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 چکیده

تشببيه  . های صائب تبریزی از لحاظ کاربرد انواع تشببيه تمیيبو ک کارکردهبای آر اردا ابه اسب       این مقاله به بررسی غزل

فشبرده ک فشبرده    ار آر را ببه سبه نبوع گدباردهم نيمبه     تو بندی ساده می در یک طبقه. های  اص تشبيه اس  تمیيو از گونه

ببه همبين دليبوم صبائب را شبا ر      . در شعر صائب تبریزیم دک گونۀ ا ير کاربرد فراکار دارد. تقديم کرد( اسلوب معادله)

نهبا از نظبر   در این مقالهم با در نظر گرفان سا اار بالغی ابياتی که تشبيه تمیيلی دارنبدم نبوع المبال  آ   . اند تمیيو نام داده

های این اژکهشم نوع سومم یعنی تشبيه تمیيو فشبرده ببا سبا اار     بر اساس یافاه.  بری یا انشایی بودر بررسی شده اس 

غير از اینم موارد دیگبری  . های تشبيه تمیيو در شعر صائب اس  ترین نمونه ترین ک با سا اار اسافهامی بليغ  بریم فراکار

و با تصویر ک اسادالل هنری در شعر صائب کالود دارد که در مان مقاله به آنهبا توالبه شبده    در ارتباط مداقيم تشبيه تمیي

 .اس 

 ییم مدّ امیوم المال  اسافهامی تشبيه تمیيوم اسلوب معادلهم صائب تبریزیم المال   بریم المال  انشا: ها واژهکلید 

 

 مقدمه.  

نبوین دانشبگاهیم   تا امرکز ک تحقيقبا    مالدحر حدائق ک البالغه ارترالم نظير مهای بالغ  فارسی ترین کااب از زمار نگارش قدیم

های  نظریه .اس   هام تعاریف ک کارکردهای بالغ  فارسی ادید آمده هم تحوال  شگرفی در نظریّ«صور  يال در شعر فارسی» نظير

ها  مدتاً  م این نظریهکه در رکزگار ما در حالی ؛ک شا رار از ادب  رب بود م مناقداربالغ  در گذشاهم مبانی بر آگاهی نویدندگار

که از تطبور نظریبۀ    یهزار سالحدکد  در. تواله الدی دارندبه مطالعا  الدید زبار شناسی ک بالغ  غربی  الکه بر بالغ  سنای 

ورانی های ادبی سخن های مخالف هنری داشاه ک گاه  القي  گذردم شعر ک نیر فارسی زایندگی فراکانی در حوزه بالغ  فارسی می

؛ ببرای  اسب    اندم با نظریا  دانشمندار  لوم ادبی ايش از ایشار ناسازگار ببوده  که قصد نوسازی ک نوآکری در زمينۀ بالغ  داشاه
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 اطر اببدا ا  ک شبگردهای تبازز ازرقبی هبرکی       به الشعر الدحر فی دقایق حدائقم صاحب (؟ 579 .ف) الدین کطواط رشيدمیالم 

کبه در آنهبا ازرقبی     کبرده هایی  تشبيه ل بر ازرقی ک ايرکار اک تا اه ک ايكار ا اراض  ود را ماوالهدر حوزز صور يا( ؟ ۵35.ف)

. کننبد  انبد ک مبی   الباه نيكو ک ادندیده نيد  این که الما ای از شعرا کبرده  »: گوید رشيد می. بِه را از موهوما  برگزیده اس  مشبّهٌ

موالود نباشد ک نه در ا يارم چنانكه انگِش  افرک اه را به دریبای مشبكين کبه    چيزی را تشبيه کردر به چيزی که در  يال ک کهم 

س  ک نه موج زرین ک اهو رکزگار از قلّ  معرفب م ببه   اموج اک زرین باشد تشبيه کنند ک هرگز در ا يار نه دریای مشكين موالود

 (. ۵1: 931  مرشيد کطواط)« به کار نياید اند ک در شعر اک همۀ تشبيها  ازین النس اس  ک تشبيها  ازرقی مفاور ک معجب شده

. های ازرقی در صور يال برافرک ابه شبده  اسب م دليلبی رکشبن دارد      این که رشيد کطواط تا بدین حد از اباكارا  ک بد  

 اندم کاری دشبوار اسب  ک هبرکس در    های ادبی شكلی ثاب  به  ود گرفاه تغيير ذکق ادبی در فضایی که اصولم قراردادها ک سن 

اگر این اصو را بپذیریم که تباریخ  . گرایار ک اساادار فن را بچشد این زمينه از  صر  ود فراتر برکدم باید  ذاب اناقادا  تند سن 

کنبدم  شبم رشبيد کطبواط را      گيرد ک تغيير مبی  شودم شكو می کگو با فرهنگ غالب  صر زایيده می ادبيا  دائماً در تعامو ک گف 

 . ند الا  واهيم دا امری نابه

 طرح بحث. 2
شبا رار را بایبد    مانبد ک از همبين رکی   های شا رار ک نویدبندگار ببوده   همواره تابع  القي  های بالغی ک نظریه قراردادهای ادبی

زیربنبای نظریبا  ادببی بالغيبور در هبر زببانی مابور ک        . آکرندگار مواد تحقيق برای بالغيبور داندب    ايشگامار بالغ  ک فراهم

هبای شبا رار    از دیبوار  م اس از قرآر کریمها ک شواهد میال مهای بالغ  فارسی ک  ربی کااب در. اند ش ماور بودههای آفرین شيوه

هایی بنا شده که شا رار ک نویدندگار ايشبين در گریبز از هنجارهبا ک انحبراف از ن برم       ها بر مبنای کوشش نقو شده اس  ک نظریه

 -میالً از تشبيه تمیيبو - لم بيار ک تعاریف مانو ی که تحوال  نظير  مبه  لوم بالغی تحول نظریا  مربوط مبر این اساس. اند کرده

 ؛ درسای رکشن نببوده اسب    دهندز این اس  که گاه تكليف بالغيور با یک شگرد ادبی به های بالغی صور  گرفاه نشار در کااب

معنی این فصو چنار بود که شا ر مصرا ی بگوید یا بيابی  »: آمده اس  «البي  المیلين فی ارسال»ک در بحث  البالغه ترالماردر میالً 

 :چنانكه ابوالحدن آغاالی گوید ؛ک اندر آر بي  یا مصراع دک حكم  گوید که آر دک حكم  به راه مَیَو رکد

 نار ناکس بار زمرگ فجبی  

 

 ذ لّ تهمبب  باببر ز ذ لّ نيبباز 

تبر   هر که بشبااف  بباز ابس    

 مانببببببببببببببببببببببببببببد

 

 ززکد بی تير مانبد تيرانبدا   

 :ابوالفاح بُدای گوید 

 نه هر که تيغی دارد به حرب بایبد رفب   

 

 «نه هر کبه دارد ابازهر زهبر بایبد  بورد      

 (.15ک1۵: 931 رادکیانیم )    

. بينبيم شبباه  بدبيار دارد    البي  با آنچه امرکز در تعریف تشبيه تمیيبو ک اسبلوب معادلبه مبی     المیلين فی این تعریف از ارسال

 مک آر هم از الملۀ اسباعارا  اسب   »: بارز تمیيو آکرده اس در بحث از اساعارز تمیيليه در العجم معایير اشعار المعجم فی  صاحب

لفظبی چنبد کبه داللب  ببر       می اشبارتی کنبد  ا یعنی چور شا ر  واهد که به معنی ؛الّا آنكه این نوع اساعارتی اس  به طریق میال

صود سازد ک از معنبی  بویش ببدار میبال  ببار  کنبد ک ایبن صبنع   وشبار از          ی دیگر کند بيارد ک آر را میال معنی مقا معنی

 : اند چنانكه گفاه ؛اساعار  مجرّد باشد

کببرا  رمببا ندببازد  ببار  

 سببببببببببببببببببببببببازد

    

 کرا منببر ندبازد دار سبازد    

کبم   چور  واس  تا بگوید که هر دشمن که به مرا ا  ک اسامال  دکس  نگردد ک به مدارا  ک مجامل   ادیبۀ  بداک  اک   

« از ایبن معبانی ببدار دک میبال  ببار  کبرد       مدرمار آر الز دکری نباشد ک کاله  الص ازک الّا به قهر ک قمع ممكن نگردد منشود

 (.933: 917 شمس قيسم )



 3  /    تبریزیبحث در تشبيه تمیيو ک کارکرد آر در غزل صائب 

 

 انیکب العلمبای گر  شبمس  9الببدایع  اببدع ک  .(ق.ه735.ف)البدین رامبی    شبرف  1الحبدائق  حقبایق در بر ی منبابع بالغبی نظيبر     

-303.ف)مال حدين کا ب  کاشبفی سببزکاری     ۵االفكار بدایع از تمیيو به ميار نيامده ک در بر ی دیگر میو سخنی (ق.ه9۵5 .ف)

هبای شبمس قبيس رازی     به نقبو گفابه   گارنویدند( ق.ه3 3.ف)نيشابوری  حدينی محمودبن اهلل  طا  5الصنایع بدایعک ( ق؟.ه0 3

ها ک منابع بالغی آمده این اس  که تشببيه   وص تشبيه تمیيو در کاابنايجۀ حاصو از مباحث گوناگونی که در  ص. ندا بدنده کرده

بِه حدی ببرای اسباداللم بيبار  لب م تواليبه       مشبّهٌ. بِه حدی ک مشبّه  قلی باشد تمیيو نو ی از تشبيه مرکب اس  که در آر مشبّهٌ

ادببی در   شبگرد تعریفم آنچه از این  با تواله به این. شود کردر ک ملموس کردر مشبّه  قلی که اغلب حكمی کلی اس  صادر می

در این تحقيبق کوشبش ببر آر اسب  کبه       (.59: 97۵ الرالانیم : ک.ر) چيزی غير از تشبيه مرکب نيد آید  نگاه اکل به چشم می

تشبيه تمیيو به  نوار یک  نصر سبک ساز در شعر صائب تبریزی بررسی شود ک به ميزار ک نحوز کباربرد ایبن شبگرد هنبری در     

 .گاهی حاصو شودشعر اک آ

 پیشینۀ تحقیق. 3
تبوار ببه    در مورد تشبيه تمیيو ک بررسی اناقادی سا اارهای مانوع آر تحقيقاتی در گذشاه انجام شده  اس  کبه از آر الملبه مبی   

: 911 رمبهمنيبا :ک.ر)توالبه کبرد   « تشبيهم تشبيه تمیيوم تمیيو یا مجاز مرکبب »ای کوتاه با  نوار  آرای اسااد احمد بهمنيار در مقاله

نگاهی به بيار ک بعضی تأليفا  »ای با  نوار  اند ک  صوصاً در مقاله دکار محمد فشارکی در مقاال  ماعددی که نگاشاه( 939-931

 در بيبار   لبم  کاربردهبای »(. ۵10-93۵: 970 فشبارکیم  : ک.ر)انبد   در این باب نظریا   ود را ارائه کبرده « معاصرار در این فن

: ک.ر)« تشبيه تمیيو در شعر منوچهری»م (13-19: 975 حجوانیم : ک.ر)«  (تمیيو ک کنایه اساعارهم تشبيهم ازممج)  داساانی ادبيا 

هبای   یگانبه »م (170-157: 917 کریمبی فبردم   : ک.ر)« تشبيه تمیيو در قبرآر از نگباه زمخشبری   » م( 1-71: 971 -977 طالبيارم 

