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 چکيده
اساس شرايط نحوی يا گريز از اين گزينش واژگان و چگونگی قرارگرفتن آنها در جمله و چینش آن بر

به توجّهتحلیل زبان هر اثر با های هر زبان دانست.ترين ويژگیتوان از مهمشرايط و صور خیال را می
نوع  ةکنندتواند بازگومی ،گرفته در گسترة متنصورتهای آن و بررسی هنجارگريزی ذاتیهای ويژگی

ن متناسب با ت زباهويّمدن آن يکی از ارکان علم بیان در پديدعنواانواع تشبیه بهد. شوآن قلمداد 
همچنین  .داردقرار و در خدمت رويکرد عاطفی، ادبی و القايی اين زبان  استگذار محتوای غنايی، تأثیر

عمل ، درجهت تبیین زبان اين آثار شبه وجهبه و نیز نوع مشبّهو  مشبّهالب شده در قواژگان استفاده
نوع مضامین غنايی دارد، با  نقشی که در انتقال محتوا برعهده تشبیه واغراض  ،از سوی ديگر .کند می

در شمارمی رود. گذاری بر مخاطب بهامل تأثیراز عو ،و در کنار مختصات ديگر زبان غنايی متناسب است
عاشقانه، با موضوع واحد  ةتا نقش اين رکن علم بیان در پنج منظوم است کوشش شده پژوهش اين

 .   دشوتبیین های زبان غنايی آمده، يکی از شاخصهدستاساس مشترکات بهو بر شودبررسی 
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 مهمقدّ  .1

های  ويژگی، به دلیل رسد میانواع ادبی که قدمت آن به ارسطو و فن شعر او بحث 

های آن بر زبان و مؤلّفه زيادیبه میزان  ،ت شاعر در هر اثرقیّمحتوايی و میزان خال
ين تر مهم ةبازگوکنندد توان میتشبیه با نوع ادبی ارتباط  ،به همین سبب ؛است تأثیرگذار

؛ البته با وجود زيرا تشبیه رکن اصلی دستگاه بالغت استرود؛ شمارمختصات آن نوع به
های يک نوع ادبی تابع قوانین اليتغیّر نیست، تجربه و غور در آثار گوناگون که شاخصهاين

، با معیارهای آثار غنايی شود میقوانین و نظامی که مثالً در حماسه ديده  دهد مینشان 

هنرمند،  يک عنوان بهشاعر يگر سخن، به د ؛(217: 1396 رضايی، :ر.ک) متفاوت است
سنت ادبی، فرهنگی، تاريخی و اجتماعی  کهمجموعه الفاظ و واژگانی را در اختیار دارد 
وی از آنچه  خاصّ تلقّی ا نگاه متفاوت وامّ ،زمانه آنها را در اختیار وی گذاشته است

ها، نفرتها و عشق جمعی بشر در قالب آرزوها، امیال،و يا عواطف  ستپیرامون او
پس  ؛تا ذهن مخاطب را در دريافت آن مضامین شريک گرداند کند میشاهکاری را خلق 

ا اين انتقال بر چه مبنا و با چه امّ ،به مخاطب است مفاهیمهدف اصلی شاعر، انتقال 
تأثیر سخن  تخیّل» ؛است تخیّل ،بارزترين عنصر در کالم ادبی ؟گیرد میاعتباری صورت 

هی از وجوه مانند بسط يا قبض و شبهت نیست که غرض از شعر، باشد در نفس بر وج
  .(22: 1369طوسی، « )است تا حصول آن اثر در نفس، مبدأ صدور فعلی شود از او تخیّل

الب آثار، انواع ادبی را تجلی آن در ق ةبا وجود اشتراک اين قوة ذهنی در همگان، نحو

و همین  شود میر عوض احساس و تفکّ ة. از سوی ديگر، طرز بیان با نحوآورد وجودمی به
صور خیال با معنی به سه نوع  ةرابط .شود میامر سبب پديدآمدن آثار گوناگون ادبی 

است و اين معنی ناشی از از پیش در ذهن گوينده معلوم  ،معنی .: الفشود میمحدود 
برخورد  امنطقی ي ةبرخورد عاطفی شاعر با موضوع بیان نیست، بلکه ناشی از انديش

د بیان توان میاده و عاری از تصوير نیز س ،گونه مفاهیماينعلمی وی با يک موضوع است. 

. در گیرد میدر ذهن شکل  ،معنی به دنبال برخورد عاطفی شاعر با موضوع .ب ؛شود
که شاعر تجربه طورهمان ،بلکه قصد انتقال احساس ،اينجا هدف تنها انتقال معنا نیست

 کردن آن بهبا تصوير پیوند ذاتی دارد و جدا معنی .ج ؛ر میان استنیز د ،کرده است
ص نیست، بلکه ، از پیش در ذهن گوينده مشخجا معنیآسانی ممکن نیست. در اين

که همراه آن در ذهن قابل احساس است ای اثیری است که تنها در قالب صورتی ماده

تی با محدوديّ ويژه بهعر غنايی، ش ،اساساين. بر(30-29: 1375 )پورنامداريان،شکفته است 
 ة. در اين گونگیرد میقايل شده است، در گروه دوم قرار  انواع آن ةکه اين پژوهش دربار
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عاطفی خويش درک کرده  ةچه شاعر غنايی با تجرب، احساس عاطفه و انتقال آنشعری
انتقال  ةظیفکرد که و تأکید فوق بايد ةالبته در تکمیل نظريّ ؛داردت قرار است، در اولويّ

آرايش شعر و گاه تکلّف  کالم نیست، بلکه تزئیناين احساس به خواننده، مستقل از 
ترين  اصلیتا به  گیرد می حاصل از کاربرد صنايع ادبی، چونان ابزاری در اختیار شاعر قرار

 ؛پنداری مخاطب و همراهی او با اثر است، صورت پذيردهمانا همزاد که هدف خويش
درک مخاطب از آثار ايفا  در مهمّی کالم غنايی، نقش تزئینآفرينی و ير، تصوبنابراين

خويش ندارد، بلکه بیش از  اويرتص را در پس انديشه شرح صرفاً قصد غنايی شاعر .کند می

 عواطف شخصی ابراز و طبیعت با پنداریآفرينی، همزادزيبايی، درگیر بداعت، چیزهر
 سپس و پردازد میمتن  های زيبايی بررسی به نخست، ةوهل در که بیان علم ،بنابراين ؛است

 در تحلیل شناسیيیزيبا معیار است سازد، قادر می آشکار را محتوا با صنايع مطابقت میزان
 علم بخش ينتر مهم عنوان به تشبیه موضوع ،پژوهش اين درمناسب تصاوير شاعرانه باشد. 

ی ها دورهمشابهت زبانی و محتوايی، از با  غنايی ةمنظوم پنج بین ایمقايسه صورت به بیان،

 نظامی گنجوی شیرين خسرو و از:اند  اين آثار عبارت ؛شود میمتفاوت تاريخی انجام 
و  9)قرن  هاتفی شیرين و خسرو، (8)قرن  دهلوی خسرو امیر خسرو و شیرين، (7و 6)قرن 

و  12رن )ق شهاب ترشیزیخسرو و شیرين  (،10)قرن وحشی بافقیشیرين و فرهاد ، (10

به انواع  مختصر طور به، ی گوناگون تشبیهها بندی تقسیماز میان  زمینه،در اين  (.13
. شود می پرداخته کالم بودن و نیز میزان ذکر ارکان آن درو عقلی حسیحسب تشبیه بر

، آمده دست بهطبق مشترکات و بر اندشده استخراج اثر هر بیت نصدپا از تشبیهات اين
  .شودمی تحلیل ر غنايیشع آن با ارتباط

ندرت به ادبیّاتاين مبحث در مطالعات نظری  موضوع بايد گفت که ةپیشین ةدربار
از زهرا پارساپور تنها اثر  (1383) زبان حماسی و غنايی ةمقايس تحلیل شده است. کتاب

