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چکیده
هدف مقالۀ حاضر آن است که پس از اثبات فقدان ارزش هنری تشبیهات قریبب و لبمور رفبع قراببت از
آنها ،با استناد به کتابهای بیان فارسی از آغاز تا امروز ،موجبات ابتذال و قرابت تشبیهات را بررسی کند
و تشبیهاتی از قبیل مشروط و تفضیل و مضمر و معکوس و بلیغ را که در کتابهای یادشبده ببرای رفبع
ابتذال از اینگونه تشبیهات اندیشیده شده ،تجمیه و تحلیل کند .در این مسیر ،مؤلف نخست سابقۀ طبر
موضوع را در کتب بیان فارسی نشان داده و سپس با روشن ساختن مفهور تشبیه غریب و تشبیه قریبب،
اسباب قرابت تشبیه و وجوه غرابت تشبیه را با عناوین «غرابت اصلی و غرابت عارضی» بررسبیده و آرای
کتب بیانی را دربارۀ این موضوع نقد کرده و در ادامه به تشریح جمئیات شگردهایی پرداخته که تشبیهات
را از ابتذال و قرابت رهایی میبخشند و به پندارخیمی و بالغت آنها کمک مبیکننبد و در تشبریح هبر
کدار از روشهای یادشده ،کوشیدهاست تا دیدگاههای کتب مرتبط را نقد کند و صحت و سبق آنهبا را
بررسی کند و در پایان بحث ،شگرد ناگفتۀ دیگری را تحت عنوان «تشبیه مقید» برای رفع ابتذال تشببیه
پیشنهاد دادهاست.
واژههای کلیدی :تشبیه قریب ،تشبیه بعید ،وجوه قرابت تشبیه ،وجوه غرابت تشبیه.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mgolchin@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تشبیه همچون دیگر فراوردههای زبانی ،پس از تولد ،روزگاری کوتاه یا دراز میزید و پس
از مدتی رنگ میبازد و از فهرست تشبیهات معمبول و مللبوب خبار مبیشبود« .مبر
تشبیهات زمانی فرامیرسد که به صورت مکرر در عرصۀ ادبیات به کار رفتبه و تبازگی خبود را از

دست داده باشد» (کمازی .)10 :1031 ،از برخی منابع کهن چنین برمیآید که این تکرارهبا در
زمانهای پیشین بسیار معمول و رایج و حتی ضروری بودهاست؛ برای نمونه ،در بخشی از
کتاب انیسالعشاق ب که در قرن هشت به دست شرفالدین رامی تبریمی نوشته شده و در
آن تشبیهات و استعارات مربوط به اندارهای معشوق در سرودههای شباعران فارسبیسبرا
استخرا و گردآوری شدهاست ب میخوانی :
اما بعد ،بدان که صورت و پیکر و شکل و شمایل ،سراپای وجود است و چون متصرفانِ
ابدان در آینۀ اعتدال کمالِ حُسن از تناسب اعضا مشاهده کردهاند ...و بسیار از اینجبا در
غلطاند که به تقلیدِ جواهرِ این معنی در سلکِ بیان آوردهاند و حق را در مرکم خود قبرار
نداده و خود را بر ارباب نظ ترجیح نهاده ،غافل از آنکه هر جبا لبب را ببه لعبل تشببیه
کنند ،باید که دهان را به دُر گوهر نسبت نمایند (رامی تبریمی.)11 :1021 ،

اینگونه استنباط میکنی که تشبیهات و استعارات انبدارهبای معشبوق ،محبدود ببه
مواردی است که در کتاب ممبور از آن یاد شده و شباعران حبق ندارنبد ببر آنهبا چیبمی
بیفمایند؛ یا وقتی میبینی که نظامی عروضی ( )13 :1032در چهارمقاله ،شاعران را در ایبار
شباب به یادگیری بیست همار بیت از اشعار متقدمان و پیش چش داشتن ده همار کلمه از
آثار متأخران و خواندن دیوانهای استادان ترغیب میکند ،معلور مبیشبود کبه اسبتعمال
الگوهای شعری ،سنت رایجی در بین اهل ادب بودهاست؛ سنتی که در ادوار بعد منجر ببه
کلیشهای و نخنما شدن صور خیال شد و متضمن ماللت شعر و بیاقبالی به آنها میشود.
بنابراین ،شاعران برجسته ،در تکاپو برای جلب اذهان مشبکلپسبند و جلبوگیری از افبول
ارزش هنری آثارشان ،یا مجبور به خلق تشبیهات جدید میشدند یا به صرافت میافتادنبد
که در تشبیهات موجود و تکراری ،تصرفاتی به ه رسانند و بار دیگر آنها را در شعرشان
به کار گیرند؛ برای نمونه ،حافظ هنگار مواجهه با چنین تشبیهاتی ،آن را به صورت تشبیه
مضمر و تفضیل به کار بردهاست ،مثالً در تشبیه تکراری «چش به نرگس» ،مانند فردوسی
( )113 :1031نمیگوید «دو چشمش به سان دو نرگس به باغ» ،بلکه میگوید:
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گشت بیمار که چون چش تو گردد نرگس

شیوۀ تو نشدش حاصل و بیمبار بمانبد
(حافظ)150 :1030 ،

یا در صورت استفاده از تشبیه پربسامدِ «قامت معشوق به سرو» و «چهرۀ وی ببه مباه»
چنین داد سخن میدهد:
کافر مبیناد ،این غب کبه دیبده اسبت

از قامتبببت سبببرو ،از عارضبببت مببباه
(همان)022 :

این راهکار دور ،یعنی دستکاری تشبیهات مرسور و غرابت بخشیدن به آنها ،روشبی
است که غالب سخنوران برجستهای که از پس شاعران ادوار نخست آمدهاند و نباگمیر ببه
استفاده از پندارها و تشبیهات پیشینیان بودهاند ،بدان تمسّک جسته و با اتخاذ شبگردهای
متنوعی ،درصدد برآمدهاند که در عین استفاده از پندارها و تشبیهات مرسبور پیشبینیان ،از
تقلیل ارزش هنر خود نیم جلوگیری کنند.
 .2سابقۀ تحقیق
از میببان کتببب بیببانی فارسببی ،ایببن تقسببی بنببدی در هببی یببک از کتببب متقببدر ماننببد
ترجمانالبالغه ،حبدائقالسبحر ،المعجب  ،حبدائقالحقبایق ،دقبایقالشبعر ،ببدایعاالفکبار،
بدایعالصنایع و حتی کتب متأخر مانند مدار البالغه و بیان شمیسا ملر نشدهاست و فقط

در تعدادی از کتب بیانی معاصر مانند درراالدب ،هنجار گفتار ،معال البالغه ،معانی و بیبان
آهنی ،بیان کمازی ،معانی و بیان تجلیل ،معانی و بیان همایی ،بیان رنجببر و اثبر قبدیمیِ
انوارالبالغه با عنوان مستقلی مورد اشاره و بررسی قرار گرفتبهاسبت .از ایبن منظبر ،قبدما
تشبیه را به دو دستۀ «قریبِ مبتذل» و «بعیدِ غریب» تقسی بندی کردهاند.
 .0تشبیه قریبِ مبتذل
تشبیهی است که وجهشبه در آن به خاطر هر احبدی رسبد (مازنبدرانی)211 :1031 ،؛ یعنبی
وجهشبه چنان آشکار و شناختهشده باشد که ذهن بدون هی تالشی به آسبانی ببدان پبی
ببرد .بدیهی است که این نوع تشبیه ،رنگباخته و بیفروغ خواهد ببود؛ زیبرا خواننبده یبا
شنونده را به شگفتی و درنگ برنمیانگیمد ،مانند تشبیه چهبرۀ خنبدان ببه گبل ،و چشب
اشکبار به ابر در بیت زیر از مسعود سعد سلمان (:)131 :1012
روی او هبمبچبو گببل همبیخنببدد

