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 چکیده
 مسئلۀ منظرها اين از يکی ؛است تحلیل قابل گوناگون منظرهای از تصوير، آن تر عامّ شکل در و تشبیه

 شعر بالغت در عناصر اين که نقشی و ثیرتأ و دنرو کارمی به تصوير ساخت در که است مصالحی و عناصر

 به ،تصوير های داللت برخی به اجمالی نگاهی از پس ،مقاله اين در ما. دارند کنايی و ضمنی معناهای و

 و ساخت در تصوير یاجزا نقش نخست، :پرداخت خواهیم تصوير موادّ انگیزی داللت در مهم کارکرد دو

 متفاوت فضايی و لحن توان می در تصوير متفاوت عناصری انتخاب با چگونه اينکه و «لحن» پرداخت

 و واژگان میان هماهنگینا گاهی اامّ است، کلمات ةخانواد همسويی و همگونی حاصل لحن،. آفريد

 و استعداد دوم،. شود می منجر ضمنی و کنايی های داللت با لحنی خلق به خود مضمون، و موضوع

 اين نقش گاه تاآنجاکه ثانوی و ضمنی های تداعی آفرينش در «تمثیل عناصر» و «به مشبّهٌ» ظرفیّت

انتخاب  .يابد می بیشتری اهمّیّت آن اغراض و شبه  وجه کارکرد از آنها کنايی های داللت و عناصر

را به  به مشبّهٌهای آن،  تداعی ظرفیّتتنها درجهت اغراق يا تبیین مشبّه است، که گاهی  ، نهبه مشبّهٌ

 با را مطلب هر احتمالی ابهام ايم کوشیده میان اين درکند.  کانون اصلی تشبیه و معنا تبديل می

 .سازيم روشن آنها تحلیل و شعری های نمونه
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 مهمقدّ .1

تشبیه و تحلیل و سنجش بالغی آن، هماهنگی ها در نگاه به  ين نظرگاهتر مهمّيکی از 

و چه کالم است؛ چه سنجش میزان تناسب آنها  عاطفی و مضمونی ۀتشبیه با زمین دّموا

های  کنايی، داللت مقصود از وجوه کنايی حاصل از آن. تحلیل معناهای ثانوی و وجوه

های تشبیه  ترين صورت ساده ضمنی و غیرصريح و معناهای متداعی در يک گزاره است. 

های  ش با قصد کالم، دارای داللتیتناسب بیآن و تناسب و  ةهم، از منظر مصالح سازند

داند و تأکید  می« ايماژ»ت را ها و صفا ی شاعر و منتقدی تمامی نامضمنی است. حتّ

و قلمرو تداعی و تفسیرپذيری با  تأثیرلحاظ قدرت از ها تها و صف کند که اين نام می

ای دارند و  ها توان القايی ويژه . بعضی واژه(lewis, 1947: 17)  نیستنديگر يکسان يکد

مفاهیم « خون» ةمثالً واژ ؛اند فرهنگی و تاريخی بسیار غنی ۀبرخی ديگر نیز واجد پشتوان

ت، جنگ، ضمنی و پیرامونی فراوانی همچون مرگ، زندگی، زخم، درد، قربانی، شهاد

فتوحی، ) ای ندارد تداعی گسترده ةحوز ،«روغن» ةواژا امّ ؛کند عشق و جز آن را تداعی می

يک معنا و تفاوت در هیئت  های تعبیر کلمات منفرد، گونه ة. فراتر از حوز(50: 1389

انگیزند،  میی که در احساسات برتأثیرتصاوير نیز، در القای انواع حاالت روحی و نوع 

شناسی توصیفی توصیه  در مباحث سبک (Bally) که بالی مراتب مختلفی دارند؛ چنان

ف متفاوتی ا بیانگر احساسات و عواطامّ ،که محتوای واحدی دارند را کند که عباراتی می

توان از اشکال  ها را می که تمايز سبکچرا ؛بندی کرد آوری و طبقه جمع دباي می ،هستند

به دنیا » عباراتی مانندمثالً  ؛(peck; coyle, 1993: 112)بازشناخت کاربرد چنین عباراتی 

باغ زمانه به بوی »، «جهان را به عفونت وجود خود آلود»، «چشم به جهان گشود»، «آمد

در بیان میالد کسی، در يک سطح از القای احساس و با يک « بهار حیات او زنده گشت

 هاست. سبک تفاوتها اسباب  عاطفی قرار ندارند و همین اختالف ۀزمین

 های داللت واجد کم يا زياد، ،رفته در تصويرکار به ناصرعکلمات و  از سويی

های فرهنگی و اجتماعی نیز داللت  توانند بر چگونگی بافت و مینیز هستند  ايدئولوژيک

منبع الهام شعر و قیاس بین اقوام عرب و  بارةکه احسان عباس در چنان ؛داشته باشند

اند،  که فرشته (Muse) «میوز»خواهران ن است و که ج« تابعه»يونان، به تفاوت میان 

ين کارکرد شعر در تر مهمّداند که  ز آن مینس را ناشی اکند و اين تفاوت در ج اشاره می

میان اعراب جاهلی در میدان جنگ و مواقع فخر و رجز بوده و جن، از خشونت و هراس 

و کاربرد  تلقّیحال آنکه  ؛و تهاجمی بسیار بیش از الهگان و فرشتگان برخوردار است
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آمده  می  حساب صری زيباشناسانه بهی متفاوت بوده و در حقیقت عنکلّ شعر در يونان به

 احم عناصر زندگی طبقاتاشرافی تصاوير و تز ۀصبغهم . در شعر فارسی (5: 1392) است

 شعور آنان دارد ةجامعه نشان از خاستگاه و ارتباط شعر با اشراف و دربار و حوز همرفّ

لی و حضور ابزار سلحشوران ی در تصاوير تغزّلشکررنگ  يا و (288: 1383کدکنی،  )شفیعی

ای از  )حداقل در دورهجنس  و عشق به هم ر معشوقت مذکّدر تشبیه و استعاره، بر جنسیّ

 .(305)همان:  کند داللت می فرهنگ اجتماعی(

شناختی  روان توان ازجهت تمايزهای را می ويرهای فرهنگی، تص فارغ از داشتن داللت

گويندگان و بیان حاالت عاطفی آنان نیز بررسی کرد. کمال ابوديب در توضیح دو 

 ۀیان دو جملبا بررسی و قیاس م« شناختی وانکارکرد ر»و « کارکرد معنايی»اصطالح 

داللت بر گردی و  ،«ماه چون قرص نان )گرد( است»و « ماه چون صورتی گرد است»

