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Abstract 
Symbolic addition is one of the most important and beautiful aspects of 

speech. Some of the literary works have achieved specific attraction by 

using symbolic addition. Persian writers have used this kind of speech in the 

best way from the beginning to the current time. In this addition, people and 

some living things are so specific and unique in some features and 

characteristics as if those features are recognizable for people just by their 

existence. Therefore, those features are regarded as a symbol for people. In 

symbolic addition, a person's or an animal's name is mentioned, then its 

function or its feature is attributed to the person or animal. In other words, 

addition is a symbol of a noun to which another noun has been attributes. 

For example, in two compounds of "the scale of justice" and "the morning 

of hope" scale is a symbol for justice and morning is a symbol for hope. 

Some writers regard symbolic addition as a kind simile addition. Of course, 

in this study, the researcher by analyzing and reviewing the theory has found 

that the symbolic addition can be divided into four types based on its usage 

in Persian poem and prose: 1. Sometimes the symbolic addition comes as a 

metaphorical addition; like the light of hope, in which light is a symbol of 

hope, on the other hand, hope is likened to light. 2. In a form of symbolic 

addition, the addition,   tenor and noun in the genitive case, ground of 

comparison or related to ground of comparison.3. In another use of the 

symbolic addition, the addition, the explicit metaphor and noun in the 

genitive case, is ground of comparison or related to ground of comparison.4. 

The final point is that symbolic addition has only a symbolic aspect and 

there is no metaphorical deep structure or metaphorical surface structure in 

it. In this research, symbolic addition by its nature, its connection with 

poetic images, similar cases and different kinds of division has been 

reviewed completely based on descriptive-analytic method and according to 

speech grammar. This study has also used the most beautiful symbolic 

additions of different poets in different periods. 
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 پژوهشی جدید در مبحث اضافۀ سمبليك
1نژاد سيد علی سهراب

 

 .استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسالمی، ایذه، ایران
 4/12/1399؛ تاریخ پذیرش مقاله: 15/06/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 علمی ـ پژوهشی

 چکيده
های بيانی است که به یاری آن برخی از آثار ادبی،  وهترین و زیباترین جل اضافۀ سمبليك یکی از مهم

زبان از همان آغاز تاکنون از این گونۀ بيانی به نيکوترین شيوه بهره  اند. ادیبان پارسی جذابيت خاصی یافته
قدر خاص و  ها، آن ها و ویژگی اند. در این نوع اضافه، افراد و موجودات در داشتن برخی از کنش برده

ها  شود و آن ها فقط با وجود آنان برای مردم شناخته می ها و کنش د که گویی آن ویژگیهمتا هستن بی
آیند. در اضافۀ سمبليك، نام فرد، حيوان یا چيزی آورده، سپس  سمبل و نماد برای آن به حساب می

ست؛ اليه ا شود؛ به عبارت دیگر، مضاف، سمبل یا نشانۀ مضافٌ عملکرد ویژه یا شگردش به آن اضافه می
سمبل « صبح»، و «عدالت»سمبل و نماد برای « ميزان»، «صبح اميد»و « ميزان عدالت»مثالً در دو ترکيبِ 

اند.  است. برخی از نویسندگان، اضافۀ سمبليك را صرفاً نوعی اضافۀ تشبيهی به حساب آورده« اميد»برای 
ی برده که اضافۀ سمبليك با توجه به البته نگارندۀ این پژوهش با نقد و تحليل این نظریه، به این نکته پ

گاهی اضافه سمبليك به -1 : :شود های کاربردش در شعر و نثر فارسی به چهار گونه پدیدار می شيوه
صورت اضافه تشبيهی می آید؛ مانند نورِ اميد که نور، سمبل اميد است، از طرفی دیگر اميد به نور تشبيه 

اِليه، وجه شبه یا مرتبط با وجه  به و مضاف ، مضاف، مشبّهٌدر گونه ای از اضافه سمبليك-2 شده است.
اِليه، وجه شبه یا مرتبط  در کابرد دیگرِ اضافه سمبليك، مضاف، استعاره مصرحه و مضافٌ-3 شبه است.

مورد پایانی این که اضافه سمبليك فقط جنبه سمبليك دارد و زیرساخت یا روساخت -4با وجه شبه است. 
                             ندارد.  تشبيهی در آن وجود

بنـدی   در این پژوهش، اضافۀ سمبليك از نظر ماهيت، ارتباط آن با صُوَر خيالی و مـوارد مشـابه و تقسـيم   
ای جامع و به روش توصيفی ـ تحليلی مورد    ـ بيانی به گونه انواع آن از نظر مصداق و نيز از نظر دستوری

های مختلف  های سمبليك از شاعران گوناگون در دوره زیباترین اضافهاست و  بررسی و کاوش قرار گرفته
    است. آورده شده

 

 صُوَر خيالی، تشبيه، اضافۀ سمبليك، ترکيب، معنا. های کليدی: واژه
 

 . مقدمه1
، یعنی مجاز، استعاره، تشبيه و کنایه است که همچون ستارگان «صُوَر خيالی»قلب ادبيات، 

شـوند و زیبـایی و جـذابيت خاصـی بـه ایـن گونـه آثـار          متبلور می جای آثار ادبی در جای
بخشند. در این ميان، استعاره و تشبيه زیرسـاخت و روسـاخت شـباهت دارنـد. اضـافۀ       می
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های بيانی در گسترۀ ادبيات است که در برخی  ترین و زیباترین جلوه سمبليك یکی از مهم
هـای دیگـری از اضـافۀ     ید. البته گونـه آ موارد، زیرمجموعۀ تشبيه و استعاره به حساب می

هـای مختلـف، شـاعران و     سمبليك وجود دارد که هر کدام زیبـایی خاصـی دارد. در دوره  
انـد.   ادیبان از انواع اضافۀ سمبليك با مهارت تمام در ارائۀ مضامين گوناگون بهـره جسـته  

اهد بود درک دقيق اضافۀ سمبليك و کاربردهای مختلف آن، موجب فهم عميق آثاری خو
انـد.کتب دسـتوری و بالغـی سـنّتی و نـوین کـه        که از این شگرد بيـانی اسـتفاده کـرده   

اند، یا اضافۀ سمبليك را مطرح نکرده، یـا   های اضافی مهم را بررسی و تبيين کرده ترکيب
اند. فقط سيروس شميسا چنـد سـطری در ایـن زمينـه، آن هـم       بندرت به آن اشاره نموده

البته همين چند سطر هم جای تأمل دارد. وی برای نخستين بار در  است. اختصار نوشته به
است؛ از آن جملـه:   ، اضافۀ تشبيهی را به لحاظ وجه شبه به انواعی تقسيم کردهبيانکتاب 

پس از «. کاله سروری»ـ اضافۀ سمبليك؛ مانند: 2«. نَفْسماهی »ـ اضافۀ تلميحی؛ مانند: 1
در ایـن بحـث، موضـوع کـار مـا نيسـت ـ و همـۀ         های تلميحی ـ کـه    نظر ایشان، اضافه

: 1372)ر.ک؛ شميسـا،  آینـد   های سمبليك، زیرمجموعه اضافۀ تشبيهی به حسـاب مـی   اضافه

شـود   تر خواهد آمد، اضافۀ سمبليك چهار گونه را شامل مـی  که مفصل . اما چنان(113ـ111
هـا   دیگـر گونـه   آید و هر یکـی از  که صرفاً یك گونه از آن، اضافۀ تشبيهی به حساب می

های خاص خود را دارند.در این پژوهش، نخست اضافۀ سمبليك تعریـف و پـس از    ویژگی
های اضافۀ سـمبليك از   است. سپس گونه آن، نظر شميسا در این زمينه نقد و بررسی شده

اسـت. در پـی    هایی زیبا از ادبيات فارسی تشریح شـده  ـ دستوری بيان، و با نمونه نظر ادبی
بندی شده، برای هـر بخـش نيـز توضـيحی      و مفاهيم اضافۀ سمبليك بخش آن، مصادیق

است. پس از آن، کاربردهـای   های زیبایی از شعر و نثر فارسی آمده مختصر همراه با نمونه
 است. نادر ترکيب یادشده در ادبيات ذکر شده، سپس نتيجۀ پژوهش آمده