: ک.ر)«  تمیيبو  تشببيه  ک تبعيه کناییم اساعاره بيانی مطلب سه در دیگر شیاژکه ک بحث»م (3۵-30: 919 یاسينیم: ک.ر)« چندگانه

-3 : 913 باباصبفری ک دیگبرارم   : ک.ر)« مابأ ر  ک ماقبدم  بالغيار آرا  اساس بر تمیيو بالغی تحليو»م (9۵-  : 91۵ نورکزیم 

-39 : 930 آذرم حكبيم : ک.ر)« دیاسلوب معادله در غبزل سبع  »م (31-51: 913  درکیم : ک.ر)« اسلوب معادله در شعر»م (91

امبا  . انبد  ترین تحقيقا  مبرتب  ببا ایبن مقالبه     م از  مده( 91-13: 930 مرتضاییم: ک.ر)« بدیعی؟ صنع  یا تصویر تمیيوم»م (1۵ 

توار به آرای محمبود فابوحی    اند که از آر ميار می کدانی هم مشخصاً به بحث تشبيه تمیيو در شعر سبک هندی ک صائب اردا اه

. اشباره کبرد  ( 973 فابوحیم  : ک.ر) نقد  يبال ک همچنين نظریا  ایشار در کااب ( 913 فاوحیم : ک.ر) بالغ  تصویرر کااب د

ایبن   75تبا    7اند ک مشخصاً ببه صبفحا     ارائه کرده طرز تازهاور آالشای در کااب  توار به مباحیی که حدين حدن اس از آر می

ا يراً نيز کاابی از سلدلۀ اناشارا  بنياد موقوفا  افشبار ببه قلبم دکابر محمبد      (. 91۵ حدن اورآالشایم : ک.ر)کااب تواله کرد 

. 3اسب   سبک اصفهانی ک تمیيو در شعر صبائب ک شبا رار  صبر صبفوی    مناشر شده که  نوار آر ( 913 سياسیم : ک.ر)سياسی 

 . های سنای اس  ندیب نحوز نگرش نویدنده در این کااب به مقولۀ تمیيوم  مومیم ذکقی ک مبانی بر طبقه

 تشبیه تمثیل. 4
تشبيه تمیيبو  . اند اندم یكی از انواع فنّی ک ايچيدز تشبيه را تشبيه مرکب دانداه های گوناگونی که برای تشبيه قائو شده بندی در دساه

يين الوانب یبک  های تشبيهم کوششی اس  برای تب مانند سایر گونه ک های  اص تشبيه مرکب اس  از فرکع بحث تشبيه ک از گونه

اس  که کاله شبه قابو  یتمیيوم تشبيهتشبيه . بِه مرکب قابلي  تبدیو به تصویر را دارد حكم کلی یا مدئلۀ معقول که با کمک مشبّهٌ

های سبير ببه    نيز زمينه( حكم کلی)تأکیو داشاه باشد ک آر کاله شبهم به سم  محدوس بودر ميو کند ک در آر برای مشبّه معقول 

توار گف  تشببيه   به زبار ساده می مآید های منطقی که بر سر چندکچور تمیيو ايش می الدا از بحث. را فراهم آکردمحدوس شدر 

درک مبردم   الضمير شبا ر ببه زببار قاببو     هام احكام کلیم ذهنيا م ک مافی ها برای تشریح افكارم آرمار ترین راه تمیيو یكی از هنری

اکل مشبهی داریم که با ابهام ک تعقيد همراه اس  ک مخاطبب را   قطبدر دکقطبی بدانيمم  اگر تشبيه تمیيو را سا ااری.  ادی اس 
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بهبی    هٌدکم مشبب  قطبب  در نيدب  ک  درک که چندار اذیرفانی ک قابو اد ایی اس کند یا اینكه  های ماعدد دچار می به گمار یا گمار

هبای   آیبد ک تعقيبد ک گمبار    اکل مبی  قطبب به کمک تبيبين   مهد  که با اسافاده از تجربيا  ملموس ک مشارکی که با شا ر داریم

ای کبه دارد   کند ک ببا اک در تجرببه   یيد میأغالباً نظر شا ر را ت م واننده اس از شنيدر این ترکيب هنری. کند اریشيده را بدامار می

 (.1۵ ب: 933 نیم شفيعی کدک :ک.ر)  ای اسادالل شا رانه نيز داند  توار گونه تشبيه تمیيو را می. شود سهيم می

 تببا مدبب  نباشببی نبببری بببار غببم یببار       

 

 آری شببببار مدبببب  کشببببد بببببار گببببرار را  

 (7 ۵: 935 م سعدی) 

ی تحمو  شبق  قلچور از نظر   ؛شود نه به دنبال اساداللی  لمی باالم اقناع مخاطبم در ای اساداللی هنری حاصو می بي در 

. توار ايوند مشارک  ميقبی ببين آر حكبم ک ایبن تصبویر کشبف کبرد        میربطی به بار بردر شار مد  نداردم کلی از نظر بالغ  

. (حدبن تعليبو  ) کنبد  اد ای شا رانۀ  ویش را به یاری نمایش تجربۀ مشارکی که با مخاطب داردم اثبا  مبی  مسعدی در این بي 

ببا   لمبی ایبن گونبه     کنبد ک کدبی در ابی اث    های  لمی را مندوخ می  ود فضای اسادالل نكاه این اس  که فضای شعرم  ودبه

 .اد اهای شا رانه نيد 

  تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیّه. 5
در تشبيه تمیيو دکسوی تشبيهم کاله شبه ک در بدياری مبوارد ادا  تشببيه دیبده    . تشبيه تمیيو به سا اار اصلی تشبيه کفادار اس 

ارادز معنی اصلی دالل  کنبد   ای که به  دم شبيه تمیيو به قرینهدر ت». شود ک این کاله مميّزز تشبيه تمیيو از اساعارز تمیيليّه اس  می

آیبدم امبا اسباعارز تمیيليبه فقب  در ترکيببا  مشبهود اسب  نبه در           تشبيه تمیيبو نبو ی از حقيقب  ببه شبمار مبی      . نيازی نيد 

در [ همچنبين ]ادز معنی اصلی گردد ای دارد که مانع ار احاياج به قرینه[ ک]آید  اساعارز تمیيليه نو ی از مجاز به شمار می....مفردا 

 7(.933: 970 فشارکیم )« ماند بِه باقی نمی اساعارز تمیيليه الز مشبّهٌ

 دوسوی تشبیه تمثیل. 6
را بعينبه   1ک یک میو مدّ اتوار با نگاهی هندسی تعادل بين یک  ای از تشبيه اس  که در آر می از دیدگاهی دیگر تشبيه تمیيو گونه

بِه  این اس  که در تشبيه تمیيو مشبّهٌ مهای تشبيه مرکب الدا کند تواند تشبيه تمیيو را از دیگر گونه فاکتی که میتنها ت. مشاهده کرد

 مهبای تشببيه   اما در دیگبر گونبه   ممشبّه اس  تقریر حالدر ای  با ایجاد سازگاری بين حالی با حال مشبّهم محدوس کالزاماً  ممرکب

بِه محدوس در ایبن گونبه از    مشبّهٌ. ها صرفاً  لق تصویر اس  ک هدف شا ر در این گونه اس  بِه گاه معقول ک گاه محدوس مشبّهٌ

شا ر حرف  ود را به یاری تجربۀ  مدر تشبيه تمیيو مبه تعبير دیگر. مواردم در ای ایجاد ارتباط از طریق اد ای مبانی بر کذب اس 

 ک اسبادالل هنبری   بحیی برای به کرسبی نشباندر اد با    مواع تشبيه مرکبکلی در دیگر ان منشاند مشارکی که با ما دارد به کرسی می

 . اس  (به محدوس مرکب مشبه)ب  ندهمان( مشبه)اک در سرش  هنری  ود معاقد اس  که الف  ؛ندارد

 کآر قطرز بارار که برافاد ببه گبو سبرخ   

  

 چور اشک  رکسی اس  برافااده به ر دبار   

 

 
 (97: 939 منوچهریم )  

شا ر یبک موقعيب  مشبخ     . توار دید کاری بين  ناصر ک االزای دک سوی تشبيه می های ریاضی باال تناسبه مرکب تشبي در

داری کبه در ذهبن    با احضار تصویر سبابقه اک . زند را به یک موقعي  دیگر ايوند شا رانه می (افاادر قطرز بارار به رکی گو سرخ)

از نظبر  . کشبد  شاهدا   ود را از یک موقعي  محدوسم به حيطۀ شعر میمخاطب کالود دارد ک تصویر اشک بر چهرز  رکسم م

قطرز بارار با اشکم سر ی گو با سر ی چهرز  رکسم لطاف  گو با لطاف  چهرز  رکس ک تباین حاصو از دک رنگ شفاف  فاک

 . ک سرخ با یكدیگر تناسب مداقيم دارند

 های ارجاعی در تمثیل داللت. 7
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هبای بالغب  نقبو     هایی کبه ببرای تمیيبو در کاباب     شودم ک از ميار میال أ رین در باب تمیيو دانداه میآنچه از مجموع  قاید ما»

چنانكبه  اسب ؛  تبری قبرار داشباه     در حوزز محدکدتر ک مشخ  از تمیيو ماأ رین تعریفتوار دریاف م این اس  که  اند می کرده

رهگذر کنایهم بدینگونه که  واساه باشی به معنایی اشبار  کنبی ک    کآر تشبيه حالی اس  به حالیم از: گوید می الربيع انوارصاحب 

این گونه سخن گفان  ایم ک الفاظی به کار ببری که بر معنایی دیگر دالل  دارد اما آر معنا  ود میالی باشد برای مقصودی که داشاه

د ک راز آر در این اس  کبه در ذهبن شبنونده    که اگر به الفاظ  اص  ود گفاه شودم چندار تأثير ندار مای اس  کیژز  ود را فایده

ببا رغبب     مزیرا شنونده هنگامی که در دل  ویش میالی را تصور کند که مخاطب مدباقيم آر نباشبد   ؛کند تصوری بيشار ایجاد می

اگرچه ميو به محدوس کبردر مدبائو معقبول از اصبول تشببيه      (. 11 :ب933 شفيعی کدکنیم )« ر ی آر را اذیرا  واهد شدابيش

سازی کالود ندارد ک دس  کم ببرای دریبافان    گاه در این نوع از تشبيهم سررشاۀ مشخصی برای ایجاد تناسب ک قرینهم تمیيو اس 

 : گوید در بيای می (ق ؟.ه 519.ف) انوری 3.ها به اندکی کوشش ذهنی نياز هد  رشاه سر

 حبببال مبببن بنبببده در ممالبببک هدببب 

   

 فبببببرکش نيشبببببابور  یبببببخ حبببببال آر 
 

 
 (191: 971  انوریم)  

: 911 اسبداللهی تجبرقم  : ک.ر)نقش ارالا ی ک ارتباطی زبار در رهياف  درس  ک درک  ميق معنا نقشی اصلی ک ذاتی اس  

فبرکش را نبدانيمم    در میال باالم تا احبوال مبرد یبخ   . های ارالا ی اس  ها نبود ارتباط به دليو نبود دالل  در این گونه از تمیيو( 55

آگاهی قبلی یا به قولی ( فرکش احوال مرد یخ)بِه   در این تمیيوم  واننده باید ندب  به مشبّهٌ .شود ما برقرار نمیرابطۀ تشبيهی برای 