نامد و بر اين باور  را سطح و کارکرد معنايی تصوير میچهره و قرص نان  و دايرگی ماه

ن اين متضمّ ،مثال نخست ؛دارنددو مثال معلومات ديگری را نیز دربراست که اين 

 ۀمعناست که مراد شاعر از تشبیه، اثبات زيبايی و جالل ماه و بیانگر احساس زيباشناسان

کند که  حالت روحی شاعر را بیان می ،مل دو. مثااست ماه و چهره بارةشاعر در

ماه را همچون قرص نان  است اعر باعث شدهت يا همیشگی شهای روانی موقّ انگیزه

 .(423: 1394ابوديب، )د دان شناختی تصوير می اين سطح از داللت را کارکرد روانببیند و 

از  ق(281)ات روانی و انزجار و کراهت طبع ابن رومی تأثیر کند که اشاره می هم فروزانفر

 ؛(10: 1380)انگیزی از آن در قصايد بیافريند  گل سرخ، سبب شده است تشبیهات نفرت

 نمونه در اين بیت از ناصرخسرو: برای
 

 ستا د و ريحانسوی من نَه گیسوی من ب

 

 مار آيد هگر به چشم تو همی تافت 

                            (1384 :162) 

نبوده  «تشبیه جمع»بردن صنعت کار در اين بیت تنها به شاعر م است که غرضمسلّ

 به، اين بیت داريم )و فاطمیان(العی که از سنت بافتن گیسو نزد علويان است، بلکه با اطّ

و است مار دانسته  هحکم پاسخی است به دشنام خصمی که گیسوی او را تافت در واقع

مار( با بار عاطفی مثبت و  هتو ريحان، تاف دبه دو امر متفاوت )نَ )گیسو(تعبیر از يک چیز 

  روانی شاعر و خصم او نیز هست.ة انگیز ةدهند نشان ی،منف
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 کارکردهای عناصر تشبیه .2

 لحن .2-1

ة تصوير، خود از عوامل سازند و مواد عناصرهايی که برشمرديم،  در کنار تمامی داللت

آهنگ درنگ و نده از راه نظر گويگفتار، بخش وسیعی از معانی مورد است. در زبان لحن

رود.  می بینی ازکلّ به ر و متن ادبیآهنگ در نوشتادرنگ و ا اين امّ ؛شود منتقل می کالم

يعنی  ،بیان ةی ندارد، بلکه شیواهمّیّت ،«شود آنچه گفته می»منظر لحن در گفتار از 

 شوند، ادا می چگونه و کی کجا، که ها واژه بر تأکید و تکیه و درنگ اضعمو و ها جمله نگآه

رهگذر شگردهايی ديگر  از نويسنده يا شاعر لحن ،ادبی مکتوب متون در يابد. می اهمّیّت

سازی، کاربردهای آوايی ساختار جمله و استفاده از کنايه و گزينی، تصوير همچون واژه

لحن عبارت است از موضع پس  ؛(76: 1391)فتوحی،  شناسايی است لطنز و امثال آن قاب

لحن »عبارتی،  به و ،خوانندگانموضوع يا  بارةاو در تلقّیفکری گوينده و ديدگاه و طرز 

و مقاصد  ها ها و جانبداری گیری اوست که تابع موضع« من هنری»صدای پنهان  ،شاعر

نويسنده انتخاب  همچنین کلماتی که شاعر يا (.77)همان:  عاطفی و ايدئولوژيک است

های تصويری و استداللی هستند، ممکن است  به همان اندازه که بیانگر جنبه» کند، می

اش اين است که اثر ادبی  )و معنای تلويحیی يا حالتی يا حال و هوايی باشند حسّ ةبازگوکنند

 کلمات ةانتخاب خانوادهمچنین . (523: 1380)میرصادقی،  «ای نیاز دارد( به گوينده و شنونده

موضع شاعر در برابر  ةدهند يعنی نشان ؛لحن است ة، يکی از اسباب سازنددر تصاوير

در اين رباعی از  .داشته استای را  موضوع است و بیانگر اينکه او قصد القای چه عاطفه

 المعالی:عنصر
 را ملــه در صحــبر دست نهاد الل

 

 لــو زد بلبــرو هاوهــس ۀــقبّ بر 
 

 کوفت دهلوا فروــد و در هـرعد آم

 

 لــی گــری بهار را يعنــد پسـکام 

 (225: 1375شروانی،  جمال خلیل)  

« سور و شادمانی»تصوير  ۀآمیز و همدالنه است؛ زمین بهار ستايش ةلحن شاعر دربار

کوفتن رعد  دهل»و  «هوی بلبلو های»و   «مُل» ،اين سور کلمات ةو خانواد است و عناصر

 ديباجی سمرقندیاز  . حال اين فضا را با اين قطعهاست «به شادی میالد پسر بهار

 : قیاس کنید
 

 ر نوروز باز کرد شبیخونکلش
 

 کند يکايک به قهر سبلت کانون 
 

 گرما ۀسرما گرفت پنج ۀلحی
 

 ونهارۀ همچون موسی گرفته لحی 
 

 مه دیگیتی پر آرد کرده بود 
 

 د اندر هوا ز ابرش طاحونه بُزآنک 
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 ماه بود توانگر زمین ز برف به دی
 

 کرد درويش اکنون شيبهارباد  
 

 گشايد شلوارابر از اين پس فرو
 

 میزد بر دشت و کوه و وادی و هامون 
 

 پیر پر آژنگ گردد چون روی گنده
 

 آب ز باد اندر آبگیر همیدون... 

