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بحث در تشبیه تمثیل و کارکرد آن در غزل صائب تبریزی

محمد حكيم آذر

∗

چکیده
این مقاله به بررسی غزلهای صائب تبریزی از لحاظ کاربرد انواع تشببيه تمیيبو ک کارکردهبای آر اردا ابه اسب  .تشببيه
تمیيو از گونههای اص تشبيه اس  .در یک طبقهبندی ساده میتوار آر را ببه سبه نبوع گدباردهم نيمبهفشبرده ک فشبرده
(اسلوب معادله) تقديم کرد .در شعر صائب تبریزیم دک گونۀ ا ير کاربرد فراکار دارد .ببه همبين دليبوم صبائب را شبا ر
تمیيو نام دادهاند .در این مقالهم با در نظر گرفان سا اار بالغی ابياتی که تشبيه تمیيلی دارنبدم نبوع المبالن آنهبا از نظبر
بری یا انشایی بودر بررسی شده اس  .بر اساس یافاههای این اژکهشم نوع سومم یعنی تشبيه تمیيو فشبرده ببا سبا اار
بریم فراکارترین ک با سا اار اسافهامی بليغترین نمونههای تشبيه تمیيو در شعر صائب اس  .غير از اینم موارد دیگبری
در ارتباط مداقيم تشبيه تمیيو با تصویر ک اسادالل هنری در شعر صائب کالود دارد که در مان مقاله به آنهبا توالبه شبده
اس .
کلید واژهها :تشبيه تمیيوم اسلوب معادلهم صائب تبریزیم المالن بریم المالن انشاییم مدّ امیوم المالن اسافهامی

 .1مقدمه
از زمار نگارش قدیمترین کاابهای بالغ

فارسیم نظير ترالمارالبالغه ک حدائقالدحرم تا امرکز ک تحقيقبان نبوین دانشبگاهیم

نظير «صور يال در شعر فارسی»م تحوالن شگرفی در نظریّههام تعاریف ک کارکردهای بالغ
بالغ

در گذشاهم مبانی بر آگاهی نویدندگارم مناقدار ک شا رار از ادب رب بود؛ در حالی که در رکزگار مام این نظریهها مدتاً

الکه بر بالغ
بالغ

فارسی ادید آمده اس  .نظریههای

سنای به مطالعان الدید زبار شناسی ک بالغ

غربی تواله الدی دارند .در حدکد هزار سالی که از تطبور نظریبۀ

فارسی میگذردم شعر ک نیر فارسی زایندگی فراکانی در حوزههای مخالف هنری داشاه ک گاه القي های ادبی سخنورانی

که قصد نوسازی ک نوآکری در زمينۀ بالغ

داشاهاندم با نظریان دانشمندار لوم ادبی ايش از ایشار ناسازگار ببوده اسب ؛ ببرای

میالم رشيدالدین کطواط (ف ۳۷۵ .؟)م صاحب حدائقالدحر فی دقایقالشعر به اطر اببدا ان ک شبگردهای تبازز ازرقبی هبرکی
∗ اساادیا ر گرکه زبار ک ادبيان فارسیم دانشگاه آزاد اسالمی کاحد شهرکردم شهرکردم ایرار
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(ف ۵3۳.؟) در حوزز صور يال بر ازرقی ک ايرکار اک تا اه ک ايكار ا اراض ود را ماواله تشبيههایی کبرده کبه در آنهبا ازرقبی
مشبّهٌبِه را از موهومان برگزیده اس  .رشيد میگوید« :الباه نيكو ک ادندیده نيد

این که الما ای از شعرا کبردهانبد ک مبیکننبد.

چيزی را تشبيه کردر به چيزی که در يال ک کهم موالود نباشد ک نه در ا يارم چنانكه انگِش
موج اک زرین باشد تشبيه کنند ک هرگز در ا يار نه دریای مشكين موالوداس

ک نه موج زرین ک اهو رکزگار از قلّ

تشبيهان ازرقی مفاور ک معجب شدهاند ک در شعر اک همۀ تشبيهان ازین النس اس
این که رشيد کطواط تا بدین حد از اباكاران ک بد

افرک اه را به دریبای مشبكين کبه
معرفب م ببه

ک به کار نياید» (رشيد کطواطم .)۵3 :1۵33

های ازرقی در صور يال برافرک ابه شبده اسب م دليلبی رکشبن دارد.

تغيير ذکق ادبی در فضایی که اصولم قراردادها ک سن های ادبی شكلی ثاب

به ود گرفاهاندم کاری دشبوار اسب

ک هبرکس در

این زمينه از صر ود فراتر برکدم باید ذاب اناقادان تند سن گرایار ک اساادار فن را بچشد .اگر این اصو را بپذیریم که تباریخ
ادبيان دائماً در تعامو ک گف کگو با فرهنگ غالب صر زایيده میشودم شكو میگيرد ک تغيير مبیکنبدم شبم رشبيد کطبواط را
امری نابهالا واهيم داند .

 .2طرح بحث
قراردادهای ادبی ک نظریههای بالغی همواره تابع القي های شا رار ک نویدبندگار ببودهانبد ک از همبين رکیم شبا رار را بایبد
ک فراهمآکرندگار مواد تحقيق برای بالغيبور داندب  .زیربنبای نظریبان ادببی بالغيبور در هبر زببانی مابور ک

ايشگامار بالغ

شيوههای آفرینش ماور بودهاند .در کاابهای بالغ
نقو شده اس

فارسی ک ربیم میالها ک شواهدم اس از قرآر کریم از دیبوارهبای شبا رار

ک نظریهها بر مبنای کوششهایی بنا شده که شا رار ک نویدندگار ايشبين در گریبز از هنجارهبا ک انحبراف از نبرم

کردهاند .بر این اساسم تحول نظریان مربوط به لوم بالغیم نظير تحوالن لم بيار ک تعاریف مانو ی که -میالً از تشبيه تمیيبو-
در کاابهای بالغی صورن گرفاه نشاردهندز این اس

که گاه تكليف بالغيور با یک شگرد ادبی بهدرسای رکشن نببوده اسب 1؛

میالً در ترالمارالبالغه ک در بحث «ارسالالمیلين فیالبي » آمده اس « :معنی این فصو چنار بود که شا ر مصرا ی بگوید یا بيابی
ک اندر آر بي

یا مصراع دک حكم

گوید که آر دک حكم

به راه مَیَو رکد؛ چنانكه ابوالحدن آغاالی گوید:

نار ناکس بار زمرگ فجبی
هر که بشبااف
ابوالفاح بُدای گوید:

ذلّ تهم ب

بباز ابستبر

باببر ز ذلّ نيبباز

زکد بی تير مانبد تيرانبداز

مانببببببببببببببببببببببببببببد

نه هر که تيغی دارد به حرب بایبد رفب

نه هر کبه دارد ابازهر زهبر بایبد بورد»
(رادکیانیم 1۵ :1۵33ک.)1۳

این تعریف از ارسالالمیلين فیالبي

با آنچه امرکز در تعریف تشبيه تمیيبو ک اسبلوب معادلبه مبیبينبيم شبباه

بدبيار دارد.

صاحب المعجم فی معایير اشعارالعجم در بحث از اساعارز تمیيليه دربارز تمیيو آکرده اس « :ک آر هم از الملۀ اسباعاران اسب م
الّا آنكه این نوع اساعارتی اس

به طریق میال؛ یعنی چور شا ر واهد که به معنیای اشبارتی کنبدم لفظبی چنبد کبه داللب

معنیای دیگر کند بيارد ک آر را میال معنی م قصود سازد ک از معنبی بویش ببدار میبال ببارن کنبد ک ایبن صبنع

ببر

وشبار از

اساعارن مجرّد باشد؛ چنانكه گفاهاند:
کببرا رمببا ندببازد ببار
چور واس

سببببببببببببببببببببببببازد
اسامال
تا بگوید که هر دشمن که به مرا ان ک

کرا منببر ندبازد دار سبازد
دکس

نگردد ک به مداران ک مجامل

 .در مورد تاریخچه بیان و کوششهایی که در جهت تدوین برخی اصول آن صورت گرفته؛ رک :فشارکی.321-793 : 731،

ادیبۀ بداکن اک کبم
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نشودم درمار آر الز دکری نباشد ک کاله الص ازک الّا به قهر ک قمع ممكن نگرددم از ایبن معبانی ببدار دک میبال ببارن کبرد»
(شمس قيسم .)۵31 :1۵1۷
در بر ی منبابع بالغبی نظيبر حقبایقالحبدائق 1شبرفالبدین رامبی (ف۷1۳.ه.ق ).ک اببدعالببدایع 3شبمسالعلمبای گرکبانی
(ف1۵۵۳.ه.ق) سخنی از تمیيو به ميار نيامده ک در بر ی دیگر میو بدایعاالفكار ۵مال حدين کا ب کاشبفی سببزکاری (ف-103.
110ه.ق؟) ک بدایع الصنایع ۵طا اهلل محمودبن حدينی نيشابوری (ف111.ه.ق) نویدندگار به نقبو گفابههبای شبمس قبيس رازی
بدنده کردهاند .نايجۀ حاصو از مباحث گوناگونی که در صوص تشبيه تمیيو در کاابها ک منابع بالغی آمده این اس
تمیيو نو ی از تشبيه مرکب اس

که تشببيه

که در آر مشبّهٌبِه حدی ک مشبّه قلی باشد .مشبّهٌبِه حدی ببرای اسباداللم بيبار لب م تواليبه

کردر ک ملموس کردر مشبّه قلی که اغلب حكمی کلی اس
نگاه اکل به چشم میآید چيزی غير از تشبيه مرکب نيد

صادر میشود .با تواله به این تعریفم آنچه از این شبگرد ادببی در

(ر.ک :الرالانیم  .)۳۵ :1۵۷۵در این تحقيبق کوشبش ببر آر اسب

کبه

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

 .3پیشینۀ تحقیق
در مورد تشبيه تمیيو ک بررسی اناقادی سا اارهای مانوع آر تحقيقاتی در گذشاه انجام شده اس