کارکرد ارالا ی زبار در ایجاد رابطه بين دک سوی تشبيه در این دساه از تشبيها  تمیيلی ببه درک معنبی   . داشاه باشد«  هد ذهنی»

فبرکش   سخن انوری ک از ا اراضی که در ابيا  ايشين ک ادين این بي  هد م به احوال مرد یخکندم کالّا باید از فحوای  کمک می

در ایبن  . این همار نعو کارکنه زدر در تشبيه اسب  . بِه را با تواله به نقش ارالا ی زبار از رکی مشبّه بازشناسيم نقبی بزنيم ک مشبّهٌ

های برالداۀ تشبيه تمیيبو ببه    توار از مقولۀ نمونه این نمونه را می. اس بّه غالباً بيار حال مشهدف شا ر  مگونه از تشبيها  تمیيلی

 .شمار آکرد

المعی ادیبار ک سخنورار ببرای فاصبله    ارادز نا ودآگاه بر اساس مسدز دهمم یازدهم ک دکازدهمدر رکیكرد به این شگرد ادبی 

در  انبدم  کبرده تعبيبر   «طرز تازه»بک  صر صفوی از آر به آنچه شا رار س. گرفان از معيارهای ايشين شعر ک نیر فارسی بوده اس 

در ». اسب   ببوده  آفرینبی در شبعر   ای نو ببرای شبگفای   حقيق  کوششی برای فرار از سایۀ سنگين شا رار ادکار قبو ک ایجاد زمينه

خبش  ب هبای لبذ    شناسی شا رار ک مخاطببار مفابور ک مدبحور لحظبه     یاببم که ذکق زیبایی  وبی درمی بررسی شعر این  صر به

گيبردم بيشبارین توالبه     های لفظبی ک  يبالی مایبه مبی     های تخيلی ک ایجاد تناسب ها که از کشف ک ابداع شا رانه اس ؛ این لحظه

طلببی در هنبر از    شاید باوار غلبۀ تصویرگرایی بر شعر ایبن دکره را محصبول ایبن لبذ     . شا رار را به  ود معطوف سا اه اس 

 (.13: 91۵ اورم  حدن) «د سوی شا رار ک مخاطبار دان

 آفرینش سبک بر اساس ذوق مخاطب. 8
کیبژه ببا گدبارش تعبامال       رقم زد که ببه  فارسیشعرم رکیكرد نوینی را در تاریخ ادبيا   ظرایفاساغراق در لحظا  کشف زکایا ک 

افرادی به ميدار شبعر ک   ری ک صفویدر  صر تيمو. آکرد در ایسابقۀ مردم کوی ک برزر را به شعر  هندیم تواله بی -االاما ی ایرانی 

بهبره   ببی ای الز  وامانه شدر شعر ک  هنر اای نهادند که غالباً از تحصيو  لوم ک کماال  گذشاه نيز طرفی نبداه بودند ک این امر نايجه

ا رار  هبد  سبک معرکف به هندی را آر گونه که در نبزد اکیریب  شب   ».آر از رکیكردهای فلدفیم فكری ک ایدئولوژیک نداش  ماندر

 (.715: 933 کوبم  زرین)« توار سبک شعر اهو بازار  واند صفوی رکاج داش  ک مكاب کقوع یک اللوز دیگر آر بودم می

کاری برکد که سرانجام آر فشبردگی   ای ک الرقه های لحظه بازاری شدر شعر منجر به این شد که آفرینش ادبی به سم  ایجاد شگفای 

ایبن شباابزدگی در شبعرم     0 .نبام داد « فَدب  شبعر  »تواند باشدم باید شعر  صر صبفوی را   تعبيری طنز میهرچند . بود« تک بي »شعر در 
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قلمرک آگاهی شا رار ما در  صبر صبفویه   »: گوید فاوحی در این باره می. محصول دکر شدر الامعۀ ادبی از مطالعۀ آثار  لمی ک  قلی بود

ای داشباه باشبند    شا رانی که دانش ادبی ک اطال ا   مومی گدارده. اند بهره ادبی بی بدياری از آنار از مقدما   لوم. بديار محدکد اس 

دهد که حای بر ی از ایشار با معانی کلما  ک ترکيببا    شواهد نشار می. گذرد رکزگار آنار به مطالعۀ اشعار یكدیگر می. انگش  شمارند

شيدای فاحپوری که از شا رار برالداۀ هندکتبار اس  دنبدار را المبع دنبد     اند که صرفی ک نحوی زبار فارسی آشنایی ندارند؛ میالً نوشاه

ک نبامرادی در آر مبوج    یبأس فلدبفی  تصوف نباق م   فقر دانشمراکدی که  در چنين فضای سنگين ک. (71: 973 فاوحیم ) «داند  می

لغوی ک هم به شبكو کلبی در ادب ایبن دکره رکاج     لغز ک معما هم به تعریف. فرکرفان در ايلۀ لغز ک معما بود م راتنها راه برای ش مزد می

 صبر صبفوی را بایبد     شبعری  های ايشينم سببک  در قياس با دکره. های ذهنی تبدیو شد ک به بازی فاصله گرف اندیشه یاف  ک شعر از 

 .صور يال ک فربهی ابهام ک ایهام داند های  بر ی از شا ه دکرز رشد

  صائب و تشبیه تمثیل. 9

تشببيه     .از تشبيه تمیيبو اسب    اک گيری فراکار کیژه بهره های مرکب ک به کاربرد تشبيه (013 .ف) های شعر صائب یكی از کیژگی

یابی که در دکرز صفوی در  از همين رکیم صائب نيز در مدابقۀ مضمور. های کرکد به ساح  مضامين تازه اس  تمیيو یكی از راه

 .تراشی را آزمایش کرد یابی ک مضمور های گوناگور مضمور اهایرار ک هند راه افااده بودم شرک  داش  ک ر

 بس که ايچيده اس  چور زلف باار مضمور من   موشكافار الهار را موی آتش دیده کرد

 (3/1333: 970 صائبم) 

تمایبو آنبار را ببه فضباهای      مالدیای که برای کشف ک به هم بدان مضامين تازه در شا رار سبک  صر صفوی کالود داش  

ای ببه نبام بيب م نفبوذ      ميو شدید این شا رار به فشرده کردر یک دنيا مضمور در انگشباانه . اعاری ک ایجازهای مخو زیاد کرداس

  1 .اساعارهم مجاز ک تشبيه را در شعر آنار سبب شد

معنبوی   م اساعارهم تشخي م کنایهم مجبازم حدّباميزی ک صبنایع لفظبی ک    تشبيه صائب تبریزی به کمک شگردهای بالغی نظير

هبای شبعری ابيش از اک     هبا ک دکره  کبه در سببک   آکردهای از  يال را ادیبد   های ايچيده ای از تصاکیر ک  وشه های گدارده شبكه

 انبد   را شا ر تمیيو نام داده کیبه طوری که  ؛تشبيه تمیيو از همه بيشار اس  بر ورداری اک ازاما در این ميانه  مسابقه بوده اس  کم

بخبش زیبادی از ایبن تشببيها       .فراکانی تشبيها  تمیيلی در شعر صائب تبریزی بديار زیاد اسب   (.7  / : 933 انوریم : ک.ر)

تنوع تشببيه تمیيبو در    9 .اند تمیيلی در چارچوب اسلوب معادله ک تعداد زیادی نيز به همار شكو سنای تشبيه تمیيو اللوه گر شده

رکیكبرد صبائب را   ترین  م  مدهبر این اساس .آکرد در ای نيز کارگيری آر را  بهها ک شگردهای   ود تنوع گونه دیوار صائب  ودبه

 .توار دید فشرده ک اسلوب معادله می در قالب تشبيه تمیيو نيمه در تشبيه تمیيو

 بندی تشبیه تمثیل بخش. 1 

 .توار سه گونه فرض کبرد  را می بندی کلی ک بر اساس آنچه در مباحث بالغيور قدیم فارسی از تمیيو دیدیمم تمیيو در یک تقديم

اليگبوری  » .تبوار دیبد   کفبور مبی   های  رفانی ک ماور حكمبی ببه   اس  که در مینوی Allegoryاکل تمیيو گدارده یا همار  گونۀ

هام رکیدادها ک  ناصبر دیگبرم یبک     های دیگر ادبی اس  که در آر به کمک شخصي  ای مضا ف در شكو داساار یا قالب اساعاره

این نمونه از تمیيال  در شعر صائب الایگاهی ندارند؛ به این  ل  کبه  (. 0 : 911 رضاییم )« شود ک توضيح داده میمفهوم شرح 

الطير  های  رفانی نظير حدیقه سناییم منطق های داساانی اس  ک دقيقاً از همين رکس  که در مینوی بدار  لق این تمیيال  رکای 

. هاسب   دکمين گونه از تمیيو با  نای  به طول ک تعدد گبزاره فشرده  تشبيه تمیيو نيمه .شوند کفور یاف  می  طار ک مینوی موالنا به

کیژگی اصلی  .شود فشردگی ک رسایی معنی بر هر اصلی مقدم اس  ک غالباً در یک یا دک بي  ایراد میدر این نوع از تشبيه تمیيلی 

تشببيه تمیيبو فشبرده یبا اسبلوب       مسوم گونۀ .سوی تشبيه با هم اس های دک  این نوع از تشبيه تمیيو رابطۀ نحوی ک بالغی گزاره

 . ترین کاالی بالغی ک هنری صائب تبریزی اس  اررکنقمعادله اس  که 
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 فشرده تشبیه تمثیل نیمه.   
الل دسباوری  رابطۀ نحوی بين دک مصراع برقرار باشد ک شا ر به اساق در آنها توار گف  که شرده به تشبيهاتی میف تشبيه تمیيو نيمه

مبالک مبا در ایبن بحبث      مدر هرحال. رسد به ظهور می مصراعمجالی بيش از در این گونه از تشبيه تمیيو . ها توالهی نكند مصراع

ها مداقو نيداند ک کالود رابطۀ نحبوی   در بدياری از تشبيها  تمیيلی صائب مصراع. اساقالل دساوری ابيا  اس  اساقالل یا  دم

 : آفریند هایی از این دس  می نمونه بين مصراع اکل ک دکم

  الصببببی دل از آر زلببببف آرزکی  طاسبببب  

 

 بدب  اسب    که مرغ بی ابر ک ببال اسب  ک کوچبه ببن      
 

 ( 1/11: 935 م صائب) 

 رکزی بببه قببدر قببرب باشببد  شببقبازار را    سببيه 

  

 ايچببد کببه در فببانوس دکد شببمع بببيش از  انببه مببی   
 

 (971 /9: 933 همارم ) 

 

 
 

 

 م زمانببببه افزایببببدزبببببار شببببكوه بببببه  شبببب

  

 کبببه  بببس ببببه آتبببش سبببوزار زبانبببه افزایبببد      
 

 (39۵ /۵: 937 همارم ) 

 
 

 

 تببببا نشببببنوی حببببرف اببببو   ممگببببو اببببو 

  

 آکرد کببببببببه  ميببببببببازه  ميببببببببازه مببببببببی 
 

 (13 1: همار) 
 

 
 چشببمار گوشببۀ چشببم دگببر دارد  فلببک بببا تنببگ

  

 شبود چشبم گبدا رکشبن      مکه چبور فرزنبد کبور آیبد     
 

 (1 90/ 3:  970 همارم )

 

 
فشبردهم ببه  باطر اینكبه      هبای نيمبه   صائب در تمیيو. توار غزلی از صائب تبریزی یاف  که در آر تشبيه تمیيو نباشد ار میکم