چشبب مببن هبببمچو ابببر مببیبببارد
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ظهور وجهشبه که موجبات ابتذال تشبیه را فراه میآورد ،ناشی از دو چیم دانسته شدهاست:
اول آنکه وجهشبه ،امر واحد اجمالی باشد ،مثل تشبیه زلف به شب در سبیاهی و تشببیه
ابرو به کمان در انحنا .دور آنکه وجهشبه قلیلالتفصیل باشد و حضور مشبهببه در ذهبن
غلبه داشته باشد ،خواه غلبۀ حضور مشبهبه به واسلۀ اینکه در دسترس حبواس ببوده و
اشخاص کراراً بدان برخورد کرده و آن را احساس میکنند ،مانند تشبیه خورشید به آینۀ
صافی در گردی و روشنی ،و خواه غالبالحضور بودن مشبهبه در ذهن در موقبع حضبور
مشبه ،مانند تشبیه سبوی کوچک به کوزه در مقدار و شکل (رجایی.)233 :1031 ،

به نظر نگارندگان ،نکتۀ مهمی که در کتب بالغت مغفول مانده ،ببیتبوجهی علمبای
بالغت به تأثیر طرفین تشبیه در ابتذال یا غرابت تشبیه است؛ بدین معنی که در همۀ آثار
بالغی ،ابتذال یا غرابت تشبیه به وضو یا عدر وضو «وجهشبه» تعلیق شدهاسبت ،حبال
آنکه استعمال بیش از حد «مشبه و مشبهبهِ» خاصی در وجهشببه مخصوصبی نیبم موجبب
شناختگی وجهشبه و ابتذال آن میشود؛ برای نمونه ابتذال تشبیه چش به نرگس فقط ببه
دلیل آشکار بودن وجهشبه آن نیست ،بلکه تکرار مشبه و مشبهبه یادشده برای اشاره به آن
وجهشبه ،دلیل اصلی قرابت و ابتذال تشبیه است ،یا در تشبیه صورت زیبا ببه گبل سبر ،
تکرار استعمال همین مشبه و مشبهبه ببرای اشباره ببه زیببایی مشببه ،سببب ابتبذال آن
شدهاست و اگر برای القای همین وجهشبه (زیببایی) ،صورت زیبا مبثالً ببه ببرف کوهسبار
تشبیه میشد ب با وجود وضو وجهشبه ب چون کاربرد آن نبادر و قلیبلاالسبتعمال اسبت،
تشبیه مبتذلی شمرده نمیشد .البته نمیتوان تأثیر وجهشبه را در ابتذال یبا غراببت تشببیه
انکار کرد ،چنانکه اگر از یک مشبه و مشبهبه تکراری و فرسوده برای اشاره ببه وجبهشببه
نادری استفاده شود ،باز ه غرابت حاصل شده و تشبیه از ابتذال رهبا خواهبد شبد؛ ببرای
مثال اگر زید را به شیر تشبیه کنی ولی وجهشبه موردنظرمان «بوی ببد دهبان شبیر» یبا
«یالدار بودن آن» باشد ،نه «توان و دالوریاش» ،تشبیه ،واجد غرابت شده و از عیب ابتذال
مبرا خواهد ماند .با توجه به همین توضیح شاید بتوان «تغییر وجهشبه در طرفین تکبراری»
را نیم یکی از شیوههای رفع ابتذال تشبیه به شمار آورد؛ روشی که در کتابهبای بالغبت
اشارهای بدان نشدهاست.
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دربارۀ تسمیۀ اینگونه از تشبیه ،در کتب فارسی از هر دو عنبوانِ «قریبب» و «مبتبذل»
استفاده شده و گاه با ترکیب علفی «قریب و مبتذل» از آن یاد شده ،ولی در کتب عربی،
«قریبِ مبتذل» به کار رفتهاست .به نظر میرسد این نامگذاری در کتبب عرببی ،نباظر ببه
رابلۀ طولیِ اصلال ِ قریب و مبتذل باشد ،بدین نحو که اگر وجهشبهِ تشببیهی ،قریبب و
نمدیک به ذهن باشد ،منجر به ابتذال و بیارزشی آن میشبود .در واقبع ،عنبوانِ «قریبب»
ناظر به ظهور و وضو وجهشبه است ،ولی اصلال ِ «مبتذل» نتیجۀ قرابت است و راجع به
تکراری و پیشپاافتاده و بیارزش بودن چنین تشبیهی است .البته ایبن توجیهبات درببارۀ
«تشبیه بعید یا غریب» موضوعیت ندارد؛ چراکه هر دو عنوانِ «بعیبد» و «غریبب» ببه یبک
مفهور اشاره دارند و ناظر به بُعد و خفا و عدر ظهور وجهشبه هسبتند؛ بنبابراین مبیتبوان
آنها را ،ه به صورت ترکیب علفی آورد و ه به صورت ترکیب وصفی ،اما برای رعایت
اصل هماهنگی در وضع اصلالحات ،بهتر است بهتبعِ عنوانِ «قریبِ مبتذل» ،در این مورد
نیم از عنوان «بعیدِ غریب» استفاده کرد.
 .1تشبیه بعیدِ غریب
تشبیهی است که براثر خفا و عدر ظهور وجهشبه در بادی نظر ،انتقال از مشبه به مشبهببه
حاصل نشود مگر با تأمل و دقت (رجایی)235 :1031 ،؛ به عبارت سادهتر ،تشبیهی است کبه
وجهشبه در آن دور و ناشناخته و دیریاب باشد و ذهن به دشواری و با تالش و ژرفکاوی
بتواند آن را دریابد .همین برانگیختن ذهن مخاطب به درنگ و تالش و شریک ساختن او
در آفرینش هنری ،سبب ارزش زیباییشناختی این نوع تشبیه میشود.
عالمه همایی ( )112 :1030اسباب غرابت تشبیه را در دو شکل «غرابت اصبلی ،غراببت
عارضی» دستهبندی کرده و آن دو را اینگونه توضیح دادهاست:
مراد از غرابت اصلی آن است که رابلۀ بین مشبه و مشبهبه یعنی وجهشبه اصبالً دور
از ذهن عامه باشد ،و غرابت عارضی آن است که وجهشبه ذاتاً چندان غرابتی ندارد اما
متکل به واسلۀ بعض تصرفات آن را به حالت بعید غریب درآوردهاست.