 شعر غنايی است. باصور خیال  ارتباطموجود در تبیین 
 

 تشبيه و شعر غنايي. 2
خودکاری و اند از: که عبارت شناختندمیيند زبانی را از يکديگر بازآن دو فرگراياصورت

 است که تشبیهيکی از بارزترين مصاديق اين شیوه در زبان ادبی، سازی زبان. برجسته

ظاهر از به يی کهها پديدهخیال را به خود اختصاص داده است. ارتباط  ةحوز ترين اصلی
ی ها ويژگیساختن برجسته يا و به مشبّه اوصاف دادنجلوه تمتفاو و دنرس مینظربه دور هم

شاعرانه در  شکلی هنری و با زبانیجمله شگردهای عالم خیال است که به، ازمشبّه
در تبیین  دارند و طبیعتشاعران نگاه ويژه و متفاوتی به  ،بنابراين يابد؛ میتشبیه نمود 
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 ها پديدهف ت دقیق و بدون تصرّین کالم به محاکامقصود و هدف خويش و همچنین تزئ
ای، ارتباطی مبتنی فی پديدهخیال در معرّ بلکه به مدد تشبیه و ديگر صور ،پردازندنمی

گويند. ذهن ل و آراسته میو کالمی مخیّ کنند میبر کذب با ديگر اجزا و اشیا حاصل 
اين تشبیهات به سوی ادعای ک او محرّ لتخیّو  ها پديدهشاعر، کاشف شباهت در 

د. ی پیوندی ناگسستنی با يکديگر دارهنربیان  ةو نحو تخیّلدر استعاره است. يکسانی 
، زبان نیز رود شمارمی بهاش نقّ تخیّلاصلی در ترسیم  ة، مادّگونه که رنگ و طرحهمان
بارزترين  عنوان بهاست و تشبیه  ادبیّاتبروز اين نیروی آدمی در قالب واژگان و  ةوسیل

مدعی شد که  توان میشناسی ارتباط دارد. علم زبانبا تبع آن ان و بهبا زب ،تخیّلعنصر 
حسب تشابه و ترکیب آنها بر روی دو نشانه از روی محور جانشینی برانتخاب  ،تشبیه
به  نشینی همو ادات تشبیه بر روی محور  شبه وجهاست. استفاده از  نشینی هممحور 

ة نکت .(126: 1380)صفوی، تر شود کنزديافزايد تا مدلول به مصداق توضیح عملکرد می
های ین کالم، وفور شیوهئشناسی و تزيیعنصر زيبا ةکه در متن غنايی غلبديگر اين

 ةتی در حوزدارد. اين موضوع يکی از اصول نقد آثار سنّپیگوناگون بیانی و بديعی را در
بیان و  يعنی ،یّاتادباصلی  ةوظیف ازسخن  تزئینآيد؛ آرايش و میشمارو هنر به ادبیّات

هنر  ،اوال ً :شود میکاربردتر است. اين نگرش از چند اصل مهم ناشی توضیح انديشه پر
، عشق و عتطبیای دارد. ويژ توجّه محاکات استوار است و به لفظ ةتی بر نظريسنّ

ست و شاعر شده در قلمرو زندگی طبیعی زيبابرانگیخته مفاهیم گوناگون آن و احساسات

ت دارد و چگونگی بیان انديشه اهمیّ ،در اين نگاه ،ثانیاً ؛پردازد میمحاکات آنها دقیقاً به 
درک زيبايی  کهایگونهناگزير از آرايش کالم است؛ به ،ک فاخرجهت نیل به سبشاعر در

فات و بلکه گاه تصرّ ،شود میمربوط ن طبیعتبه محاکات دقیق آن از  ،و لذّت از اثر هنری
تری بر مخاطب و تأثیر عمیق کند میشناسانه به اثر نیز آن را زيبا تحمیل عناصر زيبايی

شباهت اشی و نگارگری توصیف و تصويرگری در شعر به نقّ ،در اين نگرش ،ثالثاً ؛دارد

دقیق محصوالت  پردازش و آيدمیچشمبه آنچه از ناشی تلذّ ،دلیل همین به دارد؛ زيادی
از  .(97-96: 1385)فتوحی،  رود شمارمی بهعار در اين اش تصويرگری طديداری، عنصر مسلّ

و در آثاری که  شودمحسوب میفردی  سوی ديگر، اثر غنايی بازتاب احساسات خاصّ
روايی و داستانی آنها نیز برجسته است، توصیف زمان، مکان، اشخاص و عناصر  ةجنب

مصداق س شده است، اقتبانظیر عشق و هجران که سراسر از احساسات درونی  ،انتزاعی

تی بر اصل کمال از شعر و هنر سنّ تلقّیاست. اين  ادبیّاتشناسی به نگرش سنتی جمال
مضامین عاشقانه  ةبردارندکه از سويی در چنین آثاری. بودن زيبايی استوار استو مطلق
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ت و واقعیّ تخیّل بازخورد حاصل است، تاريخی هایداستان روايت ،ديگر سوی از و و عاطفی
گونه سازی در اينيند تصويرآفر ،بنابراين ؛تصاوير مجازی و واقعی استجواری و يا هم

ها و سپس به کمک ابزار و عوامل گوناگون در تاريخی وقوع داستان ةآثار، نخست بر زمین
گونه آثار نقش بسزايی پذيرد. عنصر سومی که در ايننويسنده انجام می تخیّلبازآفرينی 

، عاطفه و شود مینتزاعی و آرمانی شاعر بهتر فراهم و به مدد آن ترسیم دنیای ا دارد
 . رود شمارمی بهی اشعار غنايی ها ويژگیاحساس است که از 

زمانی به  ةجهت سیطرچند آنها بهبايد گفت هر در اين پژوهش غنايی شاعران ةباردر

به  ،ق دارند و حتی شاعرانی نظیر وحشی بافقی و شهاب ترشیزی نیزتی تعلّسنّ ادبیّات
تی شعر فارسی و نظیرة بودن آثارشان در قلمرو سنّی سبکی و نیز تقلیدیها ويژگییل دل

غنايی،  ادبیّات ةآثار آنها و ورودشان به حوز ةا محتوای عاشقاننظامی مطرح هستند، امّ
اين شاعران . دهد میشان نشان آثار گرايی را دری هنر رمانتیک و احساسها ويژگی

ی و تخیّليی عاطفی و احساسی را در شکل و صورتی تا موضوع و محتوا کوشند می

از نگاه ديگر، تصوير در شعر رمانتیک ارزش  .(20: 1375)فورست، درآورند تصويرخالقانه به
تأثیر و  ،رودای؛ يعنی آنچه از تصوير انتظار مینه ارزش جنبی و حاشیه ،درونی دارد

شعر غنايی با رويکردی  ،ابراينبن ؛(152: 1385)فتوحی، احساسی است که همراه آن است 
 احساسی، تصاوير را پلی برای انتقال عواطف شگرف انسانی ساخته است و اين پل در

 مفهومِ انتقالجهت نوع بیان درزيباترين دارای بايد  تشبیه ويژه بهصنايع ادبی، کسوت 

بان و ز دربارةو تنها در اين صورت است که رسالت اصلی اين نوع ادبی  باشد تأثیرگذار
ی ها ويژگیی به حدّسبکی، تاهای در منابع گوناگون و در تحلیل. شود می انجامبالغت 

تشبیه در انواع ادبی پرداخته شده است. در ادب غنايی چگونگی انتقال پیام از خود پیام 
نشانة بلکه  ،رودنمیشمارتو عیب بهتنها تشبیهات تودرنه ،است؛ در اين نوع شعر تر مهم

 ترين اصلیدر اين بخش به  .(226: 1396)رضايی، مهارت گوينده نیز هست حسن اثر و

 :باشد، خواهیم پرداخت مؤثّرد در تشخّص نوع ادبی توان میی تشبیه که ها بندی تقسیم
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  اساس درصد است:ها براست؛ اين نسبت
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 (1جدول شمارة )
 شعرا