 پرسش پژوهش .2
 بندی آن کدام است؟ مماهيت اضافۀ سمبليك چيست و انواع و تقسي

 . فرضيۀ پژوهش3
إليـه   اضافۀ سمبليك نوعی ترکيب اضافی است که در آن، مضاف، سـمبل و نمـادِ مضـافٌ   

 بندی گوناگونی دارد. باشد. احتماالً اضافۀ سمبليك از نظر ادبی، دستوری و معنایی تقسيم
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    . پيشينۀ پژوهش4
و نيز در  بيانها سيروس شميسا در کتاب در ميان نویسندگان آثار بالغی قدیم و جدید، تن

ای مختصر و  ، دربارۀ اضافۀ سمبليك مطالبی را ـ آن هم به گونهبيان و معانیکتاب 
اند؛ از آن جمله:  است. البته نویسندگان دیگری نيز مطالبی مرتبط آورده محدود ـ آورده

)ر.ک؛ اند  هپورنامداریان بحث مفصلی دربارۀ رمز و سمبل در ادب فارسی بيان کرد

جالل ستاری نيز به تعریف رمز و رمزشناسی در آثار عرفانی  (.15-14: 1386پورنامداریان،
محمدرضا نصر اصفهانی و حافظ حاتمی هم در  (58: 1392ستاری، ؛)ر.کاست  پرداخته

، و حاتمی نصر اصفهانی)ر.ک؛ اند  ای رمز و رمزگرایی در ادبيات عرفانی را بررسی کرده مقاله

1388 :105)  
پژوهشگران یادشـده در موضـوعات مـرتبط بـا اضـافۀ سـمبليك، ماننـد نمـاد، رمـز،          

اند، امـا   ای نگاشته های رمزی، سمبل و مانند آن، مطالب ارزنده رمزشناسی عرفانی، داستان
 است. کنون به اضافۀ سمبليك به صورت مستقل پرداخته نشده تا
   . تعریف و تبيين اضافۀ سمبليك5
 ف اضافۀ سمبليكتعری .1ـ5

شیء یا موجودی که «: »سمبل»پيش از تعریف اضافۀ سمبليك، نخست طرح معنای لغوی 
 .(1918/ 2 :1375)معين، « معرّف موجودی مجرد و اسم معنی است، نشانه، عالمت، مظهر

« إليه است مضاف، سمبل مضافٌ»اند:  در تعریف اصطالحی اضافۀ سمبليك چنين آورده
ترین کـارکرد یـا    إليه برجسته ؛ به عبارت دیگر، در این نوع اضافه، مضافٌ(78: 1383)شميسا، 

ای که در ميان افراد و چيزهای مشابه خود در آن عملکرد یـا   ویژگی مضاف است، به گونه
 در بيت زیر:« کشتی نجات»همتا و شاخص باشد؛ مانند:  ویژگی، بی

ــات   » ــتی نج ــت؟ کش ــاده چيس ــام ب  ج
 

ــۀ     ــت مای ــز اوس ــور ک ــاده خ ــاتب  «حي
 (.173: 1376)بسطامی،                  

سـمبل نجـات و   « کشـتی »، اضافۀ سمبليك است؛ زیرا از یك طـرف،  «کشتی نجات»
 های دیگر: پذیرند. نمونه رهایی است و از طرف دیگر، عموم مردم این رابطۀ معنایی را می

ــو  ــتـ ــت ا كیـ ــت” ینوبـ ــرِ رحمـ ــار“ ابـ  ببـ
 

ــ  ــاران نپا شيکــــه در پــ ــبــ ــار  دیــ  «غبــ
 

 (.198: 1375)سعدی،   
 

 به چشمِ بـاز تـوان شـب شـناخت راه از چـاه     »
 

 «است ای دوسـت  “ چراغ هدایت”که شهریار  
 (.185: 1371)شهریار،                           
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سمبل رحمت و « ابر»هر دو اضافۀ سمبليك هستند؛ زیرا « چراغ هدایت»و « ابرِ رحمت»
 پذیرند. ین نسبت را می، سمبل هدایت است و مردم ا«چراغ»

ندرت در مواردی، ترکيب وصفی نيز ترکيبی سمبليك به حساب  شود که به یادآوری می
 آید: می

ــه  » ــرد ب ــقان بمي ــاودانی ”دل عاش ــتِ ج  “بهش
 

ــار  » ــی نظــ ــه گروهــ ــرِ آن جيفــ ــر سَــ  بــ
 

ـ      «ه غمـی نـه غمگسـاری   نه نـوای دردمنـدی ن
ــوری،          ــال الهــــ  (.192: 1382)اقبــــ

 “«واردارخـــــکـــــرکس مر”بـــــر صـــــفت 
 (.126: 1379)نظامی،                            

شوند، ترکيب  که دو ترکيب وصفی شمرده می« کرکس مردارخوار»و « بهشت جاودانی»
سـمبل  « کـرکس »سمبل جـاودانگی و  « بهشت»آیند، چون که  سمبليك نيز به حساب می

 مردارخوری است.
 . تعریف شميسا از اضافۀ سمبليك2ـ4

ای مختصـر ـ    ليل که سيروس شميسا تنها کسی است که به این مقوله ـ به گونه به این د
هـای   شود، سپس بحث و بررسـی  است، تعریف ایشان از اضافۀ سمبليك مطرح می پرداخته

بـه بـه    اضافۀ سمبليك، اضافۀ سمبل به معنای آن سمبل است )اضافۀ مشبهٌ» آید: الزم می
یوسـف  »در این مصرع: « یوسف حُسن»است؛ مثل إليه  مشبه(، یعنی مضاف، سمبل مضافٌ

 (.78: 1383)شميسا، « حُسنی و این عالم چو چاه
  * تحليل بررسی نظر سيروس شميسا

، جـای   های کـه ذکـر نمـوده    است و مثال تعریفی که شميسا از اضافۀ سمبليك ارائه کرده
مضاف سـمبل   این مضمون که در تعریف اضافۀ سمبليك، بحث و تأمل دارد؛ از آن جمله:

خود « اضافۀ سمبليك»إليه به حساب آمده، کامالً درست است؛ زیرا ترکيب  یا نشانۀ مضافٌ
هـای   مبيّن این مدعاست، ولی اینکه اضافۀ سمبليك صرفاً به عنوان یکی از انـواع اضـافه  

فقـط  »توان گفت که  تواند صدق کند و می است، در همۀ موارد نمی تشبيهی محسوب شده
« نه در همۀ مـوارد »آید،  ، اضافۀ سمبليك، اضافۀ تشبيهی به حساب می«موارد در برخی از

شـود(. در همـين مثـالی کـه ذکـر       )این مطلب در صفحات بعد به طور کامل بررسی مـی 
 است: شده

ــالم چــو چــاه،   یوســف حُســن »  ی و ایــن ع
 

  «وین رســن صبــر اســــت بـر امــر الــــه     
 (.329/ 2: 1379)مولوی،                         
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اضافۀ سمبليك است، اما در اینجا به هيچ وجه اضافۀ تشـبيهی  « یوسف حُسن»ترکيب 
، یـا بـه عبـارت    «تو یوسف حُسن هستی»آید؛ زیرا تأویل جمله چنين است:  به حساب نمی

در ایـن ترکيـب، وجـه شـبه )حُسـن( بـه       «. تو مانند یوسف هستی از نظر حسـن »تر:  ساده
است. بنابراین، مواردی از این قبيل، اضافۀ سمبليك محسوب  افه شدهبه )یوسف( اض مشبهٌ

  شوند، ولی اضافۀ تشبيهی نيستند. می
 . بررسی سمبل و رابطۀ آن با استعارۀ مصرحه3ـ4

قبل از بررسی سمبل و ارتباط آن با اضافۀ سمبليك، الزم است به ارتبـاط بـين سـمبل و    
اصطالحی علم بيان، سـمبل نيـز ماننـد اسـتعارۀ     ای شود. از دیدگاه  استعارۀ مصرحه اشاره

 به و ارادۀ مشبه است؛ البته با دو تفاوت: مصرحه، ذکر مشبهٌ
بـه در   بهی است که به یك مشبه محذوف اشاره دارد، ولی مشبهٌ ـ استعارۀ مصرحه مشبه1ٌ

از کند، بلکه به دو یا چند مشبه اشاره دارد کـه   سمبل غالباً بر یك مشبه خاص داللت نمی
توان یکی  ای که نمی گونه ، به(190ـ189: 1372)ر.ک؛ شميسا، نظر معنی به هم نزدیك هستند 