 (580: 1370ری، مدبّ)                  

همه  ،صفت و نوع تشبیهات عناصری که شاعر در وصف آورده و کاربرد فعل و قید و

ر نوروز کاينکه لش ؛و تحقیر و هجو بهار است ريشخندآمیز دارد و در واقع  لحنی هزل

)آن هم سرما را گرفته « ۀلحی»گرما  ند،کَ کانون را می« سبلت»و « زند ون میشبیخ»

اسباب فقر و »برف نه نشان زوال زمستان و نويد بهار که  شدنِ و آب هارون(مانند موسی و 

شلوار »و گوهر نثار کند،  جای آنکه بر کوه و دشت دُرّ هزمین است و ابر ب «درويشی

« زلف»همچون  ،ی آنکه آب از بادجا هو ب «کند ادرار می»و بر دشت و هامون  «گشايد می

در  است و« پیری ندهگَ» چینِرروی پُ مانندهای زره درهم،  گره شود يا همچو حلقهرپُ

که حاصل اين لحن  ؛ لذايابد می ای مستهجن جنبه ،تشبیهايم،  که نیاورده بیت آخر

 . تقابل کامل داردالمعالی با لحن رباعی عنصر ،کاربرد مواد متفاوت تصوير است

 چنین آغاز می شود: بوستاننمونه باب پنجم  برای و باز
 

 شبی زيت فکرت همی سوختم

 
 روختمـاف یــت مـراغ بالغـــچ 

 (136: 1381)سعدی،           

 يعنی ،سازند با مضمون بیت ای که می است و زمینه «چراغ»و  «زيت» ،صر تصويرعنا

 در آن ی است کهداری و کنج خلوت زنده گر فضای شب و تداعی تناسب دارد سرودن شعر

 طعن و تعريض ،«گويی پراکنده»ا پس از آنکه سعدی از امّسوزد.  در سکوت می چراغی

 رمصالح تصوي به کمک، کند، لحن می« ديگران ةشیو»شنود و قصد معارضه با  می

تیغ »، زبان به جنگ« میدان»نی آن کنج خلوت و سکوت به يع ؛شود دگرگون می

 :دنياب تغییر می «خصم»و شاعران ديگر به « چالش» آوری به ، زبان«آخته
 

 

 ر جنگ نیستــه ما را ســـنداند ک
 

 ن تنگ نیستــرنه مجال سخــوگ 
 

 غ زبان درکشمــه تیـــم کـــتوان
 

 م درکشمــن را قلــی سخــجهان 
 

 وه چالش کنیمــن شیــبیا تا در اي

 
 مـــم را سنگ بالش کنیــر خصــس 

 )همان(                                     

، فضای شعر و از شعر تلقّیتصوير و دو نوع کارکرد و  ۀلحن، با تغییر در زمینو اين تغییر 

 کنايی تصوير است.   های ضمنی و وجوه اوج داللت
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( 12)تیغ تیز  دهرْ (34و  12)است  لشکرزمانه  (1384) همچنین در شعر ناصرخسرو

ان سوه فکرتْ (83)زين  انديشه (83و  12)سپر و عنان  خردْ (135و  12)سپاه و زره  دينْ

 ضمیرْ (83)اسب  زبانْ (83)مرکب  ( سخن135ْ)جوشن  پرهیزْ (371)تیغ  خاطرْ (371)

جوشن  و ابرْ (342)جنگی مرد است  ی خروسْ. حتّ(83)سوار  و آدمیْ (83)پهن میدان 

 :(214)نیام  ( و آسمان214ْ)سام حُ ( و شعاع آفتاب374ْ) تیر ( و گلبن327ْ) چرخ
 

 ن استــکه در تن و جان مآن ديو را 
 

 مــباری به تیغ عقل مسلمان کن 
 

 مــنه شْن و لگامْـل زيـول و فعــاز ق

 
 مــافسار او ز حکمت لقمان کن 

                       (1384 :371) 

. «افسار» «حکمت»و  «لگام» «فعل» ؛«زين» «قول» ؛است «تیغ» «عقل» در اينجا

. است رام کرده، ی ديو درون را که توسنی سرکش استدر بیانی ضمن يادشدهدر بیت 

 يا:
 

 ردان بستانـد مــوش گشتنــپ زره

 
 کار داردــا زاغ پیـاغ بــر بـــمگ 

 (374)همان:                          

زره و « ها شکوفه»است؛  (دی)از زمستان « کشی کین»باغ در بهار، در پی  در اين بیت

جنگ و »ر فصل، تغییبارة عاطفی تصوير، در ۀو زمین ندمردانی سلحشور« درختان»

بافته و مصالح مربوط به ساحت جنگ و  درهم تمامی اين تصاوير و نظامِ است.« پیکار

ه در تناسب داده است که البتّ ناصرخسرومیدان و ستیز و هجوم، لحنی حماسی به شعر 

 حیات اجتماعی اوست.  ةفکری و شیو ۀکامل با زمین

 :شويم رو می متفاوت روبهبا دو لحن  دو قطعۀ زير با يکديگر، قیاس ازهمچنین 

 چراغی بجست ی شبـی ابلهــيک
 قد پروين درستدی عِکه با وی بُ   

  
 ودـــد بــزاوار بازوی جمشیـــس

 

 د بودـر از ماه و خورشیــت فروزان 
 

 دله کورــری داشت آن ابلـــخ
 

 صلر متّــد جان خبُ شْکه با جانْ 
 

 چنان گوهری را که نايد به دست
 

 ر ببستــر گردن خـکه بشنیدم  
 

 رم بخت ناسازگارــن آن گوهــم
 

 ردن روزگارـــر گــه بـرا بستــم 
 

 (349: 1378نصرآبادی، )                                                                            

 ـن ای سپهر هـر ساعتبر مغـز م
 

 ه زنی که من نه سندانمـچندين چ 
 

 حمله چه کنی که کندشمشیرم
 

 میـدانم پويــه چــه دهی که تنگ 
 

 رو رو کــه بايستاد شبـــديــزم

 
 بس بس که فــرو گسست خفتانـم 

 (351: 1362)مسعود سعد،          
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 ،شاعر و جهان همچون دو حريف در جنگی نابرابرند و زندگی ،نخست ۀدر قطع 

 دوم، ۀقطعاما در  ندارد. تشناسی،که رحم و مروّ قتلگاه است و زمانه، نه ادراک و حق

با  ؛گردن خری چراغی است آويخته بر گوهر شب ،از خود و جهان ملّا زمانیِ شاعر تلقّی

ارزش گوهر را ندارد و بخت،  شناختِ شعورِ ، توانِ ادراک واين معنای ضمنی که جهان

را به طنز و  دوم ۀ. اگر ساختار تمثیل و اجزای آن، لحن قطعناشناس است کودن و حق

 و خطابی که به سپهر یبا ساختار استعار اول ۀانتقاد و استدالل نزديک کرده، لحن قطع

 ، احساسی و عاطفی است.دارد رزم ةو مواد مربوط به حوز

 

