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چکيده
تشبیه ،در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر .تشبیه مانندگی مبتنی بر کذب است
یا با اغراق همراه است؛ یعنی باید دو چیز را که در واقع به یکدیگر شبیه نیستند یا الاقل شباهتی
آشکارا ندارند را ،به هم ماننده کنیم .در تشبیه ،نویسنده یا شاعر شباهتی را ادعا و برقرار یا آشکار
میکند؛ بنابراین ،جملهای که تمام ارکان تشبیه را داشته باشد اما مبتنی بر صدق باشد -چون مخیل
نیست ،تشبیه نیز به حساب نمیآید .مثالً در جمله «سگ مانند شغال است» چون جمله مخیل
نیست و در عالم واقع همسگ و شغال از یک گونهاند ،تشبیهی روی نداده است .اما جمله تشبیهی
جملهای است که به ظاهر درست نمینماید ،و باعث اعجاب میشود و کسی در دید منطقی به آن
باور ندارد .زیبائى ورسائى تشبیه در شعر فارسى تاثیر فراوان در تکامل و ترقی اشعار فارسی در
دوران گوناگون گسترش زبان و ادبیات بر شعرای فارسی بر کسی پوشیده نیست .أرایهای و مهارت
بالغی شاعران در سرودن اشعار و کثرت آن سبب گردید تا ادبیات به اوج رسید ه است .تکامل و
تمام عیار شعر فارسی در دوران عصور مختلف است .یکی از مهارت های أرایهاى ادبى کاربرد صور
خیال ،از جمله تشبیه و استعاره در اشعار شاعران هستند ،تصویرهای گوناگون ،تشبیه مهمترین
نوع تصاویری است که شاعران زبان فارسى بدان عالقه نشان دادند .با بررسی هایی که از سرودهایش
به عمل آمده ،اکثر تشبیهات زیبائى از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی اند که در انواع مختلف
آن ،از جمله :تشبیه مضمر ،تفضیل و ...بکار رفته است .این مقاله قصد دارد تشبیه زیبائى ورسائى
در شعر فارسى را در اشعار شاعران بررسی کند و به اهمیت و انواع آن در سروده های شاعران
بپردازد.