در غزليات مولـوی  « شمس»پوشی کرد؛ مانند: واژۀ  از آنان را در نظر گرفت و از بقيه چشم
شود؛ یعنی هم ممکن است به شمس تبریـزی اشـاره    که بسياری از مواقع سمبل واقع می

 به خورشيد، یا به حق، یا به پير کامل، یا... .داشته باشد، یا 
به را به سبب وجود قرینۀ صارفه در معنـای غيـر    ـ در استعارۀ مصرحه، ناچاریم که مشبه2ٌ

توان آن را در معنای  اصلی آن دریافت کنيم، اما در سمبل چون قرینۀ صریحی نداریم، می
تعارۀ مصرحه است؛ یعنـی ماننـد   اصلی خود نيز دریابيم. جز این دو تفاوت، سمبل عين اس

ٌبه همواره حسی و مشبه )محذوف( ممکن است حسی یا عقلی باشد  استعارۀ مصرحه، مشبه
 .(190)ر.ک؛ همان: 

توان گفت سمبل نوعی استعارۀ مصـرحه اسـت کـه بـه چنـد مشـبه        به طور کلی، می
ل معمـوالً  سـمب »تواند در معنای حقيقی خود نيز فهميـده شـود:    محذوف اشاره دارد و می

بهترین کوشش و نهایت امکان برای بيان مطلبی است که چندان روشن نيست و بهترین 
 .(190)همان: « ارائۀ آن هم به صورت سمبل است

 . وجوه اشتراک اضافۀ سمبليك با سمبل4ـ4

 سمبل و اضافۀ سمبليك دارای مشترکانی هستند؛ از جمله:
 د.ـ مفهوم سمبل یا نشانه در هر دو وجود دار1



 1400/95 بهار، 1 ۀشمار، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

ٌبهی است که به چند مشبه اشـاره دارد، گـاهی مضـاف در     ـ همان طور که سمبل، مشبه2
های متعدد اشاره داشته  تواند در جاها و کاربردهای خاص، به مشبه اضافۀ سمبليك، هم می
 باشد. مثال برای سمبل:

 دهــد  از تــو گــر ســایه نشــانی مــی     »
 

ــور جــانی مــی“ شــمس”   «دهــد هــر دم ن
 (.93/ 2: 1379)مولوی،                     

سـمبل از شـمس تبریـزی، خورشـيد، حضـرت حـق و...       « شـمس »در این بيت، کلمۀ 
 باشد. می

 مثال برای اضافۀ سمبليك:
 برون آ دمی زِ ابر“ آفتاب حُسن”ای »

 
 «کان چهرۀ مشعشع تابانــم آرزوست 

 (.203: 1371)مولوی،                         

باشد.  اضافۀ سمبليك است؛ یعنی آفتاب، سمبل حُسن می“ ب حُسنآفتا”در شعر باال، 
های متعدد، از  بهی است که به مشبه مشبهٌ  در این ترکيب،« آفتاب»از سویی دیگر، کـلمۀ 

 و... اشاره دارد.« حضرت حق»، «شمس تبریزی»، «خورشيد»جمله 
 . تفاوت اضافۀ سمبليك با سمبل5ـ5

شـود؛ ماننـد واژۀ    به )مستعارٌ منـه( محسـوب مـی    مشبهٌ ـ سمبل معموالً یك واژه است و1
 در بيت زیر:« دیو»

ــو»” ــی “ دی ــدان کن ــه در زن ــی ک  را وقت
 

ــی       ــادروان کن ــد ش ــليمان قص ــا س  «ب
 (.259: 1383)عطار،                       

آن )مسـتعارٌ لـه( ممکـن اسـت      های محـذوفِ   ٌبه است، مشبه در این بيت مشبه« دیو»
های دنيوی و غيره باشد. اما اضـافۀ سـمبليك بـه صـورت      فْس، دلبستگیشيطان، هوای نَ

بـه اسـت و    مشـبهٌ  ای( است، به این صورت که مضاف آن معمـوالً   واژه ترکيب اضافی )دو
إليه آن ممکن است مشبه یا جامع )وجه شبه( یا چيز دیگری باشد )چنانچه شرح آن  مضافٌ

 به تفصيل خواهد آمد(.
شود، سمبل یا نشانۀ چيزی یا چيزهایی است که محـذوف   ل واقع میای که سمب ـ کلمه2

سمبل هوای نَفْس یا شيطان است که محذوف هسـتند،  « دیو»هستند؛ مانند مثال باال که 
؛ یعنـی  «یوسـف حُسـن  »إليه اسـت؛ ماننـد    ولی در اضافۀ سمبليك، مضاف، سمبل مضافٌ

 یوسف، سمبل حُسن است.
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       نظر مصداق های اضافۀ سمبليك از . گونه6
  های سمبليك انسانی . اضافه1ـ5

اند، البته بعضـی از ایـن افـراد     ها در ادبيات فارسی، سمبل برخی مفاهيم شده برخی انسان
 ای دارد: قدر مشهورند که مفهوم سمبليك آنان در زبان عاميانه نيز رواج گسترده آن

 « ت و آفرین بر آن مادر باد صد رحم ||از اول “ مادر عشق”زاده است مرا » مادرِ عشق
 (.1334: 1371)مولوی،                                                          

 «در رقص که باز آمد، آن گنج به ویرانه ||را بين، اخوان صفا را بين “ یاران وفا»” یارانِ وفا
 (.867: 1371)مولوی،                                                                

 (.1163: 1371)مولوی، « در بخشش تو، گيرد گدایی ||، طماع گردد “قارون نعمت»” قارونِ نعمت

 «بر سَرِ مجنون عشق، شوق شتابان رسيد ||، ناقه زِ وادی رساند “ليلی حُسن”محمل » ليلیِ حسن
 (.93: 1385)محتشم،                                                                       

: 1380)وحشـی،   « که از یاری بـه سَـر بـردم وفـا را      ||“فرهاد عشقم”اگر خسرو نِيَم، » فرهادِ عشق
510.) 

 «به گاه جلوه، مگر دیدۀ تماشایی ||یابد  تو را هيچ درنمی“ عروس حسن»” عروس حُسن
 (.299: 1375)عراقی،                                                          

 (.320: 1377)عطار، « گردی ندیدیم“ اِخوان صفا”زِ  ||زِ همراهان دین مردی ندیدیم » اِخوان صفا

 «راضـــی از سلسلۀ زلــف بـه زنجير شـدیم ||“ زليخای هوس”تن ندادیم به آغوش » زليخای هوس
 (.2749/ 5: 1383)صائب،                                                                    

 . سمبليك پرندگان و حيوانات2ـ6

های مختلف دنيا و از جمله در زبان و ادبيات فارسی، برخی حيوانات و پرندگان در  در زبان
ـ عرفـانی، ماننـد    آیند. البته در کتب تمثيلی ميان مردم، سمبل برخی مفاهيم به حساب می

هایی از این  است. نمونه ای ویژه به این مفاهيم پرداخته شده گونه و امثال آن به الطير منطق
 است: های سمبليك در زیر یاد شده گونه از اضافه

وقــت زوال، ســایــۀ دولـــت بـه مـــن     ||به من رسيد “همای سعادت”سر  پيرانه» همای سعادت
 (.2077/ 4: 1383ائب، )ص                                                         «رسيد

 «زان پرورد“ گرگِ ستم”ایام دجال دگر،   ||ظفر، یعنی شبان دادگر شاه جهان مهدیْ» گرگِ ستم
 (.736/ 1: 1375)خاقانی،                                                                       

خـود و بنـدۀ محبـت    “سـگ وفـای  ”||که بر سر لطفی، مکُش زِ منّت خویشم  به آن » سگِ وفا
 (.102: 1380)وحشی،                                                            «خویشم
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 «نزار“ برۀ عافيت”گرگ ستم سمين،  ||اند  شبانی حزمِ تو بوده یك چند بی» برۀ عافيت
 (.183: 1376)انوری،                                                                          

 «پيش بلبل چه محل باشد دم دراج را ||زند  نواها می“ بلبل عشقش”بس کن ایرا » بلبلِ عشق
 (.99: 1371)مولوی،                                                                            