نظير کهم چورم اگرم مگرم زیرام کلیم امام کم یام نهاده مجبور به سبا     مهای دساوری بخشی از فرآیند معنارسانی را بر دکش رابطه

شبا ر   ماز همبين رکی  ؛آسانی المبال  سباده نيدب     دانيم که در المال  مرکب اناقال معنا به یم. المال  اایه ک ايرک شده اس 

صبائب ببا همبۀ تبحبری کبه در       ۵ .مجبور اس  دس  کم در دک الملهم ايام ک حكم  مورد نظر  ویش را به  واننده مناقو کند

هبرکس ببا دیبوار صبائب     . درسبان  رف یک حكم  مبی یک بي  را به مص مدر این فرایند مگویی دارد نویدی ک کوتاه ایجاز ک کوتاه

«  النبادر کالمعبدکم  »حكبم  الناس ک ترصيع در شعر صائب  مالمعانی داند که بر ی صنایع ادبی نظير موقوف می مسرککار داشاه باشد

هبای   کار معنا هداندم کلی کقای دسب  شبا ر ببرای گدبارش معنبا در بيب        این صنایع بدار مناسبی برای گدارش مدلدو. دارند

ک به الای گدارش معنا در محور  مودی شعرم به محور افقی  کند  ود را مكلف به اناقال ايام در یک بي  میمدلدو بداه باشدم 

 ايبرکار صائب ک دیگبر  در شعر المعانی با ث شده اس  که  مخصوصاً موقوف منبودر صنایع مذکور .کند ميو می« بي »ک محدکدز 

کبار را آغباز ک همانجبا ببه      ماینار در همار یک بيای که مجال سخن دارند. کالود نداشاه باشدگر تعویق معنا به بي  دی مسبک کی

 . برند اایار می

. گویی آکرده اسب   م شا ر دليلی شا رانه برای نهی از یاکهچهارمدر بي  . نباید از نقش حرکف رب  غافو شد مهای باال در میال

دليلبی   ۀمیاب آنگاه آر را به .ک از رهگذر کاله شبه تخييلی هردک را کاری  بث انداشاه اس  گویی را به  ميازه تشبيه کرده ابادا یاکه

مصبراع دکم را دليلبی    آ برم در بيب   . برای نگفان حرف او  اقامه کرده ک مخاطب را با این اسادالل شا رانه مجاب نموده اس 

تنگی چشبم از ظباهر ببه    )چشمار  این سخن که تنگ م هرچند در  الم کاقعي. برای حكم صادره در مصراع اکل فرض کرده اس 

 (حدن تعليو) های شا رانه ها را از مقولۀ اسادالل این گونه گزاره مدر شعرم اس  ریشخندندم ا نورچشمی آسمار( کند باطن ميو می

 ر  باص ببر  هبدز   های شعری بر  هدز حرکف رب  ک ببه طبو   بر اساس مشاهدا م بار سنگين بدياری از این اسادالل. باید شمرد
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 : های زیر بنگرید به میال. اس  «که»

 فریبببب راسبببای از کجبببرکار مخبببور زنهبببار    

   

 کببه بببدگهر چببو شببود راسبب  تيببر مببار بببود        
 

 (307 /۵: 937 صائبم) 

 

 
 بببببه نببببامرادی  ببببود کاگببببذار  اشببببق را   

  

  واهبببد  کبببه تلخكبببامی دریبببا شبببكر نمبببی     
 

 ( 31 : همار) 
 

 
 چنببار مببباش کببه بببر دکش  بباک باشببی بببار     

  

  واهبببد ثمبببر نمبببی  کبببه باغببببار شبببجر ببببی   
 

 (همار) 
 

 
 ببببه قدبببم  ازلبببی بببباش از الهبببار  رسبببند   

  

 کبببببه آب بحبببببر ببببببه آب گهبببببر نيفزایبببببد  
 

 (319 : همار)

 

 
 مخببور فریبببب سبببعاد  ز چببرخ شبببعبده بببباز  

  

 کبببه بيضبببه بهبببر شكدبببان نهنبببد زیبببر کببباله    
 

 (3/9103: 970 م همار)
 

 
 ز اشببببک ک آه ضببببعيفار  اکدببببار باببببرس   

   

 مشببببرق طوفببببار تنببببور ايرزنببببی بببببودکببببه  
 

 (9957: همار) 
 

 
 مفشبرده  های تمیيلبی نيمبه   در تشبيه. نمایاند یک تورق ساده در دیوار صائب کیر  این نمونه از تشبيه تمیيلی را به  واننده می

نجبا کبه ببودر    اشاره هم دارند ک از آهای  م ضمایر ک صف اضافه حرکف حرکف رب مسایر داش   «که» همار اثری که حرف رب 

 بدبياری از  م سبا   که در حقيقب  یبک الملبۀ مرکبب بلندنبد      دنشو می یدک مصر بين این  وامو دساوری با ث ايوند نحوی 

هبام اغلبب مصبرع دکم مَیَلبی      در این گونه تشبيه. این  ناصر دساوری داند کارگيری  بهفشرده را باید نايجۀ  تمیيلی نيمه ا تشبيه

 .ای  مومی ک همگانی اس  الذابم حكمای فراگير یا تجربه معرکفم  بارتی آشنام مالی

 تشبیه تمثیل، ابزار استدالل. 2 
های  این تمیيو. توار دید کضوح می های شا رانی چور صائب به های گوناگونی از زندگی مردم قرر دهم به بعد را در تمیيو بازتاب

فشرده از  های تمیيلی نيمه همانطور که در باال گفاه شدم تشبيه. اند دههایی هداند که به حكم   اميانه تعبير ش االاما ی همار مقوله

« میبو »ک « مبدّ ا »از آر رکی که در آنها به نو ی ايوند کابداگی یا همپایگی در ميار . آیند نظر نحوی المال  مرکب به حداب می

ببه تواليبه یبا اثببا  اد بای صادرشبده در        معموالً مصراع دکم همار تجربۀ  اميانه یا حكم  آشنایی اس  که. برقرار شده اس 

هام کاله شبه تناسب ک تطابق هيئ  بر اساه از حكم   اميانه ببا مبدّ ای شبا ر     در این گونه از تمیيو. مصراع نخد  آمده اس 

. ی دارداز آنجا که در این گونه از تشبيهم تصویرگری در  دم  اقناع مخاطب اس م شيوز بيار اساداللی بر بيار هنری برتبر . اس 

انداری با طبيع  ايرامونی نيد م بلكه در ای صدکر حكمی اس  کبه ببا    هام در ای  لق یک تصویر ک همذا  شا ر در این نمونه

به . های شعری بكند های منطقی اس  الانشين لذ  نقاشی مخاطب را تحریک کند ک لذتی را که که محصول کشف رابطه  آر ذهن

تفاکتی ندبب  ببه    ابزاری اس  برای تفهيم آنچه مخاطب یا ندب  بدار ناآگاه اس  یا در موضع بیبيار دیگرم تشبيه مرکب تمیيلی 

 .آر قرار دارد یا شنيدر دکبارز آر برای کی لطيف اس 

 اسلوب معادله. 3 

ور  دادم در تحقيقبی کبه نگارنبده صب    . تشبيه تمیيو به صور  فشرده یا همار اسلوب معادله در دیوار صائب کاربرد فراکار دارد

کیبر  ایبن گونبه از تشببيه در     . هزار ک سيصد بي  از غزل صائب یاف  که در آنها اسلوب معادله به کار رفاه اس  قریب به شش

کوشش صائب . توار گف  تقریباً از هر یازده بي  از غزل صائب یک بي  آر اسلوب معادله دارد شعر صائب به نو ی اس  که می



 15 /    تبریزیبحث در تشبيه تمیيو ک کارکرد آر در غزل صائب 

 

ها به کمک اسلوب معادله منجر به بالغی شدر لحن ک شيوز بيار اک شده اس  ک یكی از دالیلبی کبه     یای از تدا برای ایجاد شبكه

هبای   برای دریاف  معانی ک رهياف  به داللب  . هاس  های تدا ی دانند کفور همين شبكه  صرار اک را ايچيده می شعر صائب ک هم

. کند والهی صور  گيرد ک همين امر رازناکی شعر اک را تواليه میت ضمنی مندرج در ابيا  صائب الزم اس  تا کوشش ذهنی قابو

درک  ايام در شعر صائب حكم  محدبوسم رایبو ک قاببو   . دهد شعر صائب مانند شعر حاف  به تفاسير ک تأکیال   دیده تن نمی

در سبا امار تشببيه    .رسبد  های مبهم اک چندار هم ساده به نظر نمبی  طبقا  مخالف االاماع اس م کلی کشف تمیيال  ک اساعاره

 5 .شود تمیيو در غزل صائبم فشردگی گاه به حدی اس  که معنا مخاو می

های این گفاار نبود رابطۀ نحوی بين دک مصراع ببوده اسب     بندی مالک فشرده شمردر این دساه از تشبيها  تمیيلی در تقديم 

تمام مواردی کبه ببه   . دله یک سا اار مخصوص نحوی اس اسلوب معا»ایم که معاقدند  ک اصو را بر نظر شفيعی کدکنی قرار داده

اسلوب معادله این اس  که دک مصبراع کبامالً از لحباظ نحبوی مدباقو      . شود مصداق اسلوب معادله نيد   نوار تمیيو آکرده می

يعی شبف )« ببه هبم مبرتب  نكنبد    ( نبه فقب  ببه لحباظ نحبو     )هيچ حرف رب  یا شرط یا چيبز دیگبری آنهبا را حابی معنباً      . باشند

اسبلوب  )توار آنجا که در دک سوی بي  اساقالل نحوی ک معنایی حاکم اس  تشبيه تمیيبو فشبرده    لذا می(. 39: الف933 کدکنیم

هام شا ر برای ایجاد رابطه بين مدّ ا ک میو از شنا   مخاطبم ارالا ا  زبانیم  هبد ذهنبیم    در این نوع از تشبيه 3 .یاف ( معادله

هام اگرچه از نظر  گيرد تا سرانجام به مخاطب  ود بفهماند که بين این گزاره غی ک هنری دیگر مدد میاصول منطق ک شگردهای بال

 .ای نيد م از نظر منطقی ک بالغی دک سوی بي   ين یكدیگرند دساوری رابطه

 دل در آر زلببف نببدارد غببم تنهببایی مببا  
 

 به کطن هبر کبه رسبد یباد ز غربب  نكنبد       
 

 اابم مبر  بو  کرد دلگيبرِ سبفر ابای گبرار    

 

  هببيچ کببس بببا قلببم ک نببد کااببب  نكنببد     
 

 7 (1 7 /۵: 937 صائبم)

کبس ببا آنهبا مخالفب       اند که هبيچ  هایی را ارائه کرده در مدّ امیوم صائب ک شا رار زبردس  دیگر نظير سعدی ک حاف  حكم 

در این شبگرد  . های شا رار مماازند میو های همگانی ک احكام قطعیم مدّ ا به بيار دیگرم اصول مدلمم بدیهيا م تجربه. ناواند کرد

انگيزد تا هر یبک از   کند که مخاطب را برمی ارزش ادبی ک ا ابار منطقی ایجاد می ادبیم گاه شا ر بين دک سوی بي م تعادلی از نظر

در اغلب این مواردم اناخاب اینكه کدام سوی مدّ ا ک کبدام سبوی میبو باشبدم     . دکسوی را به یاری سوی دیگر تفدير ک تعبير کند