ت نیّ»تصوير و عناصر آن بايد با  ۀذکر اين نکته ضروری است که در لحن، زمین

در میدان خاکساری، »فروتنی کسی بگويیم:  بارةاگر در مثالً ؛هماهنگ باشد« معنايی

يعنی بیان تواضع آن  ؛ايم که اراده کرده معنايی تِبا نیّ صورتاين  ،«راند اسب تواضع می

سکوت است و دوری از هیاهو و سکون و  تواضعْ ۀکه الزمچرا ؛کس، در تضاد است

ت و فراوانی تواضع آن شدّ ةرا که دربار يادشده ۀجمل کنايیِچند معنای گری. هر جلوه

مضمونی کالم، با شکل تصوير و  ۀساخت و زمین يابیم، لیکن ژرف شخص است درمی

و هیاهو همراه گری  که ناگزير با غوغا و جلوه «اسب در میدان راندن»يعنی  ،روساخت

 غرضی مضمر باشد(. یتناسب بی)مگر آنکه در اين  است، تناسبی ندارد

 ةعاطفی و ناهماهنگی خانواد ۀهمه، گاهی تضاد میان اجزای تصوير با زمین اينبا

 :همچون ؛بیافريندلحنی تازه و غرضی ثانوی  تواند می م،کلمات با مضمون کال
 

 ر سر میدان دردـواری بــو ســک
 

 راکش عنان دربستمیــه فتــتا ب 

 (514: 1374)خاقانی،              

ده و لت و انزوا همراه است، تغییر دامعنا و فضای دردمندی را که با عزّکه بینیم  می

يعنی دردمندی، خود رزمی دلیرانه و اوج مردانگی  ؛است ف را به حماسه پیوند زدهتصوّ

 :در اين بیت يا است.
 

 را زناشويی است از زانو و پیشانی همّتکه   نثار اشک من هردم شکرريزی است پنهانی

 (410 همان:)                                                                                      

زانو و  ر و اندوه است، به زناشويیِتفکّ ،نهادن را که نشان مراقبهحالت سربرزانو

فقدان اين و از پیوند  ؛است تعبیر کرده )شادباش عروسی(و اشک را به شکرريز  ،پیشانی

ضمنی ساخته که اندوه و اشک من، عین شادی و سور، و حقیقت  ها، معنايی تناسب

 من، وصال و پیوند و کامیابی است. ۀ عزلت و مراقب
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تالئم و انسجام  ،بحث اين است که اگر در تصوير و اجزای آن در تکمیل مهمّ ۀنکت

 ،رود می بیناز تصوير عاطفی پارچگیيک تنها نه کند، تغییر پیدر پی کلمات، ةخانواد و نباشد

مثال، منوچهری  برای ؛بود خواهد منتفی غالباً نیز کنايی و ضمنی معانی خلق امکان بلکه

پراکنده  ،و مصالحی عناصر ترکیبات تشبیهی و وصفی را با ای از مجموعه ،در وصف اسب

ری تا ی و بحو تراکم و پراکندگی عناصر که از حیوانات برّ» ؛ساخته است و ناهمگن

گیرد، چنان است که از تثبیت کمترين لحن و انسجام فضايی  میربابزارهای جنگی را در

 .(109: 1389 ک: فتوحی،.ن)« ساز ندارند ارتباطی ارگانیک و اليه ،ناتوان است و تصاوير
 

 وجوه کنایي. 2-2
 نظامِ شناختي. 2-2-1

و نقشی  شناختی کلمات در تعبیرها و تصويرهای شعری، و روان انديشگی ۀجنب فارغ از

از  های گوناگون آنها و تداعی کلمات ۀداللت چندگان ۀمسئل که در آفرينش لحن دارند،

تواند دارای  می ،رفته کار کلمه بنا بر بافتی که در آن به بسیار برخوردار است. هر اهمّیّت

بگذاريد با  ؛دگرگون خواهد شد آن بافت و زمینه، داللت نیز داللتی باشد که با تغییر

 :ای مشهور مطلب را روشن کنیم مونهن
 

 دل ای سخت هــنام ری سیهـــدلی
 

 لــی ابلیس در وی خجــز ناپاک 
 

 یــحاصل رده ايام بیــر بـــبه س
 

 یـــوده از وی دلــوده تا بــنیاس 
 

 ی از عقل و از احتشامـسرش خال
 

 رامـــهای ح ه از لقمهــم فربـشک 
 

 ای ودهــآل نــی دامــه ناراستــب
 

 ای دودهــان ی دودهــه ناداشتــب 
 

 د از وی خاليق نفورـو سال بــچ

 

 ون مه نو ز دور...ـنمايان به هم چ 

 (117: 1381)سعدی،              

ابروی  عنصری است که در وصف معشوق و وماه ن ؛است« ماه نو»کاربرد  سخن بر سر

 «ای دوده اندوده ۀشکم فرب»رفته و اشاره به عید دارد و تشبیه  میکاراو و جام می به

لی است، خالف های تغزّ انگیز به ماه نو که سرشار از بار عاطفی مثبت و زمینه نفرت

ه را ک شبه  وجها نکته اين است که سعدی خود، هنجارهای بالغت است. امّ

 ؛ر میل نکنداست، در بیت ذکر کرده تا ذهن به وجوه متداعی ديگ« نمايی انگشت»

 ،تشبیه»اند  رو گفته همینباهت بسازد و ازتواند وجوه متعددی از ش می به مشبّهٌچراکه 

. پس (83: 1376)فاضلی، « کند و از جهاتی ديگر دور ذهن را از جهتی به مطلب نزديک می
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مثالً شاهزاده افسر، بر  ؛وجود دارد به مشبّهٌهمواره احتمال خطا در دريافت يکی از وجوه 

 : گرفته خرده بهار ۀ زير ازقطع
 خــامت میــافشاری و استقــپ

 

 رددــر گــرت بشــبســـزد ار ع 
 

 دــچه بیشتر کوبنبر سـرش هر
 

 رددـــر گـــش بیشتـــداريــپاي 
 

 (2/445 :1380)بهار،                                                                              

 گفته است: و
 راــــار مـس شگفت است از بهــب

 