واژگان کليدي :تشبیه -استعاره  -صور خیال  -عناصر تشبیه  -شعر.
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مقدمه
نقد شعر فارسى باتمام کوششهائى که در بارهُ آن صورت گرفته است هنوز مراحل نخستین رشد خود را مى پیمایید .ا گر چه کتابهاى
معانى وبیان وعروض وقافیه که از دیرباز تاکنون نوشته شده است.موضوعشان چیزى جز نقد شعر نیست وچند تذکره ها وکتابهاى تاریخ وبعضى
آثار دیگر نیز جسته وگریخته به تحلیل شعر شاعران پرداخته اند  .با این همه کارهاى انجام نشده پیش از کارهاى انجام شده است  ,وکارهاى
انجام شده نیز همیشه درست ودقیق وعلمى نیست ودر بسیارى از موارد بانقص ونارسائى توأم بود .
تحقیق در بارهُ معیارها وموضوعات نقد شعر از قبیل تشبیه ومجاز واستعاره وانسجام وغیره  ,باید شاهکارهاى درجه اول واشعار نوابغ
شعر را اساس کار قرارداد  ,نه هر شعرى باشد ,ودر تدوین قواعد مربوط به نقد باید به روح شعر فارسى توجه کرد نه به جیزى دیگر .بى شک
در این مورد از پژ وهشهائى که در عربى وزبانهاى فرهنگى صورت گرفته است نیز باید بهره جست,قواعد شعر دیگران را میتوان بردو دسته
تقسیم کرد,یکى أنها که منطبق باشعر فارسى است و باید مورد استفاده قرار گیرد ودیگر قواعدى که باشعر فارسى سازگار نیست وسنجش شعر
فارسى باأنها أشتباه عظیم ومایه گمراهى است.
نویسندگان کتابهاى نقد شعر فارسى همیشه این اصل را مراعات نکرده اند ,یکى انها را باقانون اساسى ادبیات جهان وحکمى ازلى وابدى
پنداشته اند ک ه نه قابل افزایش است ونه سزاوار نقصان واز سوى دیگر در کارخود به شعر بزرگان چون فردوسى,نظامى,مولوى,سعدى وحافظ
کمتراستناد کرده اند.
به این علت تشبیه واستعاره پی ش از صنایع دیگر ادبى مورد بحث قرارگرفت که درزیبائى کالم بسیار مؤثر ودر حقیقت از مهمترین
عوامل أرایش سخن به شمار میروند.به همین دلیل است که هیچ قطعه شعر زیبائى را نمیتواند یافت که در ان تشبیه واستعاره نباشد.
-1أرکان زيبائى تشبيه:
أرکان زیبایى تشبیه ورابطه أن باساختمان تشبیه مورد مطالعه قرار میگیرد واین عوامل که در عین حال جداکردنشان از هم کار اسانى
نیست عبارتند از:
أ-فصاحت وبالغت کالم:نخستین شرط زیبائى تشبیه واستعاره است که در کالم زیبا وفصیح قرارگیرد وگر نه سخن سست وپیچیده
وناساز تنها بوسیله تشبیه واستعاره ,هر چ ند هم بدیع وتازه باشد,زیبا نمى شود,مانند نثر تاریخ وصاف ودره نادره که پراست از تشبیهات
واستعارات تازه مى بایست بهترین وزیباترین أثار ادبى فارسى باشد در حالیکه چنین نیست .تکلفهاى نامطلوب وتعقیدهاى لفظى ومعنوى
است ,وبسیارى از تشبیهات در گرشاسبنامه وخاقانى واشعار سبک هندى وجود دارد.
أبستنى به مریم عذرا برافکند
أن عده دار بکر طلب کن که روح را
1
گاورس ریزهاى منقا برافکند
طاووس بین که زاغ خوردو أنگه ازگلو
سخن فصیح اگر خالى از تشبیه واستعاره هم باشد شورانگیز وزیبا خواهد بود.
2
به تسبیح وسجاده ودلق نیست
عبادت بجز خدمت خلق نیست
3
جوان است وجوباى نام أمده است
نبیى که باگرز سام أمده است
باشرایطى دیگر که همان فصاحت وبالغت کالم
این تشبیه واستعاره به خود وبه تنهاى براى زیبا کردن سخن کافى نیست,وباید
باشد توام گردد.زیباىى شعر فردوسى وسعدى نیز همین است وگر نه تشبیه واستعاره در گرشاسبنامه اسدى طوسى بیش از شاهنامه است.
4
چون گوى عاج درخم چوگان أبنوس
پستان یار درخم گیسوى تابدار
5
چون بوسه نسیم که بر أب میدود
میلغزد أن نگاه شتابان به جهره ام
6
به رامین در رسید او را فروداشت
بهره بربرف را گلبرك پنداشت
ب-ژرفى انديشه :شعر وادبیات زیبا ودرخشان أن است که بیان کننده اندیشه هاى عمیق واحساسات عالى باشد,واگر نه شعرى که
اندیشه ومعناى ژرف وتازه اى در أن نباشد,هر چند فصیح وبلیغ وهرقدرداراى تشبیهات واستعارات زیبا باشد نمیتواند باشعرى که معانى عمیق
وعواطف رقیق باشد.این گونه اشعار بدون تشبیه واستعاره هم شور انگیز وزیبا هستند مانند:
 1دیوان خاقانى,تصحیح ضیاء الدین سجادى,زواره 1331,تهران,ص134
 2دیوان سعدى,به کوشش مظاهر مصفى,معرفت 1341,تهران,ص111
 3شاهنامه فردوسى ,ج ,1چاب بروخیم 1314,تهران,ص225
 4همان,سعدى,ص412
 5مرمر,سمین بهبهانى 1311,تهران,ص22
6ویس ورامین,فخر الدین اسعد گرگانى,تصحیح مجتبى مینوى,بروخیم 1314,تهران,ص451
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که تحقیقش فسون است وافسانه
وجود ما معمائى است حافظ
چون به خلوت میروند أن کار دیگر میکنند
واعظان کاین جلوه بر محراب ومنبر میکنند
ولى اینگونه سخنان اگر باآرایشها ادبى مثل تشبیه واستعاره همراه باشد زیبائیشان دوچندان میشود.مانند این رباعیات خیام:
چون الله رخ وچو سرو باالست مرا
هر چند که رنگ وروى زیباست مرا
نقاش ازل بهر چه أراست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاك
صد بوسه مهر بر جبین میزندش
جامى است که عقل أفرین میزندش
9
میسازد وباز بر زمین میزندش
این کوزه گرد هر چنین جام لطیف
شعرى که معنى أن اندك وتشبیه واستعاره اش بسیار باشد جنبه لفظى وسخن بازى أن بیشتر است وبه تنى نیم جان مى ماند.
1