غالبباً در تشببيه تمیيبوم مشببّه را امبری       -ه شد همار طور که گفا -دشوار ک گزینش آر بر  هدز مخاطب اس ؛ حال آر که قدما 

 1 (. 7 : 930 آذرم  حكيم: ک.ر)کند  که بيار حال مشبّه می( میو)بِه را امری محدوس  دانند ک مشبّهٌ می( مدّ ا)معقول 

 دستوری جمالت-اسلوب معادله و ساختار بالغی. 4 

 جمالت خبری.  -4 
گر در حوزز تشبيه تمیيو کالود دارد از آنجا که کارکردهبای اثبباتی ک اقنبا ی دارنبد     اغلب ابياتی که در دیوار صائب ک شعرای دی

در این ميانهم اسبلوب معادلبه در قالبب المبال   ببریم حجبم زیبادی از ایبن مبحبث را          . سا اار دساوری ساده ک رکانی دارند

ک میو نيز به همين شبكو در سبوی دیگبر    در این المال م در یک سوی بي م مدّ ا در قام  یک الملۀ  بری ساده . گيرد دربرمی

شبده در   کند از االزای مشخ  بالغی درس  شده اس  که ببا میبو ارائبه    ايامی که شا ر در مصراع مدّ ا مطرح می. گيرد قرار می

 :نمونه. سازی دارد مصرع دیگر قابلي  قرینه

 مغبببزار را ثببببا    ا اببببار ابببو    اکجنيدببب   

 

 هببا کببوزز  ببالی فاببد زکد از کنببار بببام     
 

 

 

 (53 / : 93۵ صائبم)

شبود   سبازی درک مبی   طبيعااً آنچه از این قرینه. هاس  مغزار قرینۀ کوزز  الی ک اکج ا ابار آنها قرینۀ کنار بام در این بي م او 
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کالبه شببه افابادر    . مغزار امری حامی اس ؛ همانطور که در سقوط کوزز لب بام تردیبدی نيدب    ا ابار شدر او  این اس  که بی

 :هایی دیگر نمونه. مغزار امری تخييلی اس  برای کوزه امری تحقيقی ک برای او  اس  که

 از کببدک بببوی شببراب آیببد بببه دشببواری بببرکر
 

                                                                                       مغببز ناببوار بببرد حبببّ البباه را     از سببر بببی 
 

 (31/ : 93۵ صائبم )

 د گشببب  شبببورش مجنبببور زیبببادتر  از بنببب
 

                                          زنجيببببرم تازیانببببه بببببود فيببببو مدبببب  را 
 

 (999: همار)

 سخای رسبد از چبرخ ببه نبازک سبخنار ببيش      
 

                               گببری را بببا سببنگ سببرک کببار بببود شيشببه     
 

 (937: همار)

   تببا دنببدارم زهببم ااشببيد اکراق دلببم   یخببر
 

               شبيرازه گبردد چبور کاباب     رکد ببر ببادم ببی    می
 

 (۵19: همار)

 رسبد  دل ببه نيبک ک ببد براببر مبی      فيض رکشن
 

              فاببد یكدببار بببه آببباد ک  ببراب  ارتببو مببه مببی
 

 (۵1۵: همار)

 کوچبببۀ دیبببوانگی  ببببر دل زیببباد زلبببف زد 
 

 مد  گردد فيو چور هندکساار بيند به  بواب 
 

 (۵95: همار)

 هرچه هرکس درنظر داردم همار بيند به  بواب   واب  اشق  اک کوی دلداار بيند به چشم
 

 (همار)

هایی برای بيار مفاهيم ک مضامين شا رانه اس  کبه از راه   های باال در هر دکسوی تشبيهم المال   بری در حكم قالب در میال

فهبم ک   هبا ببرای همگبار قاببو     تصاکیر حاصو از این نمونبه . نندک ارتباطی منطقی ک با زیرسا ای بالغی با یكدیگر ايوند برقرار می

 .محدوس اس 

 جمالت انشایی. 4-2 
بعبباره  ا بریم   ... انشا در لغ  به معنی ایجاد اس  ک در اصطالح  بار  اس  از کالمی که بالذا  محامو صدق ک کذب نباشبد »

المبال  انشبایی ببه دک    (. 91 : 973 رالباییم  )« ند نباشدکالمی اس  که برای ندباش  ارالی که با آر  ارج مطابق  کند یا نك

این المال  اغبراض ثبانویم   . شوند شوند که اسافهامم تمنام امرم نهیم ندام مدح ک ذم را شامو می دساۀ طلبی ک غيرطلبی تقديم می

مكبار زببانی ببرای بيبار     شبا رار از ایبن ا  . کارکردها ک افادا  ارشماری دارند ک کالود آنها در زبار  ادی هم امری طبيعی اسب  

ابذیرم چنبداهلوم کنبایی ک     اغراض ثانویم فرار از صراح م آزمودر هوشمندی مخاطب ک رهياف  به زببانی مببهمم مبوهمم تأکیبو    

آر اسب  کبه   ( مخصوصاً امر ک نهبی )های المال  انشایی  یكی از کیژگی. کنند در شعر اسافاده می( نه به معنای فنی آر)اساعاری 

های شعر صبائب ک توالبه ببه نبوع      تأملی در ردیف. دهد را به آسانی نمی -فشرده چه فشرده ک چه نيمه-يه تمیيواالازز سا   تشب

 .کند افعالم مخصوصاً آنجا که ردیف غزل یک فعو امر یا نهی اس م این مطلب را رکشن می

در تشببيها   .   انشبایی اسب   توالهی از بالغ  شعر بر  هدز المبال  در تشبيها  تمیيلی فشرده در دیوار صائبم بخش قابو

بيشارین سهم المال  انشبابی در   3 .شوند تمیيلی صائبم المال  انشایی باسا اار تمناییم امریم ندایی ک نهی به ندر  یاف  می

یبی ببا سبا ااری     در این نوع از تمیيال  فشبردهم المبال  انشبا   . تشبيها  تمیيلی فشرده در دیوار اک در چارچوب اسافهام اس 

به این معنا که شا ر گاه ايام یبا اد بایی را کبه دارد در    . شوند در قام  مدّ ا یا در قام  میو ک یا در بيار هردک ارائه می اسافهامی

گذاردم  کند ک آنگاه در مصرع دکم بيار مَیَو را بر  هدز المال   بری می  رضه می(  مدتاً اسافهام انكاری)یی  ای انشا قام  المله
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کند ک در حال  سوم نيز در هر دک سوی بيب م المبال     یی  رضه می ای انشا ای  بری ک میو را در المله الملهیا اینكه ايام را در 

 . کند یی را  رضه می انشا

 مدّعا استفهامی، مثل خبری. 4-3 

ه اسب  ک میلبی کبه ببرای آر  رضب     ( اسبافهامی )یبی    ای انشا المله( مصرع محدوس)در بخشی از تشبيها  تمیيلی فشردهم مدّ ا 

در این سا اارم الملۀ اسافهامیم تا آنجا که تحقيق شدم از مقولۀ اسافهام تأکيدی ک اسبافهام انكباری   . ای  بری اس  شود المله می

 .های زیر از این دس  هداند نمونه. اس 

 چشببمار چببه سببازد نعمبب  رکی زمببين؟    بببا تهببی 

 

   بببباک ناواندبببب  کببببردر سببببير چشببببم دام را    
 

  (53/ : 93۵ صائبم )

 هبر تشبریف نباق  کبی دهبد نفبس شبریف؟       تن به  

 

 کعببببه هيهبببا  اسببب  اوشبببد الامبببۀ اوشبببيده را    
 

 (03 : همار)                 

 چيدببب  دنيبببا تبببا ازک اهبببو بصبببير  نگذرنبببد؟   

 

                                 از سبببر بحبببر گهبببر  يبببزد ببببه یبببک ایمبببا حبببباب 
 

 (۵17: همار)

  ؟دانبد  اباب ک لطبف چيدب     مبی    اشق حيبرار چبه   

 

               بببورد چبببور آب شبببيرین ریبببگ آب تلبببخ را  مبببی 
 

 (13: همار)

 رکح قدسببی در تببن  بباکی چدببار  ببامش شببود؟    

 

  باشببببد بلنببببد طشبببب  بببببام افابببباده را آکاز مببببی  
 

 (119 : همار)

 مدّعا خبری، مثل استفهامی. 4-4  

کاررفابه در تشببيها  تمیيلبی از نبوع انكباری ک       امی ببه های باال اکیر قریب به اتفاق المال  اسبافه  دراین سا اار نيز مانند نمونه

در . تأکيدی هداند ک قصد شا ر در ايش کشيدر آنها گرفان تأیيد نظر مخاطب ک به تبع آر اثبا  حكم مصبرع دیگبر بيب  اسب     

کنبد ک   ن الگو تبعي  مبی هایی را ايدا کرد که به طور کامو از ای توار غزل این نمونه از تشبيها ِ تمیيلی فشرده در دیوار صائبم می

در غزل زیبر تمبامی ابيبا  بجبز     : 10شا ر در آنها با آکردر ردیفی در قالب اسافهامم کو شعر را به سویی برده که مؤید نظر ماس 

 :بي  اکل مصداق این بحث اس 

  اشببببق از طعنببببۀ اغيببببار چببببه اببببرکا دارد؟    

 رکار سبببنگ را سبببرمه کنبببد نقبببش ابببی گبببرم     

 سببببخن سببببرد ندببببيم الگببببر سببببو اه اسبببب   

 الگبببرار مبببی گبببردد ببببوی  بببور سبببنگ ره ببببی

 سبببر مژگبببار تبببو در کببباکش دل ببببی ارکاسببب    

 سببببخن تلببببخ شببببراب اسبببب  الگببببردارار را   

 

 ؟آتببببش از سببببرزنش  ببببار چببببه اببببرکا دارد    

 ابببای مجنبببور ز  بببس ک  بببار چبببه ابببرکا دارد؟ 

 از نصبببببيح  دل افگبببببار چبببببه ابببببرکا دارد؟  

  ببببوار چببببه اببببرکا دارد؟ سببببيو از کادی  ببببور

 دارد؟نيشببببببار از رگ بيمببببببار چببببببه اببببببرکا  

 صببببائب از طعنببببۀ اغيببببار چببببه اببببرکا دارد ؟   
 

 

 (533 /۵: 937 صائبم ) 

 مدّعا و مثل هردو استفهامی. 4-5  
. تبر اسب    یی ميو شبودم شبعر بليبغ    هرچه از المال  ساده ک  بری به المال  اسافهامی ک انشا« الاصریح الكنایه ابلغ من»به حكم 

الکه بر اینكه از الیۀ زبرین المله  بور کردهم به الیبۀ زیبرین ک الزم افبادز  ببر      واننده در المالتی که سا اار اسافهامی دارندم  

طبيعی اس  که این نمونبه کبه ذکبر    . رسدم باید تناسب ک تقارر آر را با سویۀ دیگر تشبيه برقرار کردهم اسادالل شا ر را دریابد می

 .ترین نوع اسلوب معادله تواند بود شدم بليغ
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آکرد ک از منطقی که در آنها انهبار کبرده    یی می ها  تمیيلی فشردهم شا ر در دک سوی بي  المال  انشادر نمونۀ سوم از تشبي

گفاه در دیوار صائب کمار  این نمونه از تشبيها  تمیيلی فشرده به ندب  دک نوع ايش. گيرد اس م برای اثبا  نظر  ویش بهره می