 خــست پافشاری می ه ستودهــک 
 

 بنشستروـر فـون زنندش به سـچ
 

 خــواری میــود استـا بــپس کج 
 

 ودـــر شــپذي مـردد ستــت گـپس

 
 خــواری میــست است ودهــناست 

 (483: )همان                        

 را از وجه و منظری متفاوت تأويل« میخ رفتنفرو»اختالف از آنجاست که هرکدام 

بیت  در؛ پذير است توجیه ،اند ی که ساختهشبه  وجهه هر دو تصوير و کرده است و البتّ

کم است،  کالم ۀکلمات با زمین ةتناسب میان خانواد در اين است که نیز نکته سعدی

به  ی عاطفی ديگری را همها نظر، بالقوه زمینهمورد شبه  وجه غیر از به مشبّهٌکه  چرا

 . مواد تصوير با نوع مضمون هماهنگ باشد بايدرو  همینو از آورد ذهن می

کاری سازو ،يابد میشناسی، کاربرد وسیعی  شانهنظامِ شناختی الفاظ که در مباحث ن

پیشازبانی است که کلمات را با  ۀبیرون از روابط زبانی دارد و در واقع نوعی بافت و زمین

دارای جايگاهی در نظام  خود خودیِ بهرو الفاظ،  همیناز ؛کند بار ارزشی همراه می

کارکردی  ،شناختی اساس همین نظامِرسانی آنها، بر پیامو ربرد ها هستند و کا ارزش

ايکس لباسی ابريشمی پوشیده »در اين دو جمله:  مثالً ؛مستقیم و ضمنی داردغیر

« ايکس»ل و دارايی بیشتر توان به تموّ می ،«.ايگرگ لباسی کتانی پوشیده است» .«است

در نظامی   ،که ابريشم و کتان بیرون از ساحت زبانیچرا ؛برد  پی« ايگرگ»در برابر 

اساساً بسیاری از ادراکات ما پیش  .(148: 1380صفوی، )اند  بندی شده گذارانه طبقه ارزش

زبانی است؛  های پیش تجربه ۀپايهان خارج و براز آنکه از طريق زبان باشد، تحمیلی از ج

. اين نظام (152)همان: کند  در تحلیل ادراک کودکان اين نکته را اثبات می که پیاژه چنان

سنجش و تحلیل بالغی تصويرهای  ۀزمین در شناسی، عالوه بر ساحت نشانه فرازبانی

 مشبّهچیزی يافت شد که با  ،هرگاه در تشبیه جمله آنکه؛ ازشعری نیز کاربرد دارد

 بايد مالک قرار، مقبولیت عرف نیز و شباهت در کنار تناسب ،داشت و شباهتی تناسب
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ای  قصیدهل متوکّ ستايش در بود، صحرايی عربی کهق( 249) الجهم بن علی مثالً ؛گیرد

 مطلع:اين خواند با 
 

 دِّللوُ کَفاظِالکلب فی حِکَ نتَأ
 

 1وبِطُراع الخُیس فی قِو کالتّ 
 

 

د، )محمّ را در عین خشونت لفظ او دريافت ت خیر شاعراند متوکل نیّ که گفته و چنان

که سببش  يعنی تشبیه به سگ و بز در مقام مدح ،«خشونت لفظ»و اين  (3/152: 1998

ت وجوه منفی و بوده است، بدين خاطر است که اين کلما «آداب شهرنشینی دوری از»

 شاهنامهمشهوری از در اقتفای ابیات  نیز ق(927)هاتفی  کنند. را تداعی می خالف عرف

 چنین گفته است:
 رشتـس زاغ ظلمتۀ ــر بیضــاگ

 

 اغ بهشتــر طاووس بــی زيــنه 
 

 روردنشـپ هــه هنگام آن بیضــب
 

 ی ارزنشـــت دهر جنّـــانجیز  
 

 سلسبیل ۀـی آبش از چشمـــده
 

 ه گر دم دمد جبرئیلـدر آن بیض 
 

 زاغ زاغْ ـــۀود عاقبت بیضــش
 

 وده طاووس باغــج بیهــد رنرَـَب 
 

 (2/1742: 1381هدايت، )                                                                     

ا عناصری که برای ادای امّ است؛ را تکرار کرده شعر فردوسی مضمون ابیاتاو در اين 

شناختی الفاظ و  ِ نظام ۀهی به مسئلتوجّ بی و آن معنا آورده و التزام بیضه در هر بیت

 ای ناخواسته بدل کرده است، ، شعر را به فکاهه و مطايبههای عرفی کلمات تداعی

جا ولی چند ،ای را بشنید گفت: نیک گفته )هاتفی(موالنا جامی، چون قطعه » کهتاآنجا

  )همان(.« ای تا تمام شود بیضه گذاشته
 

 عناصر تشبیه کنایي  وجوه .2-2-2

بار تشبیه تنها وابسته يا اعتی ندارد اهمّیّت شبه  وجهها  تمثیلو  ها گاه در برخی از تشبیه

دهد. اگر  را شکل می است که کانون معنا و عناصر تمثیل به مشبّهٌبلکه  ،بدان نیست

، و از جمع میان آن به مشبّهٌو  مشبّهی مشابه است میان شبه، اشتراک صفت و حالتوجه

د ننک و عناصر تمثیل خود وجوهی را تداعی می به مشبّهٌها  آيد، در اين نمونه دو پديد می

شوند. فرض  منتزع نمی مشترک، شبه  وجهکنیم که از  و از آن معناهايی را انتزاع می

يعنی انسان  ؛«مو است قُطر يک اش به باريکی دوستی انسان» کسی بگويیم: ةکنید دربار

ا اگر بگويیم: امّ، برود بیناپديد است و هر آن امکان دارد ازدوستی او ناچیز و ن

که بل، «باريکی» شبه  وجهديگر نه  ،«سکّه است قُطر يک اش به باريکی دوستی انسان»

واجد  شناختی نظامِه در که سکّچرا ؛يابد می اهمّیّت به مشبّهٌه در مقام سکّ عنصرِ خودِ
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آنکه به  بی، ات و اعتبار اين امور است و در اين تشبیهوجوه معنايی دارايی و ثروت و ماديّ

حضور  ،ته باشیمسخن گفپرستی آن شخص  چشمی و پول و تنگ تصريح از صفات بخل

آورد و  چنین معناهايی را به ذهن می ،شبیهساختار تای در  هچنین جنس و مادّ

سنجد و مالک و معیار  ت را با پول و میزان ثروت میسانیّان ،يابیم که آن شخص درمی

دوستی  که منفعتی در کار نباشد، انسانی است و آنجاتش سود و زيان مادّاخالق و انسانیّ