 « آواز د همبا بلبل عشق خو ||خویش همدم “ طوطی عقل”با » طوطیِ عقل
 (.66: 1392)عطار،                                                                             

 « البَين آرندۀ بيم چون غُراب ||آرندۀ جَوْر “ عقاب الجَوْر”چون » عُقابِ جَوْر
 (.2/1225: 1375قانی، )خا                                                                     

ــرکسِ  کــــــ
 مردارخوار

 “« کرکس مردارخوار”بر صفت  ||بر سَرِ آن جيفه گروهی نظار »
 (.126: 1379)نظامی،                                                                           

 « ای اوکه در نوا فکندمان نو ||و وای او “ بين غرابِ”فغان ازین » غُرابِ بين
 (.48: 1379)منوچهری،                                                                         

 «کنی  به دست و شکاری نمی“ باز ظفر” ||زنی  چوگان حکم در کف و گویی نمی» بازِ ظفر
 (.1223/ 2: 1375، )حافظ                                                                      

را “ جغـد غـم  ”رهانـد،  بـاز جـان را مـی    ||دهـد   ستاند، راح روحی مـی  روح ریحی می» جغدِ غم
 (.303: 1371)مولوی،                                                            « کُشد می

 های سمبليك در گياهان . اضافه3ـ6

کـرد، برخـی از    گياهان سروکار داشت و زندگی می با عنایت به اینکه بشر از همان آغاز با
  است: گياهان یا اجزای آن را همواره به عنوان سمبل برای برخی از معانی به حساب آورده

 « به غير از روی تو بستان ندارد  ||که تا امروز بشکفت “ گل حُسنی»” گلِ حُسن
 (.195: 1375)فرغانی،                                                               

 « ستان بکَنیا سراسر خيمه را از دامن بُ ||را بر دل خونين نشان “ خارِ ستم”یا سَرِ » خارِ ستم
 (.248: 1376)بسطامی،                                                                 

 « فتاد پادشهی عاقبت به فکر گدایی ||نشو و نمایی “ نهالِ اميد”به صبر یافت » نهالِ اميد
 (.319: 1385)محتشم،                                                                 

 «ما دم همت بر او بگماشتيم ||نه خود شد دلفروز “ گلبنِ حسنت»” گلبنِ حُسن
 (.1030/ 2: 1375فظ، )حا                                                                

دیدم سزاوار “ سرو راستين”که  ||گل    داند، مبادش سروری ای  کو سرکشی هر آن » سروِ راستين
 (.125: 1371)شهریار،                                                       «سرافرازی
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  های سمبليك در ابزارها . اضافه4ـ5

لباً در زندگی روزانه با آن سروکار داریم، از دیرباز سمبل برای بسياری از ابزارهای که ما غا
 جمله: ؛ از آن اندآمدهمفاهيم گوناگون به حساب 

 « گشت یکسان“ ميزان عدالت”به  ||شب و روز جهان در دلگشایی » ميزانِ عدالت
 (.3599/ 6: 1383)صائب،                                                           

 «باده خور کزو اوست مایۀ حيات... ||“ کشتی نجات”جام باده چيست؟ » کشتیِ نجات
 (.173: 1376)بسطامی،                                                              

نـه امسـال   “ تـاج افتخـار  ”ایـن   ||چوگان زلف توسـت    هر ساله گوی حُسن به» تاجِ افتخار
 (.214: 1371)شهریار،                                                      «بری  می

 « ای  تو برکرده“ چراغ هدایت” ||ای  خرد را تو روشن بصر کرده» چراغِ هدایت
 (.2: 1378)نظامی،                                                                     

  « بند“ بند بندگی”منم پيشت به  ||خداوند  جوابش داد یوسف کای » بندِ بندگی
 (.665: 1375)جامی،                                                                    

 «زدند و بار نساخت“ کوس رحلت” ||خَجِل آن کس که رفت و کار نساخت، » کوسِ رحلت
 (.52: 1374)سعدی،                                                                  

دریغـش همـه جـا     بـی “ خوان نعمت”حسابش همه را رسيده و  باران رحمت بی» خوانِ نعمت
 (.49)همان:                                                                 «کشيده

ـ   ||ام را به وهم سـبز درختـان سـپرده بـود      بهار پنجره» پيلۀ تنهایی “ پيلـۀ تنهـایی  ”ه تـنم ب
 (.378: 1379)فرخزاد،                                                   «گنجيد نمی

 «از تنگنای چاه رساندی به کهکشان  ||خسروانه را... “ کاله سروری”اما » کالهِ سروری
 (.915: 1382)نادرپور،                                                                 

 « کرد “ کاسۀ گدایی”چشمی ما  گرسنه ||نيازی را  فغان که کاسۀ زرین بی» کاسۀ گدایی
 (.194: 1378)صائب،                                                                   

 های سمبليك در مایعات . اضافه5ـ6

عنوان سمبك بعضـی معـانی آورده   برخی از مایعات در ادبيات فارسی و در زبان عامه، به 
 شوند: می

 (.130: 1378)نظامی،    « فروشُست زنگار زنگی زِ تيغ ||زِ ميغ “ باران رحمت”فرو ریخت » بارانِ رحمت
 « از دست جان انداخته “ آب زندگی”جام ||حيرتِ حُسن ترا نازم که در بزم وصال » آبِ زندگی

 (.136: 1369 )عرفی،                                                                             
 « پرستيم  خورد حسرت می مفتی شهر می ||“ شراب مستيم”پرست او، داد  تا لب می» شرابِ مستی

 (.238: 1376)بسطامی،                                                                          
 «به مأمن منِ مجنون دشت مسکن بود  ||چه سيل آن که رهش “ يل فناییس”رسيد » سيلِ فنا

 (.82: 1385)محتشم،                                                                             
 (.345/ 1: 1378)فردوسی،    «اندر کنار آورد“ سرشك غم” ||همان خشم و پيکار بار آورد » سرشكِ غم
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 ها های سمبليك در زمان اضافه. 6ـ6

هـای مختلـف، حـاالت     روز و در فصـل  به دليل اینکه انسـان در لحظـات مختلـف شـبانه    
پردازد، ادیبان و حتی عموم مردم برخی از این  کند، یا به امور خاصی می گوناگونی پيدا می

 اند: ای آورده ها را سمبل برای مفاهيم ویژه زمان
 « روشن کن به خورشيد ،دلم را چشم ||“صبح اميد”ر ای بر آی از کوه صب» صبحِ اميد

 (.310: 1376)نظامی،                                                                            

  « که از دامن شرق، ماهی برآید ||را، “ شام غم”در این تيرگی صبر کن » شامِ غم
 (.286: 1368)بهار،                                                                             

 «شراب کوثر و مجلس بهشت و ساقی حور ||بيار باده که شب ظلمت است و شاهد نور » شبِ ظلمت
 (.235: 1374)خواجو،                                                                          

 (.1015: 1371)مولوی،             « در هر نَفَسم دمِ خزانی  ||“ بهار حُسنت”هوسای از » بهارِ حُسن

 « و تدبير، آرزو کردیم“ روز کوشش”به ||به وقت همت و سعی و عمل، هوس راندیم » روزِ کوشش
 (.357: 1384)اعتصامی،                                                                     

 «کشد“ شب ناتوانی”بر کوشش ایستادگی نمایيد، پيش از آنکه روز کوشش در » ناتوانی شبِ
 (.4: 1366)مرقی کاشانی،                                                                     

 «پردۀ دیگر شد از غفلت برای خواب من  ||شود، گفتم مرا موی سفيد “ صبح بيداری»” صبحِ بيداری
 (.260: 1378)صائب،                                                                          

 ها های سمبليك در مکان . اضافه7ـ6

کنند. به همـين   ها گوشزد می های مختلف، معانی متفاوتی را به انسان بناها، سراها و مکان
 اند: برخی مضامين آورده ها را سمبل دليل، ادیبان و شاعران برخی از مکان

 « تا خراج بستانی، زین خليج طوفانی ||هست، ای غریق دریادل “ ساحل نجاتی»” ساحلِ نجات
                                                             (. 117: 1371)شهریار،                                                                                 

 «خنك روز کاندر تو بُد جم شيد  ||“ سرای اميد”به کریاس گفت ای » سرای اميد
 (.1037/ 6: 1378)فردوسی،                                                                    