ت-مشابهت کامل :در کتابهاى معانى وبیان قدیم آمده است که بهترین تشبیه آن است بر اثر کمال مشابهت بتوان جاى مشبه ومشبه
به را عوض کرد مانند تشبیه زلف به شب وروى به گل ,مثال براى تشبیه شب به زلف است :
11
سپید روز به پاکى رخان تو ماند
شب سیاه بدان زلفکان تو ماند
یا بر عکس مانند:
11
روز روشن به شب تار ندارى دارى
گ رد مه خط سیه کار ندارى دارى
یا تشبیه شاعر به شمع وبر عکس:
12
دشمن خویشیم هر دو دوستدار انجمن
تو مرا امانى ومن هم مرترا مانم همى
تشابهه در قدیم به نوعى تشبیه گ فته مى شده است که بین مشبه ومشبه به مشابهت کامل باشد به نحوى که این دو میتوانند درهم
بیامیزند وموجب اشتباه شوند .
هر چه وجه مشابهت بیشتر ومتعدد ت ر باشد تشبیه کامل تر است ,مثال سبب زیبائى تشبیه روى یار گل أن است که بین أنها چند
وجه اشتراك است یکى زیبائى دیگ ر لطافت سوم طراوت وبین بت ومعشوق نیز وجه شبه هاى متعدد وجود دارد  ,یکى زیبائى دیگر قابل
پرستش بودن سوم سنگدلى.تشبیهاتى که باکلماتى که برعینیت وهمانندى کامل داللت میکنند نیز از قبیلند.عبارتند از عینا,درست ,بعینه,عین.
ث-ارايش تشبيه :تشبیه واستعاره به اصطالح اهل ادب باصنایع دیگ ر ادبى وبدیع توأم باشد,زیباتراست,مثالانسجام وروانى,تناسب
ومراعات نظیر,تضاد,اغراق,کنایه,تجنیس,ارسال مثل,تلمیح,تأکید وغیره همراه باشد .بیگمان زیباتر از یک تشبیه ساده است چه بساکه این کار
یعنى توأم شدن تشبیه واستعاره بازیبائیهاى دیگ ر کالم موجب میشود که تشبیهى مکرر ونارسائى است .بسیارى از شاعران بزرگ مانند
سعدى,فردوسى وحافظ بیشتر در ابداع تشبیهات نیست بلکه در توأم کردن تشبیهات عادى باروانى وانسجام وصنایع دیگراست ,واین خود نیز
نوعى نو اورى وابداع است.
گ اهى توام شدن تشبیه واستعاره باصنایع وارایشهاى دیگ ر ادبى سخن شناس را به اشتباه مى اندازد,که تشبیه واستعاره است یاعوامل
دیگر ویا همه أنها .عامل زیبائى شعر این سخنسرایان (أن) وترکیب سخن ومجموعه کالم است که اثرشان را تاسر حد اعجاز رسانده است.وأنها
باصنایع دیگر تاهنگامى ارزش دارد که موجب تکلف وپیچیدگى کالم نشود وگیزى که ما ان را (ستیزأرایشها) مى نامیم در شعر پیش نیاورد.
نبوغ فردوسى ,سعدى,حافظ وخیام در همین معنى بوده است ,یعنى به کار گرفتن تشبیهات وصنایع ادبى باهم بى انکه درخیال انگیزى وزیبائى
واستوارى سخنشان اندك نارسائى پدید أید.
ج -تازگى تشبيه :تازگى تشبیه اگ ر توأم با فصاحت وبالغت باشد ازمهمترین عوامل رسائى وکیرائى آن است وبر عکس تکرار وابتذال
از تشابه هاى نازسائى وضعف تشبیه به شمار میرود وانتقاد نو آوران به بعضى از شاعران سنت گراکه بازقد را به سور وزلف را به مار وچشم را
به نرگس تشبیه میکنند درست وبرهمین اساس است  .زیرا بنیاد شعر وهنر بر ابداع ونو آورى استوار است وتقلید وتکرار از دشمنان بى چون
- 1دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  ,1321ص 291
- 1همان ,ص 135
- 9نقد ادبى,دکتر عبد الحسین زرین کوب,بنگاه اندیشه,تهران ,1331ص31
 - 11تشبیه وتعبیرات شاعرانه در باره شب وتاریکى (مقاله) مجله وحید ,مرداد ماه  1345تهران,ص 56
 - 11دیوان کامل فروغى بسطامى ,تصحیح دکتر حسین نخعى ,چاب امیر کبیر 1342,تهران,ص 46
 - 12دیوان استاد منوچهرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,1331,ص 11
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وچ راى هنر ند .یکى ازشاعران فرانسوى ( زراردونروال) در این باره میگ وید(( :نخستین کسى که روى معشوق را به کل تشبیه کرد شاعر بود
وآنکه دوباره چنین کرد بیشعور)) 13این بیان اگرچه باره اى از حقیقت را در بردارد اما مبالغه آمیز است زیرا چنانکه پس از این خواهیم دید
تشبیهات مکرررا هم باشرایطى میتوان زیبا کرد  .بنابراین اقتباس تشبیه همیشه دلیل بیشعورى شاعر نیست زیرا اگر چنین باشد حافظ
وسعدى هم بسیارى از تشبیهات واستعارات دیکران رابکار ب رده اند (مانند لب لعل قد سرو وسنبل مو ودهها مانند آن) وباید آنان را از بیشعوران
شمرد درحالى که آنان ازهر شاعرى شاعر ترند.
تازگ ى ونوى تشبیه واستعاره از عوامل اساسى درخشش وزیبائى أن است ,اما آرایشهاى دیگر ادبى از قبیل انسجام ,تناسب ,اغراق
,مبالغه,تاکید ودهها عوامل دیگ ر موجب رسائى وتاثیر ولطف یک تشبیه مکرر میشود.از این راه نو آورى وابداع در تشبیه واستعاره یکى نیست
بلکه بیشمار ومتعدد است به همین جهت نمیتوان سخن نورمال را در بست قبول کرد .هر شاعرى را که تشبیه دیگران را بکار میبرد بى سواد
خواند.نشانه ضعف شاعر تشبیهات واستعارات اوست ستعمال نامناسب وبدون ابداع تشبیهات دیگران است وگر نه توام کردن این کونه تشبیهات
یا ابداعات ونوآوریهاى دیگ ر موجب تکامل تشبیه است,.اما تشخیص این که کدامیک از شاعران تشبیهات گذشتگان راهنرمندانه بابداع بکار
برده اند ,وکدامیک در این کار هنرى نشان نداده اند مستلزم تامل وارزیابیهاى دقیق است,وزمان در این امر داور خوبى است .بااین سخن نمى
خواهیم به ناشاعران جواز تکرار وتقلید وسرقت تشبیه بدهیم ,بلکه تاکید میکنیم که تکرار تشبیه به هر حال از رسائى وقوت آن کم یابى نباشد
,این گونه ارایشها نمیتواند کامال ابتذال ونارسائى را از چهره تشبیهات کهن ومکرر پاك کنند وارزش آنها را باتشبیهات کامال تازه وبدیع برابر
سازند.
 -1بعضى از تشبیهات واستعارات از کثرت تکرار جنبه هنرى وخیال انگیز خود را از دست میدهند وبه صورت لغت جارى در مى آیند
مانند نرگس ,سرو ,سنبل ودهها مانند آنها به جاى چشم وقد وزلف وغیره .
-2تکرار تشبیه همیشه حاصل اقتباس نیست بلکه گاهى این کار بر اثر توارد است وشاعران وسخنوران بدون آنگه شعر دیگرى راخوانده
باشند عین تشبیه او را به وجود مى آورند  .این امر بخصوص از تشبیهات واحدى که در دوزبان مختلف وبوسیله شاعران که هیچ ارتباطى باهم
نداشته اند به وجود آمده است ثابت مى شود مانند تشبیه شب به پرده تیره و پرده سیاه در شعر شاعران.
--3تصرفاتى که گفتیم به تشبیهات مکرر رنک تازگى مى بخشد معلوم نیست کى اگانه وجه وقت نا آگاه صورت میگیرد.