 .شوند یاف  می

 کنببد؟ چشببم بببد سببااره بببه  اشببق چببه مببی   
 

  فببرکز چببه غببم شببير بيشببه را؟   ز کببرم شبببا
 

 (130/ : 93۵ صائبم )                 

 الببار مشببااقار ز کببوی دلدبباار چببور بگببذرد؟
 

  رکار چببور بگببذرد؟  کببارکار شبببنم از ریببگ  
 

 (55  /9: 933 همارم )               

 کببی آر  بب ّ بنببا گببوش شببود؟  م از نظببر دکر
 

  طفببو را چببور شببب آدینببه فرامببوش شببود؟   
 

 (797 /۵: 937 همارم )                 

  ببرق بببه ابباکی گببوهر کجببا چببو ببباده بببود؟  
 

  زاده ببببود؟ حبببالل رزاده کجبببا چبببو  حبببرام
 

 (301 : همار)                     

 از دکر ببباشِ  قببو چببه ارکاسبب   شببق را؟   
 

    ببببار ببببود؟ چبببه غبببم دیبببده را سبببيو بهبببار
 

 (1093: همار)                        

 فببرکغ رکی تببو انهببار کجببا شببود؟    از  بب 
 

      ببامش چببراغ مبباه بببه دامببار کجببا شببود؟    
 

 (10۵1: همار)                                        

 شببود؟ الببوش درکر کببم از دک سببه تبخببال چببور 
 

 دریببا تهببی بببه چشببمۀ غربببال چببور شببود؟   
 

 (105۵: همار)                           

 مببانع شببود؟ کيدبب  صببائب از تببردّد نفببس را
 

    الوی دانه سير؟ک کی شود مور حری  از الد 
 

 (5/1193: 931 همارم )                   

 تشبیه تمثیل فشردۀ مکرّر . 5 
در چنين مبواردیم کی ببا تكبرار مضبمونی     . گاه سلطۀ یک مفهوم یا یک مضمور در ذهن صائب اک را به  ود مشغول کرده اس 

باال بودر ميزار این قبيبو  . های مشابهی  لق کرده اس  ا انا به تكراری بودر آر مضمورم سا   ها ک بدکر  اص در سراسر غزل

یا با کمی تدبامح    «اقاباس از  ویش»سازی تكراری  غربيار به این نوع مضمور. تكرارها به حجم دیوار شا ر ارتباط مداقيم دارد

شودم اغلب در ردیبف ک   ه تشبيه تمیيو فشردز تكراری در آنها دیده میهایی ک در بيشار مواردم غزل  1.گویند می« سرق  از  ویش»

هبای مشخصبی ببرای سبرکدر غبزل       فبرض  آیدم صائب ايش هم دارندم به طوری که به نظر می به اند یا ردیف ک قافيۀ نزدیک قافيه مشارک

مضامينی تكراری سا اه اسب  کبه   « راه»ک « مار»کاژه  داشاه ک به تعبيری دیگرم به الای اینكه غزل بدرایدم غزل را سا اه اس ؛ میالً با دک

توار دریافب  کبه دک کاژز کليبدی ذکرشبده در سبا   مضبمور محدبوسم ببرای          با دق  در این ابيا  می. اند در ابيا  زیر به کار رفاه

 .کرده اس هام همار مضمور را چندین بار تكرار  هام کاربردی اصلی دارند ک صائب با اس ک ايش کردر کلمه معادله

 رفاببار را تنگدسببای راسبب  سببازد نفببسِ کببو  
 

 فزایببد مببار را اببيچ ک تبباب از کسببع  ره مببی 
 

 (90/ : 93۵ صائبم )              

 تنگدسببای نفببس رادر حلقببۀ فرمببار کشببيد    
 

 راس  سازد مار را راهی که تنبگ افاباده اسب    
 

 (1/531: 935 همارم)  

                                                 
1. self-plagiarism 
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 بببرد کجببرکی از مببار راه تنببگ بيببرکر مببی    
 

 کنببد ی نفببس کببافر را مدببلمار مببی  تنگدسببا
 

 (15۵ /9: 933 همارم)

 مببی شببود در تنگدسببای نفببس کجببرک مدبباقيم
 

 شببود راسببای در راه تنببگ از مببار ايببدا مببی    
 

 (۵ 9 : همار) 

نهبد انگشب  ببر     زالار سيرس  هبر کبس مبی    

 حرفم

 به گبرد راه گبردد بخب  چبور از مبار برگبردد      
 

 (973  :همار)            

 صببائب شببگور نببدارد   بببا راسبباار  ببداک   
 

 مبببار االبببو رسبببيده ببببر گبببرد راه گبببردد   
 

 (۵1 ۵/1: 937 همارم )                        

 تنگدسببای نفببس را مببانع شببود از کجببرکی    
 

 کتبباب مببار بببيش شببود از کسببع  ره اببيچ مببی
 

 (5/1971: 931 همارم )                 

 تنگدسببای نفببس را در حلقببه فرمببار کشببد    
 

 آرد بببرکر ز مببار مببی کجببرکی را راه تنببگ ا 
 

 (3/1373: 970 همارم )                    

 شببود چببور مببار اببا بببه راه نهببد کشبباه مببی   
 

 انگشببب  ا ابببراض منبببه ببببر کبببالم مبببن   
 

 (03 9: همار)                         

 کشاه گردد مار کجبرک چبور گبذارد ابا ببه راه        هر که بر حرفم نهد انگش م ریزد  ور  ویش 
 

 (17 9: همار)                      

 .توار مشاهد کرد در غزل صائب می« حرص ک ايری»ک « سيو ک کهدار»های  همين کارکرد را در موتيف 

 تشبیه تمثیل و تصویراثباتی. 6 

گار رکد کبه رکنبد   هایی مبی  شا ر برای اقناع مخاطب از راه. آفریندم در  دم  اثبا  نظر اس  مدّ امیوم در مضامينی که شا ر می

کنبد   رسانی ک ارائۀ احكام ادبی  لبق مبی   تصاکیری را که شا ر با این مدّ امیو. اند اند ک قبول  ام یافاه ايشين آنها را اایكوب کرده

ترین کارکردهای تشبيه تمیيو در شعر صائب  لق تصاکیر اثبباتی   یكی از  مده(. 30: 913 فاوحیم : ک.ر)اند  تصاکیر اثباتی ناميده

تصبویر  ». آنها در ذهن مخاطب اس  تا به یاری آرم لذ  حاصو از فهم ک ادراک را به  واننبده  طبا کبرده باشبد     ک مجدم کردر

  دهنبده ببه   گيرد ک در  بدم  معنبی ک نظبم    اثباتی نو ی معادلۀ  ردمندانه اس  که بر اساس رابطۀ الانشينی ک همنشينی شكو می

ابيبا   (. همبار )« دهد ک منطق زبار ک الفاظ ببر آر سبيطره دارد   نی کاحد میتصویر اثباتی ثاب  اس  ک تن به یک مع. اندیشه اس 

 :اند تأمو زیر از این منظر قابو

  ببببود مبببالل ببببه مقبببدار مبببال هبببر کبببس را
 

  سببوزد بببه قببدر رکغببن  ببود هببر چببراغ مببی  
 

  (197 /۵: 937 صائبم )                         

  زببار  شورش مجنور یكی صد گش  از ز بم  
 

  تبببر اسبببب تنببد را بببدراه   ممهميببز  کنببد  مببی 
 

 (5/1111: 931 همارم )                           

  از  صببم برکنببی اسبب  باببر  صببم درکنببی   
 

  کنبد از گبرگ شببار ببيش     از  واب حبذر مبی  
 

 ( 503: همار)                        

  زببببار  صبببم را  کنبببد آهدببباگی کوتبببه  مبببی
 

     رآیببد بببرک  بببا نمببد دنببدار ز کببام مببار مببی   
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 (1111/ 3: 970 همارم )

  کاببا را مرکبببی در کببار نيدبب  دسبب  مببردم بببی
 

 رکد منببزل بببه منببزل البباده بببا افاببادگی    مببی
 

 (3 37: همار)                              

 تشبیه تمثیل تلمیحی. 7 
هبای   اسبافاده از شخصبي   . اسب    ر آميخابه های معبرکف د  ها ک افدانه در بر ی از انواع تشبيه تمیيو در دیوار صائبم مضامين به داساار

هبای سبا   تشببيها  تمیيلبی صبائب       های آشنا برای سا   مضمور یكی دیگر از شبيوه  های قرآر کریم ک مصالح ک مواد قصه داساار

ببه  . کهبن  این نوع از تشبيه تمیيو دارای تنو ی دکسویه اس م هم حكم  اس  ک هم نيم نگاهی به افدانهم قصهم مابو یبا داسباانی   . اس 

 .توار اشاره کرد برای نمونه به ابيا  زیر می. توار تشبيه تمیيلی تلميحی نام داد این نوع از تشبيها  تمیيلی می

 دکسب   چور بود دکل   داییم دشمنار گردند
 

  را هبوا ببر رکی دسب     تخب  سبليمار  ببرد   می
 

 (  1/3: 935 صائبم )

 برنببد رکحببار گرانببی مببی  زکد از دنيببا سبببک 
 

 ببيش نيدب    مریمبه  اهلل رکحسا   بار یک دک 
 

 (3۵9: همار)

 نمایبد  بویش را حدبن غریبب     در غریبی مبی 
 

  ببيش نيدب    قعر چاهی کنعارز  یوسفقدم  
 

 (3۵۵: همار) 

 فكببر آب ک نببار بببرآکرد از حضببور دل مببرا   
 

 شبببد فریبببب دانبببه از  آدمآکاره  بهشببب از 
 

 (33  /9: 933 همارم ) 

 ار دارد؟دل  اشببق چببه غببم از شببورش دکر   
 

 دارد؟ طوفبببارچبببه اندیشبببه ز کشبببای نبببوح
 

 (309 /۵: 937 همارم ) 

 شببببود ااینببببدگی بببببه زکر ميدّببببر نمببببی  
 

 شبببود نمبببی سبببكندرنصبببيب  آب  ضبببر
 

 (1035: همار) 

 گیری  نتیجه. 8 

د االمباالً  ناایجی که به دس  آمب . در این تحقيقم به طور  اص تشبيه تمیيو ک نحوز کاربرد آر در شعر صائب تبریزی بررسی شد

 :اس   در ذیو آمده

 .های بالغی شعر صائب تبریزی تشبيه تمیيو اس  ترین کیژگی یكی از برالداه . 