 تشبیهات  
 شهاب ترشیزی وحشی بافقی هاتفی امیرخسرو دهلوی نظامی

 71/85 01/77 66/91 15/90 29/93 حسیبه  حسی

 9/12 83/21 91/7 33/8 04/3 حسیعقلی به 

 02/1 14/1 41/0 75/0 65/3 به عقلی حسی

 34/0 _ _ 75/0 _ عقلی به عقلی
 

بندی است و در شعر قدما ترين نوع در اين تقسیمرايج ،تشبیه محسوس به محسوس

ران و متأخّ یحسّ. قدما تشبیه ساده و شود میوفور ديده نظیر سبک خراسانی به
قوام اولیه تند و تیزش مثل عطر که در اپسنديدند؛ میشبیهات لطیف و نازک را ت

ی مردم عادی بويش را درست که حتّطوری؛ بهپسند بود و امروزه نرم و ماليم آنمورد
ای است گونهی بهساختار تشبیهات حسّ .(239: 1 ؛ ج1336 )شبلی نعمانی، کنند میدرک ن

فهم مخاطب و  ةنگرانی دربار ،آنها آسان است و از طرف ديگر که يافتن ارتباطات اشیا در

 ،و همین موضوع( 127: 1396 )رضايی، تشبیه نیز وجود ندارددريافت مناسبات طرفین 
، بیش از ين دلیل کاربرد اين نوع تشبیه در شعر غنايی است؛ زيرا اين نوع شعرتر مهم
تباط نوع تشبیهات با سبک شعری ار البته ؛کار داردات سروچیز با محسوسات و عینیّهر

 رایب نظرگرفت؛درشاعران  بررسی آثاردر بايد آن را است که لزوماً  موضوعی نیز دورههر 
 یحسّبه بسامد تشبیهات عقلی  ،سبک هندی نظیر وحشی بافقی شاعر شعر در ،مثال

مثالً  ؛د به عقايد مذهبی و دينی برگرددتوان میهای بیانی . اين شیوهيابد میافزايش 
: 1390نی، کدک)شفیعی دارددنبالی را بهر تشبیهات مادّپرستی اعراب جاهلی وفوعقايد بت

و سبک خراسانی تشبیهات حسی بیشتر از  ابتدايی فارسی در شعر ،به همین دلیل و (58
 آثارِ بودنروايی دلیل به یحسّ تشبیهات ةغلب ،ديگر سوی از است. بعد یها دوره

ها با تکیه بر داستانجهت پیشبرد حوادث در آنان و کوشش رانسبک شاع، شده بررسی

زمان و  های داستانی وتتوصیف شخصیّ است. یی مادّها پديده و ديگرمکان  ،زمان
بی مرتبط با محتوای به نوع ادتوجّهبا غنايی یها منظومه در مکان رويدادهای داستانی

به  ؛دهد مینشان  طبیعتبه را آنها  ة، همدلی و يگانگی شاعران و عنايت ويژآنها ةعاشقان
ها، احساسات آنها و زمان و تصیّشخ ،کند میآن صحبت  ةديگر، آنچه شاعر دربار بیان

به جز  .استترسیم محسوسات  اينها ةهمهاست و مکان وقايع ديداری در خالل داستان
امور انتزاعی مطرح در شعر غنايی نظیر عشق، هجران، فراق، آرزو، غم، دلبری، ناز، حسن 

محسوس ، ، قسمت اعظم تشبیهاتشود میتصاوير عقلی محسوب  ةدهندلو ... که شک
، نگاه حسی به طبیعتسرا با ارتباط تنگاتنگ شاعران غنايی داستان ،بنابراين؛ است
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خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی »، دهد میرا افزايش  ها پديده
در توصیفات و  .(53: 1375)فورست، « کند مییدا ت روح و ذهن فرد پبا حاالت و وضعیّ

های عاشقانه و بروز ز، عناصر عقلی مطرح در رابطهتشبیهات معقول به محسوس نی
ی حسّ اشیابه  ،شدن و انتقال کامل آنها به مخاطبتراحساسات فردی شاعر، برای روشن

 :شود میوحشی بافقی ديده  اثردر  ،همهازبیش ،یتشبیه عقلی به حسّ .استتشبیه شده 
 

 چوتیغ عشق جانش غرق خون ساخت
 

 اختهوس را مرهم زخم درون س     
 (546: 1342)وحشی بافقی،            

نخست اين  2شود. گونه تشبیهات در شعر وحشی بافقی از دو اصل مهم ناشی میاين

. خورد نمی چشم بهشیرين  و خسرو نزديک روابط و ديدارها ،شیرين و فرهاد ةمنظوم درکه 
شق از هر دو سو در اين اثر تمتّعات جسمانی، ديدار و وصال شیرين و فرهاد با غلیان ع

ت او بلکه اين عشق تنها راهکاری برای ابراز وجود فرهاد و تکامل شخصیّ ،رو نیستروبه
و شاعر برای بیان اين عشق و  رود شمارمی بهگونگی شیرين چنین زايايی و تقدّسو هم

های خسرو و شیرين، بارها به جايگاه و مراتب عشق نامهدادن آن از هوسمتفاوت نشان

رترين شاعر در بررسی اين از سوی ديگر، وحشی بافقی از نظر زبانی متأخّه است. پرداخت
قدما جدا  تسنّکه شعر را از شعرای سبک هندی بیش از آن 1.شود میمحسوب پژوهش 

 سمتبهبرای همگان را لمس ی و قابلد، امور حسّنمردم بکشان ةو به تود کنند
 ،درک نیز اوالًلی به امور حسی و قابلکردن امور عقتشبیه ؛دنبرپیش می شدن انتزاعی

ی ها ويژگینگر میزان ارتباط عناصر بالغی با نمايا ،ثانیاً ؛نشان از لطافت سخن وی دارد

ی محسوس در تشبیهات شعر غنايی بیشتر ديده ها پديده ،بنابراين ؛نوع ادبی است
غلیان دارد و ها در شعر غنايی احساس و عواطف مشترک بین انسان .الف :زيرا ؛شود می

دارد و دنبالی را بهشرح آنها در مقام تشبیهات، مانندکردنشان به امور عینی و حسّ
 :سازد میتشبیهات معقول به محسوس را 

 

 مـــغ ــةرگاله اين دشنـــر پــجگ

 کاشتیــه مـکه خسرو تخم غم در سین
  

 مـــد گاه ماتـــزا زينسان رسانـــع 

 داشتیــم زــريخون ةدــم ديــز مات
 (                  52: 1977 )هاتفی،                       

ات را برای بیشتر به عینیّ توجّهروايی، لزوم  -ها در متن غنايیتزمان، مکان و شخصیّ .ب
يکی از  مشبّهدر بسیاری از تشبیهات اين آثار،  ،برای مثال ؛کند میشاعر فراهم 

 دن است:های داستان و يا اجزای بتشخصیّ
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 دـــرو بلنــو ســش راست همچـقامت
 ری استــــه از حسن در وجود پــآنچ

  

 دـــداده کمنـــو تابــگیسوانش چ 
 ه در خورد طینت بشری استـو آنچ
 (                  57: 1389 )شهاب ترشیزی،        

، همراهی هشقانآفرينی توأم با محتوای عاشناسی و زيبايیدر شعر غنايی عنصر جمال. ج
گیری پیام به سوی دارد. در نقش عاطفی جهتدنبالدو کارکرد عاطفی و ادبی زبان را به

 خواه گوينده آورد؛وجودمیبه را گوينده خاصّ احساس از تأثیری نقش، اين و است گوينده

 )فالر ودارد حقیقتاً آن احساس را داشته باشد و خواه وانمود کند که چنین احساسی 

گیری پیام به سوی خود پیام است و در اين و در کارکرد ادبی جهت .(78: 1369، نديگرا
 ،صورت اين در .(34: 1373)صفوی،  گیرد میقرار توجّهخود کانون خودیبهشرايط پیام 