 -2صنايع تشبيه وزيبائى
صنایعى که پیش از همه به تشبیه درخشند گى وزیبائى مى بخشد همانهایى است که به ترتیب اهمیت میاوریم:
أ-تشبيه واستعاره  :در بعضى از شعار زنجیرى از تشبیهات به چشم میخورد وهاله اى از تصویرها به نظر میرسد که به کالم درخشش
خاصى مى بخشد شعر فردوسى گاه چنین است,هاله رنگین تشبیهات موجب پنهان شدن معنى نمیگردد.
14
به چنک اندر از چرم شیران کمند
یکى کوه برپشت پیلى بلند
15
یگسترد یاقوت بر پشت قار
چو خورشید بر زد سر از کوهسار
16
که جوشنش چرم پلنک آمده است
زدریا نهنگى به جنگ آمده است
هاله تشبیهات وتصویرها در استعاره مکنیه بیشتر چشم گیر است زیرا در اینگونه استعاره ها همیشه باید قرینه اى در کار یاشد ,وآن
قرینه معموال خود استعاره اى دیگر است.
11
سرا پرده اى زد زدیبار زرد
چو خورشید بر کشور الجورد
خورشید استعاره مکنیه(وسرا پ رده زدن) قرینه براى تشبیه خورشید به آدم است,خود استعاره مصرحه است ودیباى زرد نیز استعاره اى
دیگر است.زنجیر تشبیهات واستعارات باتازگى وابداع توأم باشد ,که کالم بیش از بیش دل انگیز وافسون آمیز میشود.
11
یک شب ترا زمرمر شعر آفریده ام
پیکر تراش پیرم وباتیشه خیال
 - 13زبانشناسان نیز این امر را در شرایطى تایید میکند به این معنى که بر طبق نظر یه در رسائى سخن ( )informationهرچه در زبان تکرار وکثرت استعمال سخن
بیشتر باشد معنى ورسائى أن ضعیف تر میشود.تشبیه واستعاره وشکلهاى ادبى از این قانون عام زبان بیروى میکنند Element de Linguistique General .نویسنده
 ,A. Martinetص ,111چاب سوم1962 ,
 - 14شاهنامه فردوسى ,ج ,1چاب بروخیم 1314,تهران,ص695
 - 15همان ,ص359
 - 16همان ,ص 314
 -11همان,ص 931