ين شگردهای بیان تر مهمّير، از ی در تصوخاصیّتچنین  است.  او نیز زايل و فراموش شده

بودنش، از  اشاری زياد ۀتواند باشد و به دلیل پیچیدگی و درج مستقیم و کنايی میغیر

 :زعتَدر تحلیل دقايق اين بیت ابن مُبرخوردار است. جرجانی  ويژهبالغتی 
 
 

 یــجيستعجل الدُّ بحِء الصُّا وضوُنّأکَ
 

 2ونِــُج مَوادِــَذا ق راباًغُ رُــطینُ 
 

 

  :گويد می
بدان  ،کرده است تشبیهگسترش پرتوهای صبح به زاغی  شاعر تاريکی شب را هنگام

 ،شود صبح پراکنده می طلوع ی سپید داشته باشد. و پرتوها را که باشرط که شهپرهاي

ت و زيبايی ا کمال دقّامّ ؛وردهآای سپید دارند، درنظر ايی که دنبالهبه شکل شهپره

روشنايی و ت شدّ سبب ابن معتز روشنايی صبح را بهتشبیه در جای ديگری است: 

به کوچ  ناگهان وير کرده که گويی تاريکی،و راندن شب، چنان تص آشکارگی بسیار

هراس و رواز کالغ را در حالت پ شتاب «نطیر غراباً»ست. با تعبیر ا  اجباری وادار شده

چنان  ،خود پرواز کندة ارادکه به  مرغییم حالت دان ه میک نشان داده، و چنان ترس

ا شتاب است، امّ نشیند و آرام و بی گیرد و به جايی ديگر می است که از جايی پر می

س يا شادمانی از آزادی وادارش گشايد، تر می پر محابا ، بیچارگی بیم و بی رآنکه از س

کند که پرواز را تا بدانجا ادامه دهد که در افق ناپديد و از ديدگان نهان شود  می

(1954 :119 .) 

وجه شباهت سیاهی و سپیدی به هم  ،بینیم که در اين تحلیل درخشان می چنان

مقصود  تنها يگانه نه ،هم باشد(تواند چیزهای ديگر  بال، میگر آن جز زاغ سپید )که تداعیآمیخته 

و شکل پرواز « غراب»تشبیه نیست، بلکه معنا و تداعی اصلی، حاصل انتخاب عنصر 

 يابیم: ای ديگر از چنین کاربردی در تعبیر و تصوير را در اين بیت می نمونهاوست. 
 

 رق عصیان بر آدم صفی زدــجايی که ب

 

 گناهی بی ما را چگونه زيبد دعویّ 

 (976: 1362)حافظ،               
 

« آدم»ساز تصويرش در اين است که در مصراع نخست،  بیت و کارکرد کنايه ۀنکت

جايی که آدم صفی عصیان »گونه ساخته نشده که  فاعل نیست و نحو جمله مثالً اين
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اين  ، بلکه عصیان همانند برق بر آدم زده و خرمن آبروی او را سوخته است، و با«ورزيد

 بیتعصیان و گناه دانسته است و اگر در  به مجبوربرد تشبیهی، آدم را منفعل و کار
 

 

 

 گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

 

 تو در طريق ادب کوش و گو گناه من است 

 (124)همان:                                      

اشاره، همین مورد در بیتاست،  در گناه سخن گفته اختیاری بیصراحت از  به

  کنايی بخشیده است.  مضمون را وجهی

برای  ؛شعر عربی و فارسی نیست بهی منحصر خاصیّتناگفته پیداست که چنین 

 (:Dickinson) نمونه در شعر زير از ديکنسون
There is no frigate like a book? To take us land a way, Nor any coursers like a 

pag, Of prancing poetry? This traverse may the poorest take, Without oppress 

of toll, How frugal is the chariot, That bears the human soul!3 

برد  ها می بگويد که ما را تا دوردست خواهد از قدرت يک کتاب يا شعر سخن شاعر می

دهد که از محیط بالفصل خود به عالم خیال بگريزيم. برای اين  ما میو اين امکان را به 

ای از  گلّهتشبیه کرده است: به کشتی، به ونقل  را به وسايل مختلف حمل ادبیّاتکار، او 

های  نقل و نامو ا در انتخاب انواع وسايل حملامّ ؛جنگی ۀارّابتک تندرو و به تیز اسبان

 «Frigate»مثالً  ؛دارند رمانتیک ضمنی مفاهیم که کرده انتخاب را آنهايی و شتهدا تدقّ آنها

نیز مفهوم ضمنی  «Chariot»در انگلیسی دارای مفهوم ضمنی اکتشاف و ماجراست. 

ها از  سرعت و توان پیمودن زمین و آسمان را توأمان دارد. اگر شاعر به جای اين واژه

)تراموا(  «Streetcar» و )اسب( «Horse» بخار(، )کشتی «Steamship» همچون واژگانی

ی را که شعر در اين شکل کنونی در تأثیرتوانست  وجه نمی هیچ به ،کرد استفاده می

 .(33 و 32: 1383پرين، ) ارد، ايجاد کندگذ ذهن می

نه وجه  ،يافته است خود عناصر و مواد تصويرند اهمّیّتدر اين نمونه نیز آنچه 

گاهی اشاراتی  ،های بالغی فارسی شود. در کتاب ای که به ذهن متبادر می شباهت اولیه

کالم  ةمثالً شمس قیس در فصلی که به اوصاف ناپسنديد ؛توان يافت در اين زمینه می

 گويد:  یکه م آنجا ؛ردهی دا، گويا چنین توجّاست اختصاص داده
 ج گفته است:رَلفَو بُ

 

 بلند بايد کردن که تو هنوز همّت
 

 نخستین از نردبانیا ۀبر پاي 
    

ا ذکر نردبان و ممدوح را امّ ؛بلندترين گفتن شايستی ۀنخستین و پاي ۀپايممدوح را بر

 (. 331: 1388رازی، شمس قیس ) بر نردبان گفتن زشت است
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معنای تمثیل چند قصد شاعر و هر )تمثیل(سخن او اين است که در اين تصوير  ۀنکت

انگیز است و تداعی  خود نیز تداعی« نردبان»ا و وجه مشترک میان آن دريافتنی است، امّ

 ارد. با مقام او تناسبی ند جای سرير( ه)مثالً بممدوح که بر نردبان ايستاده 
اين را در  کنايی آنها خاصیّت و به مشبّهٌ و عناصر تمثیل اهمّیّتاز  ديگر هايی نمونه

 بینیم: میشواهد 
 منجیک رازی الف.