 و عواطف شخصی و احساسات بیان در گوينده هستند؛ توجّه مرکز دوهر مخاطب و گوينده
 تلذّ و عشقی داستان یها شخصیّت با پنداری همزاد احساسات، آن درک در مخاطب

 با زيبايی به اصل پرداختن غنايی ادب در ،بنابراين .متن یها زيبايی حاصل از دريافت
و اين  خواهد بود ناپذير ، اجتناباست تشبیه آن، ةحوز ترينوسیع که بیان خاصّ شگردهای
در ايجاد لطافت و  ،ی محیطیها زيبايیمقرون با محتوای عاطفی و توصیف  تشبیهاتِ

 پذيرد.چیز به مدد محسوسات صورت میاستگی متن بیش از هر آر
 

 ي غناييها منظومهد، مجمل و بليغ در ل، مؤکّمفصّ اتجايگاه تشبيه .2-2

در بررسی . ی غنايی کاربرد داردها منظومهنیز با بسامد متفاوتی در  اتاين نوع از تشبیه
دست  توان می 2شمارة  ه نتايج مندرج در جدولب ،پانصد بیت از هر اثر در اين بخش

 )نتايج بر حسب درصد نسبت به کل تشبیهات پانصد بیت است(: يافت
 (2جدول شماره )

 شعرا
 تشبیهات

         
 

 شهاب وحشی هاتفی امیرخسرو نظامی

 89/29 4/16 41/15 37/25 91/28 لمفصّ

 54/8 82/18 33/18 68/12 26/16 مؤکد

 45/12 23/8 5/7 64/21 46/17 مجمل

 11/49 47/56 75/58 29/40 34/37 بلیغ
 

شاعران از تشبیه بلیغ که دو رکن محذوف  ة، میزان استفادآمدهدستبهطبق نتايج بر

 ،مراتب بیشتر از ساير تشبیهات است. از سوی ديگردارد و در غايت ايجاز است، به
ر نشده است، از تشبیهات کدام يک رکن ذکد که در هرمجموع تشبیهات مجمل و مؤکّ

کامل صدق  طور بهشهاب ترشیزی  ةدربارالبته اين نتیجه  ؛مفصل در هر اثر بیشتر است
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میزان کاربرد تشبیهات  خواهیم پرداخت. به آنهاگردد که میو به داليلی بر کند مین
ل بیشتر است و اين د و مجمل در مقايسه با تشبیه مفصّيعنی بلیغ، مؤکّ ،االرکانمحذوف

به  که ای و زمانی هر شاعرسبک دوره .الف از دو جنبه بررسی کرد: توان میمسئله را 
و امور  طبیعتشاعران به  نگاه .1:ت عمده باشدی از سه علّاين موضوع ناش رسد مینظر 

 ؛ زيراکند میل را در بیت فراهم ، مجال ظهور تصاوير گسترده و تشبیهات مفصّحسی
اوج پیامی که  .هويّتی مستقل دارد ،گونه آثارمکان در اين و زمان و طبیعت ةترسیم چهر

ی آن و ها پديدهو  عتطبی، احساس و نگرش خاص به استدر پی انتقال آن  تیسنّشاعر 

علوم  ةردهجوم گست ،ردر اشعار متأخّ که؛ درحالیاسترات شخصی يا احساسات و تفکّ
 کند میو علمی در شعر ايجاد قوی  تفکّریاصطالحات خاص، ، نظیر انقاتشمختلف با تعلّ

 .2؛ گیرد میجمله واژگان و صنايع لفظی و معنوی را در اختیار ة عناصر شعر، ازکه هم
اجزاء  ،ين مصاديق آنتر مهميکی از  که وجود داردنوعی ايستايی شعر اين دوره  در 

: 1390کدکنی،شفیعی) شود میگونگی مطرح ايجاز و خالصه که در نهايت ر استتصاوي

ها را تنها ، آنها پديدهو همزاد پنداری با  طبیعتشاعر در يگانگی با  .3 ؛(250-266
 شعرای یها منظومهدر  ،مثال؛ برای داندبرای پیشبرد اهداف متعالی خود می ای�وسیله
، سیر داستانی با مضمون عاشقانه و عاطفی، حاصل همدلی شعرا با آفرينش و غنايی

گونه تصاوير، عشق و رامون است. روح حاکم بر اينحیط پیه مب ی عواطف شخصیتسرّ
ل عمده در دالي، يکی از طبیعتتوصیف مستقیم  پرهیز از ،لطافت است؛ بنابراين

 ةدربار. شعر رمانتیک مطرح استدرحوزة  اين موضوع و رود شمارمی بهفشردگی تصاوير 
ع مصداق دارد. شاعران سبک خراسانی و هندی و تفاوت اين نگاه در آنها هم اين موضو

ا شاعر سبک هندی در ت خارجی اشیاء نظر دارد، امّدر سبک خراسانی شاعر به کلیّ
؛ شاعر خراسانی به تشبیه پناه می برد و شاعر سبک شود می، نازک و ظريف جزئیات

را در اختیار  طبیعتبا  تعاملت بیشتری برای زيرا زبان استعاری قابلیّ ؛هندی به استعاره

غلبه با عنصر  غنايی ادبیّات در :نوع ادبی .ب .(127: 1385فتوحی، ) دهد میشاعر قرار 
در توصیف و کلی بايد گفت طور بهزيباشناسی و برجستگی رويکرد عاطفی شعر است. 

مالک بسنده کرد و آن  کمترينبه  توان میاثر هنری هر تحلیل عوامل زيباشناختی 
ديق گوناگونی اد مصتوان میالبته اشتراک لذّت حاصل از زيبايی در همگان است که 

شعر  آمیزیرنگ و تلطیف جهتدر گام نخستین ،ادبی صنايع وفور باشد. داشته

در اختیار  رنگ هزاران که است اشینقّ ةمثاببه درست شاعر ،غنايی شعر در ؛رود شمارمی به
شعر بودن «ترهنری»ويژگی  ،بنابراين ؛کند میدارد و با قلم واژگان اثری فاخر تولید 
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شتر شاعران از بی ةخوانی ذاتی احساسات و عواطف با هنر، سبب استفادغنايی و هم
عار از لحاظ تعداد واژگان ت اشوزن شعر و محدوديّ ،از سوی ديگر. شود میصنايع ادبی 

ؤجز و يعنی استفاده از کالم م ،ت از اصل کاهش، شاعر را ملزم به تبعیّدر بیت
چه بهتر از ة هر. شعرا ناگزيرند برای استفادکند میبايی سرشار از معنا و زي حال درعین

بیانی و بديعی  آفرينی به مدد صنايع، شگردهای خاصّزيبايیحال  درعینطول ابیات و 
 ،الًاوّ :به دو هدف عمده دست يابند ،ند و با اين کارکنتر ابراز تر و فشردهرا خالصه

ی معنوی و لفظی ها زيبايیاز  شدن انبوهیم فکری و احساسی مخاطب در سرازيرانسجا

به  ،مثال ؛ برایکردن شعر در محور افقی آنرعايت طول ابیات و پربار ،ثانیاً به ذهن و
فردوسی با يک مضمون می  ةشاهنامنظامی و تصويری از  خسرو و شیرينتشبیهی از 

 نگريم:
 رنگــور گلـــدادان بـرزد بامــو بـــچ

 رازیج ـــر کنـــج در هــاد از گنــگش
 
 دــشیر، شیة ر از چشمـــرزد ســو بــچ
 

 ر سنگـــل بــن از نعـــار آتشیـغب  
 ر کوهی طرازیـــو دريا گشت هــــچ

                                                             (61:  1386)نظامی،                      
 ون روی رومی سپیدـــجهان گشت چ

 (362: 8 ج ،1384فردوسی،)            

گونه است، تصاوير آن در به نوع ادبی حماسه، ايجازتوجّهبا شاهنامهکه با وجود اين
بسیاری از توصیفات طلوع  به طوری که ؛تفصیل بیشتری دارد خسرو و شیرينمقايسه با 