باوجوداین ،وی وجوه غرابت اصلی را تشریح نکردهاست .با استناد به دیگر کتب بیبان،
میتوان وجوه غرابت اصلی را به شکلهای زیر تقسی کرد:
« .1زمانیکه وجهشبه ،مرکب از چند چیم باشد و کثیرالتفصیل باشد و هرچند ترکیب بیشتر باشبد،
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غرابت زیادتر میشود؛ خواه ترکیب عقلی باشد یا خیبالی» (تقبوی)133 :1013 ،؛ ببرای نمونبه در
بیت زیر از خاقانی (:)110 :1031
بلبله کبکی است خون گرفته به منقبار

کبببم دهبببنش نالبببۀ حمبببار برآمبببد

بلبله (تُنگ لولهدار شراب) که شراب سر از دهانۀ تنگ آن با صدایی بیرون میریمد ،به
کبکی تشبیه شدهاست که خون از نوکش میچکد و مثل کبوتران ناله برمبیآورد .ببدیهی
است وجهشبه این تشبیه ،پیچیده و مرکب از اجمای بسیاری اسبت کبه درک آن نیازمنبد
تالش بسیار ذهنی است.
 .2دو طرف تشبیه (مشبه و مشبهبه) با همدیگر پیوند و سازگاری نداشته باشبند یبا
پیوند دوری داشته باشند (تقوی133 :1013 ،ب)133؛ برای مثال در بیت زیر:
تا غُم بخبل آمبده گبرد نشبابور کبرر

من به شهرستان عملت خان و مان آوردهار
(خاقانی)011 :1031 ،

و معلور است که بخل با غُم و کرر با نشابور بدون اعتبار تشبیه ،مناسبتی ندارند.
 .0حضور مشبهبه مللقاً در ذهن نادر باشد ،یعنی مشبهبه دور و ناشناخته باشد که این
ناشناختگی یا بهسبب نادرالوقوع بودن آن است مثل تشبیه خورشید به آیینهای که در
کف شخص شل باشد که مشاهدۀ این مشبهبه برای برخبی از مبردر در مبدت عمبر
ممکن است اصالً اتفاق نیفتد و یبا ببه جهبتِ وهمبی ببودن مشببهببه اسبت مثبل
دندانهای غول (رجایی.)230 :1031 ،

ابیات زیر ،نمونههایی از این مورد هستند:
ببباده گبر جبانِ حبور شببد شبایبببد

ز آنکبه انبگبور دیبدۀ حبور اسببببت
(مسعود سعد)10 :1012 ،

در سبیبن ببۀ م ببا ،خبی ببال زلبفببببت

طبوبببی اسببت در آتببش جبهبنبب
(خاقانی)111 :1031 ،

غیر از این سه شیوه که تحت عنوان وجوه غرابت اصلی از آنها یاد شد ،ترفندهای دیگری
هستند که به وسیلۀ آنها تشبیه قریب و مبتذل به تشبیه غریب ببدل مبیشبود و از آنهبا ببا
عنوان «علل غرابت عارضی» یاد میشود؛ در ادامه ،به شر و بررسی آنها پرداختهای .
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 .1شیوههای رفع ابتذال تشبیه
در کتب بالغت ،برای پرهیم از ابتذال و فرسودگی وجهشبه ،روشهایی برشبمردهانبد کبه
سخنور با به کاربستن آنها ،به تشبیهات قریبب و مبتبذل ،غراببت عارضبی مبیبخشبد.
روش های پیشنهادی این آثار در مجموع عبارتاند از :تشبیه مجمل ،تشبیه مؤکد ،تشببیه
بلیغ ،تشبیه مشروط ،تشبیه تفضیل ،تشبیه معکوس ،تشبیه مقلوب ،تشبیه مضبمر ،تشببیه
جمع ،استلراف تشبیه ،تشبیه وهمی ،تشبیه خیالی.
ناگفته نماند که همۀ روشهای یادشده در حبوزۀ تشببیه «مفبرد ببه مفبرد» هسبتند و
تشبیهات «مرکب به مرکب» به لحاظ ساختار و کیفیت تشکیل ،ببه گونبهای هسبتند کبه
وجهشبه آنها در نهایتِ تفصیل است و نظر به اینکه «هرچه تفصیل و ترکیب بیشتر باشد،
بُعد و غرابت زیادتر میشود» (مازنبدرانی ،)211 :1031 ،اینگونه تشببیهات ذاتباً بعیبدِ غریبب
هستند و طییعتاً نمیتوانند در بحث شیوههای عارضیِ غرابتبخشی ملر شوند.
در مقار نقد این روشها باید گفت روشهای «استلراف مشببه» و «تشببیه وهمبی» و
«تشبیه خیالی» را ب که فقط شمیسا پیشنهاد کردهاست ب نمبیتبوان جبمو شبگردهای نبو
کردن تشبیه دانست ،زیرا این سه روش ،تمهیداتی هستند برای ساختن تشببیهات غریبب
نوظهور که از تعریف تشبیه غریب در کتب بیان استنباط شبدهانبد ،ولبی دیگبر شبگردها،
دستاویمهایی هستند برای بازسازی و ترمی چهرۀ فرسودۀ تشببیهات قریبب و مبتبذل ببا
دستکاری در ساختار ارائۀ آن تشبیهات .بنابراین ،از میان روشهبای پیشنهادشبده ،فقبط
«روشهای عارضی رفع ابتذال تشبیه» را تشریح کردهای .
1ب .1تشبیه مُجمل
«تشبیهی است که وجهشبه مذکور نبوده باشد» (مازندرانی .)212 :1031 ،گاه سبخنوران ببه ایبن
دلیل وجهشبه را ذکر نمیکنند که آن را شبناختهشبده و آشبکار مبیداننبد ،و گباه ببرای
برانگیختن حس کنجکاوی خواننده و شگفت و پندارخیم کردن تشبیه خود؛ برای نمونه در
بیت زیر از رودکی (:)30 :1031
شد آن زمانه که رویش بهسان دیبا بود

شد آن زمانه که مویش بهسان قلبران ببود

در تشبیهِ روی به دیبا و موی به قلران ،وجهشبه ذکر نشدهاست چراکبه ببه ترتیبب،
گلگونی و سرخی در تشبیه اول ،و سیاهی در تشبیه دور ،وجهشبههای آشکاری هستند.
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طبق تئوری تشبیه ،وجهشبه و ادات تشبیه ارکان فرعی تشبیه هستند و قابلیت حبذف
شدن را دارند؛ زیرا ذکر وجهشبه موجب کاهش خیالانگیمی کالر میشبود (شمیسبا:1033 ،

 ،)13که هدف غایی علور بیانی و از جمله تشبیه است ،و با حذف وجهشبه ،ذهبن و خیبال
مخاطب چندان فعالیتی برای درک وجه یا وجوه اشتراک نمیکند و در نتیجه نوعی حالبت
پختهخواری به ذهن دست میدهد (علویمقدر و اشرفزاده .)33 :1032 ،به عبارت دیگر ،ذکبر
وجهشبه ،سبب محدود شدن دایرۀ خیال میشود و ذهن را از تکاپو بازمیدارد؛ برای نمونه،
اگر گفته شود «زید در دالوری مانند شیر است» ،وجهشبه به همان یک صبفتِ «دالوری»
تقلیل داده شده ،اما اگر گفته شود «زید مانند شیر است» ،دست خواننبده ببرای تخییبل و
یافتن وجه یا وجوه شبه دیگر باز گذاشته میشود ،زیرا «شیر» صفات مثبت دیگری نیم دارد
که میتواند به مشبه نسبت داده شود .از همین روست که «حذف وجهشبه از کالر» یکبی
از شگردهای غرابت بخشیدن و دیریاب کردن تشبیه ،شمرده شدهاست.
1ب .2تشبیه مؤکد (= استوار)
«تشبیهی است که ادات تشبیه در آن محذوف بوده باشد» (مازندرانی« .)213 :1031 ،بالغتنویسان
عرب ،این نوع را مُضمر یا مُضمراالدات نیم خواندهاند؛ یعنی تشبیهی که ادات در آن نیامده باشبد
و باز همین تشبیه مُضمر را به چندین دسته تقسی کردهاند» (شفیعی کدکنی.)11 :1032 ،