کبه از آر الملبه مبیتبوار ببه

آرای اسااد احمد بهمنيار در مقالهای کوتاه با نوار «تشبيهم تشبيه تمیيوم تمیيو یا مجاز مرکبب» توالبه کبرد (ر.ک:بهمنيبارم:1۵31
 )۵11-۵1۵دکار محمد فشارکی در مقاالن ماعددی که نگاشاهاند ک صوصاً در مقالهای با نوار «نگاهی به بيار ک بعضی تأليفان
معاصرار در این فن» در این باب نظریان ود را ارائه کبردهانبد (ر.ک :فشبارکیم « .)۵30-۵1۵ :1۵۷0کاربردهبای لبم بيبار در
ادبيان داساانی (مجازم تشبيهم اساعارهم کنایه ک تمیيو)» (ر.ک :حجوانیم )31-3۵ :1۵۷۳م «تشبيه تمیيو در شعر منوچهری» (ر.ک:
طالبيارم )11-۷3 :1۵۷1-1۵۷۷م «تشبيه تمیيو در قبرآر از نگباه زمخشبری» (ر.ک :کریمبی فبردم )3۷0-3۳۷ :1۵1۷م «یگانبههبای
چندگانه» (ر.ک :یاسينیم)3۵-30 :1۵1۵م «بحث ک اژکهشی دیگر در سه مطلب بيانی اساعاره کناییم تبعيه ک تشببيه تمیيبو» (ر.ک:
نورکزیم )۵۵-11 :1۵1۵م «تحليو بالغی تمیيو بر اساس آرا بالغيار ماقبدم ک مابأ ر» (ر.ک :باباصبفری ک دیگبرارم -11 :1۵11
)۵1م «اسلوب معادله در شعر» (ر.ک :درکیم )33-۳1 :1۵11م «اسلوب معادله در غبزل سبعدی» (ر.ک :حكبيمآذرم-13۵ :1۵10
)11۵م «تمیيوم تصویر یا صنع

بدیعی؟» (ر.ک :مرتضاییم) ۵1-31 :1۵10م از مدهترین تحقيقان مبرتب ببا ایبن مقالبهانبد .امبا

کدانی هم مشخصاً به بحث تشبيه تمیيو در شعر سبک هندی ک صائب اردا اهاند که از آر ميار میتوار به آرای محمبود فابوحی

در کااب بالغ

تصویر (ر.ک :فاوحیم  )1۵13ک همچنين نظریان ایشار در کااب نقد يبال (ر.ک :فابوحیم  )1۵۷1اشباره کبرد.

اس از آر میتوار به مباحیی که حدين حدناور آالشای در کااب طرز تازه ارائه کردهاند ک مشخصاً ببه صبفحان  ۷1تبا  ۷۳ایبن
کااب تواله کرد (رک :حدن اورآالشایم  .)1۵1۵ا يراً نيز کاابی از سلدلۀ اناشاران بنياد موقوفبان افشبار ببه قلبم دکابر محمبد
سياسی (رک :سياسیم  )1۵11مناشر شده که نوار آر سبک اصفهانی ک تمیيو در شعر صبائب ک شبا رار صبر صبفوی اسب .۳
 .رک :شرفالدین حسنبن محمد رامی تبریزی (.) 7۳3
 .2رک :شمسالعلمای گرکانی ،محمد حسین (.) 733
 .7رک :کاشفی ،کمالالدینحسین (.) 739
 .3رک :حسینی نیشابوری ،عطاءالله بن محمود (.) 7۳3
 .بخش مربوط ب ه بررسی تشبیه تمثیل در کتاب محمد سیاسی سابقاً در مجموعه مقاالتی که محمدرسول دریاگشت به مناسبت بزرگداشت مقام هنری صااب
با عنوان «صاب

و سبک هندی» جمعآوری کردهاند آمده است (رک :دریاگشت: 73 ،

)2
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نحوز نگرش نویدنده در این کااب به مقولۀ تمیيوم مومیم ذکقی ک مبانی بر طبقهبندیهای سنای اس .

 .4تشبیه تمثیل
در دساهبندیهای گوناگونی که برای تشبيه قائو شدهاندم یكی از انواع فنّی ک ايچيدز تشبيه را تشبيه مرکب دانداهاند .تشبيه تمیيبو
از فرکع بحث تشبيه ک از گونههای اص تشبيه مرکب اس

ک مانند سایر گونههای تشبيهم کوششی اس

حكم کلی یا مدئلۀ معقول که با کمک مشبّهٌبِه مرکب قابلي

تبدیو به تصویر را دارد .تشبيه تمیيوم تشبيهی اس

تأکیو داشاه باشد ک آر کاله شبهم به سم

برای تبيين الوانب یبک
که کاله شبه قابو

محدوس بودر ميو کند ک در آر برای مشبّه معقول (حكم کلی) نيز زمينههای سبير ببه

محدوس شدر را فراهم آکرد .الدا از بحثهای منطقی که بر سر چندکچور تمیيو ايش میآیدم به زبار ساده میتوار گف

تشببيه

تمیيو یكی از هنریترین راهها برای تشریح افكارم آرمارهام احكام کلیم ذهنيانم ک مافیالضمير شبا ر ببه زببار قاببودرک مبردم
ادی اس  .اگر تشبيه تمیيو را سا ااری دکقطبی بدانيمم در قطب اکل مشبهی داریم که با ابهام ک تعقيد همراه اس
به گمار یا گمارهای ماعدد دچار میکند یا اینكه اد ایی اس
هد

که چندار اذیرفانی ک قابودرک نيدب

ک مخاطبب را

ک در قطبب دکم مشببهٌبهبی

که با اسافاده از تجربيان ملموس ک مشارکی که با شا ر داریمم به کمک تبيبين قطبب اکل مبیآیبد ک تعقيبد ک گمبارهبای

اریشيده را بدامار میکند .واننده اس از شنيدر این ترکيب هنریم غالباً نظر شا ر را تأیيد میکند ک ببا اک در تجرببهای کبه دارد
سهيم میشود .تشبيه تمیيو را میتوار گونهای اسادالل شا رانه نيز داند
تببا مدبب

نباشببی نبببری بببار غببم یببار

(رک :شفيعی کدکنیم  :1۵33ب .)1۵

آری شببببار مدببب

کشببببد بببببار گببببرار را
(سعدیم )۵1۷ :1۵3۳

در بي

باالم اقناع مخاطبم در ای اساداللی هنری حاصو میشود نه به دنبال اساداللی لمی؛ چور از نظر قلی تحمو شبق

ربطی به بار بردر شار مد

نداردم کلی از نظر بالغ

می توار ايوند مشارک ميقبی ببين آر حكبم ک ایبن تصبویر کشبف کبرد.

سعدی در این بي م اد ای شا رانۀ ویش را به یاری نمایش تجربۀ مشارکی که با مخاطب داردم اثبان مبیکنبد (حدبن تعليبو).
نكاه این اس

که فضای شعرم ودبه ود فضای اساداللهای لمی را مندوخ میکنبد ک کدبی در ابی اثببان لمبی ایبن گونبه

اد اهای شا رانه نيد .

 .5تشبیه تمثیل و استعارۀ تمثیلیّه
تشبيه تمیيو به سا اار اصلی تشبيه کفادار اس  .در تشبيه تمیيو دکسوی تشبيهم کاله شبه ک در بدياری مبوارد ادان تشببيه دیبده
میشود ک این کاله مميّزز تشبيه تمیيو از اساعارز تمیيليّه اس « .در تشبيه تمیيو به قرینهای که به دمارادز معنی اصلی دالل
نيازی نيد  .تشبيه تمیيبو نبو ی از حقيقب

ببه شبمار مبی آیبدم امبا اسباعارز تمیيليبه فقب در ترکيببان مشبهود اسب

کنبد
نبه در

مفردان....اساعارز تمیيليه نو ی از مجاز به شمار میآید [ک] احاياج به قرینهای دارد که مانع ارادز معنی اصلی گردد [همچنبين] در
اساعارز تمیيليه الز مشبّهٌبِه باقی نمیماند» (فشارکیم .)۵11 :1۵۷0

1

 .6دوسوی تشبیه تمثیل
از دیدگاهی دیگر تشبيه تمیيو گونهای از تشبيه اس

که در آر میتوار با نگاهی هندسی تعادل بين یک مدّ ا ک یک میو 3را بعينبه

 .برخی از منتقدان و بالغیون معاصر حذف مشبّه را در تشبیه تمثیل ممکن دانستهاند (رک :بهمنیار.)793 : 72۳ ،
 .2در مورد مدّعا مثل ،رک :فتوحی.23۳ : 7۳3 ،
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مشاهده کرد .تنها تفاکتی که میتواند تشبيه تمیيو را از دیگر گونههای تشبيه مرکب الدا کندم این اس

که در تشبيه تمیيو مشبّهٌبِه

مرکبم الزاماً محدوس ک با ایجاد سازگاری بين حالی با حال مشبّهم در ای تقریر حال مشبّه اس م اما در دیگبر گونبههبای تشببيهم
مشبّهٌبِه گاه معقول ک گاه محدوس اس

ک هدف شا ر در این گونهها صرفاً لق تصویر اس  .مشبّهٌبِه محدوس در ایبن گونبه از

مواردم در ای ایجاد ارتباط از طریق اد ای مبانی بر کذب اس  .به تعبير دیگرم در تشبيه تمیيوم شا ر حرف ود را به یاری تجربۀ
مشارکی که با ما دارد به کرسی مینشاندم کلی در دیگر انواع تشبيه مرکبم بحیی برای به کرسبی نشباندر اد با ک اسبادالل هنبری
ندارد؛ اک در سرش

هنری ود معاقد اس

که الف (مشبه) همانند ب (مشبهبه محدوس مرکب) اس .

کآر قطرز بارار که برافاد ببه گبو سبرخ

چور اشک رکسی اس

برافااده به ر دبار
(منوچهریم )۵۷ :1۵3۵

در تشبيه مرکب باال تناسبهای ریاضیکاری بين ناصر ک االزای دک سوی تشبيه میتوار دید .شا ر یبک موقعيب
(افاادر قطرز بارار به رکی گو سرخ) را به یک موقعي

مشبخ

دیگر ايوند شا رانه میزند .اک با احضار تصویر سبابقهداری کبه در ذهبن

مخاطب کالود دارد ک تصویر اشک بر چهرز رکسم مشاهدان ود را از یک موقعي
اکف قطرز بارار با اشکم سر ی گو با سر ی چهرز رکسم لطاف

گو با لطاف

محدوسم به حيطۀ شعر میکشبد .از نظبر

چهرز رکس ک تباین حاصو از دک رنگ شفاف

ک سرخ با یكدیگر تناسب مداقيم دارند.

