره مشبه را «

  .2»گويد مي
ــه ســينه  هـا  تمنا رقـص دل در سـينه   از ــاب او آئين   هــا هــا از ت

  .3است» تمنا و آرزو«استعاره از  »رقص دل«بيت در اين 
بيان است كه بدون از علم قسمتي  ترين ابزارهاي شعر و از مهمو استعاره تشبيه 

شاعران و  ةتقريباً هم. دهد مي خود را از دست و رعنايي و جذابيتآنها، شعر رنگ 
در توصيف مناظر نيز و استعاره تشبيه . كنند مي فنون شاعري استفادهاز اين  نويسندگان

 ذريعه  به راو مكان زمان و وضع وار، يعني مناظر اين كاري است بسيار دش. كنند مي كمك
  .كند مي را پيش چشم خود مجسمها نمايد كه خواننده آن مي اين طور بيانها  واژه

از و بعضي كار آورده  به از زندگي روزمره را يتشبيهاتنيز در شعرخود اقبال عالمه 
وسيله   به خود رااقبال در اشعارش فكر . ه استكرد تشبيهات را با تصوير خويش خلق

  .تشبيه و استعاره بيان نموده است
  4چشم خود چكيد همچو اشك آخر ز  خودگدازي پيشه كـرد از خـود رميـد   
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گويد كه  مي او. گيرد مي استعاره »اشك« به را »فراموش كردن خودي«شاعر اينجا 
كند، مردم نيز هستي خود را  مي خود را گمو هستي چكد  مي چون اشك از چشم

اين كار براي . دهند مي كنند و اعتبار خود را از دست مي هاي بد و زشت پامالازكار
رود، زيرا  مي بد و زشت از بين كارِ سبب اين به بلكه خودي ،حفظ خودي خوب نيست

دادن كارهاي  و مردم را براي انجام ،دهد مي هستي خود  به شدن كه خودي درس محكم
 پيچيده را با كمك استعاره بسيار ساده بيان ةاقبال اين مسئل. نمايد مي خوب تشويق

كردن هستي  دهد كه صفت خودي فراموش مي صفت خودي را توضيح نمايد و مي
  .ت بلكه محكم شدن برهستي خود استنيس

  1مثل مه رزق خود از پهلـو تـراش    مشت خاك خويش را از هم مپـاش 

 »خودي اهل ردف«و  »خاك«  به را »هستي انسان«يعني  »مشت خاك«بيت در اين اقبال 
گويد كه نيازمندي،  مي بيت بامردم مخاطب است ودر اين اقبال . كند مي تشبيه »مه« به را

د كنانسان بايد از نيازمندي گريز. رساند مي پائين  به كند و فكر بلند را مي قوت مردم را فنا
تي خود را پامال نشود، بلكه هس اش ال دراز نكند تا اعتبار هستيؤو پيش ديگران دست س

همينطور كه . كار برده است هنحو احسن ب  به بيت تشبيه رادر اين اقبال . دكنمحكم واستوار
مردم بايد با  ،كند مي روزي خود را از پهلوي خود حاصل كند و ال نميؤماه از كسي س

جاي   هاحسان ديگران پرهيزكنند و مقام خود را ب و از ،شوندوني خود آشنانيروي اندر
  .سربلند باشند دنيا سرفراز ودر اين برسانند و  خويش ياصل

  2هـا  شمع عذر محنت پراونه  ها هم قسمت پروانه سوز پي

گويد كه عاشق  مي او. دهد مي توضيح »پروانه«اقبال وضع عاشق را باكمك استعاره 
در اين شاعر . سوزد مي وقت در آتش عشق كشد و همه مي در راه عشق بسيار زحمت

پايان  جهد بي و گويد كه اين جد مي كند و مي اراحتي عاشق را ابرازن بيت كيفيت و
عشق . گيرد مي استفاده »شمع«معشوق از استعارة او براي . سبب معشوق است  به عاشق