شفیعی کدکنی دربارۀ ارزش حذف ادات تشبیه به نکتبهای اشباره کبرده کبه ببه نظبر
میرسد کمازی نیم در راستای همین استدالل« ،ستردن مانواژ :ادات تشبیه» را یکی دیگبر
از روشهای رفع قرابت تشبیه دانستهاست .وی در بخش تقسی بندی تشبیه ،به اعتبار ذکر
یا حذف ادات تشبیه مینویسد:
آنچه به ذهن نگارنده میرسد و تکامل ادبیات هر زبان گواه آن است ،این اسبت کبه
حذف ادات که اندک اندک تشبیه را به استعاره نمدیک میکنبد ،عباملی اسبت ببرای
پرتأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه؛ زیرا غرض اصلی از تشبیه «عینیت بخشیدن»
به دو چیمی است که «غیریت» دارند و چون ادات حبذف شبود ،عینیبت ببه صبورت
محسوستر و دقیقتری نمایانده میشود و آمدن ادات عاملی برای اثبات غیریبت دو
چیم است که از احساس وحدت ب که حاصل کوشبش ذهبن و خیبال شباعر اسبت ب
میکاهد .ضمن آنکه ذکر ادات ،فعالیت ذهن را برای برقبرار کبردن ارتبباط میبان دو
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سوی تشبیه ک میکند و این کمیِ فعالیت ذهن باعث میشبود کبه پبس از کشبف
ارتباط ،لذت چندانی نبرد (همان.)11 :

مثالهایی برای تشبیه مؤکد:
ببه زیبر انبدرش بباره غبرنبدهشبیبری

به دسبت انبدرش ،نیمه پیچنبدهمباری
(مسعود سعد)120 :1012 ،

عشق داغی است که تا مر

نیاید ،نرود

هرکه بر چهره از این داغ ،نشبانی دارد
(سعدی)131 :1035 ،

1ب .0تشبیه بلیغ
«تشبیهی است که در آن وجهشبه و ادات تشبیه هر دو حذف شده باشند» (همبایی .)111 :1030 ،برخبی
از کتب بالغی ،این نوع تشبیه را مستقالً تحت عنوان «بلیغ» نیاوردهاند و فقط نوع اضافی آن را
از تقسیمات مؤکد شمردهاند؛ نظیر معال البالغه ،معانی و بیان آهنی ،هنجار گفتار.
تشبیه بلیغ ،از نظر تئوری ادبی ،رساترین و زیباترین شکل تشبیه اسبت؛ چراکبه ادعبای
همانندی و عینیت بین مشبه و مشبهبه ،از تشبیه مجمل و مؤکبد نیبم قبویتبر اسبت،
تاجاییکه از قدی بین محققان اختالف بود که ایبن مبورد تشببیه اسبت یبا اسبتعاره و
معتقدین به استعاره چنین استدالل کردهاند که در اینگونه تشبیهات «ادعای یکسبانی و
یگانگیِ» طرفین ملر است نه «ادعای همانندی و اشتراک» آنها (شمیسا.)30 :1033 ،
شمیسا (همان113 :ب )113در این مورد ،تمثیلِ بجایی میآورد و میگوید« :تشبیه ،یکی از
ابمارهای نقاشی در کالر و به اصلال  ،تصویری کبردن شبعر اسبت و لبذا بهتبر اسبت کبه اثبر
قل موی نقاشی بر تابلو نماند .با حذف ادات و وجهشبه کمک میکنی تا خواننده فراموش کند که

با تشبیه و در نتیجه با صناعت و کذب سروکار دارد» .
با توجه به اینکه حذف هر کدار از ارکان فرعی ب یعنی وجهشبه و ادات تشبیه ب موجب
دیریابی و غرابت تشبیه می شود ،بدیهی است که حذف هر دو رکن از تشبیه تبا چبه حبد
میتواند بُعد و غرابت آن را افمایش دهد و از همین رو تشبیه بلیغ که با حذف هر دو رکن
یادشده ساخته میشود ،به طریق اولی از دو نوعِ مجمل و مؤکد صالحیت بیشبتری ببرای
غرابتبخشی به تشبیهات قریب پیدا میکند .این نوع تشبیه از لحاظ شکل به دو صبورت
ظاهر میشود :اضافی ،غیراضافی (اسنادی).
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1ب0ب .1تشبیه بلیغ اضافی 
در دستور ،به این نوع تشبیه« ،اضافۀ تشبیهی» نیم گفته میشود ،که مشبه به مشبهببه یبا
برعکس اضافه میشود؛ مانند:
شبببی زیببت فکببرت همببی سببوخت

چبببببراغ ببالغبببببت ببیبببببفروخت

در مصراع اول« ،فکرت» مشبه و «زیت» مشبهبه ،و در مصراع دور« ،بالغبت» مشببه و
«چراغ» مشبهبه است.
از توضیحات اغلب کتابهای بیانی فارسی چنین برمیآید که تشبیهات اضافی همواره
بلیغاند؛ مثالً شمیسا ( )113 :1033در خالل مبحث «اضافۀ تشبیهی» میگوید« :تشبیهی است
که در آن مشبه و مشبهبه به ه اضافه شده باشبند و در ایبن صبورت ادات تشببیه و وجبهشببه
محذوف است .به اصلال عل بیان ،تشبیه ،ه مجمل است و ه مؤکد .به این گونه تشببیه در
عل بیان ،تشبیه بلیغ میگویند».

ثروتیان (11 :1015ب )13نیم اضافۀ تشبیهی را به اعتبار حذف وجهشبه و ادات تشبیه جمو
تشبیهات بلیغ شمرده و مثالهای بسیاری برای آن ذکر کردهاست .یکی از شواهد وی بیت
زیر از ناصرخسرو است:
ببببه آب پنبببد بایبببد شسبببت دل را

چو سالت برگذشت از شصبت و از انبد

در این بیبت ،اضبافۀ تشببیهیِ «آب پنبد» از گونبۀ بلیبغ نیسبت چبون وجبهشببه آن،
یعنی«شستن دل» ،ذکر شدهاست .این ایراد بر بعضی از مثالهای دیگر وی نیم وارد است.
به هر روی ،بهرغ باور این دسته از ادبا ،میتوان در شعر فارسی به نمونههای منظبور
و منثور بسیاری اشاره کرد که در بستر یک مصراع یبا بیبت یبا جملبه ،همبراه ببا اضبافۀ
تشبیهی ،وجهشبه نیم ذکر شدهاست؛ مانند نمونههای زیر:
ببه کبافبور عبملبت خبنک شد دل من

سبمد گبر ز مُبشک عمل شب نبدارر
(خاقانی)011 :1031 ،

در بیت باال« ،کافور عملت» اضافۀ تشبیهی و «خنک کردن دل» وجهشبه است.
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خمبوش