 .7داللتهای ارجاعی در تمثیل
«آنچه از مجموع قاید ماأ رین در باب تمیيو دانداه میشودم ک از ميار میالهایی کبه ببرای تمیيبو در کابابهبای بالغب
کردهاند میتوار دریاف م این اس

که تعریف ماأ رین از تمیيو در حوزز محدکدتر ک مشخ

صاحب انوارالربيع میگوید :کآر تشبيه حالی اس
الفاظی به کار ببری که بر معنایی دیگر دالل
را فایدهای اس

نقبو

تری قبرار داشباه اسب ؛ چنانكبه

به حالیم از رهگذر کنایهم بدینگونه که واساه باشی به معنایی اشبارن کنبی ک

دارد اما آر معنا ود میالی باشد برای مقصودی که داشاهایم ک این گونه سخن گفان

کیژز ودم که اگر به الفاظ اص ود گفاه شودم چندار تأثير ندارد ک راز آر در این اس

کبه در ذهبن شبنونده

تصوری بيشار ایجاد میکند؛ زیرا شنونده هنگامی که در دل ویش میالی را تصور کند که مخاطب مدباقيم آر نباشبدم ببا رغبب
بيشار ی آر را اذیرا واهد شد» (شفيعی کدکنیم 1۵33ب .)13 :اگرچه ميو به محدوس کبردر مدبائو معقبول از اصبول تشببيه
کم ببرای دریبافان

تمیيو اس م گاه در این نوع از تشبيهم سررشاۀ مشخصی برای ایجاد تناسب ک قرینهسازی کالود ندارد ک دس
سررشاهها به اندکی کوشش ذهنی نياز هد  1.انوری (ف ۳1۵.ه.ق ؟) در بيای میگوید:
حبببال مبببن بنبببده در ممالبببک هدبب
 .شمیسا معتقد است که« :اگر در مثالهای تشبیه مرک

حبببببال آر یبببببخفبببببرکش نيشبببببابور

و تشبیه تمثیل دقت کنیم ،متوجه میشویم که در تشبیه تمثیل بر خالف تشبیه مرک  ،قرینه ساازی

رعایت نمیشود و وجه شبه را از مجموع اجزاء مشبّهٌبِه به صورت کلی در مییابیم:
گااار آیاااد گنهکااااری انااادر هنااااه

ناااااه شااااارط اسااااات کشاااااتن باااااه اول گنااااااه

چاااو بااااری بوفتناااد و نشااانید هناااد

بااااااده گوشاااااامالی بااااااه زناااااادان وبنااااااد

وگااار بناااد و هناااده نیایاااد باااه کاااار

اسااااات بااااایخش بااااارآر»

درختااااای خبیااااا

(شمیساااااااااااااااااااااااااااااا- 2 : 739 ،

)

نظر شمیسا در تمامی موارد صدق نمیکند .از قضا ،در بسیاری از موارد قرینه سازی در اسلوب معادله و تشبیه تمثیل یک اصل محتوم است .شاید منظور شمیسا
عدمقرینه سازی در تشبیه تمثیل گسترده یا همان الیووری ( )Allegoryباشد .تاملی در آنچه در این مقاله آمده و مخصوصاً مباح
متقارن در شعر ،اثباتکنندۀ مدّعای ماست.

مربوط باه وجاود اجازای

 / 133فنور ادبیم سال هشامم شماره3م (اياای )1۳تابداار1۵1۳

(انوریم )3۵1 :1۵۷3
نقش ارالا ی ک ارتباطی زبار در رهياف

درس

ک درک ميق معنا نقشی اصلی ک ذاتی اس

(ر.ک :اسبداللهی تجبرقم:1۵11

 )۳۳در این گونه از تمیيوها نبود ارتباط به دليو نبود دالل های ارالا ی اس  .در میال باالم تا احبوال مبرد یبخفبرکش را نبدانيمم
رابطۀ تشبيهی برای ما برقرار نمیشود .در این تمیيوم واننده باید ندب

به مشبّهٌبِه (احوال مرد یخفرکش) آگاهی قبلی یا به قولی

« هد ذهنی» داشاه باشد .کارکرد ارالا ی زبار در ایجاد رابطه بين دک سوی تشبيه در این دساه از تشبيهان تمیيلی ببه درک معنبی
کمک میکندم کالّا باید از فحوای سخن انوری ک از ا اراضی که در ابيان ايشين ک ادين این بي

هد م به احوال مرد یخفبرکش

نقبی بزنيم ک مشبّهٌبِه را با تواله به نقش ارالا ی زبار از رکی مشبّه بازشناسيم .این همار نعو کارکنه زدر در تشبيه اسب  .در ایبن
گونه از تشبيهان تمیيلیم هدف شا ر غالباً بيار حال مشبّه اس  .این نمونه را میتوار از مقولۀ نمونههای برالداۀ تشبيه تمیيبو ببه
شمار آکرد.
رکیكرد به این شگرد ادبی در سدز دهمم یازدهم ک دکازدهمم بر اساس ارادز نا ودآگاه المعی ادیبار ک سخنورار ببرای فاصبله
گرفان از معيارهای ايشين شعر ک نیر فارسی بوده اس  .آنچه شا رار سبک صر صفوی از آر به «طرز تازه» تعبيبر کبردهانبدم در
حقيق

کوششی برای فرار از سایۀ سنگين شا رار ادکار قبو ک ایجاد زمينهای نو ببرای شبگفایآفرینبی در شبعر ببوده اسب « .در

بررسی شعر این صر به وبی درمییاببم که ذکق زیباییشناسی شا رار ک مخاطببار مفابور ک مدبحور لحظبههبای لبذنبخبش
شا رانه اس ؛ این لحظهها که از کشف ک ابداعهای تخيلی ک ایجاد تناسبهای لفظبی ک يبالی مایبه مبیگيبردم بيشبارین توالبه
شا رار را به ود معطوف سا اه اس  .شاید باوار غلبۀ تصویرگرایی بر شعر ایبن دکره را محصبول ایبن لبذنطلببی در هنبر از
سوی شا رار ک مخاطبار داند » (حدناورم .)33 :1۵1۵

 .8آفرینش سبک بر اساس ذوق مخاطب
اساغراق در لحظان کشف زکایا ک ظرایف شعرم رکیكرد نوینی را در تاریخ ادبيان فارسی رقم زد که ببهکیبژه ببا گدبارش تعبامالن
االاما ی ایرانی  -هندیم تواله بیسابقۀ مردم کوی ک برزر را به شعر در ایآکرد .در صر تيموری ک صفوی افرادی به ميدار شبعر ک
هنر اای نهادند که غالباً از تحصيو لوم ک کماالن گذشاه نيز طرفی نبداه بودند ک این امر نايجهای الز وامانه شدر شعر ک ببیبهبره
ماندر آر از رکیكردهای فلدفیم فكری ک ایدئولوژیک نداش «.سبک معرکف به هندی را آر گونه که در نبزد اکیریب
صفوی رکاج داش

شبا رار هبد

ک مكاب کقوع یک اللوز دیگر آر بودم میتوار سبک شعر اهو بازار واند» (زرینکوبم .)۷3۳ :1۵31

بازاری شدر شعر منجر به این شد که آفرینش ادبی به سم

ایجاد شگفایهای لحظهای ک الرقهکاری برکد که سرانجام آر فشبردگی

شعر در «تک بي » بود .هرچند تعبيری طنز میتواند باشدم باید شعر صر صبفوی را «فَدب

شبعر» نبام داد 1.ایبن شباابزدگی در شبعرم

محصول دکر شدر الامعۀ ادبی از مطالعۀ آثار لمی ک قلی بود .فاوحی در این باره میگوید« :قلمرک آگاهی شا رار ما در صبر صبفویه
بديار محدکد اس  .بدياری از آنار از مقدمان لوم ادبی بیبهرهاند .شا رانی که دانش ادبی ک اطال ان مومی گداردهای داشباه باشبند
انگش

شمارند .رکزگار آنار به مطالعۀ اشعار یكدیگر میگذرد .شواهد نشار میدهد که حای بر ی از ایشار با معانی کلمان ک ترکيببان

صرفی ک نحوی زبار فارسی آشنایی ندارند؛ میالً نوشاهاند که شيدای فاحپوری که از شا رار برالداۀ هندکتبار اس
میداند » (فاوحیم  .)۷3 :1۵۷1در چنين فضای سنگين ک راکدی که فقر دانشم تصوف نباق

دنبدار را المبع دنبد

م یبأس فلدبفی ک نبامرادی در آر مبوج

میزدم تنها راه برای شا رم فرکرفان در ايلۀ لغز ک معما بود .لغز ک معما هم به تعریف لغوی ک هم به شبكو کلبی در ادب ایبن دکره رکاج
یاف

ک شعر از اندیشه فاصله گرف

ک به بازیهای ذهنی تبدیو شد .در قياس با دکرههای ايشينم سببک شبعری صبر صبفوی را بایبد

 .اگر متونی چون شاهنامه ،خمسه ،حدیقه ،منطق الطیر ،مثنوی ،گلستان ،بوستان و غزلیات همۀ بزرگان خصوصاً سعدی و حااف را خاوراک اصایل فرهنوای
گذشتوان در سدههای هیشین بدانیم ،شعر صفوی حکم فست شعر (به قرینۀ فست فود) دارد که نتیجۀ آن فقط ایجاد لذت و خوشیهای آنی است.
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دکرز رشد بر ی از شا ههای صور يال ک فربهی ابهام ک ایهام داند .

 .9صائب و تشبیه تمثیل
یكی از کیژگیهای شعر صائب (ف )1013.کاربرد تشبيههای مرکب ک بهکیژه بهرهگيری فراکار اک از تشببيه تمیيبو اسب  1.تشببيه
تمیيو یكی از راههای کرکد به ساح
ایرار ک هند راه افااده بودم شرک

مضامين تازه اس  .از همين رکیم صائب نيز در مدابقۀ مضموریابی که در دکرز صفوی در
ک راههای گوناگور مضموریابی ک مضمورتراشی را آزمایش کرد.