 - 11نادر,نادربور,شعر انگور,چاب نیل  1336,ص11
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گاهى برعکس اجتماع تشبیهات واستعارات سخن رامبهم وکالم را سنگین میسازد که آن را (سیتز تشبیهات)مینامید .واگر این تشبیهات
تازه بدیع باشد ولى این ستیز وتداخل بیشتر به چشم میخورد.
19
گنج فراسیاب به سیما برافکند
کیخسروانه جام زخون سیاوشان
کیخسروانه ,جام وخون,سیاوش و گنج فراسیاب به ترتیب استعاره براى جام شراب وشراب وسرخى چهره است,که ا گر چه استعاره ها
بدیع است اما درك زیبائى آن آسان نیست.
ب-انسجام  :یکى از عوامل زیبائى شعر روانى وانسجام این صنعت نه تنها تشبیه را پیچیده نمیکند بلکه از غرابت وابهام دور است.مثال
براى توام شدن تشبیه بدیع تازه باانسجام:
21
مى درخشد روى گردن بند تو
خواب مى بینم که مروارید ماه
ومثال براى انسجام وتشبیه مبتذل:
21
به باال به کردار سرو بلند
دوا برو کمان ودو گیسو کمند
ت-اغراق :نیز از صنایع است نه تنها موجب تکلیف و پیچیدگى شعر وتشبیهات آن نمیشود بلکه گاهى از سنگینى باتشبیهات متراکم
میکاهد.اغراق اینجا بمعنى وسیع تر گ رفته ام به طورى شامل مبالغه وغلو است وجدا کردن مبالغه واغراق وغلو از یک دیگر آسان نیست.
22
بگرید بر اوزار هم تخت عاج
چرا کشت خواهى کسى را که تاج
23
زمین باسواران بپرد همى
دل کوه گفتى بدرد همى
ا گ ر این اغراق در خود تشبیه باشد اثر آن بیشتر است یعنى طورى باشد که اجتماع مشبه ومشبه به در ذهن به سختى به تواند تحقق
یابد مانند تشبیه (تن)به (جان پاك) در این بیت :
24
تو گفتى که بهره ندارد زخاك
روانش خرد بود وتن جان پاك
ث -مراعات نظير :ونام دیگ رى هم دارد تلفیق ,ایتالف وتناسب ,آوردن معانى متناسب در سخن است ,واگر باتشبیه واستعاره توام
باشد,به زیبائى کالم مى افزاید معانى متناسب ممکن است براى مشبه یامشبه به یاوجه شبه وباهر دو یا هر سه آنها آورده شود .مثال ذکر
مالئمات مشبه به:
25
مر از حال تو باخویش پروانه
چراغ روى ترا شمع گشت پروانه
ومثال ذکر مالئمات وامور متناسب بامشبه ومشبه به هر دو :
26
گر برك عیش میطلبى ترك خواب کن
خورشید مى زمشرق ساغر طلوع کرد
ج -ايهام تناسب :یا صنعت خیال انگیز,از اقسام مراعات نظیر است ولی از آن خیال انگیزتر ولطیف تراست  .این آرایش درشعر حافظ
وخاقانى بسیار است وآن عبارت از آوردن لفظى است که بیش ازیک معنى دارد وبین معناى مخفی ,ودوم آن یعنى معنائى که در عبارت مراد
نیست باکلمات دیگ ر تناسب ومراعات نظیر باشد مانند (هوا ومحراب) در این بینها شعر امد:
21
به هوادارى آن عارض وقامت برخاست
درچمن باد بهارى زکنار گل وسرو
21
حالتى رفت که محراب به فریاد آمد
درنمازم خم ابروى تو بایاد آمد

 - 19دیوان خاقانى,تصحیح ضیاء الدین سجادى,زواره 1331,تهران,ص 133
 - 21مشیرى,فریدون ,ابر,تهران , 1341ص 44
 - 21شاهنامه فردوسى ,ج  , 2ص 114چاپ مسکو1963
 - 22شاهنامه فردوسى ,ج ,1چاب بروخیم 1314,تهران,ص 651
 - 23همان ,ص 116
 - 24شاهنامه فردوسى ,ج  , 2ص 114چاپ مسکو1963
 - 25دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  ,1321ص296
 - 26همان ,ص 213
 - 21همان ,ص 11
 - 21همان ,ص 111
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ح -تضاد  :تضاد یا طباق یاتکافؤ رانیز میتوان نوعى مراعات نظیر دانست منتها مراعات که بین دو کلمة رابطة تضاد باشد  .گاهى این
تضاد بین دو استعاره یا دو دستگاه تشبیهى بر قرار میشود:
29
زخیل شادى روم رخت زداید باز
غمى که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
31
سایه ام بى تو صبورى چون کنم
آفتابى ازتو دورى چون کنم
31
روز روشن به شب تار ندارى دارى
گ رد مه خطى سیه کار ندارى دارى
کاهى تضاد بین اجزاء یک تشبیه است که دراین صورت تشبیه رابه اوج زیبائى خود میرساند واین تضاد ممکن است بین دو وجه شبه
باشدمانند (دشمن ,دوستدار,دل خونین ولب خندان) در بیتهاى زیر :
32
دشمن خویشیم هردو دوستدار انجمن
تو مرا مانى ومن هم مرترا مانم همى
33
نى گرت زخمى رسد آئى چوچنگ اندرخروش.
بادل خونین لب خندان بیاو همچوجام
یا بین مشبه و مشبه به است مانند تشبیه شب به روز در این بیت :
34
عید وصال دوست على رغم دشمن است.
امشب به راستى شب ما روزروشن است
کاهى بین دو مشبه به یک تعلق مشبه دارد مانند :
35
چشم بد دور که بس شعبده باز آمده اى
آب وآتش به هم آمیخته اى از لب لعل
یعنى این تضاد اصال بین هیجیک از خود ارکان تشبیه نیست ویا بین یکى از ارکان تشبیه و کلماتى غیر از انهاست .
خ -کنايه اويهام :مانند این بیت که وجه شبه آن کنایه است :
اگر زروى تو عکسى به جام ما افتد
حبابوار براندازم از نشاط کاله
درون بزر گان زاتش بتافت
بداندیش بر خرده چون دست یافت
31
بس آن که درخت گشن سوختن
به خرده توان آتش افروختن
36