، در شکل (131: 1389)نظری و مظفری،  کند میو غروب در شاهنامه از يک بیت تجاوز ن
متفاوت  خسرو و شیرينارگیری صنايع و تفصیل و فشردگی با نوع ادب غنايی، نظیر کبه

ترشیزی ا در شعر شهاب امّ شود،ی غنايی ديده میها منظومهاين موضوع در اغلب  است.
د و مجمل در مقايسه با تشبیه رغم فراوانی بسامد تشبیه بلیغ، مجموع تشبیهات مؤکّبه

ف شعر تصنّع و تکلّ .الف :متعددی داردن موضوع داليل درصد کمتر است و اي نُهمفصل 

های سطحی و به نظامی و نوگرايیدادن اثرش نسبتجلوهدر متفاوت کوشششهاب و 
که یطور به ؛تشبیه کرده است ويژه بهلفظی، شعر وی را سرشار از صنايع بديعی و بیانی 

 شود میدر شعر شهاب ديده شده از هر اثر، بیشترين کاربرد تشبیه در پانصد بیت بررسی
 ؛برده استکارتشبیه در پانصد بیت به 170که نظامی حدود درحالی ،(تشبیه 290)حدود 

بازگشت، اشعاری  ةشهاب شاعر مکتب بازگشت ادبی است. قسمت اعظم اشعار دور .ب

ی صورت شعری هم حتّ ،اشعار قدما سروده شده است. در اين دوره ایاقتفاست که به 
ذهن و زبان شهاب  رسد مینظر، بهدر اين صورت ؛(305 -339: 1382)شمیسا،  دش میتقلید 

بیشتر معطوف به تقلید افراطی از سبک بیانی نظامی در شعر سبک عراقی است تا 
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در سبک خراسانی از  طبیعت تشبیهات عینی از ،سخن به ديگر ؛محتوای تقلیدی متن
از سوی ديگر،  ،سبک عراقی است که ويژگی اصلی شعر وفور صنايع ادبی  و سو يک

 ةای از همکشاند که سايهف میتصويری مخدوش و متکلّ ةشعر شهاب را به ورط
اين زمینه، نقش تشبیه در  ديگر در ةنکت ی سبک قدما در آن مشهود است.ها ويژگی
بارزترين ايجاز هنری در شعر غنايی است.  ،مندانه يا به بیان بهترو هنر جزوکالم م

 ويژه به ،، ابیاتی است که در آنها از صنايع ادبیگونه آثاردر اين برد ايجازمواضع کار
بر حذف  ،طبق ايجاز حذف، نخستده شده است. اين موضوع برتشبیه و استعاره استفا

 مانندِ ؛بخشی از کالم داللت دارد
 

 رق آب می انداخت از دستـر فــو بــچ
 

 ريد مــی بسترواـــر ماه مــفلک ب 
 (81: 1386)نظامی،                     

ها دارد حذف شده به مشبّهها و مشبّهکالم که داللت بر پیوند  در اين بیت قسمتی از

استعاره  ويژه بهکاربرد بسیار تشبیه و  ،. از سوی ديگرشبه وجهاست؛ مانند ادات تشبیه و 
ات جمله از باب ايجاز استعارات و تشبیه» در آثار غنايی، تأثیر زيادی بر ايجاز کالم دارد.

بسامد تشبیهات  غنايی، اشعار در که شد ذکر ترپیش .(327: 1373 ،رازی قیس شمس)« است
مراتب کمتر است و همین موضوع ايجاز بیشتر کالم را بلیغ به و مجمل تشبیهات از مفصّل

 جانشینی کالم و قطب محور ابیات غنايی به ،ديگر سوی . ازدهد می در اين آثار نشان

که چنان ؛تلمیح استشعر،  در کاربرد ايجاز قصر ديگر مواضع تر است. ازاستعاری نزديک
در اين صورت نیز معانی بسیار در  نامیده است.« ايجاز تلمیح» را شمس قیس رازی آن

. شود میت و يا داستان معروف به خواننده منتقل ای به شخصیّالفاظ کم و تنها با اشاره
 مانندِ؛ شود میی، ابیات بسیاری مشتمل بر تلمیحات ديده ی غنايها منظومهدر 

 

 ه بیرون رفت چون بادو گفت اين قصّــچ
 
 ن دوشـــدر کام مـــی ريخت انـــزالل
 
 مـــر است ما آب حیاتیــــر خضـــاگ

 
 یـــوه قافـــدرت کــنهــد بـر باشـــمگ
 

 دــــاه شنیـــون داستان مــــشاه چ
 

 زادـــريــی پـــجمعوار با انــسلیم 
 (80: 1386)نظامی،                            

 حیوان فراموش ــةردم چشمـــکه ـــک
 (289: 1362)دهلوی،                           

 م ــراتیــا فــد مـــاس باشــر الیـــو اگ
 (60: 1977)هاتفی،                             

 یــد مطافــرغ را باشـــز او سیمـــک
 (542: 1342)وحشی بافقی،                  

 دــــاه شنیــود نام چــی بـــوسفــي
 (63: 1389)شهاب ترشیزی،                   
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 در شعر غنايي تشبيهات ۀدهندعناصر تشکيل .3
 مشبّه .3-1

 شترينو بی دنگیر میدر اثر ادبی قرار  مشبّهبديهی است واژگان و عناصری که در مقام 
و محتوای متن د، از سوی شاعر و به مقتضای مفهوم نبسامد تصاوير خیال انگیز را دار

ی ها منظومه در مشبّهکه در جايگاه  اين بخش به عناصری در .دنشو می کارگرفته به
محاسبه شده ها مشبّهبه کل نسبتحسب درصد ند و بربیشترين کاربرد را دار غنايی
 پردازيم:می ،است

 (3ه )جدول شمار

شعرا        
 ها  مشبّهعناصر 

امیرخسرو  نظامی
 دهلوی

وحشی  هاتفی
 بافقی

شهاب 
 ترشیزی

 91/28 47/16 91/22 5/48 42/37 ی انسانیها شخصیّت

 87/43 41/49 33/33 68/12 08/35 اعضای بدن و حاالت انسانی

 12/6 64/17 66/16 47/4 45/13 طبیعتی ها پديدهها و مکان

 07/21 47/16 08/27 33/34   01/14 3یغنايعناصر غیر
 

در پنج اثر شامل خسرو، شیرين، فرهاد،  ی انسانیها شخصیّتها، مشبّهل ه اوّدر گرو
ها در پیشبرد حوادث ترين گزارهکه برجسته استبانو و اطرافیان آنان شاپور، مهین

به  ،گروه دوم .کننده در محتوای غنايی آثار دارندو نقش تعیین روندمیشمارداستان به
چنین و هميعنی خسرو، شیرين و فرهاد  ،ی اصلیها شخصیّتتوصیف اعضای بدن 

پرداخته کدام نظیر غم، شادی، ناز، غمزه، عشق و زيبايی آنها حاالت انسانی و عاطفی هر
 ةاً در ارائيی است که مستقیمها پديدهها و ها، شامل توصیف مکانمشبّه . گروه سومِاست

مانند بزم، مجلس، قصر و مشکو، دشت و مرغزار، خورشید و ماه  ؛دقش دارتصوير غنايی ن
میانگین  ی غنايیها منظومه، در آمده دست بهاساس آمار بر .هاامثال آنو ستارگان، شب و 

فضای  ةدر ارائ مؤثّرصور غنايی و  ةدهندعناصر تشکیل ةآنها بر پاي مشبّهتشبیهاتی که 

ة موضوعات بسامد ساخت تشبیهات دربارصد است و در 77ه بنا شده است، حدود عاشقان
 .است اندکگونه آثار غنايی در اينغیر

 

 به مشبّهٌ .3-2

یاری دارد. توانايی شاعر يکی از دو رکن اصلی تشبیه، ارزش بالغی بس عنوان به ،به مشبّهٌ
های سطحی يا بر مشابهت دادن دو پديدة دور از هم و بناآوردن تشبیه از ارتباطدر پديد

ی ها مکانها و ، زمانها شخصیّتهای يک اثر محدود به موضوعات، مشبّهست. مقی آنهاع
و ی عمدتاً حسّ ،اين گروه از واژگانچنین هم متناسب با موضوع داستان است. يک اثر و
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 ،حاصل نگرش عینی هنرمند به آفرينش است؛ زيرا توصیف و تصويرگرايی در متن غنايی
ا آنچه امّ ،شود میاس ديد تجربی شاعر محسوب شد، انعکروايی با صورت بهاگر  ويژه به

 به مشبّهکشاند، فکری شاعر را از جهان مرئی متن به دنیای مینوی خیال می ةسیطر
 ةشناسان جمالمعیارهای  بهتوجّهبا نیز و احساسی و عاطفی رويکرد با ادبی اثر ،شکبیاست. 