فشرده ک یكی تشبيه تمیيو فشرده یا  شود؛ یكی تشبيه تمیيو نيمه در تشبيها  تمیيلی در شعر صائبم دک سا اار  ام یاف  می .1

 .همار اسلوب معادله

شبود؛ زیبرا سباح  آفبرینش      کنندم در شعر صائب دیده نمی تعبير می  ادبی از آر به اليگوریتشبيه تمیيو گدارده که در نقد  .9

تبوار اناظبار داشب  کبه در آر      بيب  داردم نمبی   از آنجا که شعر صائب ميو به تبک . های داساانی اس  چنين تشبيهی رکای 

 .اليگوری یا همار تشبيه تمیيو گدارده شكو بگيرد

فشرده ک فشرده باید گف  که صائب بيشار ميو به سا   تشببيه تمیيبو فشبرده داشباه      سا اار نيمهدر تعدد تشبيه تمیيلی با  .۵

 .شود هام رب  منطقی اساواری بين دک مصرع برقرار اس م کلی رابطۀ دساوری ميار آنها دیده نمی در این نمونه. اس 

. یبی اسب    ال   ببریم آنگباه در المبال  انشبا    از نظر دساوری ک بالغیم فراکانی تشبيها  تمیيلی به ترتيب ابابدا در المب   .5

                                                 
1. allegory 
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 .یی در تشبيها  تمیيلی در غزل صائب مربوط به اسافهام انكاری اس  بيشارین بخش المال  انشا

 .ترین نمونۀ تشبيه تمیيو در شعر صائب ابياتی هداند که در آنها مدّ ا اسافهامی ک میو هم اسافهامی اس  بليغ .3

آنجا که ردیف یبا قافيبه افعبال    . تمیيلی مخصوصاً تشبيه تمیيلی فشرده رب  مداقيم داردردیف ک قافيۀ شعر به سا   تشبيه  .7

گيرنبد   شودم کلی آنجا که افعال ربطی ک تام در محو ردیف ک قافيه قرار مبی  امر ک نهی هداندم غالباً تشبيه تمیيلی آفریده نمی

 .شود تر آفریده می ک از نظر بالغی المال   بری کالود دارندم تشبيه تمیيو بديار آسار

بدیهيا  ک مدلما  امور حياتی ک االاما ی بيش از همه مورد . های  ام هداند های مندرج در مدّ اها اغلب حكم  حكم  .1

 .اند تواله شا ر بوده

یافاهم آنگاه آر را در  دهد که کی ابادا مضمور را می شود ک این نشار می مضامين تكراری در تشبيها  تمیيلی صائب دیده می .3

مند به حداب آکردم نبه الوششبی ک    از همين رکیم شعر صائب را باید شعری کوششی ک سازه. ریخاه اس  قاب کلما  می

 .الوهری

گری ک اقناع مخاطب  بویش   اک با این تصاکیرم در ای اسادالل. اند تصاکیر اثباتی محصول نهایی تشبيه تمیيو در شعر صائب .0 

 .اس 

اند کبه ببه    ها ک حكایا  معرکف سا اه شده هام افدانه های داساار از  ناصر ک شخصي  های صائب با اسافاده بر ی از تمیيو .  

 .آنها نام تشبيه تمیيو تلميحی دادیم

 پی نوشت ها

 .۵10-93۵: 970 فشارکیم: ک.هایی که در اله  تدکین بر ی اصول آر صور  گرفاه؛ ر در مورد تاریخچه بيار ک کوشش - 

 (.91۵ )زی  ری ب ت  ی رام د م ح م  ن ب ن د ح  ن دی ال رف ش: ک.ر -1

 (.977 )حدين  گرکانیم محمد علمایال شمس: ک.ر -9

 (.933 )    ن ي د ح ن دی ال ال م کم ی ف اش ک :ک.ر -۵

  (.91۵ ) ود م ح م  ن ب  ه ل ال طا م   وری اب ش ي ن  ی ن ي د ح :ک.ر -5

ه مقاالتی که محمدرسول دریاگش  به مناسبب   بخش مربوط به بررسی تشبيه تمیيو در کااب محمد سياسی سابقاً در مجمو  -3

 (5 1:  97 دریاگش م : ک.ر)اند آمده اس   آکری کرده المع« صائب ک سبک هندی»بزرگداش  مقام هنری صائب با  نوار 

 (.93۵: 911 بهمنيارم : ک.ر)اند  بر ی از مناقدار ک بالغيور معاصر حذف مشبّه را در تشبيه تمیيو ممكن دانداه -7

 .131: 913 فاوحیم : ک.دّ ا میوم ردر مورد م -1

شویم که در تشبيه تمیيو بر  الف  های تشبيه مرکب ک تشبيه تمیيو دق  کنيمم ماواله می اگر در میال» :شميدا معاقد اس  که -3

 : یابيم بِه به صور  کلی در می شود ک کاله شبه را از مجموع االزا  مشبّهٌ تشبيه مرکبم قرینه سازی ر ای  نمی

 انبببدر انببباه  یهكبببارگبببر آیبببد گن 

  

 نببببه شببببرط اسبببب  کشببببان بببببه اکل گنبببباه    
 

 
 چببو ببباری بگفانببد ک نشببنيد انببد    

   

 بببببببده گوشببببببمالی بببببببه زنببببببدار کبنببببببد  
 

 
 کگببر بنببد ک انببدش نيایببد بببه کببار   

 

                                                                  «  در ابببببی  بيبببببث اسببببب  ببببببيخش ببببببرآر  

 (    -1  : 973 شميدبببببببببببببببببببببببببببام )
 

 

سازی در اسبلوب معادلبه ک تشببيه تمیيبو یبک       از قضام در بدياری از موارد قرینه. کند نظر شميدا در تمامی موارد صدق نمی

تباملی  . باشبد ( Allegory)سازی در تشبيه تمیيو گدارده یا همار اليگبوری   قرینه شاید منظور شميدا  دم. اصو محاوم اس 

 .کنندز مدّ ای ماس  مباحث مربوط به کالود االزای ماقارر در شعرم اثبا  در آنچه در این مقاله آمده ک مخصوصاً
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الطيرم مینویم گلداارم بوساار ک غزليا  همۀ بزرگار  صوصاً سعدی ک حاف   اگر ماونی چور شاهنامهم  مدهم حدیقهم منطق -0 

دارد کبه  ( رینبۀ فدب  فبود   به ق)های ايشين بدانيمم شعر صفوی حكم فد  شعر  را  وراک اصيو فرهنگی گذشاگار در سده

 .های آنی اس  نايجۀ آر فق  ایجاد لذ  ک  وشی

لزکم معنی برای (  صوصاَ هندیار)اطالق صف  ماعادل یا معادل به صائب در هنگامۀ شعریی که گاه بر ی نظریه اردازار آر  -  

هرچنبد اک  . قبول نگاه داشاه اس دانداندم بهارین امايازی اس  که صائب را تاکنور در شعر فارسی م شعر را امری ضرکر نمی

این نمودهبا در زببار    ماما در کو مگذارد از  ود به نمایش می ینمودهای هندی غليظ ک بيگاه گاه منيز تح  تأثير شرای  زمانه

را باید نمایندز شا ۀ ایرانی سبک  صر صبفوی   صائب .توانند بر فضای ایرانی شعرش چيره شوند نمی چندار ناچيزند که کی

 .دادنام 

 : برای میال -1 

 ای ردا از دکش مببن بببردار دسبب  الافببا  

   

صبائبم  ) ارسباار دکش را   کرده ام کقف سبوی مبی  

 93۵ : /۵ ) 

 

که قصد یباری داردم  اس  اندانی تصور شده م شبكۀ ايچيدز تصاکیر در بي  باال مرکب اس  از ردا که از طریق اساعارز کنایی

اس  ( اضافۀ اقارانی)کالود داردم اس از آر دس  الافا  ( غيراندار)در  طاب به ردا  العارف نيز  ضمن این که نو ی تجاهو

آنگاه اد ای شا رانۀ کقبف سببو کبردر    . که به نشانۀ حمای  از سوی ردا بر دکش شا ر نهاده شده ک  ود نو ی تجرید اس 

تبوار آر را    مارتی تصور کبرده کبه مبی   دکش که باز هم تجریدی در آر نهفاه اس ؛ بدین صور  که دکش را مانند کاال یا 

در  ياال  نهانی شا رم سبو نيز اساعارتاً مانند کدی که مداحق دریاف  کقف باشدم از تشخي  بر بوردار شبده   . کقف کرد

ارساار را با ميو ک رغبب  ببر دکش    بينيم که صائب را در حالی که سبوی می اس  ک سرانجام تصویر مرکب از کو بي  را می

 . دهد نشار می -ک از کدی هم اناظار یاری ندارد-کشد  می

ای از تشبيه تمیيو به نام اسلوب معادله در شعر صائب داشب  در تحقيقبی    نگارنده به  اطر اصراری که برای بازشماری گونه -9 

 .بيابد صائببي  که در بردارندز اسلوب معادله بودند در شعر  ک سيصد هزار شش بيش ازالداگانه تواند  

 . رالوع کرد 7  : 933 توار به انوریم  ص سا اار دساوری تشبيها  تمیيلی صائب میدر  صو -۵ 

ابهبام  اصبی   ( 301 / : 93۵ صبائبم  )حرامزاده کجا چور حاللزاده ببود  / رق به ااکی گوهر کجا چو باده بود: در این بي  -5 

اگر ببه  . داده اس ( ی  رق چهرز محبوبدر معنا)صائب ندب  حالل زادگی را به باده ک حرام زادگی را به  رق . کالود دارد

یبابيم کبه منظبور صبائب از حرامبزاده ک  لب         لف ک نشرم تناسبا  ک قرینه سازی تشبيه تمیيو در این بي  دق  کنيم در می

مگر این که بر  الف منطق شعری صائب باده را حرامزاده بگيبریم ک  برق را حبالل    . حرامزادگی اک به درسای رکشن نيد 

  رق چرا حالل زاده اس ؟. ماکار اشكال به الای  ود باقی اس زاده که ک

 .7 ص  9ج 931 شعرالعجمم : ک.ر. نام داده اس  "میاليه"شبلی نعمانی به این تكنيک ادبی  -3 

صائب در بي  اکل از این کبه دل از کبف داده ک دلبش در    . شود های نخد  مطرح می مفهوم ذهنی ک مدّ ای شا ر در مصرع -7 

گوید ک برای این که مفهوم ایبن مضبمور    وش کرده ک محبوبش به یاد شا ر تنها ک بيكس نيد  سخن میزلف محبوب الا  

 .کند را اقامه می( میو)شا رانه را برای مخاطب شيرین ک دم دسای کند مصرع دکم  

 :این اد ا در این بي  سعدی قابو بررسی اس  -1 

 (.۵1۵: 935 سعدیم ) ح ادیدار نباشدتا شب نرکد صبتا رنو تحمبو نكنی گنبو نيابی           

 (1/793: 935 صائب  )تا بود مهرم ز مه نور گرفان سام اس   /ايش  م باده دراز مكنبه قدح دس   -3 

 .در دیوار صائب/  ۵131/5100/510/ 9900:های شماره غزل: ک.ر -10
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نو ی تكرار مضمور به شمار آکرد کبه  این کار را می توار . اقاباس از  ویشان در ادبيا  فارسی از مقولۀ سرقا  ادبی نيد  - 1

این موضو ی اس  که الباه تباکنور ببه طبور تخصصبی ببدار      . هایی که حجم زیادی دارند مشهود اس  مخصوصاً در منظومه

 :برای نمونه. های تكراری فراکانی کالود دارد در شاهنامه فردکسی مصراع. اند نپردا اه

 سراسبببببر زمانبببببه ببببببدک گشببببب  بببببباز

 

  ر درازبرآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببا  

 

 ( 17/ : 91۵ فردکسیم)  

 برآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببار دراز  

 

 کشببببيد اژدهببببافش بببببه تنگببببی فببببراز   

 

 ( 9: همار) 

 برآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببار دراز  

 

 زمانبببببه ببببببه دل در همبببببی داشببببب  راز

 

 (5۵: همار) 

 شببببد از رنببببو ک سببببخای الهببببار ارنيبببباز

 

  برآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببار دراز  

 

 (933: همار)

 د بببببازاببببر از  ببببور دل از رکد گشببببان  

 

 برآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببار دراز  

 

 (۵ ۵: همار) 

 برآمببببببببد بببببببببرین رکزگببببببببار دراز  

 