رح کن بر جان خود ،پرهیم کن از تیبر مبا
(حافظ)102 :1030 ،

در بیت باال نیم «تیر آه» اضافۀ تشبیهی و «گذشتن از گردون» وجهشبه است.
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1ب0ب .2تشبیه بلیغ غیراضافی (اسنادی)

در این نوع از تشبیه بلیغ ،مشبه و مشبهبه به همدیگر اضافه نمیشوند ،بلکه حالت اسنادی
پیدا میکنند؛ یعنی مشبهبه از لحاظ دستوری مسند واقع میشود؛ مانند:
مباه نبو را نبیبمبۀ قبنبدیبل عیسی یافته 
مشبه

دجبلبه را پببرحبلقۀ زنجیر ملران دیدهاند

مشبهبه

مبیازار عببامببی بببه یبک خبردلبه

(خاقانی)113 :1031 ،

کبه سللان شبان است و عامی گله
مشبه

مشبهبه

مشبه مشبهبه

(سعدی)200 :1035 ،

1ب .1تشبیه مشروط (شرطی)
رادویانی ( )111 :1030در ترجمانالبالغه در تعریف این نوع تشبیه میگوید« :چون شاعر چیمی
را به چیمی تشبیه کند به شرط و گوید ار چنان بودی ،چنین ببودی و ماننبد وی[ ،ایبن عمبل راا از

جملۀ بالغت دارند و منلقیان این قیاس را شرطی خوانند»؛ چنانکه عنصری ( )001 :1010گوید:
سرو است و بت ،نگارِ من آن ماهِ جانور

ار سببرو سببنگدل بببود و بببت حریربببر

همانگونه که گفته شد ،این نوع از تشبیه ،روشی برای رفع ابتذال تشبیه است و در آن
شاعر با آوردن شرطی در تشبیه ،مشبه را برتر از مشبهبه مبیدانبد؛ مبثالً در تشببیه بباال،
عنصری ابتدا یار خود را ببه سبرو و ببت تشببیه مبیکنبد و ببا آوردن شبرطِ سبنگدلی و
حریراندامی« ،مشبه :یار خود» را از «مشبهبه :سرو و بت» متمایم میسازد .مثالهای دیگر:
نبرگس تازه چو چاه ذقنی شد به مثبل

گببر بببود چبباه ز دینببار و ز نقببره ذقنببا
(منوچهری)1 :1030 ،

ابر است و باد ،مرکب تازیش در نبرد

گر ابر با رکاب بود ،باد با عنان
(مسعود سعد)113 :1012 ،

در برخی از کتابها به نظر میرسد هر نوع برتری مشبه بر مشبهبه ،تشبیه مشروط دانسته
شدهاست (احمدنژاد)13 :1052 ،؛ حال آنکه گونهای دیگر از تشبیه با عنوان «تشبیه تفضبیل»
نیم وجود دارد که از نظر سرشت ،به تشبیه مشروط میماند؛ یعنی در آن نوع ه مشبه ببر
مشبهبه برتری داده میشود ،اما فرق این دو آن است که در تشبیه مشروط حتماً باید ادات
شرط به کار رود ،ولی در تشبیه تفضیل ،ادات شرط به کار نمیرود .البتبه بایبد گفبت کبه
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صِرفِ وجود ادات شرط در تشبیه ،نشانگر مشروط بودن آن نیست ،چنان که شمس قیس
رازی ( )012 :1010بیت زیر را از جنس تشبیه مشروط دانسته است:
گببر دل و دسببت ،بحببر و کببان باشببد

دل و دسببببت خببببدایگان باشببببد

ولی با اندکی ژرفنگری معلور میشود که چنین نیست و ادات شرط در آن مفید تفضیل
نیست ،یعنی به واسلۀ ادات شرط« ،مشبه :دل و دست خدایگان» بر «مشبهبه :بحر و کان»
برتری داده نشدهاست ،بلکه با تشبیهی مللق و قصبر صبفت ببر موصبوف ،دل و دسبت
خدایگان به بحر و کان مانند شدهاست .این نقد در بدایعالصنایع نیم ذکر شدهاست (حسینی
نیشابوری.)211 :1031 ،

1ب .1تشبیه تفضیل (= مفضل)
ترجمانالبالغه این نوع تشبیه را «مرجوععنه» خوانده و نوشته است« :و این ،چنان ببود کبه
شاعر از تشبیهِ کرده بازایستد و بازگرداند و چیمی ثابتکرده را نفی گردانبد ببه قلبب ،ببر سببیل
مبالغت ،چنانکه روی را به ماه قیاس کند و ر را به الله و آنگاه گوید مباه را کسبوف اسبت و
الله نپاید» (رادویانی.)111 :1030 ،

همۀ محققان در تعریف فوق ه رأی هستند و مجموعاً بر آناند کبه تشببیه تفضبیل،
تشبیهی است که شاعر نخست مشبه را به چیمی تشبیه کند و سپس از گفتۀ خود عبدول
کند و مشبه را بر همان مشبهبه برتری دهد؛ برای مثال ،فردوسی ( )111 :1031ابتدا دختبر
خاتون را به ماه تشبیه کرده ،اما در مصراع دور ،او را بهسبب داشتن دو زلف سبیاه ،از مباه
ه برتر دانستهاست:
یکی دختری داشبت خباتون چبو مباه

اگببببر مبببباه دارد دو زلببببف سببببیاه

گفته شد که این نوع تشبیه ه برای رفع ابتذال تشبیه است؛ مثالً در بیت اخیر ،تشبیه
دختر خاقان به ماه ،تشبیهی است مبتذل ،ولی با شگرد تفضیل ،از ابتذال رها شدهاست.
شمس قیس ( )011 :1010در تعریف تشبیه تفضیل ،شبرط کبردهاسبت کبه بایبد وجبه
تفضیلِ مشبه بر مشبهبه بیان شود .این قید را تا الحالوی ( )05 :1030ه در تعریف خبود
گنجاندهاست؛ لذا از نظر آنان ابیاتی نظیر بیت زیر ،تشبیه تفضیل به شمار نمبیآینبد زیبرا
وجه و علت تفضیل در آن ذکر نشدهاست:
شبکبسبتبهدلتر از آن ساغر ببلورین

کبه در مبیبانبۀ خارا کنی ز دست رهببا
(خاقانی)13 :1031 ،
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نخستین بار مؤلف بدایعالصنایع متوجه موضوع مذکور شده و از آن سخن گفتبهاسبت
(حسینی نیشابوری )213 :1031 ،اما پس از نامبردگان ،هی کسی متعرض این موضوع نشده و
شواهدشان نشان میدهد که قائل به این تحدید نیستند.
مثالهایی برای تشبیهات تفضیلی که وجه تفضیل در آنها ذکر نشدهاست:
ر تببو رونببقِ قبمببر ببشبکبسببت

لبب تبو قبیبمبت شبکبر ببشبکببست
(همان)303 :

به پیش اللۀ حمرا بداری گر ر رنگبین

شود رنگ رخت چیره به رنگ اللۀ احمبر
(سروش اصفهانی)212 :1010 ،

1ب .1تشبیه معکوس (= عکس ،وارونه)