شمع يعني  شدن بر كه او را مثل پروانه درس قربان ،هم عاشق است سبب سوز پي

                                                   
  .19 ص اسرار خودي، كليات اشعار فارسي موالنا اقبال الهوري،  .1
  .12 ص ،همان  .2
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ين حركت مسلسل ا باشد ووقت متحرك  عشق همه پس عاشق بايد در. دهد مي معشوق
  .اصل هدف عاشق است

  1بــا شــب يلــدا درآويــزم چــو شــمع  ريزم چو شمع اشك خود بر خويش مي

دهد  مي ومردم را درس ،كند مي تشبيه »شمع« به را »اشك خود«بيت در اين شاعر 
مردم . كند مي وقت آن مجلس را روشن همه سوزد و مي كه شمع در مجلس تمام شب

ذات خود را مانند شمع بسوزانند تا تاريكي اين دنيا  مع زندگي بكنند وهم بايد مثل ش
مردم بايد ذات خود را . كنند مي روشن بشود و زندگي ديگران را از روشني خود روشن

راه  به شوند وب سازند كه ديگران از ذات او مستفيضب محكم مثل شمع، روشن و
  .افتندب راست

  ران زياـو كوهسـمحكم چ ود خزيده وـبه خ

  2پاك است بي  شعله خس مزي كه هوا تيز و چو

كه  ،يكي كهسار و دوم خس. تا تشبيه استفاده برده است بيت از دودر اين شاعر 
خس عالمت ناپايداري و  و ،استقامت و بزرگي است ةكهسار نشان. هردو باهم متضادند

طلبگار حيات گويد كه اگر تو  مي انسان است و اينجا در شاعرمخاطب . نيستي است
تمام  در مقابلتا  دجاويد هستي، بايد مانند يك كوه در اراده و زندگي، محكم باشي

سبك هستي  يمانند خس وخاشاك باشد كه از باد نه اين كه ،حوادث مقاومت كنيد
نكات زندگي ابدي را با تشبيه و  شعر رموز ودر اين شاعر . دهد مي خود را از دست

  .امثال ارايه داده است
  3همت بلند و چنگل از اين تيزتر بـده   پلنگـان گذاشـتي   ه صيدشاهين من ب

 »پلنگان«ديگري  و »كالم شاعر«  به »شاهين من«بيت دو استعاره است يكي در اين 
 »نوجوانان قوم«شعر خود را براي بيداري بيت شاعر در اين  .»نوجوان قوم«  به

اما او خيلي  ،كند مي اه صرفاين ر به مغز خود را وقت قوت و همه و ،دايسر مي

                                                   
  .78 ص ،كليات اقبال الهوري ،رموز بيخودي  .1
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 مستفيض نشدند و) شاهين(از كالم او ) پلنگان(زيرا نوجوانان قوم  استناراحت 
به  را شاعري خود پيام عشق حقيقيهنر ي  وسيله  به خواهد مي او. نفهميدند سخنش

 نقدر زيبايي وآكند كه كالم او  مي خدا دعا به درگاهاين جهت شاعر  به ،رساندب مردم
ملت گونه سخنش  اين ند ونخواب بار كالمش را كه نوجوانان مسلمان يك دپيداكن ثيرتأ

  .اسالم را شيدا كند
  1يا تبر بفرسـت يـا بـاد سـحر      نخل فكرم نااميد از بـرگ و بـر  

نااميدي خود را  س وأاينجا شاعر ي. اضافه تشبيهي است »نخل فكرم«بيت در اين 
 يا نگران بود كه آنها براي كاميابي خود هيچ حركتبراي مردم آسي وا .كند مي بيانطور  اين
من را از هستي و هنر كه اي خدا لطفاً نخل  كند دعامياين جهت شاعر  به ،كنند نمي