و مصاديق واژگان آن چیزهايی  کند یمنحو متفاوتی استفاده ی زبان بهها نشانهکالم، از 
در  ها پديدهدادن همراه ارتباطبه موضوع اين  .استفراتر از معانی قاموسی و قراردادی 

ساختن يک صفت در برجستهای که گونه؛ بهرود شمارمی بههای شاعر تشبیه از توانايی

ين اصل، يافتن رت مهما آوردن تشبیه است و امّ، نخستین گام شاعر برای پديدمشبّهدرون 
نقش  ،آنبرست و عالوههمان ويژگی در درون شیء يا مفهومی است که آن را دارا

در واقع هر شاعر » آفرينی دارد.م با زيبايیأی در انتقال مفاهیم متن و موضوع آن تومؤثّر
و  کند میبه چیزی تشبیه  ،ای را که پیش چشم داردحسب ذوق و فکر خويش منظرهبر

تشبیه حاکی است  ،عالوهها. بهدر ديدها و سبک شود میجب اختالف همین است که مو

ها و بهٌ مشبّهپس، از رهگذر ؛ (66: 1388کوب، )زرين« از محیط زندگی شاعر و تجارب او
شناسی و تجارب شاعر اقلیمی، جهان ةبه صبغ توان می ،بسامد آنها در يک متن ةمحاسب

  د.کرات با نوع ادبی آن داوری میزان ارتباط تشبیه ةچنین درباررسید و هم
صورت جدول به به مشبّهٌع موضوعات مشترک، در جايگاه تنوّی غنايی ها منظومهدر 

تشبیهات هر شاعر بررسی شده  به کلحسب درصد نسبت؛ اين آمار براست( 4شمارة )

 است.
 (4) ةجدول شمار

عناصر    شعرا                   
 به مشبّه

امیرخسرو  نظامی
 دهلوی

وحشی  تفیها
 بافقی

شهاب 
 ترشیزی

 4/3 41/9 5 47/4 35/9 4یتلمیحعناصر

 62/14 41/9 25/21 7/9 03/14 هاگیاهان و گل

 26/13 52/3 25/11 67/15 22/22 ماه و خورشید و ستارگان

 82/7 35/2 5/7 71/6 2/15 هازينت و بوی

 68/0 17/1 25/1 74/0 - شراب

 1/5 17/1 33/3 74/0 5/3 بت، نگار، پری

 04/2 05/7 91/2 74/0 09/4 شکر، قند، طبرزد، نوش

 72/2 23/8 66/6 22/5 67/4 حیوانات غنايی

 - 52/3 41/0 - - آالت و نواهای موسیقی

 35/50 14/54 43/40 73/56 93/26 غنايیعناصر غیر
 

 شیرين و خسرودرصد  44ی اثر نظامی، ها به مشبّهٌدرصد از  73حدود  ،اساساينبر
 50وحشی بافقی و  شیرين و فرهاددرصد  45درصد اثر هاتفی،  60خسرو دهلوی، امیر
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رنگ عاشقانه و فضای  درصد شعر شهاب ترشیزی از عناصر غنايی تشکیل شده است.
د تأثیر توان میشده، زمانی رمانتیک اشعار غنايی از خالل ارکان اصلی تشبیهات بررسی

آماری، به  یی آثار نشان دهد که در نگاهخود را در پیدايش زبانی متناسب با محتوا
در اين  .باشدغنايی  به مشبّهو  مشبّهيعنی  ،ود که هر دو سوی آنهاش توجّهتشبیهاتی 

د تشبیهات پانصد بیت از هر اثر، میزان تشبیهاتی که هر دو رکن قسمت با بررسی مجدّ
و به کل تشبیهات ص شده است. نتايج نسبتآنها شامل عناصر غنايی است، مشخّ

 است: (5مطابق جدول شمارة )حسب درصد، بر
 

 (5جدول شمارة )
شعرا                  

 تشبیهات
 شهاب ترشیزی وحشی بافقی هاتفی امیرخسرو دهلوی نظامی

    48/57 40 66/51 88/23 83/67 تشبیهات ناب غنايی
 گونه تشبیهات ناب غنايی، اغلب درکه اين دهد مینگاهی دوباره به آثار نشان 

نمايی شاعر آثار روايی، میدان هنر ويژه بهتوصیفات رخ داده است. در اشعار وصفی، 
های انتقال ی روايت و شیوهها محدوديّتگونه ابیات به دور از تر است. او در اينگسترده

مبنای نوع ادبی متن در پیش شخاص و حاالت گوناگون، آنان را برانديشه، مکان، زمان، ا
میزان کاربرد عناصر غنايی در دو رکن اصلی تشبیهات . کند یمچشم مخاطب تجسّم 

ترين اختالف را با شعر وی کمشهاب ترشیزی شعر ست و از ساير شعرا بیشتر ،نظامی
تقلیدهای  ةبه حوز شهابسو به دلیل ورود  اين موضوع از يک رسد مینظردارد که به

او در  ةدانذوق مقلّ ةدهنداننش ،تاريخ و از سوی ديگر یّمعمول از پنج گنج نظامی در ط
 قلمرو شعر سبک بازگشت است.

 

 شبه وجه .3-3

در ايجاد فاصله  مؤثّرتشبیهات هنری و بارزترين ويژگی جهت ساخت ين ابزار درتر مهم
 تخیّلبینی و وسعت ن جهاناين رکن مبیّ ؛است شبه وجهبین تشبیهات مبتذل و هنری، 

حقیقت تغییر و ؛ زيرا تغییر سبک دریار داردت بسها اهمیّدر اختالف سبک است وشاعر 
و  مشبّهشناسانه بین کشف مناسبات زيبايی .(94: 1373)شمیسا،  هاستشبه وجهل در تحوّ

، ادعايی کشاند؛ بديهی است اگر اين ارتباطاتتی هنری می، خواننده را به لذّبه مشبّه
قبیل ، تشبیهاتی از اينبنابر ؛و با تأخیر به ذهن جريان يابد، ارزش بیشتری دارد باشد
به دلیل وجود عناصر غنايی در دو ، قد به سرو و روی به گل ،کردن چشم به نرگسمانند

به  د وا ارزش هنری چندانی نداراست، امّ مؤثّرشدن زبان غنايی شبیه، در پديدارطرف ت
که با حالی، درشود میشناخته « مبتذل»جزو تشبیهات  شبه وجهبودن دلیل تکراری
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به  ؛ديگری داد ةارزش و جلو به آنها توان می، اين تشبیهات شبه وجهکردن نو وتغییر 
مثالً در  ؛بخشدها میجانی دوباره به آن ،ای نو به تن چنین تشبیهاتیجامه ،سخن ديگر

ذهنی مخاطب در  ةاز زمینغیربه ،«آفتاب»به  «چهره»و  «رخ»بیت زير از نظامی، تشبیه 
منزل خرامیدن و بهمنزل شبه وجهدرخشندگی، دارای ی زيبايی و ها ويژگیپذيرش 

اين ؛ همچنین اگر کردن است که به دلیل دوری از ذهن در کالم ذکر شده استحرکت
که  کردفقط زيبايی چهره را درک می ،تشبیه ة، مخاطب از مجموعده بودويژگی نیام