 د تو نبودـرا به هجا قصــر مــای خواجه م
 

 جز طبع خويش را به تو برکردم آزمون 
 

 کش به سگی آزمون کنند  چون تیغ نیک
 

 ن سگ بود به قیمت آن تیغ رهنمونآو 
 

 (155: 1374سیاقی، دبیر)                                                                                        

 اگر بیت دوم را به اين صورت تغییر دهیم:
 

 کنند آزمون« بطَحَ»ه ـکش ب  ون تیغ نیکــچ
 

 به قیمت آن تیغ رهنمون« حطب»گردد  
 

 

يعنی چیزی را به  ؛اشتراک همچنان حفظ خواهد شد ۀ معنای ظاهری تمثیل و نقط

ا با اين تغییر، قدرت بالغی و که تیغ را به حطب. امّ چیزی آزمودن، طبع را به تو چنان

 ،به اجزا و عناصر تمثیل ،ن هجوکه اعتبار ايچرا ؛رود می  دست زيادی ازحدّهجو تا ۀضرب

از معناهای پستی و ناپاکی تداعی  وابسته است. آنچه سگ ه تیغ()و البتّيعنی سگ 

مفقود است؛ بنابراين  )هیزم( سازد، در حطب ه از دشنام و ناسزا میای ک کند و هاله می

ا داللت دارد، امّ عر(ش)ت و برندگی و درستی عملِ تیغ آزمودن تیغ به حطب، تنها بر قوّ

 دارد.نیز دربر یصريحغیربلیغ و آزمودنش به سگ، دشنام 
 منطقي رازی .1ب

 دانش که اوفتاد نخست ةمگر ستار
 

 ابر مقابله خواسته گرفت مقام 
 

  (202: 1370ری، )مدبّ                                                                          

 .2ب

 ست نرگس و گل دانش و خواسته
 

 هم جای نشکفند به که به يک 
 

 هرکه را دانش است خواسته نیست
 

 ست دانش کم هرکه را خواسته 

 (33)همان:                           

« توأمان و در يک زمان و مکان گرد نیامدن دو چیزْ» شبه  وجهدر هر دو تشبیه، 

بیت نخست از منطقی  دوم از شهید بلخی دارد، در ۀفصاحتی که قطع ۀا با همامّ؛ است

کواکب، با د و آن اينکه ستارگان و ی دارمهمّهای ضمنی  خود داللت ،به مشبّهٌرازی، 

است،  مقابلهدر  )مال( خواسته ةدانش با ستار ةند و اگر ستارا طالع و سرنوشت در ارتباط

 .استآنها محتوم و تقديری آسمانی  نیافتن اجتماع
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 ج.

 تن بگريختم از عشق تو ای سیمین
 

 رهم مسکین منباشد که ز غم باز 
 

 رهم بازآورد عشق آمد و از نیمه

 

 ردنــگدر نــخونیان رس ةمانند 

 (119: 1360ابوالخیر، ابوسعید )    

ا خونی امّ ؛داشتن و اسارت است« گردندر رسن» ،که ذکر هم شده چنان شبه  وجه

و ظلم است و  عشق عین جنايت ترکِ ،گناهکار و ستمکار است و با اين معنا )قاتل(

مانند »گفت:  مثالً اگر می ؛ی استبه مشبّهٌچنین  ه ضمنی حاصل کاربردتداعی اين وج

 يافت. فضای متداعی تغییر می« اسیرانِ رسن در گردن
 د.

 ازــب ک لعبتـم و فلــما لعبتکانی
 

 ی نه از روی مجازـاز روی حقیقت 
 

 کنیم بر نطع وجود و همیــبازی چ

 

 يک باز ه صندوق عدم يکـافتیم ب 

 (54تا:  )خیام، بی                    

در  باز، وجود: نطع، عدم: صندوق( )ما: لعبتکان، فلک: لعبتهمگن چهار تشبیه  ۀمجموع

است که سبب « نطع وجود»فضايی سرشار از کنايه ساخته است. مرکز تصاوير  ،رباعی

صندوقی که در پايان  «دمع»باز و  لعبت «فلک»در آن لعبتکان باشیم و  «ما» است شده

با تأويل به « کردن بازی» ۀتبعیّ ةکنند. استعارفبیبازی و برچیدن نطع، لعبتکان را در آن 

باشد، زندگی  نطع ناگر همچو وجودکند.  حیات و زيستن نیز اين فضا را تقويت می

 ؛خواهد بود بازی شب های خیمه لعبتکان يا همان عروسک بازی ۀسراسر عرص

گردان پنهان اين  فاعل و بازی ،و فلک .اختیار ند و بازيچه و بیا که منفعل هايی عروسک

کلماتی در تشبیه است که  ةبازی است؛ و اين معنای ضمنی، حاصل اجتماع خانواد

 . است  ها، در اين بافت پژواک يافته خاموش آن ةهای بالقوّ داللت

 هـ.

 بسا که از پی جست جهان چون پرگار

 

 ارمتن گشته بود زنّو دايره همه ـچ 

 (286: 1374)خاقانی،                

ا دايرگی امّ ؛، در گردی و کمروارگی است«ارزنّ»و  «دايره»و  «پرگار» شبه  وجه

ند دايرگی پرگار است؛ و قبیل، که مانايندهن جام و ازنه همچون قرص نان يا  ،جهان

گردد و تصويری از حرکت  همواره می سويیاز ونیز هست  نای فريب و حیلتبه مع پرگار

 «تن»، ايناز  تر مهمّاش بدود.  بايد در پی جوگر و سازد که جست را در ذهن می مداوم

« کاری شدن ةآماد»وجو و  با جست« کمر بستن و کمر»مانند دايره، همه کمر گشته و 

نیست، بلکه  کمربندار فقط آن است که زنّ به مشبّهٌا تداعی اصلی اين در پیوند است. امّ
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آنکه خاقانی تصريحی به اين  . بیاست و جهل و ظلمت و دنیاطلبینماد کفر و کفران 