یکی دیگر از شیوههای نو کردن تشبیه ،کاربرد تشبیه معکوس است .در این نوع ،شاعر
یا سخنور ،یک بار مشبه را به مشبهبه تشبیه میکند و سپس جای آن دو را عوض میکند
و مشبهبه را در حک مشبه قرار میدهد و مشبه را در حک مشبهببه؛ مبثالً در بیبت زیبر،
نخست زمین را در سبکی به هوا و سپس هوا را در گرانی به زمین مانند کردهاست:
با حل او زمینِ گران چون هبوا سببک

با طبع او هوایِ سبک چون زمین گران
(مسعود سعد)113 :1012 ،

غرض او از وارونه کردن طرفین تشبیه ،آن است که شاعر در هریک از طرفین ،صفتی
مییابد و آن دو را در دو گمارۀ جداگانه به ه مانند میکند ،به شکلی که با دو تشبیه و دو
وجهشبه جداگانه سروکار پیدا میکنی .
برخی از کتب بالغت ،تشبیه معکوس را به معنایی که گفته شد ،نیاوردهاند و این عنبوان
را برای توضیح تشبیه مقلوب به کار گرفتهاند ،و دستهای دیگر این دو نوع را از ه تفکیبک
کرده و در کنار تشبیه معکوس ،قائل به وجود نوع دیگری به نار تشبیه مقلوب شدهاند.
1ب .3تشبیه مقلوب (واژگون)

همانگونه که گفته شد ،در کتب قدیمیتر ،منظور از تشبیه معکبوس یبا مقلبوب ،همبان
نوعی است که پیشتر ذکر شد ،ولی بالغتنویسان دورههای بعد ،به تبعیت از کتب عربی،
به تصریح یا به تلویح ،به نوعی دیگر از تشبیه در کنار تشبیه معکوس اشاره کردهاند که از
لحاظ ماهوی و غرض تشبیه ،با تشبیه معکوس تفاوت دارد .کمازی ( )50 :1031برای اینکه

 /113پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سال  ،1شمارۀ  ،2پاییم و زمستان 1051

با تشبیه معکوس درنیامیمد ،آن را «باشگونه» نامیدهاست .در تشبیه مقلوب ،سخنور ،مشبهبه
را در وجهشبه رایج آن ،رنگباخته میشبمارد و مشببه را در وجبهشببه مبذکور ،اعبرف از
مشبهبه میپندارد؛ لذا بهجای اینکه مثالً بگوید« :لب یار مثل لعل است» مبیگویبد« :لعبل
مثل لب یار است» .این تعویض جایگاه طرفین تشبیه ،در تشبیه معکوس ه دیده میشود
ولی تفاوت در این است که در تشبیه معکوس ،مشبه یک بار در صفتی به مشبهبه تشببیه
میشود و سپس همان مشبهبه در جایگاه مشبه مینشیند و در صفت دیگبری ببه مشببه
مانند میشود ،ولی در تشبیه مقلوب با هدف نو کردن تشبیه« ،چیمی را کبه در وجبهشببهی
ناقص است و باید مشبه قرار گیرد ،مشبهبه سازد ،و چیم دیگر را که در همان وجهشبه کامل است
و حقاً باید مشبهبه باشد ،مشبه قرار دهد» (رجایی.)213 :1031 ،

در معال البالغه ،همانند اغلب کتب بیان ،دو بیت زیر از ازرقی برای ایبن نبوع تشببیه
استشهاد شدهاست:
پیچیببدن افعببی بببه کمنببدت مانببد

آتببش بببه سببنان دیوبنببدت مانببد

اندیشببه بببه رفببتن سببمندت مانببد

خورشببید بببه همببت بلنببدت مانببد
(همان)213 :

در این دو بیت ،آتش به سنان و پیچیدن افعی به کمند و اندیشبه ببه رفبتن سبمند و
خورشید به همت بلند تشبیه شدهاست ،حال آنکه باید کمند به افعی و سبنان ببه آتبش و
رفتن سمند به اندیشه و بلندی همت به خورشید تشبیه میشد.
1ب .3تشبیه مضمر (= اضمار ،پنهانی ،نهان ،ضمنی)
«آن است که چیمی را به چیمی تشبیه نماید و چنان اظهار کند که مقصود او تشببیه نیسبت و در

واقع مراد او تشبیه باشد» (تقوی .)131 :1013 ،در تشبیه مضبمر ،هبر دو رکبن اصبلی تشببیه
ب یعنی مشبه و مشبهبه ب وجود دارد ،ولی ساختار سخن به گونهای است که ذهن مخاطب
به آسانی متوجه تشبیه نمیشود ،لذا سبب میشود بیشتر جستوجو کند و ارتباطهبا را ببا
دقت بیشتری دنبال کند؛ برای نمونه در بیت زیر ،حافظ ( )125 :1030پنهانی نبرگس را ببه
چش یار تشبیه کرده ،ولی مستقی و صریح این همانندی را بیان نکرده ،لذا ابتذال تشبیه
چش به نرگس از چش دور ماندهاست:
نرگس طلبد شیوۀ چش تو ،زهی چش

مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست
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با دقت در شواهد کتب بیانی قدی  ،به نظر میرسد آنها تشببیه مضبمر را عمومباً در
اسلوب تعجب و سؤال میجستهاند و غالباً مثال زیر را در ذیل این نوع تشبیه آوردهاند:
گر نور مه و روشنی شبمع ،تبو راسبت

پس سوزش و کاهش من از بهر چراسبت؟

گر شمع تویی ،مرا چرا بایبد سبوخت؟

ور مباه تبویبی ،مبرا چبرا ببایببد کاسبت؟
(معمی)301 :1035 ،

اما همانطور که در بدایعالصنایع تصریح شدهاست ،شیوههای دیگری غیر از طریق تعجب
برای اضمار تشبیه وجود دارد (حسینی نیشبابوری .)213 :1031 ،مثال زیر از حدائقالسبحر مؤیبد آن
است که وطواط ( )15 :1012خود متوجه این موضوع بوده اما آن را به لفظ نیاوردهاست:
شوریده شور من کبه بجنببانی زلفبین

دیوانببه بشببورد کببه بجنبببانی زنجیببر

مثالهای دیگر برای تشبیه مضمر:
ببنبمبای ر که بباغ و گلسبتان آرزوسبت

ببگبشبای لبب کبه قند فراوان آرزوست
(موالنا)200 :1013 ،

ببنبفبشه طبرۀ مبفتول خود گره مبیزد

صببا حبکبایبت زلف تو در میان انبداخت
(حافظ)101 :1030 ،

1ب .5تشبیه جمع
«تشبیهی است که مشبهْ واحد ،و مشبهبهْ متعدد باشد» (آهنی .)113 :1010 ،در واقبع ایبن گونبۀ
تشبیه ،عکس تشبیه تسویه است.
در هی یک از کتب آغازین فارسی مثل ترجمانالبالغبه ،ایبن گونبه از تشببیه ملبر
نشدهاست و فقط یکجا از سخن مؤلف دقایقالشعر میتوان فهمید که قدما فرقی بین تعدد
مشبه یا مشبهبه نمینهادهاند و تعدد یک طرف و وحدت طرف دیگر را زیرمجموعۀ تشبیه
تسویه میشمردهاند (تا الحالوی ،)03 :1030 ،اما در قرن اخیبر ،علمبای بیبان ببه تبعیبت از
کتابهای بالغی عربی ،اصلال تشبیه جمع را در برابر تشبیه تسویه به کبار بسبتهانبد و
منظورشان تشبیهی است که عکس تسویه باشد ،یعنی یک چیم به چند چیم تشبیه شود.
ناگفته پیداست که در این گونه از تشبیه ،عکس تشبیه تسویه ،وجبهشببه اصبوالً بایبد
متعدد باشد؛ زیرا مشبهبه متعدد است ولی نمونههایی وجود دارد که وجهشبه ،واحبد اسبت،
یعنی مشبهِ واحد به چند چیم تشبیه شدهاست که وجهشبه واحدی دارند؛ مثل دو بیت زیبر
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از معمی ( )320 :1035که «هالل ماه» در وجهشبهِ «خمیدگی و انحنا» ببه کمبان شبهریار و
ابروی یار و نعل زرین و گوشواره تشبیه شدهاست:
ای مبباه کبببمان شببهریاری گببویی