 “«کهف امان”سپهر حشمت و کوه وقار و  ||سحاب رحمت و دریای فضل و کانِ کرم » کهفِ امان
 (.146: 1383)سعدی،                                                                          

  «غم مخور   گلستان شود روزی“ کلبۀ احزان” ||کنعان غم مخور  یوسف گمگشته بازآید به» کلبۀ احزان
 (.826/  2: 1375)حافظ،                                                                          

 «ره بپرسيم مگر پی به مهمات بریم  ||گم شدن آخر تا کی؟ “ بيابان فنا”در » بيابانِ فنا
 (.1038/ 2: 1375)حافظ،                                                                     
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 «ر چاه وحشتند، نه یوسف نه بيژنندد ||اَند  در قعر دوزخند، نه جنّی، نه انسی» چاهِ وحشت
 (.116: 1375)سنایی،                                                                                

 (.503: 1376)انوری،      «شد به صحرا“ کوهِ وقار”کان  ||گفتند که تو خبر نداری » کوهِ وقار

 «تا نرگس تو با ما، گوید رموز هستی؟ ||چون توان بود  ، مستور“گوشۀ سالمت”در » گوشۀ سالمت
 (.1157/ 2: 1375)حافظ،                                                                   

 «است استخارۀ دل“ راهِ نجات”که خضر  ||اشارۀ دل  روم قدمی راه بی نمی» راهِ نجات
 (.230: 1378)صائب،                                                                                  

 «نَاکَ حَقَّ عِبَادَتِكبَدبه تقصير عبادت معترف که: ما عَ“ کعبۀ جاللش”عاکفان » کعبۀ جالل
 (.50: 1374)سعدی،                                                                                  

 «که بر رویت روان کرد آب حسرت ||“ وادی حيرت”بگردان روی زین » حيرت وادیِ
 (.84: 1376)عطار،                                                                              

 «“گوشۀ تنهایی”و ای یاد تواَم مونس، در  ||ای درد تواَم درمان، در بستر ناکامی » گوشۀ تنهایی
 (.1251/ 2: 1375)حافظ،                                                             

 های سمبليك تلميحی . اضافه8ـ6

ها و امثال آن، داستان یا روایتی تاریخی  ها، مکان اضافۀ سمبليك مربوط به برخی از انسان
و اضافۀ تلميحی به هایی، اضافۀ سمبليك  کند. در چنين ترکيب را به ذهن مخاطب القا می

 شود: خورد و با هم یکی می هم گره می
ــفِ  یوســــ

 حُسن
 « ست ا را خریده“ یوسف حُسن”آن  ||ای قلب  باز آن بدوی به هجده»

 (.182: 1371)مولوی،                                                                            
ــای  زليخـــ

 هوس

 «راضـــی از سلسلۀ زلــف بـه زنجير شـدیم ||“ خای هوسزلي”تن ندادیم به آغوش »
 (.2749/ 5: 1383)صائب،                                                                        

 «هرچند خضر پيش سکندر نکوتر است ||، تو سکندرسياستی “خضرِ دانشم”من » خضرِ دانش
 (.103/ 1: 1375)خاقانی،                                                                         

 (.61: 1374)سعدی،                «هرگز از شاخ بيد بر نخوری ||بارد “ آبِ زندگی”ابر اگر » آبِ زندگی

  «که بی زِ پيرهن نصرت تو، حبسِ عماست ||را دریاب “ یعقوبِ هجر”بگو به یوسف، » یعقوبِ هجر
 (.219: 1371)مولوی،                                                                                 

 (.510: 1380)وحشی،« که از یاری به سر بردم وفا را ||“ فرهاد عشقم”اگر خسرو نِيَم، » فرهادِ عشق

 « مخور روزی گلستان غم شود“کلبۀ احزان” ||کنعان غم مخور   گشته بازآید به یوسف گم» کلبۀ احزان
 (.826/ 2، 1375)حافظ،                                                                          

 « پادشاه“ مصر عزت”تا شوی در  ||همچو یوسف بگذر از زندان و چاه » مصرِ عزت
 (.261: 1383)عطار،                                                                              

 (.1163: 1371)مولوی، « در بخشش تو، گيرد گدایی  ||، طمّاع گردد “قارون نعمت»” قارونِ نعمت



 1400/101 بهار، 1 ۀشمار، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

 های سمبليك در چيزهای دیگر . اضافه9ـ6

این بخش مربوط به امور ماورای طبيعـت، عناصـر اربعـه و دیگـر مـواردی اسـت کـه در        
که خداوند مهربان، فرشته، بهشت و دوزخ بر پایۀ منابع  نگنجند؛ چنا های دیگر نمی بخش

 اند: دینی از دیرباز در ميان مردم، سمبل برای مفاهيم گوناگون بوده
ــدای  خـــــ

 رحمت
 « پس آنگهيش بنماید“ خدای رحمت” ||چو اعتقاد کند گر کسش نياید هيچ »

 (.622: 1375)سنایی،                                                                            
 «است“ نور اميد”خوش آن دل کاندران  ||خوش آن رمزی که عشقی را نوید است » نورِ اميد

 (.71: 1384)اعتصامی،                                                                        
 « جویم  از پياله می“ نسيم حيات”که من  ||گویم  سرم خوش است و به بانگ بلند می» نسيمِ حيات

 (.1070/ 2: 1375)حافظ،                                                                    
 «اگر غفلت کند آهنگ ما هشيار هم باشيم ||“ باد پریشانی”به جمعيت پناه آریم از » بادِ پریشانی

 (.458: 1375کاشانی،  )فيض                                                                
 «در معاملۀ جملۀ عمر خود زدی“ آتش نيستی”که نکنی، پس کنی توانی اگر اینچه می»...  آتشِ نيستی

 (.34: 1372)عطار،                                                                             
 « که در پيش باران نپاید غبار  ||ببار “ ابر رحمت”وبت ای تو یك ن» ابرِ رحمت

 (.198: 1375)سعدی،                                                                          
 «تو هيچ نه و از تو گرانی چندین ||“ چشم یقين”تر که در وین از همه طرفه» چشمِ یقين

 (.554: 1375)سنایی،                                                                        
 «هر که سوی من، به فکرت بنگریست ||خواند از اوراق من “ درسِ عبرت»” درسِ عبرت

 (.206: 1384)اعتصامی،                                                                       
بهشــــــتِ 

 جاودانی
 « نه نوای دردمندی نه غمی نه غمگساری ||“ بهشت جاودانی”ن بميرد به دل عاشقا»

 (.192: 1382الهوری،  )اقبال                                                                   
 “« دوزخِ عذاب”شوم از  گویی خالص می ||شنوم از ریاض لطف  بوی بهشت می» دوزخِ عذاب

 (.322: 1385)محتشم،                                                                        
فرشـــــــتۀ 

 رحمت
 «زِ جرعه بر رخ حور و پری گالب زده ||“ فرشتۀ رحمت”گرفته ساغر عشرت »

 (.1139: 2/ 1375)حافظ،                                                                   

 ضافۀ سمبليك از نظر ادبی ـ دستوریهای ا . گونه7
توان زیرمجموعـۀ   های سمبليك را نمی نکتۀ مهمی که به آن اشاره شد، اینکه همۀ اضافه

اضافۀ تشبيهی به حساب آورد، بلکه باید به عنوان یك نوع ترکيب اضافی به طور مستقل 
شـود و   یمطرح و بررسی شود. در اضافۀ سمبليك، گاهی تشبيه و گاهی استعاره دیـده مـ  

هـای   بعضی مواقع هم با توجه به شيوۀ کاربرد آن در متون نظم و نثر، هيچ کدام از جلـوه 
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دستوری اضافۀ سمبليك در شعر - بيانی در آن پدیدار نيست. در اینجا، به انواع کاربرد ادبی
  شود. اختصار اشاره می  فارسی به

 اضافۀ تشبيهی .1ـ7

نـور  »هـای  رود؛ مانند عبارت کار می افۀ تشبيهی بهمواردی که اضافۀ سمبليك به عنوان اض
 به ترتيب در ابيات زیر:« خار ستم»و « جغد غم»، «کوه حلم»، «اميد

 خــوش آن رمــزی کــه عشــقی را نویــد اســت »
 

 فلـــــك از بحـــــر علـــــم او بخـــــاری   »
 

 دهــد ســتاند، راح روحــی مــی روح ریحــی مــی»
 