داش

بس که ايچيده اس

موشكافار الهار را موی آتش دیده کرد

چور زلف باار مضمور من
(صائبم)3131/3 :1۵۷0

الدیای که برای کشف ک به هم بدان مضامين تازه در شا رار سبک صر صفوی کالود داش م تمایبو آنبار را ببه فضباهای
اساعاری ک ایجازهای مخو زیاد کرد .ميو شدید این شا رار به فشرده کردر یک دنيا مضمور در انگشباانهای ببه نبام بيب م نفبوذ
اساعارهم مجاز ک تشبيه را در شعر آنار سبب شد.

3

صائب تبریزی به کمک شگردهای بالغی نظير تشبيهم اساعارهم تشخي

م کنایهم مجبازم حدّباميزی ک صبنایع لفظبی ک معنبوی

شبكههای گداردهای از تصاکیر ک وشههای ايچيدهای از يال را ادیبد آکرده کبه در سببکهبا ک دکرههبای شبعری ابيش از اک
کمسابقه بوده اس م اما در این ميانه بر ورداری اک از تشبيه تمیيو از همه بيشار اس ؛ به طوری که کی را شا ر تمیيو نام دادهانبد
(ر.ک :انوریم  .)11۷/1 :1۵31فراکانی تشبيهان تمیيلی در شعر صائب تبریزی بديار زیاد اسب  .بخبش زیبادی از ایبن تشببيهان
تمیيلی در چارچوب اسلوب معادله ک تعداد زیادی نيز به همار شكو سنای تشبيه تمیيو اللوه گر شدهاند ۵.تنبوع تشببيه تمیيبو در
دیوار صائب ودبه ود تنوع گونهها ک شگردهای بهکارگيری آر را نيز در ای آکرد .بر این اساسم مدهترین رکیكبرد صبائب را
در تشبيه تمیيو در قالب تشبيه تمیيو نيمهفشرده ک اسلوب معادله میتوار دید.

 .11بخشبندی تشبیه تمثیل
در یک تقديم بندی کلی ک بر اساس آنچه در مباحث بالغيور قدیم فارسی از تمیيو دیدیمم تمیيو را میتوار سه گونه فرض کبرد.

 .اطالق صفت متعادل یا معتدل به صاب

در هنوامۀ شعریی که گاه برخی نظریه هردازان آن (خصوصاَ هندیان) لازوم معنای بارای شاعر را اماری ارور

نمیدانستند ،بهترین امتیازی است که صاب

را تاکنون در شعر فارسی مقبول نواه داشته است .هرچند او نیز تحت تأثیر شرایط زمانه ،گاه و بیوااه نمودهاای

هندی غلیظی از خود به نمایش میگذارد ،اما در کل ،این نمودها در زبان وی چندان ناچیزند که نمیتوانند بر فضای ایرانی شعره چیره شوند .صاب

را بایاد

نمایندۀ شاخۀ ایرانی سبک عصر صفوی نام داد.
 .2برای مثال:
ای ردا از دوه مااان باااردار دسااات التفاااات
شبکۀ هیچیدۀ تصاویر در بیت باال مرک

کرده ام وقف سبوی میهرستان دوه را (صاب )3 / : 733 ،

است از ردا که از طریق استعارۀ کنایی ،انسانی تصور شده است که قصد یاری دارد ،امن ایان کاه ناوعی

تجاهل العارف نیز در خطاب به ردا (غیرانسان) وجود دارد ،هس از آن دست التفات (ا افۀ اقترانی) است که به نشانۀ حمایت از ساوی ردا بار دوه شااعر
نهاده شده و خود نوعی تجرید است .آنواه ادعای شاعرانۀ وقف سبو کردن دوه که باز هم تجریدی در آن نهفته است؛ بدین صورت که دوه را مانند کااال
یا عمارتی تصور کرده که میتوان آن را وقف کرد .در خیاالت نهانی شاعر ،سبو نیز استعارتاً مانند کسی کاه مساتحق دریافات وقاف باشاد ،از تشاخی
برخوردار شده است و سرانجام تصویر مرک

از کل بیت را می بینیم که صاب

را در حالی که سبوی می هرستان را با میل و رغبت بر دوه مایکشاد -و از

کسی هم انتظار یاری ندارد -نشان میدهد.
 .7نوارنده به خاطر اصراری که برای بازشماری گونه ای از تشبیه تمثیل به نام اسلوب معادله در شعر صاب
هزار و سیصد بیت که در بردارندۀ اسلوب معادله بودند در شعر صاب

بیابد.

داشت در تحقیقی جداگانه توانست بایش از شاش
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گونۀ اکل تمیيو گدارده یا همار  Allegoryاس

که در مینویهای رفانی ک ماور حكمبی ببهکفبور مبیتبوار دیبد« .اليگبوری

اساعارهای مضا ف در شكو داساار یا قالبهای دیگر ادبی اس

که در آر به کمک شخصي هام رکیدادها ک ناصبر دیگبرم یبک

مفهوم شرح ک توضيح داده میشود» (رضاییم  .)10 :1۵13این نمونه از تمیيالن در شعر صائب الایگاهی ندارند؛ به این ل
بدار لق این تمیيالن رکای های داساانی اس
طار ک مینوی موالنا بهکفور یاف

ک دقيقاً از همين رکس

که در مینویهای رفانی نظير حدیقه سناییم منطقالطير

میشوند .تشبيه تمیيو نيمهفشرده دکمين گونه از تمیيو با نای

در این نوع از تشبيه تمیيلی فشردگی ک رسایی معنی بر هر اصلی مقدم اس

کبه

ک غالباً در یک یا دک بي

به طول ک تعدد گبزارههاسب .
ایراد میشود .کیژگی اصلی

این نوع از تشبيه تمیيو رابطۀ نحوی ک بالغی گزارههای دک سوی تشبيه با هم اس  .گونۀ سومم تشببيه تمیيبو فشبرده یبا اسبلوب
معادله اس

که اررکنقترین کاالی بالغی ک هنری صائب تبریزی اس .

 .11تشبیه تمثیل نیمهفشرده
که در آنها رابطۀ نحوی بين دک مصراع برقرار باشد ک شا ر به اساقالل دسباوری

تشبيه تمیيو نيمهفشرده به تشبيهاتی میتوار گف

مصراعها توالهی نكند .این گونه از تشبيه تمیيو در مجالی بيش از مصراع به ظهور میرسد .در هرحالم مبالک مبا در ایبن بحبث
اساقالل یا دماساقالل دساوری ابيان اس  .در بدياری از تشبيهان تمیيلی صائب مصراعها مداقو نيداند ک کالود رابطۀ نحبوی
بين مصراع اکل ک دکم نمونههایی از این دس

میآفریند:
که مرغ بی ابر ک ببال اسب

الصببببی دل از آر زلببببف آرزکی طاسبببب

ک کوچبه ببنبدب

اسب

(صائبم )131/3 :1۵3۳
کببه در فببانوس دکد شببمع بببيش از انببه مببیايچببد

سببيهرکزی بببه قببدر قببرب باشببد شببقبازار را

(همارم )1۵۷3/۵ :1۵33
کبببه بببس ببببه آتبببش سبببوزار زبانبببه افزایبببد

زبببببار شببببكوه بببببه شببببم زمانببببه افزایببببد

(همارم )11۵۵/۵ :1۵3۷
کببببببببه ميببببببببازه ميببببببببازه مببببببببیآکرد

مگببببو اببببو م تببببا نشببببنوی حببببرف اببببو

(همار)3113 :
که چبور فرزنبد کبور آیبدم شبود چشبم گبدا رکشبن

فلببک بببا تنببگچشببمار گوشببۀ چشببم دگببر دارد

(همارم )۵011 /3 : 1۵۷0
کمار می توار غزلی از صائب تبریزی یاف

که در آر تشبيه تمیيو نباشد .صائب در تمیيوهبای نيمبهفشبردهم ببه باطر اینكبه

بخشی از فرآیند معنارسانی را بر دکش رابطههای دساوریم نظير کهم چورم اگرم مگرم زیرام کلیم امام کم یام نهاده مجبور به سبا
المالن اایه ک ايرک شده اس  .میدانيم که در المالن مرکب اناقال معنا بهآسانی المبالن سباده نيدب ؛ از همبين رکیم شبا ر
مجبور اس

دس

کم در دک الملهم ايام ک حكم

مورد نظر ویش را به واننده مناقو کند 1.صائب با همۀ تبحری که در ایجباز

ک کوتاهنویدی ک کوتاهگویی داردم در این فرایندم یک بي

را به مصرف یک حكم

میرساند .هرکس ببا دیبوار صبائب سبرککار

داشاه باشدم میداند که بر ی صنایع ادبی نظير موقوفالمعانیم الناس ک ترصيع در شعر صائب حكم «النادر کالمعدکم» دارند .این
صنایع بدار مناسبی برای گدارش مدلدوکار معنا هداندم کلی کقای دس

 .در خصوص ساختار دستوری تشبیهات تمثیلی صاب

میتوان به انوری3 : 739 ،

شا ر برای گدارش معنا در بيب هبای مدلدبو بدباه

رجوع کرد.

بحث در تشبيه تمیيو ک کارکرد آر در غزل صائب تبریزی 13۳ /

باشدم ود را مكلف به اناقال ايام در یک بي

میکند ک به الای گدارش معنا در محور مودی شعرم به محبور افقبی ک محبدکدز

«بي » ميو میکند .نبودر صنایع مذکورم مخصوصاً موقوفالمعانی با ث شده اس
تعویق معنا به بي

که در شعر صائب ک دیگر ايبرکار سببک کیم

دیگر کالود نداشاه باشد .اینار در همار یک بيای که مجال سخن دارندم کار را آغاز ک همانجا به اایار میبرند.

در میالهای باالم نباید از نقش حرکف رب غافو شد .در بي

چهارمم شا ر دليلی شا رانه برای نهی از یاکهگویی آکرده اسب .