د -تجنيس ارسال مثل وتلميح :
31

فروشست چشم خالیق زخواب
دمى رفت تا چشمة آفتاب
واین کار بخصوص اگر مثل رایج مشبه به واقع شود بر زیبائى کالم مى افزاید :
39
پاى بست آمده است پس دیوار
اول اندیشه وانگهى گفتار
واین کار نیز بویژه اگ ر مشبه به حاصل حکایتى باشد که شاعر به آن اشاره میکند تشبیه را زیبا خواهد کرد:
41
دست دردامن مردان زن واندیشه مکن هرکه با نوح نشیند چه غم ازطوفانش
دربیت زیر شخصیت هاى داستانى وملى به صورت استعاره بکار رفته است :
41
شرمى از مظلمة خون سیاووشش باد
شاه ترکان سخن مدعیان مى شود
که مراد ازشاه ترکان پادشاه وقت (مثال شاه شجاع) وغرض ازسیاووش گویا خود حافظ است .

 - 29همان,ص 111
 - 31منطق الطیر,عطار,تصحیح دکتر مشکور,طهران ,1341ص 66
 - 31دیوان کامل فروغى بسطامى,تصحیح دکتر حسین نخعى,امیر کبیر,1342,ص 191
 - 32دیوان استاد منوچهرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,1331,ص11
 - 33دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  ,1321ص 194
 - 34دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت 1341,تهران 316
 - 35همان ,حافظ ,ص 292
 - 36همان ,ص 11
 - 31بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران ,1341ص23
 - 31بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران ,1341ص23
 - 39دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران  1341ص161
 - 41همان ,ص191
 -41دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران  ,1321ص13

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،21زمستان  ،2316ص 201 -221
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

گ اهى نیز تشبیه با جند صنعت توام است مانند بسیارى ازابیاتى که درمثالهاى پیش دیدیم ونیزاین شعر که در آن تضاد وایهام تضاد
(بین باال وپست) هم هست:
42
وزقد پلند او باالى صنوبر پست
در نعل سمند اوعکس مه نو پیدا

 -3انواع تشبيهات
گ اهى تشبیه باتأکید ومبالغه توام است ودراین موارد گاهى مشابهت به دست فراموشى سپرده میشود زیرا مشبه ومشبه به عین هم
ومتحد بایکدیگر به نظیر میرسند  .چنین تشبیهاتى را میتوان برروى هم برسه قسم تقسیم کرد :
-1تشبيه تاکيدى :گفت که اى نسخه بدل تأکید تشبیه به معنى محدود -این درهنگامى است که تشبیه باکلمات واداتى که برتأکید
داللت میکنند توام باشد  .از این عیناً  ,به راستى  ,درست ,درست وراست ,بعینه ,توگفتى ,یا :
43
امشب به راستى شب ماروزروشن است عیدوصال دوست علیرغم دشمن است
44
تومرا مانى بعینه من ترامانم درست دشمن خویشیم هر دودوستدارانجمن بیش ازاین گفتیم بعضى از کلماتى که میتوان آنها را
ازادات تشبیه نیز به شمار آورد بر تأکید نیز دالت میکنند مانند  :نسخه بدل  ,جلد سوم وعطف بیان دراین ابیات ایرج میرزا :
جلد سوم از قمرو مشترى
گفت که اى نسخه بدل از پرى
45
جملة تأکید زباغ و چمن
عطف بیان از گل و سرووسمن
تشبیه درعباراتى که به وسیله جملة اى تصحیح مى شوند نیز جنبه تأکیدى دارد  .در اینگونه جمله ها ممکن است (دبله) یا (دبل) به
عنوان عامل تصحیح بیاید یانیاید مانند  :او آدم نیست فرشته است
46
دلى کو نباشد ز درد آزده
نه مردم شمر بل زدیو و دده
-2تشبيه ترجيحى واغراقى  –:وآن تشبیهى است که باغراق ومبالغه توام باشد و آن را میتوان به چند قسم تقسیم کرد که از اقسام
آن نوعى است که مشبه برتر ازمشبه به است ,ومیتوان آن را تشبیه تفضیلى یابرتر شمرد واین نوع تشبیه به چند وسیله صورت میگیرد :
الف-با صفت تفضیلى– مانند روى لطیف تر از گل وا  ,سخنان شیرین تر از قند.
بربالش من ریخته آشفته وشبرنگ
زلفش گره افشانتر وپیچنده تراز دود

41

ب-باعوض کردن جاى مشبه ومشبه به درجملة منفى یاانکارى به طورى که برترى مشبه بر مشبه به وفروترى مشبه به ازمشبه
آشکارشود :
اینهمه وصفش که میکنند به قامت
سرو خراسان چو قد معتدلت نیست
49
نپندارم که همتاى تو باشد
وگر خورشید در مجلس نشیند
51
میان بتان چون درخشان نگین
بت آراى چون او نبیند به چین
گ اهى به جاى جملة منفى جملة استفهامى بکارمیرود منتهى استفهامى که انکار آمیز باشد مانند:
51
که چون ابروى زیباى تو باشد
که دارد در همه لشکر کمانى
ت-باکلماتى مثل رشک ,غیرت مانند رشک جنان  ,رشک برى .
52
شاهدى درلطف وپاکى رشک آب زندگى /دلبرى درحسن وخوبى غیرت ماه تمام
41