ــرِ »  را بــر دل خــونين نشــان“ خــار ســتم”یــا سَ
 

ــوش آن دل   ــدر آن خ ــور ام”کان ــدن ــت“ ي  «اس
 (.71: 1384)اعتصـــــــامی،                       

ــين از  ــم”زمـــ ــوه حلـــ ــار“ کـــ  «یاو غبـــ
 (.21: 1376، عطــــــار )                           

 «کُشـد  را مـی “ جغـد غـم  ”رهانـد،   باز جان را می
ــوی،                          (.303: 1371)مولـــــ

ــن بُ   ــه را از دام ــر خيم ــا سراس ــتای ــنس  «ن بک
 (.248: 1376)بسطامی،                            

إليـه   همۀ عبارات یادشده، اضافۀ سمبليك هستند؛ زیرا مضاف، سمبل یا نشانۀ مضـافٌ 
ٌبه هستند؛ به عبـارت دیگـر، در    ها مشبه ها مشبه، و مضاف إليه ت. از طرف دیگر، مضافٌسا

خورنـد و بـا هـم یکـی      هم گـره مـی   چنين مواردی، اضافۀ سمبليك و اضافۀ تشبيهی به
 شوند. می

   تشبيه غير اضافی .2ـ7

إليه، وجه شبه یا مـرتبط بـا وجـه     به و مضافٌ ای از اضافۀ سمبليك، مضاف، مشبهٌ در گونه
آیـد، اگرچـه    شبه است. در چنين کاربردی، اضافۀ سمبليك، اضافۀ تشبيهی به حساب نمی

ای جداگانـه   گونه  قبل از اضافۀ سمبليك و به به است، ولی مشبه آن معموالً مضاف، مشبهٌ
 إليه بارزترین صفت مضاف است: آید و مضافٌ می

ــن”او » ــابِ حُس ــد “ آفت ــر بتاب ــرده گ ــت از پ  اس
 

 «دهــر خــرف ز رویـــش طبــع بهــار گيـــرد      
   (.171: 1392)عطار،                              

« آفتـاب »در آغـاز بيـت مشـبه،    « او»اضافۀ سمبليك است. « آفتابِ حُسن»در بيت باال، 
هـای   گيـریم کـه همـۀ اضـافه     باشد. بنابراین، نتيجه مـی  وجه شبه می« حُسن»ٌبه، و  شبهم

   های دیگر از این گونه: آیند. مثال سمبليك، اضافۀ تشبيهی به حساب نمی
ــو  » ــتگيری تــ ــر دســ ــری و بهــ  پيــ

 
ــد     ــن ش ــد م ــری ”ق ــای پي ــو“ عص  «ت

 (.245: 1375)هاللی جغتایی،             

 وجه شبه.« پيری»به،  مشبهٌ« عصا»مشبه، « قد»اضافۀ سمبليك است؛ « عصای پيری»



 1400/103 بهار، 1 ۀشمار، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

ــه » ــرِ آن جيف ــر سَ ــار  ،ب ــی نظ  گروه
 

 «کـــرکس مردارخـــوار”بـــر صـــفت  
 (.126: 1379)نظامی،                  

بـه، و   مشـبهٌ « کـرکس »مشـبه،  « گروهـی »اضافۀ سمبليك است؛ « کرکس مردارخوار»
از موارد استثنایی است کـه اضـافۀ   “ کرکس مردارخوار”وجه شبه. البته عبارت« مردارخوار»

 سمبليك، ترکيب وصفی است، نه اضافی.
 . استعارۀ مصرحه3ـ7

إليه آن، جـامع )وجـه    در سومين کاربرد اضافۀ سمبليك، مضاف، استعارۀ مصرحه و مضافٌ
کـاربردی، اضـافۀ   شبه( و مستعارٌ له آن هم بـه روال معمـول، محـذوف اسـت. در چنـين      

شود؛ زیرا مستعارٌ له ممکن است حمـل   خورد و یکی می سمبليك با مبحث سمبل گره می
 در ابيات زیر:« یوسف حسن»بر چند چيز شود؛ مانند 

 طلبـــی، ای بـــر ســـرِ ره نشستـــــه ره مـــی» 
 “یوســف حســـن ”در چــاه ز نخــدانِ چنـــين   

 
 “یوسف حُسن”رسی مضطرب از گردِ ره ای می»

ــ   ـــرمن م ــی در خـ ـــه م ـــاده، مـ ــی، ه فتـ  طلب
ــی   ــه م ــف و چ ــویی یوس ــو ت ــود دل ــی  خ  «طلب

ــوی،                              (.1422: 1371)مول
ــو را   ــه ت ــاه ک ــب چ ــت آورده دوان از ل  «؟دهش

 (.5: 1385)محتشم،                                

است. از  در ابيات باال، اضافۀ سمبليك است، چون یوسف سمبل حُسن« یوسف حُسن»
تر، سمبل( است،  ، در این دو بيت، استعارۀ مصرحه )و به عبارت دقيق«یوسف»گر، یطرف د

جامع )یا وجه شبه( و مستعارٌ له آن که ممکن است معشوق زمينـی یـا آسـمانی    « حُسن »
باشد، محذوف است. در چنين کـاربردی، از اضـافۀ سـمبليك ـ چنانچـه گذشـت ـ چـون         

  است بر بيش از یك چيز حمل شود.مستعارٌ له محذوف ممکن 
     اضافۀ سمبليك به دور از صُوَر خيال .4ـ7

مورد دیگر اینکه اضافۀ سمبليك فقط جنبۀ سمبليك دارد و زیرساخت یا روساخت تشبيهی 
ندارد و از نظر صُوَر خيال قابل بحث نيست. این گونه از اضافۀ سـمبليك غالبـاً بـا اضـافۀ     

سرشـك  »و « ميـزان عـدالت  »آید؛ مانند:  راه با مفهوم اقتران میشود و هم اقترانی یکی می
 در ابيات زیر:« غم

ــایی » ــان در دلگشـ ــب و روز جهـ  شـ
 

ــار آورد » ــار بـ ــم و پيکـ ــان خشـ  همـ
 

 «گشـت یکسـان  “ ميـزان عـدالت  ”بـه   
 (.3599/ 6: 1383)صـــــــــــائب،   
ــار آورد“ سرشـــك غـــم”  «انـــدر کنـ
 (.345/ 1: 1378)فردوسی،             
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 شده، هم اضافۀ سمبليك هستند و هم اضافۀ اقترانی.موارد یاد
  اضافۀ سمبليك با معانی متفاوت یك .8

هـای مختلـف،    یك اضافۀ سمبليك ممکن است در کاربردهای گوناگون خود در موقعيـت 
 های زیر: در مثال“ یوسفِ حُسن”معانی متفاوتی پيدا کند؛ مانند

 اضافۀ تشبيهی .1ـ8
 تــو نرســتم “ یوســف حســن ”بــا »

 
 «خـوار   زیـن عشـق چـو گـرگ آدمـی      

 (.78: 1375)فرغانی،                   
 . تشبيه غير اضافی2ـ8

 و ایــن عــالم چــو چــاه“ یوســف حســنی»”
 

ــه      ــر ال ــر ام ــت ب ــبر اس ــن ص ــن رس  «وی
 (.329/ 2: 1379)مولوی،                    

 . استعارۀ مصرحه3ـ8
 است نهان“ یوسف حُسنی”اندر این چاه جهان، »

 
 «ن بـر ایـن چـرخ ازو همچـو رسـن پيچيـدم      م 

 (.620: 1371)مولوی،                              
 . سمبليك به دور از صُوَر خيال4ـ8

 ای قلـــب بـــاز آن بـــدوی بـــه هجـــده»
 

 «اســـت  را خریـــده“ یوســـف حُســـن”آن  
 (.182: 1371)مولوی،                          

یوسـف  »نيز همچون « بهار حُسن»و « ن رحمتبارا»های سمبليك دیگری مانند  اضافه
    اند. های مختلف، با کاربردهای گوناگون آمده در ادبيات فارسی، در موقعيت« حُسن

 . موارد نادر در اضافۀ سمبليك9
 . مضاف، سمبل برای مفاهيم مختلف1ـ9

ه کند، بلکـ  های سمبليك، مضاف به یك مفهومِ ویژه اختصاص پيدا نمی در برخی از اضافه
ها، بـاالی   خطی که بر صدر نامه»سمبل برای مفاهيم گوناگون است؛ مثالً طغراء به معنی 