ابادا یاکهگویی را به ميازه تشبيه کرده ک از رهگذر کاله شبه تخييلی هردک را کاری بث انداشاه اس  .آنگاه آر را بهمیابۀ دليلبی
برای نگفان حرف او اقامه کرده ک مخاطب را با این اسادالل شا رانه مجاب نموده اس  .در بيب

آ برم مصبراع دکم را دليلبی

برای حكم صادره در مصراع اکل فرض کرده اس  .هرچند در الم کاقعي م این سخن که تنگچشمار (تنگی چشبم از ظباهر ببه
باطن ميو میکند) نورچشمی آسماراندم ریشخند اس م در شعرم این گونه گزارهها را از مقولۀ اساداللهای شا رانه (حدن تعليو)
باید شمرد .بر اساس مشاهدانم بار سنگين بدياری از این اساداللهای شعری بر هدز حرکف رب ک ببه طبور باص ببر هبدز
«که» اس  .به میالهای زیر بنگرید:
فریبببب راسبببای از کجبببرکار مخبببور زنهبببار

کببه بببدگهر چببو شببود راسبب

تيببر مببار بببود

(صائبم)110۷/۵ :1۵3۷
بببببه نببببامرادی ببببود کاگببببذار اشببببق را

کبببه تلخكبببامی دریبببا شبببكر نمبببی واهبببد
(همار)1131 :

چنببار مببباش کببه بببر دکش بباک باشببی بببار

کبببه باغببببار شبببجر ببببیثمبببر نمبببی واهبببد
(همار)

ببببه قدبببم

ازلبببی بببباش از الهبببار رسبببند

کبببببه آب بحبببببر ببببببه آب گهبببببر نيفزایبببببد
(همار)113۵ :

مخببور فریبببب سبببعادن ز چببرخ شبببعبده بببباز

کبببه بيضبببه بهبببر شكدبببان نهنبببد زیبببر کببباله
(همار م)۵301/3 :1۵۷0

ز اشببببک ک آه ضببببعيفار اکدببببار باببببرس

کببببه بببببود مشببببرق طوفببببار تنببببور ايرزنببببی
(همار)۵۵۳۷ :

یک تورق ساده در دیوار صائب کیرن این نمونه از تشبيه تمیيلی را به واننده مینمایاند .در تشبيههای تمیيلبی نيمبهفشبردهم
همار اثری که حرف رب «که» داش

سایر حرکف رب م حرکف اضافهم ضمایر ک صف های اشاره هم دارند ک از آنجبا کبه ببودر

این وامو دساوری با ث ايوند نحوی بين دک مصر ی میشوند که در حقيقب

یبک الملبۀ مرکبب بلندنبدم سبا

بدبياری از

تشبيهان تمیيلی نيمهفشرده را باید نايجۀ بهکارگيری این ناصر دساوری داند  .در این گونه تشبيههبام اغلبب مصبرع دکم مَیَلبی
معرکفم بارتی آشنام مالی الذابم حكمای فراگير یا تجربهای مومی ک همگانی اس .

 .12تشبیه تمثیل ،ابزار استدالل
بازتاب های گوناگونی از زندگی مردم قرر دهم به بعد را در تمیيوهای شا رانی چور صائب بهکضوح میتوار دید .این تمیيوهای
االاما ی همار مقولههایی هداند که به حكم

اميانه تعبير شدهاند .همانطور که در باال گفاه شدم تشبيههای تمیيلی نيمهفشرده از

نظر نحوی المالن مرکب به حداب میآیند .از آر رکی که در آنها به نو ی ايوند کابداگی یا همپایگی در ميار «مبدّ ا» ک «میبو»
برقرار شده اس  .معموالً مصراع دکم همار تجربۀ اميانه یا حكم

آشنایی اس

که ببه تواليبه یبا اثببان اد بای صادرشبده در
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مصراع نخد

آمده اس  .در این گونه از تمیيوهام کاله شبه تناسب ک تطابق هيئ

اس  .از آنجا که در این گونه از تشبيهم تصویرگری در دم

بر اساه از حكم

اقناع مخاطب اس م شيوز بيار اساداللی بر بيار هنری برتبری دارد.

شا ر در این نمونههام در ای لق یک تصویر ک همذانانداری با طبيع

ايرامونی نيد م بلكه در ای صدکر حكمی اس

آر ذهن مخاطب را تحریک کند ک لذتی را که که محصول کشف رابطههای منطقی اس
بيار دیگرم تشبيه مرکب تمیيلی ابزاری اس

اميانه ببا مبدّ ای شبا ر

برای تفهيم آنچه مخاطب یا ندب

کبه ببا

الانشين لذن نقاشیهای شعری بكند .به

بدار ناآگاه اس

یا در موضع بیتفاکتی ندبب

ببه

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

 .13اسلوب معادله
تشبيه تمیيو به صورن فشرده یا همار اسلوب معادله در دیوار صائب کاربرد فراکار دارد .در تحقيقبی کبه نگارنبده صبورن دادم
قریب به شش هزار ک سيصد بي
شعر صائب به نو ی اس

از غزل صائب یاف

که می توار گف

که در آنها اسلوب معادله به کار رفاه اس  .کیبرن ایبن گونبه از تشببيه در

تقریباً از هر یازده بي

آر اسلوب معادله دارد .کوشش صائب

از غزل صائب یک بي

برای ایجاد شبكهای از تدا یها به کمک اسلوب معادله منجر به بالغی شدر لحن ک شيوز بيار اک شده اس
شعر صائب ک هم صرار اک را ايچيده میدانند کفور همين شبكههای تدا یهاس  .برای دریاف
ضمنی مندرج در ابيان صائب الزم اس

ک یكی از دالیلبی کبه

معانی ک رهياف

به داللب هبای

تا کوشش ذهنی قابوتوالهی صورن گيرد ک همين امر رازناکی شعر اک را تواليه میکند.

شعر صائب مانند شعر حاف به تفاسير ک تأکیالن دیده تن نمیدهد .ايام در شعر صائب حكم

محدبوسم رایبو ک قاببودرک

طبقان مخالف االاماع اس م کلی کشف تمیيالن ک اساعاره های مبهم اک چندار هم ساده به نظر نمبیرسبد .در سبا امار تشببيه
تمیيو در غزل صائبم فشردگی گاه به حدی اس

که معنا مخاو میشود.

1

مالک فشرده شمردر این دساه از تشبيهان تمیيلی در تقديمبندیهای این گفاار نبود رابطۀ نحوی بين دک مصراع ببوده اسب
ک اصو را بر نظر شفيعی کدکنی قرار دادهایم که معاقدند «اسلوب معادله یک سا اار مخصوص نحوی اس  .تمام مواردی کبه ببه
نوار تمیيو آکرده میشود مصداق اسلوب معادله نيد  .اسلوب معادله این اس

که دک مصبراع کبامالً از لحباظ نحبوی مدباقو

باشند .هيچ حرف رب یا شرط یا چيبز دیگبری آنهبا را حابی معنباً (نبه فقب ببه لحباظ نحبو) ببه هبم مبرتب نكنبد» (شبفيعی
کدکنیم1۵33الف .)3۵ :لذا می توار آنجا که در دک سوی بي

اساقالل نحوی ک معنایی حاکم اس

معادله) یاف  3.در این نوع از تشبيههام شا ر برای ایجاد رابطه بين مدّ ا ک میو از شنا

تشبيه تمیيبو فشبرده (اسبلوب

مخاطبم ارالا ان زببانیم هبد ذهنبیم

اصول منطق ک شگردهای بالغی ک هنری دیگر مدد میگيرد تا سرانجام به مخاطب ود بفهماند که بين این گزارههام اگرچه از نظر
دساوری رابطهای نيد م از نظر منطقی ک بالغی دک سوی بي
دل در آر زلببف نببدارد غببم تنهببایی مببا

ين یكدیگرند.
به کطن هبر کبه رسبد یباد ز غربب

نكنبد

 .در این بیت :عرق به هاکی گوهر کجا چو باده بود/حرامزاده کجا چون حاللزاده بود (صاب  ) 91۳/ : 733 ،ابهام خاصی وجود دارد .صاب

نسبت حاالل

زادگی را به باده و حرام زادگی را به عرق (در معنای عرق چهرۀ محبوب) داده است .اگر به لف و نشر ،تناسبات و قرینه سازی تشبیه تمثیال در ایان بیات
دقت کنیم در می یابیم که منظور صاب

از حرامزاده و علت حرامزادگی او به درستی روشن نیست .مور این که بار خاالف منطاق شاعری صااب

حرامزاده بویریم و عرق را حالل زاده که کماکان اشکال به جای خود باقی است .عرق چرا حالل زاده است؟
 .2شبلی نعمانی به این تکنیک ادبی "مثالیه" نام داده است .ر.ک :شعرالعجم 73۳ ،ج 7ص . 3

بااده را

بحث در تشبيه تمیيو ک کارکرد آر در غزل صائب تبریزی 13۷ /

هببيچ کببس بببا قلببم کنببد کااببب

کرد دلگيبرِ سبفر ابای گبرار بوابم مبرا

نكنببد

(صائبم)1۷13/۵ :1۵3۷
در مدّ امیوم صائب ک شا رار زبردس

1

دیگر نظير سعدی ک حاف حكمهایی را ارائه کردهاند که هبيچکبس ببا آنهبا مخالفب

ناواند کرد .به بيار دیگرم اصول مدلمم بدیهيانم تجربه های همگانی ک احكام قطعیم مدّ امیوهای شا رار مماازند .در این شبگرد
ادبیم گاه شا ر بين دک سوی بي م تعادلی از نظر ارزش ادبی ک ا ابار منطقی ایجاد میکند که مخاطب را برمیانگيزد تا هر یبک از
دکسوی را به یاری سوی دیگر تفدير ک تعبير کند .در اغلب این مواردم اناخاب اینكه کدام سوی مدّ ا ک کبدام سبوی میبو باشبدم
دشوار ک گزینش آر بر هدز مخاطب اس ؛ حال آر که قدما  -همار طور که گفاه شد  -غالبباً در تشببيه تمیيبوم مشببّه را امبری
معقول (مدّ ا) میدانند ک مشبّهٌبِه را امری محدوس (میو) که بيار حال مشبّه میکند (ر.ک :حكيمآذرم .)1۷1 :1۵10

3

 .14اسلوب معادله و ساختار بالغی-دستوری جمالت
 .1-14جمالت خبری
اغلب ابياتی که در دیوار صائب ک شعرای دیگر در حوزز تشبيه تمیيو کالود دارد از آنجا که کارکردهبای اثبباتی ک اقنبا ی دارنبد
سا اار دساوری ساده ک رکانی دارند .در این ميانهم اسبلوب معادلبه در قالبب المبالن ببریم حجبم زیبادی از ایبن مبحبث را
یک الملۀ بری ساده ک میو نيز به همين شبكو در سبوی دیگبر