 - 42همان ,ص21
 - - 43دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران ,1341ص316
 - 44دیوان استاد منوچهرى دامغانى ,تصحیح دبیر سیاقى,زواره مشهد,1331,ص11
 - 45افکار وآثارایرج ,چاپ ابن سینا 1324 ,طهران,ص45
 - 46شاهنامه فردوسى ,ج ,1چاب بروخیم 1314,تهران,ص111
 - 41رها,از فریدون توللى ,چاب امیر کبیر ,طهران,1333ص41
 - -41دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران ,1341ص413
 - 49همان ,ص 431
 - 51شاهنامه فردوسى ,ج ,1چاب بروخیم 1314,تهران,ص61
 - 51دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران ,1341ص431
 - 52دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران ,1321ص211
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ث -همچنین با تعبیراتى مانند سبق بردن ,خجل شدن  ,شرم کردن قیمت بردن,
جلوه شکستن ,درنوشتن  ,پ ست بودن  ,فارغ کردن ومانند آنها که برترى مشبه برمشبه به یا فروترى مشبه به از آن استنباط میشود:
که یاقوت تو بیرون آمد ازسنگ
دل شکر درآن تاریخ شد تنگ
53
شکر موالى موالزاده تست
قمر در نیکوئى دلدادة تست
ستاره خون شد ازچشم آسمان بچکد
زشرم چهرة چون آفتابت اندر صبح
54
گفتم که باتوخواهم روزى روم به گلشن گفتا که شرم بادت ازروى گلفروشم
55
پیش رفتار توپا بر نگرفت ازخجلت سرو سرکش که به نازاقدوقامت برخاست
56
زنا پاکى ابلیس در وى خجل
دلیرى سیه جامه اى سخت دل
دراین بیت لطیف حافظ باد بهارى عارض وقامت ومعشوق را ازگل وسرو برتر میداند وبه هوادارى ازآن برمیخیزد:
51
درچمن بادبهارى زکنار گل وسرو به هوادارى آن عارض وقامت بر خاست
وبادى که برچهره وموى دلدار سعدى وزیده باشد دیگر سخن ازگل وسنبل نمى گوید:
51
گربر آن سنبل زلف وگل رخسارآئى
دیگراى بادحدیث گل وسنبل نکنى
ج -تعجب ازاقسام تشبیه اغراقى آن است که تشبیه باتعجب توام باشد .تشبیهاتى که مشبه به آن وسیلة (یا) به مشبه عطف میشود
ازاین قبیل است .دراین موارد براثر کمال مشابهت ذهن دچار شبهه وتعجب میشود  .مثال براى تشیهات توأم باتعجب:
59
توئى برابر من یاخیال درنظرم
ندانم این شب قدراست یاستاره روز
61
غلط گفتم که گل برچشمه روید
عجب باشد که گل راچشمه شوید
ازاین قبیل است تشبیهاتى که دو وجه شبه متضاد داشته باشد  .شک نیست که جنین تشبیهاتى تعجب خیال انگیزى درذهن به وجود
میآورد مانند (دل خونین ,لب خندان) که هردو وجه شبه بین انسان وجامند :
بادل خونین لب خندان بیاور همچو جام
61
نى گرت زخمى رسد آئى چوچنگ اندرخروش
یا دراین بیت که مشبه (لب) دومشبه به متضاد (آب وآتش) داردکه شاعر خود آن تشبیه را نوعى شعبده بازى دانسته است:
62
چشم بد دورکه بس شعبده باز آمده اى
آب وآتش به هم آمیخته اى ازلب لعل
 -3تشبيه اتحاد وفراموشى – :درکتابهاى بیان قدیم آمده است که استعاره ازتشبیه رساتر است (االستعارة ابلغ من التشبیه والکنایه
ابلغ من التصریح) 63زیرا دراستعاره دعوى اتحاد بین مشبه ومشبه به وفراموش شدن تشبیه است  .میتواند در بارة تشبیهات دیگرهم تعمیم
یابد زیرا این کارمنحصر به استعاره نیست ودر برخى دیگر ازتشبیهات نیز کم وپیش به چشم میخورد از این قبیل:
أ-حذف ادات تشبیه – تشبیه درموارد تاحدى به استعاره نزدیک است.از ساختمانهاى که براى تشبیه بدون ادات نزدیکى به استعاره
وفراموشى تشبیه پیشتر است .
ب-در تشبیهات که مشبه از سنخ مشبه به یاعین آن شمرده شده است,جنبه تاکیدى
وفراموشى تشبیه وجود دارد.
ج-تشبیهات مضمر را نیز میتوان برپایه فراموشى تشبیه استوار دانست :
عاشق اگر منم چرا غنچه دریده پیرهن تشنه اگر منم چرا الله بود بخون کفن
 - 53چهار مقاله,از نظامى عروضى سمرقندى,باب دوم ,ص45
 - 54دیوان کامل فروغى بسطامى,تصحیح دکتر حسین نخعى,امیر کبیر,1342,ص139
 - 55دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران ,1321ص11
 - 56بوستان سعدى نامه,تصحیح رستم على بف,کتابخانه بهلوى,تهران ,1341ص131
 - 51دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران ,1321ص111
 - 51دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران ,1341ص565
 - 59دیوان سعدى,به گوشش مظاهر مصفى,معرفت,طهران , 1341ص 513
 - 61چهار مقاله,از نظامى عروضى سمرقندى,باب دوم,ص22
 - 61دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران ,1321ص 194
 - 62همان,ص292
- 63مطول,سعد الدین تفتازانى,جاب سنکى ,ص , 311تهران1311,
- 64دیوان ,مسعود سعد سلمان ,ص , 45تهران 1341
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د-تشبیهات براثر کمال مشابهت مشبه ومشبه به انسان ,مانند یا انگار,گویا,گوئى,گفتى,توگفتى,پندارى,بینى ویا مى آیند :
بیار آن مى که پندارى روان یاقوت تابستى
قدح گوئى سحابستى ومى قطره سحابستى