یببا ابببروی آن طرفببهنگبباری گببویی

نعلببببی زده از زر عیبببباری گببببویی

در گببوش سببپهر ،گوشببواری گببویی

اما اغلب شواهد ذکرشده در کتب بیان ،جمو دستهایاند که مشبه واحد با هبر کبدار از
مشبهبهها وجهشبه جداگانهای دارد ،بهگونهایکه میتوانبد ببا هبر کبدار از آنهبا تشببیه
جداگانهای بسازد؛ مثالً در بیت زیر از منوچهری ( ،)101 :1030اسب به مرغ و مار وکببک و
گوی تشبیه شدهاست و با هر کدار از آنها وجهشبه جداگانهای دارد:
گاه بررفتن چو مرغ و گاه پیچیدن چبو مبار

گاه رهواری چو کبک و گاه برجستن چو گوی

مثالهای دیگر از این گونه:
دل مبا ببه دور رویبت ز چمن فبراغ دارد

که چو سرو پایبند است و چبو اللبه داغ دارد
(حافظ)111 :1030 ،

شبببی تبیبره چبو کبوهبی زاغ ببر سبر

گبرانجبنبببش چبو زاغبی کبوه ببر پببر
(نظامی)211 :1035 ،

رنجبر ( )10 :1031یگانه منبعی است که تشبیه جمع را یکبی از راههبای رفبع ابتبذال
تشبیه دانستهاست.
 .1تشبیه مقید
عالوه بر موارد مذکور که به صورت پراکنده در کتب مختلف بالغت فارسی از آنها تحت
عنوان شیوههای رفع ابتذال تشبیه سخن رفتهاست ،میتوان تشبیه مقید را نیم به فهرست
این شگردها افمود؛ چراکه افمودن قید یا قیودی به مشبهبه آن را از حالت تکراری بودن و
روزمرگی بیرون آورده و از قرابت آن میکاهد .برای نمونه تشبیه چش به نرگس تشبیهی
است قریب و مبتذل ،اما اگر مثالً به نرگسبی سبال دار تشببیه شبود ،درک وجبهشببه از
مشبهبه ،نیازمند دقتنظر و فکر بیشتری خواهد بود و در نتیجه تشبیه انبدکی غراببت ببه
خود خواهد گرفت.
«مقیّد» لفظی است که برای جلوگیری از خلط برخی تشبیهات با تشبیه مرکبب وضبع
شدهاست و در اصلال « ،تصویر و تصور مفردی است که همراه صفت ،مضبافالیبه یبا قیبدی
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دیگر باشد» (شمیسا .)31 :1033 ،به عبارت دیگر «مقید آن است که دو کلمه یا بیشتر چنان با ه
ترکیب یافته باشند که در حک یک کلمه شده باشد ،از قبیل مضاف و مضافالیبه یبا موصبوف و

صفت» (همایی )113 :1030 ،مثلِ «جار بلورین ،لؤلؤ منظور ،کشتی سبرنگون» کبه مقیبد ببه
وصف هستند یا «کتاب گلستان ،راق علیالماء» که مقید به اضبافهانبد و «زنگبی در حبال
بازی» که مقید به حالاند.
در کتب بیان این اصلال عموماً با تشبیه مرکب مشتبه شدهاست ولی میتوان گفبت
که «در مرکب از مجموع چند چیم یک تصویر یا هیئت در ذهن متصور مبیشبود ولبی در
تشبیه مقید یک چیم را با اندکی تصرف در آن و ک و زیاد کردن و حبدود زدن در ذهبن
تصور میکنی ؛ مثل :آتش دودناک» (شمیسا)33 :1033 ،

شیوۀ غرابت بخشیدن به تشبیه از راه تقییدِ مشبهبه آن ،در هی یبک از کتبابهبای
بالغی فارسی نیامده است ولی با استفاده از وجوه غرابت اصلی میتوان این شگرد را نیبم
استنباط کرد .البته باید به این اصل توجه کرد که تشبیه زمانی غریب میشود که وجهشبه
آن غیرآشکار و پیچیده باشد؛ بنابراین برای پیچیده کردن تشبیه باید مشبهببه آن را مقیبد
کرد چون وجهشبه از مشبهبه اخذ میشود .لذا از میان اشکال مختلف تشبیهات مقید یعنی
«تشبیه مفرد به مقید ،مقید به مفرد ،مقید به مقید» فقط دو نوعِ «مفرد به مقید» و «مقید به
مقید» را میتوان در این مقوله جای داد.
1ب10ب .1تشبیه مفرد به مقید
یعنی تشبیهی که مشبه آن مفرد و مشبهبه آن مقید باشد؛ برای نمونه در بیت زیر:
رخسببباره چبببو گلسبببتانِ خنبببدان

زُلفببببین چببببو زنگیببببانِ العببببب
(انوری)01 :1031 ،

در مصراع اول ،مشبه یعنی رخساره مفرد است و مشبهبه یعنی گلستانِ خندان ،مقید به
صفت .در مصراع دور نیم مشبه یعنی زلفین مفرد است و مشبهببه یعنبی زنگیبانِ العبب،
مقید به صفت؛ مثال دیگر:
مرغ اسبیرر امبا دارر در ایبن اسبیری

آسایشی که رفته است از خاطر آشبیان
(هاتف )101 :1011 ،

مشبه مفرد :من (شاعر) و مشبهبه مقید :مرغِ اسیر.
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1ب10ب .2تشبیه مقید به مقید
یعنی تشبیهی که ه مشبه و ه مشبهبه مقید باشند:
نگه کن کبه مانبد همبی نبرگس نبو

ز بببس سببی و زر تببا اسببکندری را
(ناصرخسرو )112 :1011 ،

«مشبه :نرگس نو» و «مشبهبه :تا اسکندری» هر دو مقیدند به قید صفت.
آن توبببببببۀ نادرسببببببت مببببببا را