دربرمیگيرد .در این المالنم در یک سوی بي م مدّ ا در قام

قرار میگيرد .ايامی که شا ر در مصراع مدّ ا مطرح میکند از االزای مشخ
مصرع دیگر قابلي
نيدببب

بالغی درس

شده اس

که ببا میبو ارائبهشبده در

قرینهسازی دارد .نمونه:
اکج ا اببببار ابببو مغبببزار را ثببببان

کببوزز ببالی فاببد زکد از کنببار بببامهببا
(صائبم)1۳3/1 :1۵3۵

در این بي م او مغزار قرینۀ کوزز الی ک اکج ا ابار آنها قرینۀ کنار بامهاس  .طبيعااً آنچه از این قرینهسبازی درک مبیشبود
این اس
اس

که بیا ابار شدر او مغزار امری حامی اس ؛ همانطور که در سقوط کوزز لب بام تردیبدی نيدب  .کالبه شببه افابادر

که برای کوزه امری تحقيقی ک برای او مغزار امری تخييلی اس  .نمونههایی دیگر:
از کببدک بببوی شببراب آیببد بببه دشببواری بببرکر

از سببر بببیمغببز ناببوار بببرد حبببّ البباه را
(صائبم )11/1 :1۵3۵

از بنبببد گشببب

شبببورش مجنبببور زیبببادتر

زنجيببببرم تازیانببببه بببببود فيببببو مدبببب

را
(همار)۵۵۵ :

سخای رسبد از چبرخ ببه نبازک سبخنار ببيش

بببا سببنگ سببرک کببار بببود شيشببهگببری را
(همار)۵1۷ :

 .مفهوم ذهنی و مدّعای شاعر در مصرعهای نخست مطرح میشود .صاب

در بیت اول از این که دل از کف داده و دلش در زلف محبوب جا خوه کارده و

محبوبش به یاد شاعر تنها و بیکس نیست سخن می گوید و برای این که مفهوم این مضمون شاعرانه را برای مخاطا

شایرین و دم دساتی کناد مصارع دوم

(مثل) را اقامه میکند.
 .2این ادعا در این بیت سعدی قابل بررسی است:
تا رنج تحمال نکنی گناج نیابی

تا ش نرود صبح هدیدار نباشد (سعدی.)3۳3 : 73 ،
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ریخبب

میرکد ببر ببادم ببیشبيرازه گبردد چبور کاباب

تببا دنببدارم زهببم ااشببيد اکراق دلببم

(همار)۵3۵ :
ارتببو مببه مببیفاببد یكدببار بببه آببباد ک ببراب

فيض رکشندل ببه نيبک ک ببد براببر مبیرسبد

(همار)۵3۵ :
گردد فيو چور هندکساار بيند به بواب

دل زیببباد زلبببف زد ببببر کوچبببۀ دیبببوانگی

مد

چشم اشق اک کوی دلداار بيند به واب

هرچه هرکس درنظر داردم همار بيند به بواب

(همار)۵۵۳ :
(همار)
در میالهای باال در هر دکسوی تشبيهم المالن بری در حكم قالبهایی برای بيار مفاهيم ک مضامين شا رانه اس

کبه از راه

ارتباطی منطقی ک با زیرسا ای بالغی با یكدیگر ايوند برقرار میکنند .تصاکیر حاصو از این نمونبههبا ببرای همگبار قاببوفهبم ک
محدوس اس .

 .2-14جمالت انشایی
« انشا در لغ
کالمی اس

ک در اصطالح بارن اس

از کالمی که بالذان محامو صدق ک کذب نباشبد ...بعبباره ا بریم

به معنی ایجاد اس

که برای ندباش ارالی که با آر ارج مطابق

کند یا نكند نباشد» (رالباییم  .)1۵3 :1۵۷3المبالن انشبایی ببه دک

دساۀ طلبی ک غيرطلبی تقديم میشوند که اسافهامم تمنام امرم نهیم ندام مدح ک ذم را شامو میشوند .این المالن اغبراض ثبانویم
کارکردها ک افادان ارشماری دارند ک کالود آنها در زبار ادی هم امری طبيعی اسب  .شبا رار از ایبن امكبار زببانی ببرای بيبار
اغراض ثانویم فرار از صراح م آزمودر هوشمندی مخاطب ک رهياف

به زببانی مببهمم مبوهمم تأکیبوابذیرم چنبداهلوم کنبایی ک

اساعاری (نه به معنای فنی آر) در شعر اسافاده میکنند .یكی از کیژگیهای المالن انشایی (مخصوصاً امر ک نهبی) آر اسب
االازز سا

کبه

تشبيه تمیيو-چه فشرده ک چه نيمهفشرده -را به آسانی نمیدهد .تأملی در ردیفهای شعر صبائب ک توالبه ببه نبوع

افعالم مخصوصاً آنجا که ردیف غزل یک فعو امر یا نهی اس م این مطلب را رکشن میکند.
در تشبيهان تمیيلی فشرده در دیوار صائبم بخش قابوتوالهی از بالغ

شعر بر هدز المبالن انشبایی اسب  .در تشببيهان

تمیيلی صائبم المالن انشایی باسا اار تمناییم امریم ندایی ک نهی به ندرن یاف

میشوند1.بيشارین سبهم المبالن انشبابی در

تشبيهان تمیيلی فشرده در دیوار اک در چارچوب اسافهام اس  .در این نوع از تمیيالن فشبردهم المبالن انشبایبی ببا سبا ااری
اسافهامی در قام
قام

مدّ ا یا در قام

میو ک یا در بيار هردک ارائه میشوند .به این معنا که شا ر گاه ايام یبا اد بایی را کبه دارد در

الملهای انشایی ( مدتاً اسافهام انكاری) رضه میکند ک آنگاه در مصرع دکم بيار مَیَو را بر هدز المالن بری میگذاردم

یا اینكه ايام را در الملهای بری ک میو را در الملهای انشایی رضه میکند ک در حال

سوم نيز در هر دک سوی بيب م المبالن

انشایی را رضه میکند.

 .3-14مدّعا استفهامی ،مثل خبری
در بخشی از تشبيهان تمیيلی فشردهم مدّ ا (مصرع محدوس) الملهای انشایبی (اسبافهامی) اسب

 .به قدح دست مکن هیش خم باده دراز /تا بود مهر ،ز مه نور گرفتن ستم است (صاب

)373/2 : 73

ک میلبی کبه ببرای آر رضبه
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میشود الملهای بری اس  .در این سا اارم الملۀ اسافهامیم تا آنجا که تحقيق شدم از مقولۀ اسافهام تأکيدی ک اسبافهام انكباری
اس  .نمونههای زیر از این دس

هداند.

بببا تهببیچشببمار چببه سببازد نعمبب
تن به هبر تشبریف نباق

رکی زمببين؟

کبی دهبد نفبس شبریف؟

بببباک ناواندبببب

کببببردر سببببير چشببببم دام را

کعببببه هيهبببان اسببب

(صائبم )۳1/1 :1۵3۵
اوشبببد الامبببۀ اوشبببيده را

دنيبببا تبببا ازک اهبببو بصبببيرن نگذرنبببد؟

(همار)103 :
از سبببر بحبببر گهبببر يبببزد ببببه یبببک ایمبببا حبببباب

اشق حيبرار چبه مبیدانبد اباب ک لطبف چيدب ؟

(همار)۵3۷ :
مبببی بببورد چبببور آب شبببيرین ریبببگ آب تلبببخ را

رکح قدسببی در تببن بباکی چدببار ببامش شببود؟

(همار)33 :
بببببام افابببباده را آکاز مببببیباشببببد بلنببببد

چيدببب

طشبب ب

(همار)133۵ :

 .4-14مدّعا خبری ،مثل استفهامی
دراین سا اار نيز مانند نمونههای باال اکیر قریب به اتفاق المالن اسبافهامی ببهکاررفابه در تشببيهان تمیيلبی از نبوع انكباری ک
تأکيدی هداند ک قصد شا ر در ايش کشيدر آنها گرفان تأیيد نظر مخاطب ک به تبع آر اثبان حكم مصبرع دیگبر بيب

اسب  .در

این نمونه از تشبيهانِ تمیيلی فشرده در دیوار صائبم میتوار غزلهایی را ايدا کرد که به طور کامو از این الگو تبعي

مبیکنبد ک

شا ر در آنها با آکردر ردیفی در قالب اسافهامم کو شعر را به سویی برده که مؤید نظر ماس  :1در غزل زیر تمامی ابيان بجز بي
اکل مصداق این بحث اس :
اشببببق از طعنببببۀ اغيببببار چببببه اببببرکا دارد؟

آتببببش از سببببرزنش ببببار چببببه اببببرکا دارد؟

سبببنگ را سبببرمه کنبببد نقبببش ابببی گبببرمرکار

ابببای مجنبببور ز بببس ک بببار چبببه ابببرکا دارد؟

سببببخن سببببرد ندببببيم الگببببر سببببو اه اسبب ب

از نصبببببيح

بب بوی بببور سبببنگ ره ببببیالگبببرار مبببی گبببردد

سببببيو از کادی ببببور ببببوار چببببه اببببرکا دارد؟

سبببر مژگبببار تبببو در کببباکش دل ببببی ارکاسببب

نيشببببببار از رگ بيمببببببار چببببببه اببببببرکا دارد؟

سببببخن تلببببخ شببببراب اسبببب

الگببببردارار را

دل افگبببببار چبببببه ابببببرکا دارد؟

صببببائب از طعنببببۀ اغيببببار چببببه اببببرکا دارد ؟
(صائبم )1۳13/۵ :1۵3۷

 .5-14مدّعا و مثل هردو استفهامی
به حكم «الكنایه ابلغ منالاصریح» هرچه از المالن ساده ک بری به المالن اسافهامی ک انشایی ميو شبودم شبعر بليبغتبر اسب .
واننده در المالتی که سا اار اسافهامی دارندم الکه بر اینكه از الیۀ زبرین المله بور کردهم به الیبۀ زیبرین ک الزم افبادز ببر
می رسدم باید تناسب ک تقارر آر را با سویۀ دیگر تشبيه برقرار کردهم اسادالل شا ر را دریابد .طبيعی اس

که این نمونبه کبه ذکبر

شدم بليغترین نوع اسلوب معادله تواند بود.
در نمونۀ سوم از تشبيهان تمیيلی فشردهم شا ر در دک سوی بي

 .ر.ک :غزلهای شماره / 21 / 211/3232 /7711:در دیوان صاب .