 :شدن تشبیه شده استذکر آن سبب نوا امّ ی تکراری است،شبه وجه
 

 دــناه با رود و جامــه آراستـهم
 

 رامندــخزل میـزل به منـه منـو مـچ 
                                                                                         (53: 1386)نظامی،                       

درخشندگی و  عالوه بر ،«خورشید»به  «شیرين»و يا در اين بیت از هاتفی تشبیه 
 بودن است:زيبايی، يکتا و تنها

 

 دـو خورشیـــنه مادر نی پدر دارد چ
 

 دــودی ماه و ناهیــد بــوگر بودن 
 (29: 1977)هاتفی،                   

 در را کدامی اين پنج شاعر، میزان نوآوری هرمطالعه و بررسی تشبیهات غناي   
 :دهد مینشان  به شرح جدول زيراساس درصد بر شبه وجه

 (6جدول شمارة )

 شهاب ترشیزی وحشی بافقی هاتفی امیرخسرو دهلوی نظامی

51/15 5/12 41/2 _ 73/4 
 
 

و ابداع وی را در ساخت تشبیهات با دان نظامی، میزان ابتکار يک از مقلّهیچ
ق به امیر ترين نتیجه در اين زمینه متعلّاند و نزديکی نو و بديع نداشتهها شبه وجه

ی نو در تشبیهات اين گروه از شعرای غنايی ها شبه وجهبرخی از  سرو دهلوی است.خ
شب: کارآگه/  ←خرامیدن/ اسب منزلبهماه: منزل ←: نظامی: انسانچنین است

ياره:  ←حور: بکارت/ انسان ←آفتاب: اندوه کش/ انسان ←صبح: بیداری/ رخ ←اسب
 ←خواری و بزم/ انسانشراب کیقباد: ←سرو: آزادی/ انسان ←بوسی/ انساندست

رخ/ بدر: جبین گشاده و تمام ←انسان امیرخسرو دهلوی: . داشتن و ...گوهر: گوش

اک و جمشید: غنوده ضحّ ←/ خورشیدنداشتبودن و در چشم جایسرمه: عزيز ←اسب
بودن/ دلالله: خونین ←بودن/ انسانگالهگل: پر ←هاتفی: انسان . در خواب و ...

 ماه: اقتباس نور و بزرگی/ ←شهاب ترشیزی: انسان : يکتايی. خورشید ←انسان
خورشید: از اوج به  ←ماه: حرکت زيبايی/ انسان ←انسان بودن/النور ماه: زايد ←نانسا
  5. شدن و ...بید: خم ←/ انسانشدنآهو: صید ←آمدن، فرود/ انسانزير
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 (6گانه )صنعت استخدامدو شبه وجه. 4
گاهی  ؛گانگی آن استدر تشبیهات بديع و هنری، دو شبه وجهی ها ويژگیيکی از 

)شمیسا، معنی ديگری دارد  به مشبّهيک معنی و در ارتباط با  مشبّهدر ارتباط با  شبه وجه

؛ کند می، با شعر غنايی ارتباط پیدا بیشتر کالم تزئین به دلیلاين موضوع  .(100: 1373
 تشبیه است: ةگانود شبه وجه« باريکی» در بیت زير از نظامی ،برای مثال

 

 سفتیـوی مــبینی مو از باريکـــچ
 

 گفتی سخن چون موی میـبه باريک 
                             (1386 :41) 

 است: دهلوی تشبیه بیت زير از امیر خسرو ةگاندو شبه وجه« تواضع»و 
 

 روـــه خســارده بنشستــو ماه چــچ
 

 و ـه نـون مـع چـوش در تواضـريـپ 
                        (1362 :273) 

مبتذل را کردن تشبیه دارد و گاه تشبیهات ساده و اين صنعت، تأثیر بسیاری در نو
که به  «گهر» ةمثالً در اين بیت شهاب ترشیزی استعار ؛بخشدمیرنگی از بداعت 

 شبه هوجا ای است، امّتشبیه شده که تشبیه ساده «ردُ»سخنان شیرين اشاره دارد، به 
 بدان لطافت و زيبايی بخشیده است:« کشیدنگوشبه» ةدوگان

 

 وارـــــرهای روشن شهــن گهـاي
 هوش  ــةو دُر به رشتـــکشیدم چدر
 

 وی عاشق زارـه سـه فشاندی بـک 
 وشــگ ــةای آن خزانــساختم ج

 (69: 1389)شهاب ترشیزی،      

از اين صنعت استفاده  ديگرانش از شده، نظامی بیدر میان تشبیهات شاعران بررسی
 کرده است:

 (7جدول شمارة )
 شهاب ترشیزی وحشی بافقی هاتفی امیرخسرو دهلوی نظامی

9 1 1 - 4 
 

 

و در  یحسّگانه در يک طرف تشبیه، دو شبه وجهدر بسیاری از تشبیهات، کاربرد 
ر ارتباط با است. بديهی است توأمان بودن دو بُعد محسوس و معقول د 7طرف ديگر عقلی

و حرکت ذهن مخاطب در اين دو  دهدافزايش میرا  شبه وجهيک واژه، ژرفا و عمق فهم 
. کاربرد چنین تشبیهاتی، سازد میتر شده را زيباتر و پیچیدهمحور، تصوير حاصل

عادی  شبه وجهکه یطور بهتوانايی شاعر در پیوند نامتعارف دو پديده است؛  دهندة نشان
که در صنعت حالیست، درا به مشبّهو  مشبّهنخستین ويژگی مشترک و محسوس، اغلب 

مثالً در بیت زير  ؛رو استاستخدام، مخاطب با دو رويکرد ذهنی از يک صفت روبه
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عقلی و  «دل»محسوس و در ارتباط با  «زلف» ةمفهومی است که دربار «شوريدگی»
 درونی است:

 ده کارمــه بس شوريــم آن کــه حکــب
 

 ده دارمــی شوريـود دلـف خو زلــچ 
 (68: 1386)نظامی،                    

را که درگیر محسوسات  شعر غنايی متفاوت، ذهن مخاطب تلقّیو بی شک اين دو 
ت ناشی های زيباشناسی نیز لذّهاز ديد نظريّ. کند میگريزی به معقوالت مواجه با  ،است

 ةتی که مفهومی در شبکدر موقعیّتوجیه است. وقوع هر تغییری از اين صنعت قابل
)بووی، مفاهیم دارد، موجب خواهد شد که از نو نقشی به آن مفهوم نسبت داده شود 

در بُعد حسی آن، ذهن را درگیر  شبه وجه ةسويدرک يک ،طبق اين اصل. بر(317: 1385

و همین  کند میت همان صفت در طرف ديگر و در بُعد عقلی آن يافتن میزان عینیّ
يا  دوگانه شبه وجه ،بنابراين ؛دهد میهنری تشبیه را به مراتب افزايش  ة، جاذبتالش

، رود شمارمی بهتر شدن آن کالم و پیچیده تزئینجهت صنعت استخدام نیز که گامی در
 ای در شعر غنايی دارد.جايگاه ويژه

 

 . اغراض تشبيه5
را در چهار بخش خالصه های تشبیه رسالت ،زبان غنايی و حماسی ةمقايسپور در پارسا

 بخشی، ايجاز يا اطناب، مبالغه و اغراق، ايجاد فضای غنايی و حماسیکرده است: لذّت

ی ها منظومهدربارة برخی از اين اهداف به همراه ديگر مقاصد تشبیه در  .(54-50: 1383)
 :شود میتری ديده بندی جامعغنايی، دسته

 ذهن مخاطب وشدآمد نیز و متن زبان تلطیف و آفرينیزيبايی ةواسطبه بخشیلذّت .الف
 پیش و شود میآغاز  جايی از داستان سیر کردندنبال در مخاطب تذهنیّ :تشبیهات مدد به

مخاطب  به را تعلّل خوشايندی که افتدمی فاقاتّ متن در هايیگونه فتوقّ گاه اامّ رود،می