 بببببه سببببيم ک زر آمببببد سببببپه را نيبببباز    

 

 ( 53 /1همارم )

 :غزليا  ابيا  مشارک دارد مانند بي  زیر که هم در بوساار اس  ک هم در گلداار سعدی نيز در گلداارم بوساار ک

 اگببببر ژالببببه هببببر قطببببره ای دُر شببببدی   

 

 ه ببببازار ازک ابببر شبببدی   چبببو  بببر مهبببر  

 

 ( 119ک 33 : 935 سعدیم )

 :یا بي  زیر که هم در غزليا  اس  ک هم در گلداار

 الور دشمن چه کند گر نكشبد طالبب دکسب    

 

 نبد ا هم گنو ک مار ک گو ک  ار ک غم ک شادی به

 

 (500ک  31 : همار) 

 :های  وبی هداند ابيا  زیر از حاف  هم نمونه

 کببار دببوار شببيرینتببو  ببود چببه لعباببی ای شه

 

 کببه توسببنی چببو فلببک رام تازیانببۀ توسبب     

 

 (15: 937 حاف م )

 کبببه در براببببر چشبببمی ک غایبببب از نظبببری کببار تببو  ببود چببه لعباببی ای شهدببوار شببيرین
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 (5 9: همار) 

 :شودم مانند ابيا  زیر از سعدی های مشابه می ای اس  که تصرف اندکی در مصراع گاه اقاباس از  ویش به گونه

 کنبی ببا  وبرکیبار    مبی  ضبایع  گویندم کبه   مر

 

 گبذارد مبی  ضبایع   مبر  نبدارد  منظوری کار که

 

 (۵71: 935 سعدیم ) 

 گبذارد  نبدارد  مبر ضبایع مبی     معشوقی هر که

 

  همچنار نااخاه باشد هر کبه ببر آتبش نجوشبد    

 

 (۵11: همار)

 گبذارد  نبدارد  مبر ضبایع مبی     منظبوری  هر که

 

  ايباری ا ايار ایندب  دریباب ای کبه داری ا    

 

 (310: همار) 

 قصببه  شببق  ببونين نبشبباه   زبببه آب دیببد 

 

  نظر ببه صبفحه اکل مكبن کبه تبو ببر توسب        

 

 (۵۵5: همار)

 حببدیث  شببق چببه حاالبب  کببه بببر زبببار آری

 

 صبببور  حبببال بببونين نبشببباه  زببببه آب دیبببد 

 

 (593: همار) 

 منابع

 . لمی ک فرهنگی: م تهراراکرکيونی-معناشناسی از دیدگاه کاترین کربرا (. 911 ) .اسداللهی تجرقم اهلل شكر . 

م نشریه ادب ک زببار دانشبگاه شبهيد بباهنر کرمبار     قالب نحوی شعر ک تمیيو در دیوار صائبم    (.933 ) .انوریم حدن .1

 .19 -3  م ص 933 م بهار  شماره

 . ک فرهنگی لمی : م تهرار۵م   1به اهامام محمدتقی مدرس رضویم ج. دیوار انوری(. 971 ) .بن محمد انوریم  لی .9

 ک ماقبدم  بالغيبار  آرا  اسباس  ببر  تمیيبو  بالغبی  تحليو(. 913 )اصغر؛ اسحاق طغيانیم ک صادق فالحی  باباصفریم  لی .۵

 .91-3 الدیدم ص  م دکره1۵ شماره م913  بهار مفارسی زبار ک مجلۀ ادبماأ رم 

-939م صب  911 م سال دکمم شماره نهم مجله یغماتشبيهم تشبيه تمیيوم تمیيو یا مجاز مرکبم (. 911 ) .بهمنيارم احمد .5

931. 

دانشگاه   اپ چ ک  ارا  ش ا ان  ه د ؤس م: م ترالمه الليو تجليوم تهرارالبالغه اسرار(. 97۵ )  .ن م رح دال ب    ن رب اه ق دال ب م   ی ان رال ال .3

 .تهرار

امام محمد قزکینبی ک قاسبم   م به اهالدین محمد حاف  شيرازی دیوار  وااله شمس(. 937 ) .الدین حاف م  وااله شمس .7

 . زکار: م تهرار5غنیم   

 ادبيبا   نشریّۀ م(تمیيو ک کنایه اساعارهم تشبيهم مجازم)  داساانی ادبيا  در بيار  لم کاربردهای(. 975 ) .حجوانیم مهدی .1

 .13-19م ص  ۵0 م شماره975  تابداار داساانی

 .سخن: سبک هندیم تهرار شناسی غزل سبک طرز تازهم(. 91۵ ) .اور آالشایم حدين حدن .3
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 ناصر کیرایش ؛ ی ادیان ب ق  ار ي ان م ل د م  م ي رح  تصحيح ک مقدمه الصنایعم بدایع(. 91۵ ) .ود م ح م  ن ب  ه ل طا ال   م وری اب ش ي ن  ی ن ي د ح .0 

 .بنياد موقوفا  افشار: رحيمیم تهرار

 سبومم  سبال  م930  بهبار  تعليمبیم  ادبيا  اژکهشنامه مۀفصلنااسلوب معادله در غزل سعدیم (. 930 ) .آذرم محمد حكيم .  

 .1۵ -39  :ص 3 شمارز

 .31-51م ص  33 شماره 913  بهار مفصلنامۀ شعراسلوب معادله در شعرم   (.913 ) .حدين  درکیم .1 

 .قطره: تهرار صائب ک سبک هندی در گدارز تحقيقا  ادبیم(.  97 ) .دریاگش م محمدرسول .9 

 . ر اطي اس:  رار ه ارم ت ه ب را  ع ش ال ک ل م اد ق ا ان ؛ ش آت د م اح  ام م ا اه ک  ح ي ح ص ت ه م بالبالغه ترالمار(. 931 ) .ر م    ن دب م ح م م ی ان رادکی .۵ 

 . اناشارا  دانشگاه شيراز: م شيراز۵م   البالغه معالم(. 973 ) .رالائیم محمد ليو .5 

کاابخانبه  : م تهبرار  ال ب اق  اس ب    ام م ا ک اه  ح ي ح ص ت  ه ب مر ع ش ال  ق ای دق  ی ر ف ح د ال  قیدا ح (.931 ) .د م ح م  ن دب م ح م د کطواطم ي رش .3 

 .سنایی

 .فرهنگ معاصر: م تهرارکاژگار توصيفی ادبيا (. 911 ) .رضائیم  ربعلی .7 

 . اميرکبير: م تهرار۵مجلدم    1 نقد ادبیم(.  933 ) .زرین کوبم  بدالحدين .1 

 . اميرکبير: م تهرار5م به اهامام محمد لی فرکغیم   کليا  سعدی(. 935 ) .ینالد سعدیم مصلح .3 

 دکابر  موقوفبا   بنيباد : م تهبرار صبفوی   صر شا رار ک صائب شعر در تمیيو ک اصفهانی سبک (.913 ) .سياسیم محمد .10

 .افشار محمود

 . دنيای کااب: تهرار م9م   9م ترالمۀ سيدمحمدتقی فخر دا ی گيالنیم جشعرالعجم(. 931 ) .شبلی نعمانی . 1

 ک  ارا  شب  ا ان  ه دب  وس م : رار ه م ت ام ام  اظم دک م ح م  ح ي ح ص ت م ق دائ ح ال  ق ای ق ح  (.91۵ ) .زی ری ب ت  ی محمد رام  ن ب ن د ح  ن دی ال رف ش .11

 .دانشگاه تهرار  اپ چ

 .آگاه: م تهرارها شا ر آینه(. الف933 ) .شفيعی کدکنیم محمدرضا .19

 . آگاه: م تهرار9م   صور يال در شعر فارسی(. ب933 ) .بببببببببببببببببب بببببب .1۵

 .احرار: م تبریزتجليو به اهامام حدين العفریم با مقدمه الليو مالبدایع ابدع(. 977 ) .محمدحدين مانیکالعلمای گر شمس .15

 .فردکسی: تهرار سيرکس شميدامکوشش  به م م ج ع ال ار ع اشر  ي ای ع م  ی ف  م ج ع م ال (.917 )  .س ي ق  ن دب م ح م م رازی س ي ق  س م ش .13

 . فردکس: م تهرار1م   بيار (.973 ) .شميدام سيرکس .17

 لمبی ک  : مجلّدم به کوشش محمبد قهرمبارم تهبرار    3 دیوار صائبم(. 970 تا  93۵ ) .صائب تبریزیم ميرزا محمد  لی .11

 .فرهنگی

فصلنامۀ دانشكدز ادبيا  ک  لوم اندانی دانشبگاه شبهيد   م شعر منوچهریتشبيه تمیيو در (. 971 -977 ) .طالبيارم یحيی  .13

 . 1-71م ص 5ک۵شمارز  971 ک بهار  977 م دکرز الدید زمداار باهنر کرمار

 رکزگار: م تهرارنقد  يالم نقد ادبی در سبک هندی(. 973 ) .فاوحیم محمود .90

 .دسخن: م تهراربالغ  تصویر(. 913 ) .بببببببببببببب  . 9

 .هرمس: مجلّدم تهرار 1م بر اایۀ چاپ مدكوم شاهنامه (.91۵ ) .ابوالقاسم فردکسیم .91

سبال ششبمم    فصلنامه تحقيقا  اسبالمیم نگاهی به بيار ک بعضی تأليفا  معاصرار در این فنم (. 970 ) .فشارکیم محمد .99

 .93۵-۵10م ص 970 بهار ک تابداار  1ک شماره 

.  زازی ک  ن دی ال الل الم کیراسباه ک گبزاردز ميبر   االشبعار  االفكار فی صبنایع  بدایع(. 933 )  .لی    ن ب  ن ي د حالدین  کمالم  ی ف اش ک .9۵

 .مرکز: تهرار



 935 تابداار (5 اياای)م 1هشامم شمارهسال  مفنور ادبی  /   93 

م دانشبكده ادبيبا  ک   ادب ک زبار فارسبی نشریه م تشبيه تمیيو در قرآر از نگاه زمخشری(. 917 ) .کریمی فردم غالمرضا .95

 . 170-157ص   19 لوم اندانی دانشگاه شهيد باهنر کرمارم شماره 

 دانشبگاه ) فارسبی  ادبيبا   ک هبای زببار   فصبلنامۀ ابژکهش  ببدیعی؟م   صنع  یا تصویر تمیيوم(. 930 ) .مرتضاییم الواد .93

 .91-13م ص 1  اياای شماره م930  زمداار م(اصفهار

 . زکار: م تهرار5م به کوشش محمد دبيرسياقیم   دیوار منوچهری دامغانی(. 939 ) .یمنوچهری دامغان .97

 فصبلنامۀ تمیيوم  تشبيه ک تبعيه کناییم اساعاره بيانی مطلب سه در دیگر اژکهشی ک بحث(.  91۵ ) .بخش نورکزیم الهار .91
 .9۵-  ص  م 9 شماره - 91۵  اایيز ماراک کاحد اسالمی آزاد فارسی دانشگاه ادبيا  ک زبار

 در میبو  ارسبال  ک تمیيبو  معادلبهم  اسبلوب  مرکببم  تشبيه مباحث به نگاهی) چندگانههای  یگانه(. 919 ) .یاسينیم حدن .93

 .3۵-30ص    7 شماره م919  اایيز مفارسی ادب ک زبار آموزش رشد م(ادبیهای  آرایه کااب
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