المالن انشایی میآکرد ک از منطقی که در آنها انهبار کبرده
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اس م برای اثبان نظر ویش بهره میگيرد .این نمونه از تشبيهان تمیيلی فشرده به ندب
یاف

دک نوع ايشگفاه در دیوار صائب کمار

میشوند.
از کببرم شبببفببرکز چببه غببم شببير بيشببه را؟

چشببم بببد سببااره بببه اشببق چببه مببیکنببد؟

(صائبم )330/1 :1۵3۵
کببارکار شبببنم از ریببگرکار چببور بگببذرد؟

الببار مشببااقار ز کببوی دلدبباار چببور بگببذرد؟

(همارم )11۳۳/۵ :1۵33
طفببو را چببور شببب آدینببه فرامببوش شببود؟

از نظببر دکرم کببی آر بب ّ بنببا گببوش شببود؟

(همارم )1۷۵۷/۵ :1۵3۷
حبببرامزاده کجبببا چبببور حببباللزاده ببببود؟

ببرق بببه ابباکی گببوهر کجببا چببو ببباده بببود؟

(همار)1101 :
از دکر ببباشِ قببو چببه ارکاسبب

سبببيو بهبببار را چبببه غبببم دیبببدهببببار ببببود؟

شببق را؟

(همار)30۵1 :
ببامش چببراغ مبباه بببه دامببار کجببا شببود؟

از بب فببرکغ رکی تببو انهببار کجببا شببود؟

(همار)30۵1 :
دریببا تهببی بببه چشببمۀ غربببال چببور شببود؟

الببوش درکر کببم از دک سببه تبخببال چببور شببود؟

(همار)30۳۵ :
کيد ب

کی شود مور حری

صببائب از تببردّد نفببس را م بانع شببود؟

از الد کالوی دانه سير؟
(همارم )33۵1/۳ :1۵31

 .15تشبیه تمثیل فشردۀ مکرّر
گاه سلطۀ یک مفهوم یا یک مضمور در ذهن صائب اک را به ود مشغول کرده اس  .در چنين مبواردیم کی ببا تكبرار مضبمونی
اص در سراسر غزلها ک بدکر ا انا به تكراری بودر آر مضمورم سا

های مشابهی لق کرده اس  .باال بودر ميزار این قبيبو
1

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

از ویش» میگویند 3.در بيشار مواردم غزلهایی که تشبيه تمیيو فشردز تكراری در آنها دیده میشودم اغلب در ردیبف ک

self-plagiarism 1.

 .2اقتباس از خویشتن در ادبیات فارسی از مقولۀ سرقات ادبی نیست .این کار را می توان نوعی تکرار مضمون به شمار آورد که مخصوصاً در منظومههایی که
حجم زیادی دارند مشهود است .این مو وعی است که البته تاکنون به طور تخصصی بدان نپرداختهاند .در شاهنامه فردوسی مصراعهای تکراری فراوانی وجود
دارد .برای نمونه:
سراساااار زمانااااه باااادو گشاااات باااااز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

کشااااید افدهااااافش بااااه تنواااای فااااراز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

زماناااااه باااااه دل در همااااای داشااااات راز

شاااد از رناااج و ساااختی جهاااان هرنیااااز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

(فردوسی)23/ : 7۳3،
(همان)7 :
(همان) 3 :
(همان)793 :
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قافيه مشارکاند یا ردیف ک قافيۀ نزدیکبههم دارندم به طوری که به نظر میآیدم صائب ايشفبرضهبای مشخصبی ببرای سبرکدر غبزل
داشاه ک به تعبيری دیگرم به الای اینكه غزل بدرایدم غزل را سا اه اس ؛ میالً با دک کاژه «مار» ک «راه» مضامينی تكراری سا اه اسب
در ابيان زیر به کار رفاهاند .با دق

در این ابيان می توار دریافب

کبه دک کاژز کليبدی ذکرشبده در سبا

کبه

مضبمور محدبوسم ببرای

معادلههام کاربردی اصلی دارند ک صائب با اس ک ايش کردر کلمههام همار مضمور را چندین بار تكرار کرده اس .
تنگدسببای راسبب

سببازد نفببسِ کببورفاببار را

اببيچ ک تبباب از کسببع

ره مببیفزایببد مببار را
(صائبم )۵0/1 :1۵3۵

سازد مار را راهی که تنبگ افاباده اسب

تنگدسببای نفببس رادر حلقببۀ فرمببار کشببيد

راس

کجببرکی از مببار راه تنببگ بيببرکر مببیبببرد

تنگدسببای نفببس کببافر را مدببلمار مببیکنببد

(همارم)۳31/3 :1۵3۳
(همارم)13۳۵/۵ :1۵33
مببی شببود در تنگدسببای نفببس کجببرک مدبباقيم

راسببای در راه تنببگ از مببار ايببدا مببیشببود

هاااار از خااااون دل از رود گشااااتند باااااز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

برآماااااااد بااااااارین روزگاااااااار دراز

بااااه ساااایم و زر آمااااد سااااپه را نیاااااز

(همان)3 3 :
(همان) 9 /2 ،
سعدی نیز در گلستان ،بوستان وغزلیات ابیا ت مشترک دارد مانند بیت زیر که هم در بوستان است و هم در گلستان:
اگاااار فالااااه هاااار قطااااره ای در شاااادی

چاااو خااار مهاااره باااازار ازو هااار شااادی
(سعدی 39 : 73 ،و ) 2۳7

یا بیت زیر که هم در غزلیات است و هم در گلستان:
جور دشمن چه کناد گار نکشاد طالا

دوسات

گنج و مار و گل و خار و غام و شاادی باههاماناد
(همان 3۳ :و ) 11

ابیات زیر از حاف هم نمونههای خوبی هستند:
تااو خااود چااه لعبتاای ای شهسااوار شاایرینکااار

کااه توساانی چااو فلااک رام تازیانااۀ توساات

تااو خااود چااه لعبتاای ای شهسااوار شاایرینکااار

از نظاااری

(حاف )2 : 733 ،
کاااه در برابااار چشااامی و غایااا

(همان:

)7

گاه اقتباس از خویش به گونهای است که تصرف اندکی در مصراعهای مشابه میشود ،مانند ابیات زیر از سعدی:
عمر گویندم کاه اایع مایکنای باا خوبرویاان

وان کااه منظااوری ناادارد عماار ااایع ماایگااذارد

هر که معشاوقی نادارد عمار اایع مای گاذارد

همچنان ناهختاه باشاد هار کاه بار آتاش نجوشاد

هر که منظاوری نادارد عمار اایع مای گاذارد

اختیااار اینساات دریاااب ای کااه داری اختیاااری

بااه آب دیاادۀ خااونین نبشااته قصااه عشااق

نظاار بااه صاافحه اول مکاان کااه تااو باار توساات

(سعدی)332 : 73 ،
(همان)3۳۳ :
(همان)321 :
(همان)33 :
حاادی

عشااق چااه حاجاات کااه باار زبااان آری

باااه آب دیااادۀ خاااونین نبشاااته صاااورت حاااال
(همان) 79 :
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(همار)1۵1۵ :
زالار سيرس

هبر کبس مبینهبد انگشب

ببر

به گبرد راه گبردد بخب

چبور از مبار برگبردد

حرفم
(همار)1۵۷3 :
بببا راسبباار ببداکن صببائب شببگور نببدارد

مبببار االبببو رسبببيده ببببر گبببرد راه گبببردد
(همارم )31۵3/۵ :1۵3۷
ره اببيچکتبباب مببار بببيش

تنگدسببای نفببس را مببانع شببود از کجببرکی

مببیشببود از کسببع

تنگدسببای نفببس را در حلقببه فرمببار کشببد

کجببرکی را راه تنببگ از مببار مببیآرد بببرکر

(همارم )3۵۷3/۳ :1۵31
(همارم )31۷3/3 :1۵۷0
ا ابببراض منبببه ببببر کبببالم مبببن

چببور مببار اببا بببه راه نهببد کشبباه مببیشببود

انگشببب

هر که بر حرفم نهد انگش م ریزد ور ویش

کشاه گردد مار کجبرک چبور گبذارد ابا ببه راه

(همار)۵103 :
(همار)۵11۷ :
همين کارکرد را در موتيفهای «سيو ک کهدار» ک «حرص ک ايری» در غزل صائب میتوار مشاهد کرد.

 .16تشبیه تمثیل و تصویراثباتی
مدّ امیوم در مضامينی که شا ر میآفریندم در دم

اثبان نظر اس  .شا ر برای اقناع مخاطب از راههایی مبیرکد کبه رکنبدگار

ايشين آنها را اایكوب کردهاند ک قبول ام یافاهاند .تصاکیری را که شا ر با این مدّ امیورسانی ک ارائۀ احكام ادبی لبق مبیکنبد
تصاکیر اثباتی ناميدهاند (ر.ک :فاوحیم  .)30 :1۵13یكی از مدهترین کارکردهای تشبيه تمیيو در شعر صائب لق تصاکیر اثبباتی
ک مجدم کردر آنها در ذهن مخاطب اس
اثباتی نو ی معادلۀ ردمندانه اس
اندیشه اس  .تصویر اثباتی ثاب

تا به یاری آرم لذن حاصو از فهم ک ادراک را به واننبده طبا کبرده باشبد« .تصبویر

که بر اساس رابطۀ الانشينی ک همنشينی شكو میگيرد ک در بدم
اس

معنبی ک نظبمدهنبده ببه

ک تن به یک معنی کاحد میدهد ک منطق زبار ک الفاظ ببر آر سبيطره دارد» (همبار) .ابيبان

زیر از این منظر قابوتأمواند:
ببببود مبببالل ببببه مقبببدار مبببال هبببر کبببس را

بببه قببدر رکغببن ببود هببر چببراغ مببیسببوزد
(صائبم )11۵۷/۵ :1۵3۷

شورش مجنور یكی صد گش

از ز بم زببار

مببیکنببد مهميببزم اسبببب تنببد را بببدراهتبببر
(همارم )3331/۳ :1۵31

از صببم برکنببی اسبب

باببر صببم درکنببی

از واب حبذر مبی کنبد از گبرگ شببار ببيش
(همار)۳011 :