اند، به شکل قوس شامل نام و القـاب سـلطان وقـت، و آن در حقيقـت،      نوشته اهللا می بسم
زبـان،   ادیبـان فارسـی   (.2/2227: 1375)معـين،  « اسـت  حکم امضاء و صحۀ پادشاه را داشـته 

اند؛ از آن جملـه: طغـرای دولـت، طغـرای      ای بيش از دَه مفهوم آوردهرا سمبل بر« طغراء»
امان، طغرای نجات، طغرای فتح، طغرای سعد، طغرای بينش، طغرای نيکبختـی، طغـرای   

 نيازی، طغرای اقبال، طغرای هنر و... . چند مثال شعری: بی
ــه » ــت ”بــ ــرای دولــ ــان“ طغــ  زِ محمودیــ

 
ــان »” ــرای امـــ ــت او “ طغـــ ــا نوشـــ  مـــ
 

ــع ن   ــه توقيـــ ــان بـــ ــبت زِ داوودیـــ  «ســـ
ــامی،             (.1325: 1376)نظـــــــــــــ

ــيم؟    ــر آیــ ــه غرغــ ــی بــ ــی از اَجلِــ  «کــ
 (.593: 1371)مولوی،                             
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 است:    نيز در ادبيات فارسی، سمبل برای معانی گوناگونی آمده« بهار»مثال دوم: 
ــوس » ــنت ”ای از هـــــ ــارِ حســـــ  “بهـــــ

 
 دای تواَنـد شمع و گل چون بلبـل و پروانـه شـي   »

 
ــين دل برخاســــــت  »  رســــــتخيز از زمــــ

 

ــی    ــم دمِ خزانــــــ ــر نَفَســــــ  «در هــــــ
ــوی،                     (.1015: 1371)مولـــــــ

 «ای؟ آخــر تــو شــيدای کــه“ بهــار زنــدگی”ای 
 (.3243/ 6: 1383)صــــــــــائب:              

ــل دل را  ــان ”اهـــ ــار جـــ ــد“ بهـــ  «آمـــ
 (.320: 1375)فيض کاشانی،                      

 ند چيز متفاوت، سمبل برای یك مفهومچ .2ـ9

شوند؛ به عنـوان نمونـه،    ای برای مفهومی واحد می گاهی چند چيز متفاوت سمبل و نشانه
 آید: یك مفهوم است که در ادبيات فارسی، چند چيز سمبل آن به حساب می« نجات»

 ندیـــد“ ســاحل نجــات  ”اگــر ســفينۀ مــا،    »
 

 “کشــــتی نجــــات”جـــام بــــاده چيســــت »
 

ــد مــــرد نَبــــوَد »  کــــه گــــرد خــــود پویــ
 

 آیم از رنجی که دیدم زین جهان زان جهان می»
 

ــت       ــاری نيس ــر را کن ــن بح ــه ای ــدار ک ــب م  «عج
ــامی،                        (.192: 1384)اعتصـــــــــ

ــات    ــۀ حيــ ــت مایــ ــز اوســ ــور کــ ــاده خــ  «بــ
ــطامی،                           (.173: 1376)بســـــــ

 «خـــــــود جویـــــــد“ راه نجـــــــات”مـــــــرد 
ــنایی،                            (.341: 1394)ســــــــ

 «ام آن جهــــان آورده“ طغــــرای نجــــات”ليــــك 
 (.342/ 1: 1375)خاقانی،                                

زبان چيزهای زیـادی را بـه عنـوان سـمبل بـرای آن       نمونۀ دیگری که ادیبان فارسی
 است:« رحمت»اند،  دانسته

ــيچ    » ــد ه ــش نيای ــر کس ــد گ ــاد کن ــو اعتق  چ
 

ــت  » ــرو ریخـ ــت ”فـ ــاران رحمـ ــغ“ بـ  زِ ميـ
 

ــزاران » ــد هـ ــت”صـ ــر رحمـ ــو“ ابـ ــوق تـ  فـ
 

 “فرشـــتۀ رحمـــت”گرفتـــه ســـاغر عشـــرت »
 

 «پـــس آنگهـــيش بنمایـــد“ خـــدای رحمـــت” 
ــنایی،                         (.622: 1375)ســــــ

ــغ   ــی زِ تيـــ ــار زنگـــ ــت زنگـــ  «فروشســـ
ــامی،                       (.130: 1378)نظـــــــ

ــی ــو   مــ ــوق تــ ــد شــ ــا فزایــ ــارد تــ  «ببــ
ــار،                         (.316: 1383)عطـــــــ

 «زده زِ جرعـــه بـــر رخ حـــور و پـــری گـــالب 
 (.2/1139: 1375)حافظ،                         

 . دو اضافۀ سمبليك متضاد در کنار یکدیگر3ـ9

آورند  گاهی شاعران و ادیبان دو اضافۀ سمبليك متضاد را در یك بيت یا در نثر ادیبانه می
در شـعر  « خاک مذلت»و « تاج عزت»بخشد؛ مانند:  ای به کالم می ویژهکه زیبایی و جاذبۀ 

 زیر:
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ــرخ    » ــزد دور چ ــام و بي ــردش ای ــذارد گ ــا گ  ت
 

 «بـر سـری  “ خاک مذلت”بر سری، “ تاج عزت” 
 (.93: 1375)هاتف اصفهانی،                     

 در این بيت:« روز وصال»و « شب هجران»یا 
ــود » ــوان بــ ــکر او نتــ ــينِ شــ ــروز رهــ  امــ

 
 «بــود“ شــب هجــران”هــم “ روز وصــال”کــان 

 (.682: 1376)انوری،                              

 . یك چيز سمبل برای دو مصداق متضاد4ـ9

اسـت؛ مـثالً    ندرت یك چيز سمبل برای دو مفهوم متضاد آورده شـده  در ادبيات فارسی، به
 است: آورده« پرهيزکاری»را سمبل برای « خرقه»حافظ در جایی 

ــاه  » ــاک م ــرهن چ ــدای پي ــاد  ف ــان ب  روی
 

 “«خرقـــۀ پرهيـــز”هـــزار جامـــۀ تقـــوا و  
 (.852/ 2، 1375)حافظ،                     

 است: به حساب آورده« سالوس و ریاکاری»را سمبل برای « خرقه»در جایی دیگر نيز 
ــت و » ــومعه بگرف ــم زِ ص ــالوس ”دل ــۀ س  “خرق

 
ــا؟     ــاب کج ــراب ن ــان و ش ــر مغ ــت دی  «کجاس

 (.101/ 1)همان:                                  

   نتيجه .10

             است: نگارنده در این پژوهش به نتایج زیر رسيده
ـ اضافۀ سمبليك با عنایت به کاربردش در ادبيات فارسی، معموالً به چهار گونـه پدیـدار   1

 شود: می
 آید: الف( یا به صورت اضافۀ تشبيهی می

 تــو تافــت“ آفتــاب حُســن”زِ مشــرقی کــه ازو »
 

 «هـــزار عـــرش اگـــر دیـــدم مختصـــر دیـــدم 
   (.294: 1392)عطار،                              

شـود و مشـبه، قبـل از     إليه آن، وجه شبه محسـوب مـی   ٌبه، و مضافٌ ب( یا مضاف، مشبه 
  شود: اضافۀ سمبليك به صورت جداگانه ذکر می

ــن”او » ــاب حس ــر بتا“ آفت ــرده گ ــت، از پ ــداس  ب
 

 «دهــر خــرف زِ رویــش، طبــع بهــار گيــرد      
 (.171: 1392عطار، )                            

تر، بـه   ج( در برخی از موارد، اضافۀ سمبليك به صورت استعارۀ مصرحه یا به عبارت دقيق
إليه، جامع و  رود. در این کاربرد، مضاف، مستعارٌمنه، مضافٌ کار می صورت سمبل یا نماد به

 شود، محذوف است: له آن هم که معموالً بر چند چيز حمل میمستعارٌ
ــن  » ــردان روی زیـ ــرتوادی ”بگـ  “حيـ

 
ــرت   ــرد آب حس ــت روان ک ــر روی ــه ب  «ک

 (.84: 1376)عطار،                        
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  شود. در این مورد، اضافۀ سمبليك با مبحث سمبل یکی می
رود کـه فقـط جنبـۀ     کار مـی   رسی بهای در شعر یا نثر فا د( گاهی اضافۀ سمبليك به گونه

 ساخت تشبيهی در آن وجود ندارد:سمبليك آن در نظر است و هيچ گونه ساختار یا زیر

ــایی » ــان در دلگشــ ــب و روز جهــ  شــ
 

ــه   ــدالت ”ب ــزان ع ــان “ مي ــت یکس  «گش
 (.3599/ 6: 1383)صائب،                

 کنند: یر آشکار میهای اضافۀ سمبليك معانی خود را بيشتر در مصادیق ز ـ گونه2
 الف( خداوند کریم، فرشتگان، بهشت و دوزخ و آنچه وابسته به آن است.