 که رسد می جايی تان بهترشیزی، داس شهاب خسرو و شیرين مثالً در ؛سازد می منتقل
رساند. در به گوش شاه می است، او گذشته بر را آنچه و گرددمیخسرو باز به نزد شاپور

 : شود میجا داستان با توصیف طوالنی از حاالت خسرو کمی متوقّف اين
 

 دــاه شنیـان مـون داستــاه چـش
 وش آمدـه جـا دلش بـو دريــهمچ
 اکـرزد چــوی او به بــپهل ــةجام

 دــاب بلنـو آفتــن را چـويشتـخ
 ارـوسیقــو مــرداشت همچــه بـنال
 

 دـــاه شنیـام چـود نــی بــيوسف 
 دــروش آمـــار در خـم يـــوز غ
 اکـه خــد بــروی فکنـر خسـافس

 دــن افکنــر زمیــر تخت بــاز س
 ابر بهار...و ــريخت همچیـاشک م

 (63: 1389)شهاب ترشیزی،       
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اين توصیفات مملو از تشبیه، همچنان ادامه دارد تا دوباره سیر داستان سرعت 
های غنايی از حداقل پويايی و تحرّک برخوردار است و داستانابیات در  . اينگیرد می

 نقش دارد. ها شخصیّتکردن احساس مخاطب با متن و تنها در هماهنگ
نمايی و بزرگ :ها شخصیّت اغراق و مبالغه در توصیف زمان و مکان و مدح .ب

نظر از محتوا و مضمون آن، ارزش ت در يک متن، صرفغیرمتعارف واقعیّ نمايی کوچک
 دارد.عهدهرهنری دارد. در متون غنايی، تشبیه چنین نقشی را ب

 ترين اصلی عنوان بهتشبیه  :ايجاد فضای متناسب با نوع ادبی اثر و محتوای آن .ج

است و  مؤثّرشکل متفاوت از زبان عادی انتقال مفاهیم به تنها دربخش علم بیان، نه
ت استخدام آن در ، بلکه چگونگی و کیفیّکند میی متن را بهتر ترسیم مضامین کلّ

که تشبیهات یطور بهت بسیاری دارد؛ آمدن فضايی متناسب با محتوای اثر اهمیّپديد
 متفاوت است. اثر غنايی با اثری حماسی، تعلیمی، عرفانی و امثال آنهايک 
روش  ترين اصلیو  گیرد میاز اشعار غنايی را دربر مهمّیتوصیفات بخش  :توصیف. د

ين فايده و غرض تر مهم ،توصیف ،به بیان ديگر ؛گونه ابیات تشبیه استبرای خلق اين
. شود میهای بیان مقصود محسوب ترين شیوهانگیزتشبیه است و يکی از زيباترين و دل

تشبیه صورت  ةوسیلدر قالب ابیات توصیفی اغلب به مشبّهکردن زيباو  تزئینهمچنین 
 .گیرد می

 

 نتيجه .6
ين بخش علم بیان در متون مختلف در خدمت زبان آن آثار و تر مهم عنوان بهتشبیه 

ی عاشقانه از بررسی اين ها منظومه. در شود میکارگرفته متناسب با محتوای آنها به
ی و بلیغ ی به حسّتشبیهات مفرد، حسّ که گرفتنتیجه  وانت می آنبیانی و انواع  شگرد

 اين موضوع حاکی از آن است که در شعر غنايی د.ندار بیشتریديگر انواع، بسامد  از
، کردن متنترجهت زيبا و آراستهری وزنی، وفور صنايع ادبی دها محدوديّت نظر ازصرف
یغ عالوه بر بالغت حاصل و بل طلبد و تشبیهات مفرديک بیت مجال بیشتری می یّدر ط

ی محسوس و عینی ها پديده همچنین .دنکن میواژگان کمتری را طلب  از کاربرد آنها،
بودن آثار و به روايی ،د. اين موضوع از سوی ديگرنکاربرد بیشتری دار اين نوع شعردر 

 شبه وجهو  به مشبّه ،مشبّهعناصر  گردد.برمیی حسی ها مکانخاص به اشیا و  توجّه
شعرا  توجّهاقبال و  ةدهندنشان و استدن زبان غنايی مستقیم در خدمت پديدآم رطو به

کارکرد  ،اساسبراين .رود شمارمیبهواژگان و مفاهیم غنايی  ةباری درپردازبه صنعت
ادبی زبان از سويی به دلیل تصنّع و تکلّف حاصل از بسامد زياد صنايع و از سوی ديگر 
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ادبی برجسته است.  ةگوندر اين ،تشبیه ةگرفته در حوزهای صورتبه علت هنجارگريزی
شعر در ادب غنايی پديدار است، همچنین کارکرد عاطفی زبان که بیش از ديگر انواع 

ده ديی عاشقانه، بیشتر ها منظومهات و توصیف محسوسات در حضور عینیّ واسطة به
، توصیف زمان و مدح ؛غنايی یها منظومهدر ، ع تشبیهاز میان اغراض متنوّ. شود می

 د.نمکان، اطناب و ايجاد فضای غنايی، بیشترين کاربرد را دار
 

 نوشتپي
که شاعر سبک بازگشت محسوب ا به دلیل اين، امّرتر استظ زمانی شهاب ترشیزی متأخّاز لحا .1

 تر است.جهت زبانی از وحشی قديمی، بهشود می

ی ا تشبیهات عقلی به حسّی است، امّسّی به حالبته در شعر وحشی بافقی نیز غلبه با تشبیهات حسّ .2
 او در مقايسه با ديگران بیشتر است.

 غنايیعناصر غیر از مراد و دارد داللت غنايی مفاهیم بر مستقیماً که است واژگانی غنايی، عناصر از مقصود .3
 .پردازدشعرغنايی می ةمحدود از خارج مضامینی به يا است خنثی ادبی نوع لحاظ از که است کلماتی

تلمیح به داستان، واقعه و يا  ةآن دسته از واژگان است که در قالب آراي ،صود از عناصر تلمیحیمق .4
 .ای اشاره داردت تاريخی شناخته شدهشخصیّ

های شبهتکراری بهانة خلق وجه و مبتذل های به مشبّه تنها لزوماً الزم است: اولّاً سه نکته ذکر بارهدراين .5
شبه تشبیهات است؛ ثانیاً  و وجه مشبّه يعنی جنبه، دو هر در نوآوری شعرا شود، بلکه گاه نو و بديع نمی

تشبیه  دارد؛ برای مثال، در های عادی دو پديده قرارشباهت کنار در دست،وجوه تشبیهاتی ازاين
افزايش داده است؛  را کالم لطف صیدشدن، آن با مقارنت و است نخستین وجه، زيبايی« آهو»به « شیرين»

 در گونه تشبیهات، لزوماً تنها از طرف ايشان نیست؛ يعنی ممکن است اين وجوهاين در وآوری شعراثالثاً ن
 غريب است. و کاربردکم ادبی تسنّ در ديگری مبدع آنها باشد، امّا شاعر ديده شود و ديگران آثار

 است؛ شبه وجه شدهاستخدام واژة که است نظر مدّ صنعت اين کاربرد از مواضعی تنها اينجا در البته .6
 ضمیر و غیرتشبیهی تشبیهی، انواع به و گیردنمی قرار هاشبههوج در تنها استخدام که کرد توجّه بايد

 است شدهاستخدام واژة ،«آشفتن» زير بیت در مثالً ؛(148-144 صص: 1383شمیسا،) شود می تقسیم
 :ندارد قرار تشبیهی ةرابط در که

 (68: 1386 نظامی،)او  آشفتن خوشا ای برآشفت                  او گفتن از موی زنجیر بت

اين  دادنياره در مقايسه با انجام «بوسیدست»مثل  ؛اين مطلب نیزگاه از مقولة اسناد مجازی است .7
 کار توسّط انسان در اين بیت:

 بوسـی رايـش افتـاد   چو ياره دست
 

                                                                                              (          68: 1386)نظامی، چو خلخال زر اندر پايش افتاد    
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