ت در گزينش شناختی در کلمات و دقّ مفاهیم داشته باشد، با استفاده از کارکرد نظامِ

کار بود و از چنگ منِ سرگردان جهان فريب»تشبیه، داللتی کنايی ساخته است که  موادّ

 .«دينی و خدانشناسی نبوده است وجو، جز کفر و بی ت و اين جستگريخ می

 و.
 ودای عشقـدر ره س همّت زينِ

  

 راق المکان خواهم نهادــُبر ب 

 (122: 1362ار، )عطّ          

ار ای متناسب است. نکته در اين است که عطّ مجموعه «براق»و  «ره»و  «زين»

بلکه آن را به براق تشبیه کرده است که  ،را فرس يا توسن يا شبديز نگفته «المکان»

کند. سیرِ  را هم تداعی می معراج ۀا واقعامّ ؛توسن و نظاير آن را دارد شبه  وجههمان 

را « رخش» ،وار دارد. حال اگر به جای براق تی معراجکه کیفیّبلار، نه سلوکی عادی، عطّ

ان و شباهتش وخ شد و مثالً هفت انگیز بیت دگرگون می یکرد، فضای تداع گزين میجاي

هم تصويری و مصداقی  و جنگ با ديو سپید و ديو نفس بود وادی مطرح می  با هفت

 يافت.می
 ز.

 چند تهديد سر و تیغ دهی کاش بدی

 

 وار مرا دست در گردن تیغ تو حلی 

 (40: 1374)خاقانی،                  

یوخ بغداد گفته شده، سرشار از تعريض است و الشّ شیخ ۀمعارضتمامی قصیده که در 

ارتداد خاقانی  وحکم قتل  است که یبه شیخخطاب  ،آيد که از فحوای ابیات برمیطور آن

 ،گويد که مرگ من اگر به دست تو باشد م میکرده بوده است. به طنز و تهکّرا صادر

. دستی اغیار مرا( رهان ز گرانتری / خیز بِ دستتر کشی ايرا تو سبک  )تو سبکمرگ دلخواهی است 

با تیغ،  شمشیر( زيورآالت حمايل)حُلی  یِآغوش شدن را به پیوند و هم کشته در اين بیت نیز

 تشبیه کرده است.

و خوشی  ةکنند ی، تداعیکه حُلّاست  اين يکی از چندين داللت کنايی اين تشبیه،

ديگر آنکه همچون حُلی که ؛ هول مرگ نه خون و، حالی و آرايش و آرامش است نیک

غ داشته باشد کند دست در گردن تی شمشیر است، خاقانی نیز آرزو میحمايل ه صل بمتّ

ای کشیدن، منتهای خواهش و تمنّ آوردن و به کنار و آغوش گردنو اين آرزوی دست در

اينکه )مضافاً  است گر کمال انس و معاشقه ق آن، تداعیصورت تحقّباطن است و در

که حاصل  لی و مثبتبا تعبیری چنین تغزّ .آورد( زدن را هم به ذهن می آوردن، گردن گردندر
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و اين  ماند یو خون و هراس قتل باقی نمای از خشونت  ه، ذرّاست گزينش عنصر حلی

آمیز و  ميابد که لحن کنايی و تهکّ بیشتری می آنگاه ظرافت و علوّ ،العاده تصوير فوق

 آوريم.به شیخ و فتوايش را درنظر ريشخندسرشار از 
 

  نتیجه .3

از مباحثی است که در نقد و سنجش بالغی شعر و  ،صوير و کارکردها و اغراض آنت

سزا دارد. از میان تمامی اغراض تصوير، کارکرد شناسی نقشی ب های سبک همچنین روش

برخوردار است. از اين منظر، انتخاب هر  اهمّیّتاز کمال  ،عناصر و مصالح آن «ِساز لحن»

شود و يکی از موارد  میمنجر های ثانوی خود، به خلق لحن  جزء تصويرساز با داللت

ع لحن را بايد در همین گزينش مصالح صور خیال دانست. اين گزينش، گاه افتراق و تنوّ

ورت، با لحنی که در هر دو ص ؛های مضمونی است و گاه در تضاد با آن هماهنگ با زمینه

در  ،و عناصر تمثیل به مشبّهٌ يعنی ،رکرد ديگر مواد تصويرکنايی مواجه خواهیم بود. کا

در تشبیه، مرکز ثقل و  آفرينند. هرچند غالباً هايی است که می وجوه کنايی و داللت

 ،هاو داللت کنايی آن ا گاهی نقش اين عناصرقرار دارد، امّ شبه  وجهکانون معنا در 

رو، آنچه در  اين؛ ازيابد اشتراک در تشبیه می ۀو نقط شبه  وجهبرجستگی بیشتری از 

با  تمثیل یو اجزا به مشبّهٌدارد، میزان هماهنگی  اهمّیّتو ارزش بالغی يک تصوير  تأثیر

 د.نکن معنايی و نوع داللتی است که خلق می  ۀزمین
 

 نوشت پي
 ها همچون بز کوهی. چابکانۀ سختیتو در وفا و دوستی همچو سگی و در دفع  .1
 پر را سپید پرهای با زاغی که است آن مانند زدايد می شتابناک را( شب) تاريکی که صبحدم .2

 .دهیم می

، از اسبان تیزتک گلّهو کدام ؟ های دوردست ببرد که ما را تا سرزمین کدام کشتی چون کتاب است .3

، ای برود هیچ هزينه بی تواند چیزترين کس می بی اين سفر را تازد؟ ای از يک شعر پرشور می چون صفحه

 کند! که روح انسان را حمل می ای ارّابهچه کم خرج است 
 

 منابع

، ترجمۀ فرزان سجودی، فرهاد ساسانی، تهران، يه جرجانیخیال در نظرصور (، 1394ابوديب،کمال )

 .علم

 .امیرکبیر سعید نفیسی، تهران،چاپ ، اترباعیّ(، 1360ابوالخیر )ابوسعید 
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 .امیرکبیر ،رشید ياسمی، تهران چاپ، ديوان ،(1362) سلمان مسعود سعد

 .سخن ،تهران ،عناصر داستان ،(1380) میرصادقی، جمال

 .دانشگاه تهران ،ق، تهرانمجتبی مینوی و مهدی محقّ چاپ، ديوان ،(1384) ناصرخسرو
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