 اهللا و افراد برجسته. ویژه پيامبران، اولياء ها، به ب( انسان
 ج( ابزارها.

 د( برخی از حيوانات.
 هـ( برخی از پرندگان.

 ها. و( برخی از زمان
 ها. ز( برخی از مکان

 ح( برخی از گياهان.
 ابعمن

 ، تهران، نگاه.2بهار، چ ءالشعرا ، با دیباچۀ ملكدیوان پروین اعتصامی(، 1384اعتصامی، پروین )
، تصحيح و مقدمۀ محمد بقائی، ميکدۀ الهور )کليات فارسی عالمه اقبال((، 1382اقبال الهوری، محمد )

 ، تهران، اقبال.1چ 
، تهران، 1سعيد نفيسی، به اهتمام پرویز بابایی، چ ، با مقدمۀ دیوان انوری(، 1376انوری، اوحدالدّین علی )

 انتشارات نگاه.
 ، تهران، توس.5، چ دیوان اشعار محمدتقی بهار(، 1368بهار، محمدتقی )

 ، تهران، علمی و فرهنگی.6، چ های رمزی در ادب فارسی رمز و داستان(، 1386پورنامداریان، تقی )
، 10، به تصـحيح مرتضـی مـدرس گيالنـی، چ     هفت اورنگ مثنوی(، 1375جامی، نورالدّین عبدالرحمن )

 تهران، مهتاب.
 ، تهران، نشر سيمای دانش.1، به اهتمام محمد روشن، چ دیوان اشعار(، 1380) ــــــــــــــــــــــــ

 ، تهران، نشر مرکز.1الدّین کزازی، چ  ، ویراستۀ مير جاللدیوان اشعار(، 1375الدّین بدیل ) خاقانی، افضل
    ، تهران، علمی و فرهنگی.7، چ نامه حافظ(، 1375الدّین ) ءخرمشاهی، بها

، کرمـان،  3کوشش حميد مظهری، چ  ، به غزليات خواجوی کرمانی(، 1374الدّین ) خواجوی کرمانی، کمال
 انتشارات خدمات فرهنگی کرمان.

 شر مرکز. انتشارات ن ،تهران، 4چ، مدخلی بر رمزشناسی عرفانی(، 1392ستاری، جالل )
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، تهـران،  4، تصـحيح و توضـيح غالمحسـين یوسـفی، چ     گلسـتان (، 1374الدّین ) سعدی شيرازی، مصلح
 خوارزمی.

 ، تهران، قطره.9، انتخاب و شرح جعفر شعار، چ گزیدۀ قصاید سعدی(، 1383ــــــــــــــــــــــــ )
، تهــران، 5حســين یوســفی، چ ، تصــحيح و توضــيح غالمبوســتان(، 1375ــــــــــــــــــــــــــ )

 خوارزمی.
، تهـران،  1اهتمام پرویز بابایی، چ  ، به دیوان حکيم سنایی غرنوی(، 1375سنایی غزنوی، مجدودبن آدم )

 نگاه.
، تصحيح محمدتقی مدرس رضوی، الطریقة الحقيقة و شریعة یقةحد(، 1394ـــــــــــــــــــــــــــ )

 گاه تهران.موسسۀ انتشارات دانش، تهران، 8چ 
 ، تهران، فردوسی.3، چ بيان(، 1372شميسا، سيروس )
 ، تهران، فردوسی.8، چ بيان و معانی(، 1383ــــــــــــــ )

 ، تهران، نگاه.11، چ کليات دیوان اشعار(، 1371شهریار، سيّد محمدحسين )
توضـيح محمـد    ، انتخـاب و گل )گزیدۀ اشعار صـائب(  مجموعۀ رنگين(، 1378صائب تبریزی، محمدعلی )

 ، تهران، سخن.6قهرمان، چ 
ـ  ، تهران، علمـی 3، به کوشش محمد قهرمان، چ دیوان صائب تبریزی(، 1383ـــــــــــــــــــــــ )

 فرهنگی.
 ، تهران، سنایی.3، تصحيح جواهری )وجدی(، چ دیوان اشعار(، 1369عرفی شيرازی، محمد )

 ، تهران، سنایی.8يح سعيد نفيسی، چ ، تصحدیوان عراقی(، 1375عراقی، فخرالدّین )
، تهـران،  7، تصـحيح و توضـيح محمـد اسـتعالمی، چ     ة األولياءتذکر(، 1372عطار نيشابوری، فریدالدّین )

 انتشارات زوّار.
 عليشاه. ، تهران، انتشارات صفی1، ویرایش محمد ابراهيمی، چ اسرارنامه(، 1376ــــــــــــــــــــــ )

، تهران، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه 1اهللا تدین، چ  ، تصحيح عطاءنامه الهی(، 1377ـــ )ــــــــــــــــــ
 تهران.

 ، تهران، سخن.1، تصحيح و شرح محمدرضا شفيعی کدکنی، چ الطير منطق(، 1383) ــــــــــــــــــ
نتشـارات کتـاب   ، تهـران، ا 7، ویرایش کاظم عابدینی مطلق، چ دیوان اشعار(، 1392ــــــــــــــــــ )

 آبان.

 ، تهران، مروارید.7، با مقدمۀ بهروز جاللی، چ دیوان اشعار(، 1379فرخزاد، فروغ )
 ، تهران، سورۀ مهر.2، چ شاهنامه(، 1378فردوسی، ابوالقاسم )

 ، انتخاب و توضيح محمد ترابی، تهران، سخن.گزیدۀ اشعار سيف فرغانی(، 1375فرغانی، سيف )
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 ، تهران، چکامه.4، مقدمه و تصحيح سيد علی شفيعی، چ دیوان فيض کاشانی(، 1375کاشانی، فيض )
، 3، تصـحيح و مقدمـۀ اکبـر بهدارونـد، چ     دیوان محتشم کاشانی(، 1385بن احمد ) محتشم کاشانی، علی
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 ، تهران، نگاه.2، با نظارت پوپك نادرپور، چ مجموعۀ اشعار(، 1382نادرپور، نادر )
دسـتگردی، بـه کوشـش سـعيد      ، تصـحيح حسـن وحيـد   األسرار مخزن(، 1379بن یوسف ) نظامی، الياس

 ، تهران، قطره.4حميدیان، چ 
، حواشی و تصحيح حسن وحيـد دسـتگردی، بـه کوشـش سـعيد      شرفنامه(، 1378ــــــــــــــــــــ )

 ، تهران، نشر قطره.3حميدیان، چ 
، تصحيح حسن وحيد دستگردی، بـه اهتمـام پرویـز    کليات خمسۀ نظامی(، 1376ــــــــــــــــــــ )

 ، تهران، نگاه.2یی، چبابا
، «رمز و رمز گرایی بـا تکيـه بـر ادبيـات منظـوم عرفـانی      »(، 1388نصر اصفهانی، محمّد و حافظ حاتمی )

 125-104، صص 16، ش5عرفانی و اسطوره شناسی، سفصلنامه ادبيات 
شـارات  ، تهـران، انت 3، به کوشش پرویز بابایی، چ دیوان وحشی بافقی(، 1380الدّین ) وحشی بافقی، کمال

 نگاه.
، 2، عباس اقبال آشـتيانی، چ  شرح حال هاتف ،دیوان هاتف اصفهانی(، 1375هاتف اصفهانی، سيد احمد )

 تهران، نگاه.
، تهـران،  3، تصحيح و مقدمـۀ سـعيد نفيسـی، چ    دیوان هاللی جغتایی(، 1375هاللی جغتایی، بدرالدّین )
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