همچون سبر زلبف خبویش بشکسبت
(عراقی )11 :1033 ،

«مشبه :توبۀ نادرست» و «مشبهبه :سر زلف خویش» هر دو مقیدند.
 .3نتیجه
با بررسی کتابهای بیانی فارسی ،از آغاز تا امروز ،به این نتیجه میرسبی کبه جبم چنبد
نویسندۀ بمر اقدر ،غالب نویسندگان دورههای بعد ،با طر موضوع تشبیه قریب و تشبیه
بعید ،به نازل بودن تشبیهات تکراری و مبتذل آگباه ببوده و درصبدد اسبتخرا و معرفبی
شگردهایی برای رفع ابتذال این گونبه از تشببیهات برآمبدهانبد .انوارالبالغبه را مبیتبوان
نخستین کتاب فارسی دانست کبه موضبوع را ملبر کبرده و ببه معرفبی روش «تشببیه
مشروط» برای رفع ابتذال تشبیه پرداختهاست و پس از وی علمای دیگبر ببا افبمودن سبه
روش «ایجاد غرابت اصلی» و هشت روش «ایجاد غرابت عارضی» ب بهجم تشبیه مقلوب ب
به روش انوارالبالغبه ،دایبرۀ ایبن شبگردها را گسبترش داده و ببرای پرهیبم از اسبتعمال
تشبیهات نخنما و تکراری ،دریچه های جدیدی پیش روی سخنوران گشودهانبد .ببه نظبر
میرسد این روشها ب که همگی از عناوین ملر شده در باب تشبیه هستند ب بازه قابل
افمایش باشند؛ چنانکه نگارندگان پیشنهاد افمودن روش ناگفتۀ «تشبیه مقیبد» را ببه ایبن
فهرست دادهاند.
منابع
آهنی ،غالمحسین ( ،)1010معانی و بیان ،چاپ دور ،تهران ،بنیاد قرآن.
احمدنژاد ،کامل ( ،)1052معانی و بیان ،چاپ سور ،تهران ،کتاب آمه.
انوری ،علی بن محمد ( ،)1031دیوان انوری ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،چاپ پنج  ،تهران ،علمبی
و فرهنگی.
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تا الحالوی ،علی بن محمد ( ،)1030دقایقالشعر ،ببه تصبحیح سبیدمحمدکاظ امبار ،چباپ دور ،تهبران،
دانشگاه تهران.
تقوی ،نصرهللا ( ،)1013هنجار گفتار ،تهران ،چاپخانۀ مجلس.
ثروتیان ،بهروز ( ،)1015بیان در شعر فارسی ،چاپ اول ،تهران ،بر .
حافظ ،شمسالدین محمد ( ،)1030حافظ (قموینی ب غنی) ،به اهتمار ع .جرببمهدار ،چباپ سبور ،تهبران،
اساطیر.
حسینی نیشابوری ،برهانالبدین علباءهللا محمبود ( ،)1031ببدایعالصبنایع ،ببا مقدمبه و تصبحیح رحبی
مسلمانیان قبادیانی ،چاپ اول ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار یمدی.
خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل ( ،)1031دیوان خاقانی ،ویراستۀ میرجاللالدین کبمازی ،چباپ اول ،دو
جلد ،تهران ،مرکم.
رادویانی ،محمد بن عمر ( ،)1030ترجمانالبالغه ،به تصحیح و حواشی و توضیحات احمبد آتبش ،چباپ
اول ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
رامی ،شرفالدین ( ،)1021انیسالعشاق ،به تصحیح عباس اقبال ،چباپ دور ،تهبران ،انجمبن نشبر آثبار
ایران.
رجایی ،محمدخلیل ( ،)1031معال البالغه (در عل معانی و بیان و بدیع) ،چباپ چهبارر ،شبیراز ،دانشبگاه
شیراز.
رنجبر ،احمد ( ،)1031بیان ،چاپ اول ،تهران ،اساطیر.
رودکی ،جعفر بن محمد ( ،)1031دیوان رودکی ،براساس نسخۀ سعید نفیسی و ی.براگینسکی ،چاپ ششب ،
تهران ،نگاه.
سعدی ،شیخ مصلح بن عبدهللا ( ،)1035کلیات سعدی ،به اهتمار محمدعلی فروغی ،چاپ یازده  ،تهران،
امیرکبیر.
سروش اصفهانی ،میرزا محمدعلی ( ،)1010دیوان سروش اصفهانی ،به اهتمار محمدجعفر محجوب ،چاپ
اول ،تهران ،امیرکبیر.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1032صور خیال در شعر فارسی ،چاپ پنج  ،تهران ،آگاه.
شمس قیس رازی ( ،)1010المعج فی معاییر اشعار العج  ،به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،چباپ سبور،
تهران ،زوار.
شمیسا ،سیروس ( ،)1033بیان ،چاپ سور از ویرایش سور ،تهران ،میترا.
عراقی ،فخرالدین ابراهی ( ،)1033کلیات عراقی ،به تصحیح محسن پویان ،تهران ،سایهگستر.
علویمقدر ،محمد و رضا اشرفزاده ( ،)1032معانی و بیان ،چاپ چهارر ،تهران ،سمت.
عنصری ،ابوالقاس حسن ( ،)1010دیوان عنصری ،به تصحیح محمد دبیرسیاقی ،چاپ دور ،تهران ،سنایی.
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فردوسی ،ابوالقاس ( ،)1031شاهنامۀ فردوسی ،به کوشش سعید حمیدیان ،چاپ دور ،تهران ،دفتر نشر داد.
کمازی ،میرجاللالدین ( ،)1031زیباشناسی سخن فارسی (بیان) ،چاپ پنج  ،تهران ،کتاب ماد.
مازندرانی ،محمدهادی بن محمدصالح ( ،)1031انوارالبالغه ،به کوشش محمدعلی غالمینژاد ،چاپ اول،
تهران ،قبله و میراث مکتوب.
مسعود سعد سلمان ( ،)1012دیوان مسعود سعد سلمان ،به تصبحیح رشبید یاسبمی ،چباپ دور ،تهبران،
امیرکبیر.
معمی ،محمد بن عبدالملک ( ،)1035دیوان امیر معمی ،به تصبحیح عبباس اقببال آشبتیانی ،ببه اهتمبار
عبدالکری جربمهدار ،چاپ اول ،تهران ،اساطیر.
منوچهری دامغانی ،احمد بن قوص ( ،)1030دیوان منوچهری ،به تصحیح محمد دبیرسبیاقی ،چباپ اول،
تهران ،زوار.
موالنا ،جاللالدین محمد ( ،)1013کلیات دیوان شمس ،به تصحیح بدیعالممبان فروزانفبر ،چباپ بیسبت
ویک  ،تهران ،امیرکبیر.
ناصرخسرو ،ابومعین ( ،)1011دیوان ناصرخسرو ،به تصحیح مجتبی مینوی و مهبدی محقبق ،چباپ دور،
تهران ،دانشگاه تهران.
نظامی ،الیاس بن یوسف ( ،)1035خسرو و شیرین ،به تصحیح حسن وحیددستگردی ،چاپ دور ،تهبران،
سورۀ مهر.
نظامی عروضی ،احمد بن عمر ( ،)1032چهارمقاله ،به تصحیح عالمه محمد قموینی و ببه اهتمبار دکتبر
محمد معین ،چاپ پنج  ،تهران ،جامی.
وطواط ،رشیدالدین محمد عمری ( ،)1012حدایقالسحر فی دقایقالشعر ،به تصحیح عباس اقبال آشتیانی،
تهران ،طهوری و سنایی.
هاتف اصفهانی ،سید احمد ( ،)1011دیوان هاتف اصفهانی ،به تصبحیح حسبن وحیددسبتگردی ،چباپ پبنج ،
تهران ،فروغی.
همایی ،جاللالدین ( ،)1030معانی و بیان ،به کوشش ماهدختبانو همایی ،چاپ اول ،تهران ،هما.