 اينجا شاعر. تا از پايه قطع شود بفرست يركن و اگر اين ممكن نيست تبرر پاب برگ و
ر تمام عالم ب ،نندكب جهد و گويد كه اگر مردم آسيا در زندگي خود سعي و جد مي

 زندگي خود را از برگ و و شوند مي حكمرانو مكان و در تمام زمان  ،شوند مي غالب
  .كنند مير پراب

  داني كه چيست من هيچ ميؤروح م  حق بر مرد حق پوشيده نيسـت  سر

ــود   ــه از ذوق نم ــبنم ك ــرة ش   2دست خود گشـود  عقدة خود را به  قط

 من وؤگويد مرد م مي شاعر .من استؤاز مرد ماستعاره  »شبنم ةقطر«بيت در اين 
داند كه چرا پروردگار اين جهان را  مي او .است انسان كامل از آفريدن اين جهان آگاه

داند و مقصد حيات خود را كه  مي رموز اين جهان را مرد حق اسرار و. آفريده است
او . سازد مي زندگي خود ةمن خدمت خلق را شيوؤمرد م. شناسد خدمت خلق است، مي

من در ؤمرد م. گشايد مي شبنم است كه گره خود را با دست خود ةمانند يك قطر
سعي  از كند و مي راه خود تالشدر بلكه  ،كند ديگران اتكا نمي  به حصول مقصد حيات

  .رسد مي مقصد زندگي  به هم عمل پي و
ــ ــدار   جامــان نگهــدار كمــي مــن از تُن ــان نگه ــه از خام ــراب پخت   ش

                                                   
  .302جاويدنامه، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد، ص  .1
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ــ ــرر از نيسـ ــهشـ ــر بـ   1از عامان نگهدار به خاصان بخش و  تان دورتـ

كار  هطور استعاره ب هرا ب »شرر«و  »شراب پخته« »مي« ةچهاربيت واژدر اين شاعر 
و در  ،داده است نشان »مي خالص«عبارت خود را با  ةشاعر تفكر و انديش. برده است

كه  ي استي گروه خاصبلكه برا ،نيست ها براي همه انسان »مي«گويد كه اين  مي ادامه
من، عادي هاي  حرف گويد كه انديشه و مي شاعر. دانند مي را »مي«مرتبه اين  اهميت و

باال و هاي من براي افراد خاصي است كه شعور و فهم  حرف ،و معمولي نيست
شاعر مردم را در دو گروه تقسيم . فهمند مي شاعر را مد نظر دارند و نكاتبيني  باريك

و گروه دوم يعني  ،اند افكارش آگاه شاعر و ةكه از فلسف »خاصان«ي يك :نموده است
  .كه اصالً صالحيت ندارند كه افكار شاعر را بفهمند »عامان«

همة آثارِ فارسيِ خود از تشبيهات و استعارات گوناگون استفاده كرده  اقبال در
شعر اين است  گويد كمال مي اقبال. تر ساخته است راثر و لطيفكالم خود را پ و ،است

 .نثر ممكن نيست شود، ولي اين نوع بيان در  مصرع بيان كه معني طوالني فقط در دو
تشبيه . باشد شعر ممكن نمي استعارات در كار بردن تشبيهات و هاين كار فني بدون ب البته

 كمك تشبيهات و كه با اند كرده نيز سعي انشاعر .داشت  و استعاره از زمان قديم رواج
. فهم آن آسان شود تاد نتر و زيباتر ساز ات كالم خود را براي خوانندگان خوباستعار

كوه، بحر، سرو، صنوبر، ماه، « به خودي را انسان داراي حسگاهي  عالمه اقبال نيز
 اين تشبيهات و. گاهي از آن استعاره گرفته است و ،وغيره تشبيه كرده است »خورشيد

 با و ،سبب آن سحرآميز شده است بهستع برج شاعراين استعارات است كه كالم 
  .دبرن مي خواندن آن، خوانندگان لذت

                                                   
  .462 ص ارمغان حجاز، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد،  .1
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