مبببیکنبببد آهدببباگی کوتبببه زببببار صبببم را

بببا نمببد دنببدار ز کببام مببار مببیآیببد بببرکر
(همارم )3331 /3 :1۵۷0

مببردم بببیدس ب کاببا را مرکبببی در کببار نيد ب

مببیرکد منببزل بببه منببزل البباده بببا افاببادگی
(همار)3۷13 :

بحث در تشبيه تمیيو ک کارکرد آر در غزل صائب تبریزی 1۵۵ /

 .17تشبیه تمثیل تلمیحی
در بر ی از انواع تشبيه تمیيو در دیوار صائبم مضامين به داساارها ک افدانههای معبرکف در آميخابه اسب  .اسبافاده از شخصبي هبای
داساارهای قرآر کریم ک مصالح ک مواد قصههای آشنا برای سا

مضمور یكی دیگر از شبيوههبای سبا
اس

اس  .این نوع از تشبيه تمیيو دارای تنو ی دکسویه اس م هم حكم

تشببيهان تمیيلبی صبائب

ک هم نيم نگاهی به افدانهم قصهم مابو یبا داسباانی کهبن .ببه

این نوع از تشبيهان تمیيلی میتوار تشبيه تمیيلی تلميحی نام داد .برای نمونه به ابيان زیر میتوار اشاره کرد.
چور بود دکل

میببرد تخب

داییم دشمنار گردند دکسب

سبليمار را هبوا ببر رکی دسب
(صائبم )311/3 :1۵3۳

یک دک سا

زکد از دنيببا سبببکرکحببار گرانببی مببیبرنببد

بار رکحاهلل به مریم ببيش نيدب
(همار)3۵۵ :

یوسف ز کنعار قعر چاهی ببيش نيدب

در غریبی مبی نمایبد بویش را حدبن غریبب

قدم

فكببر آب ک نببار بببرآکرد از حضببور دل مببرا

از بهشببب

دل اشببق چببه غببم از شببورش دکرار دارد؟

کشبببای نبببوح چبببه اندیشبببه زطوفبببار دارد؟

(همار)3۵۵ :
آکاره آدم از فریبببب دانبببه شبببد
(همارم )1113/۵ :1۵33
(همارم )130۵/۵ :1۵3۷
آب ضبببر نصبببيب سبببكندر نمبببیشبببود

ااینببببدگی بببببه زکر ميدّببببر نمببببیشببببود

(همار)303۳ :

 .18نتیجهگیری
در این تحقيقم به طور اص تشبيه تمیيو ک نحوز کاربرد آر در شعر صائب تبریزی بررسی شد .ناایجی که به دس

آمبد االمباالً

در ذیو آمده اس :
 .1یكی از برالداهترین کیژگیهای بالغی شعر صائب تبریزی تشبيه تمیيو اس .
.3

در تشبيهان تمیيلی در شعر صائبم دک سا اار ام یاف

میشود؛ یكی تشبيه تمیيو نيمهفشبرده ک یكبی تشببيه تمیيبو

فشرده یا همار اسلوب معادله.
.۵

1

تشبيه تمیيو گدارده که در نقد ادبی از آر به اليگوری تعبير میکنندم در شعر صبائب دیبده نمبیشبود؛ زیبرا سباح
آفرینش چنين تشبيهی رکای های داساانی اس  .از آنجا که شعر صائب ميو به تکبي

داردم نمیتوار اناظار داشب

کبه در

آر اليگوری یا همار تشبيه تمیيو گدارده شكو بگيرد.
.۵

در تعدد تشبيه تمیيلی با سا اار نيمهفشرده ک فشرده باید گف

که صائب بيشار ميو ببه سبا

تشببيه تمیيبو فشبرده

داشاه اس  .در این نمونههام رب منطقی اساواری بين دک مصرع برقرار اس م کلی رابطۀ دساوری ميار آنها دیده نمیشود.
.۳

از نظر دساوری ک بالغیم فراکانی تشبيهان تمیيلی به ترتيب ابادا در المالن بریم آنگاه در المالن انشبایبی اسب .
بيشارین بخش المالن انشایی در تشبيهان تمیيلی در غزل صائب مربوط به اسافهام انكاری اس .

.3

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

. allegory

1
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ردیف ک قافيۀ شعر به سا

.۷

تشبيه تمیيلی مخصوصاً تشبيه تمیيلی فشرده رب مداقيم دارد .آنجا که ردیبف یبا قافيبه

افعال امر ک نهی هداندم غالباً تشبيه تمیيلی آفریده نمیشودم کلی آنجا که افعال ربطی ک تبام در محبو ردیبف ک قافيبه قبرار
میگيرند ک از نظر بالغی المالن بری کالود دارندم تشبيه تمیيو بديار آسارتر آفریده میشود.
حكم های مندرج در مدّ اها اغلب حكم های ام هداند .بدیهيان ک مدلمان امور حياتی ک االاما ی بيش از همه

.1

مورد تواله شا ر بودهاند.
مضامين تكراری در تشبيهان تمیيلی صائب دیده میشود ک این نشار میدهد که کی ابادا مضمور را مییافاهم آنگاه آر

.1

را در قاب کلمان میریخاه اس  .از همين رکیم شعر صائب را بایبد شبعری کوششبی ک سبازهمنبد ببه حدباب آکردم نبه
الوششی ک الوهری.
تصاکیر اثباتی محصول نهایی تشبيه تمیيو در شعر صائباند .اک با این تصاکیرم در ای اسباداللگبری ک اقنباع مخاطبب

.10

ویش اس .
بر ی از تمیيوهای صائب با اسافاده از ناصر ک شخصي های داساارهام افدانهها ک حكایان معرکف سا اه شبدهانبد

.11

که به آنها نام تشبيه تمیيو تلميحی دادیم.
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 .30سياسیم محمد .)1۵11( .سبک اصفهانی ک تمیيو در شعر صائب ک شا رار صر صبفویم تهبرار :بنيباد موقوفبان دکابر
محمود افشار.
 .31شبلی نعمانی .)1۵31( .شعرالعجمم ترالمۀ سيدمحمدتقی فخر دا ی گيالنیم ج۵م

۵م تهرار :دنيای کااب.

 .33شرفالدین حدنبن محمد رامی تبریزی .)1۵1۵( .حقایقالحدائقم تصحيح محمدکاظم امامم تهرار :موسدبه اناشباران ک
چاپ دانشگاه تهرار.
 .3۵شفيعی کدکنیم محمدرضا1۵33( .الف) .شا ر آینههام تهرار :آگاه.
 .3۵بببببببببببببببببببببببب 1۵33( .ب) .صور يال در شعر فارسیم

۵م تهرار :آگاه.

 .3۳شمسالعلمای گرکانیم محمدحدين .)1۵۷۷( .ابدعالبدایعم به اهامام حدين العفریم با مقدمه الليو تجليوم تبریز :احرار.
 .33شمس قيس رازیم محمدبن قيس .)1۵1۷( .المعجم فی معایير اشعارالعجمم به کوشش سيرکس شميدام تهرار :فردکسی.
 .3۷شميدام سيرکس .)1۵۷1( .بيارم

1م تهرار :فردکس.

 .31صائب تبریزیم ميرزا محمد لی 1۵3۵( .تا  .)1۵۷0دیوار صائبم  3مجلّدم به کوشش محمبد قهرمبارم تهبرار :لمبی ک
فرهنگی.

 .31طالبيارم یحيی .)1۵۷1-1۵۷۷( .تشبيه تمیيو در شعر منوچهریم فصلنامۀ دانشكدز ادبيان ک لوم اندانی دانشبگاه شبهيد
باهنر کرمارم دکرز الدید زمداار  1۵۷۷ک بهار  1۵۷1شمارز ۵ک۳م ص

.11-۷3

 .۵0فاوحیم محمود .)1۵۷1( .نقد يالم نقد ادبی در سبک هندیم تهرار :رکزگار

 .۵1بببببببببببببب  .)1۵13( .بالغ

تصویرم تهرار :دسخن.

 .۵3فردکسیم ابوالقاسم .)1۵1۵( .شاهنامهم بر اایۀ چاپ مدكوم  3مجلّدم تهرار :هرمس.
 .۵۵فشارکیم محمد .)1۵۷0( .نگاهی به بيار ک بعضی تأليفان معاصرار در این فنم فصلنامه تحقيقان اسبالمیم سبال ششبمم
شماره 1ک 3بهار ک تابداار 1۵۷0م ص

.۵1۵-۵30

 .۵۵کاشفیم کمالالدین حدينبن لی .)1۵13( .بدایعاالفكار فی صبنایعاالشبعارم کیراسباه ک گبزاردز ميبرالاللالدین کزازی.
تهرار :مرکز.
 .۵۳کریمی فردم غالمرضا .)1۵1۷( .تشبيه تمیيو در قرآر از نگاه زمخشریم نشریه ادب ک زبار فارسبیم دانشبكده ادبيبان ک
لوم اندانی دانشگاه شهيد باهنر کرمارم شماره  3۵ص
 .۵3مرتضاییم الواد .)1۵10( .تمیيوم تصویر یا صنع
اصفهار)م زمداار 1۵10م شماره اياای 13م ص

.3۷0-3۳۷

ببدیعی؟م فصبلنامۀ ابژکهش هبای زببار ک ادبيبان فارسبی (دانشبگاه
.۵1-31

 / 1۵3فنور ادبیم سال هشامم شماره3م (اياای )1۳تابداار1۵1۳

 .۵۷منوچهری دامغانی .)1۵3۵( .دیوار منوچهری دامغانیم به کوشش محمد دبيرسياقیم

۳م تهرار :زکار.

 .۵1نورکزیم الهار بخش .)1۵1۵( .بحث ک اژکهشی دیگر در سه مطلب بيانی اساعاره کناییم تبعيه ک تشبيه تمیيوم فصبلنامۀ
زبار ک ادبيان فارسی دانشگاه آزاد اسالمی کاحد اراکم اایيز  - 1۵1۵شماره ۵م ص

.۵۵-11

 .۵1یاسينیم حدن .)1۵1۵( .یگانههای چندگانه (نگاهی به مباحث تشبيه مرکببم اسبلوب معادلبهم تمیيبو ک ارسبال میبو در
کااب آرایههای ادبی)م رشد آموزش زبار ک ادب فارسیم اایيز 1۵1۵م شماره  ۷1ص

.3۵-30