ویا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستى
65
بخوشى گوئى اندر دیده بیخواب خوابستى

ه-موارد نزدیک شدن تشبیه به تناسى هنگامیکه تشبیه غیر مستقیم صورت میگیرد مانند مى به خون شقایق,وابرو به محراب :
بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند
ابروى بار در نظر وخرقه سوخته

کانکس که پخته شد مى چون ارغوان گفت
66
جامى به یاد گوشه محراب مزدم

نمونه اى *:
نمونه اى از کهن ترین تشبیهات واستعارات شعر فارسى در اشعار رودکى که بعدا به وسیله شاعران دیگر بکار رفته است.
تشبیه رخ به :گل ( ,)512برگ یاسمین(,)491الله( )494-493گل سرخ(,)529مى وگل ونسرین (, )531ماه (, )495ماه دو هفته
( ,)531خورشید (, )512شمع ( , )491چشم به بیمار ( )511ونرگس ( )511ومعشوق به بت ( )526ودهان معشوق به نیم دانه انار ()496
61
وغم به سیاه (.)511

- 65شرح احوال واشعار رودکى ,سعید نفیسى ,شماره ص45
 -- 66دیوان حافظ,تصحیح قزوینى ودکتر غنى,تهران ,1321ص 61و211
- 61شرح احوال واشعار رودکى ,سعید نفیسى ,شماره ص 22
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نتيچه گيرى
یکى از نارسائیها وعیبهاى نقد شعر فارسى در گ ذشته این است که به عیب ابتذال وتقلید توجهى نگردیده است ودر کتب معانى وبیان
به این عامل انحطاط شعر وهنر کمتر اشاره شده است ونویسندگان أن کتابها ا گرهم گاهى در باره انتحال وسرقت شعر بحث کرده اند در
عمل دزدیدن استعارات وتشبیهات ومضامین دیگران را بر شاعران وشاعر نمایان عیب نگرفته اند وهمین سهل انگارى باعث شده است که
استعارات وتشبیهات شعر فارسى به وضع تقلید وتکرار گردد به طورى که اگر صورت وسیرت معشوق غزلسرایان را از روى شعرشان نقاشى
وترسیم کنند تمام عین یکدیگر از آب در مى آید زیرا همه این معشوقان مثال سروقد ,سیاه چشم ,سلسله موى ,کمان ابرو ,عاشق کش وبیوفا
هستند.بارى تازگى تشبیهات اگرچه از عوامل اصلى قوت ورسائى آنهاست ولى در نقد شعر قدیم چندان مورد توجه نبوده است.
در کتابهاى بدیع صنعتى به نام ابداع یاحسن اختراع دارید ولى معنى آن مبهم وکشداراست ودر حقیقت باید شامل ابداع در شعر به
طور کلى وبسیارى از آرایشهاى ادبى باشد واختصاصى به تشبیه واستعاره ندارند وگذشته از این در نقد شعر عمال چندان مورد اعتناى
سخنگویان نبوده است.
از شاعران پارسى گ وى آنان که قدیمترند نو آورتر نیز هستند زیرا ضمن آنکه نخستین اشعار پارسى را سروده اند نخستین تشبیهات
واستعارات را هم آورده اند بجز تشبیهات رایج میان مردم که اختصاصى به شاعرى خاص ندارند.تشبیهات بعضى از این شاعران مانند کسائى
مروزى وخبازى نیشابورى هنوز هم تازه ونمونه کامل ابداع است  .در اشعار فرخى ومنوچهرى تشبیهات واستعارات بدیع هست ,ودر شعر
فردوسى واسدى نیز تشبیهات واستعارات تازه کم نیست .شاید در شعر خاقانى پیش از هر دیوان ومنظومه دیگرى تشبیه واستعاره بدیع بتوان
یافت ولى چون سخنش پیچیده و دشوار است درك زیبائى او اسان نیست.در نظامى نیز تشبیه تازه فراران است ولى در غزلیات سعدى وحافظ
تشبیه واستعاره بدیع اندك یانیست.
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