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نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی
با تأکید بر اشعار حافظ
میثم حاجیپور / عنایتاهلل محمودی

چکیده
تشبیه از مهمترین و پرکاربردترین عناصر خیال در کالم و شعر است .این عنصرر خیرالانگیر بره
اشکال مختلف دستمایة هنرنمایی شاعران و ادیبان برود اسرت .یکری از شریو هرای تشربیهپرردازی
آوردن ارکان تشبیه در ساختار یک گرو اسمی است .گرو های اسمی واحدهای نحوی هسرتند کره
هستة آنها اسم است و معمروً یرک یرا نرد وابسرته برهصرورت پیشرین یرا پسرین آنهرا را تویری
میدهد.گرو های اسمی برا دو سراختار متفراوت کترکیرا ایراضی م راا و م رااالیره و ترکیرا
وصفی موصوا و صفت میتوانند ارکان تشبیه را در خود جای دهند .آنچه تاکنون در این زمینره
به آن پرداخته شد ایاضههای تشبیهی با ساختار ترکیاهای ایاضی است که در همرة کترا بیران و
بالغت متأخر آن را معادل تشبیه بلیغ ایاضی دانستهاند که با دًیلی که در این مقالره ککرر مریشرود
این مویوع قابلقبول نخواهد بود .همچنین در کتا بالغت متأخر و متقدّم از ترکیراهرای وصرفی
ی تشربیهی
تشبیهی سخنی به میان نیامد است .ایرن پرهوهب بررآن اسرت ترا هرر دو نروع گررو اسرم ک
ترکیبات ایاضی و وصفی تشبیهی را بهکمک دستورهای جدید و مبتنی بر علم زبانشناسی با تأکید
بر اشعار حاضظ بررسی کند.
کلیدواژه :تشبیه گرو اسمی تشبیه ایاضی تشبیه وصفی اشعار حاضظ
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.6مقدمه
بیان علم ادای معنری واحرد بره شریو هرای گونراگون اسرت تفترازانی 1013ق :
 . 911شفیعی کدکنی دربارة علم بیان مینویسد:
«علم بیان شیوة ادای مویوع و معنی بره اسرلو هرای مختلرف اسرت و تشربیه در
رأس این اسالیا قرار میگیرد و شاید تشبیه روشنتررین و آشرکارترینک ایرن مباحر
باشد و از همه در تمام ادوار بیشتر استعمال و کاربرد داشته اسرت و بیجرا نیسرت اگرر
نویسندگانی مانند مبرّد و ابوهالل عسکری دربارة اهمیت آن سرخنهرای اغرراقآمیر
گفتهاند» شفیعی کدکنی . 08-01 :1938
همانندی میان دو ی میدانند« .تشبیه دًلت است بر مشارکت دو ی دریک معنری
خطیا ق وینی 1310م 195 :بر بنیاد پیوندی که به پنردار شراعرانه در میانرة آن دو
میتوان یاضت» ک ازی  . 01 :1915شاعران و نویسندگان ادعای هماننردی برین دو
ی را به شیو های متفاوتی بیان و اهل بالغرت نیر تشربیهات را از جهرات گونراگون
تقسیمبندی کرد اند که عموما در کتا بالغت و بیران تکررار شرد اسرتس تقسریماتی
مانند تشبیه به اعتبار حسّی و عقلی بودن طررضین تشربیه بره اعتبرار تعردّد طررضین ماننرد
تشبیه جمع تسویه ملفوا و مفروق و تقسیماتی دیگر از قبیل مفررد مرکرا و مقیرد
برررودن یرررا تشررربیهات تف ررریل و م رررمر و انرررواع دیگرررر .یکررری از شررریو هرررای
تشبیه پردازی آوردن ارکان تشبیه در ساختار یک گرو اسمی اسرت .بررای روشرنترر
شدن مویوع ابتدا گرو اسمی را از منظر زبانشناسی و دستور بررسی میکنیم.
زبانشناسان برای زبان قائل به واحدهایی هستند کره کو رکتررینک آنهرا وا و
ب رگترینک آن ها جملة مستقل است .بررای تولیرد واحردهای زبرانی بر رگترر بایرد
واحدهای کو کتر با هم ترکیا شوند .یکی از این واحدهای زبرانی گررو اسرت
که خود از ترکیا واژ ها حاصل میشود و با پیوستن به گرو های دیگر واحد زبانیک
جمله را تولید میکند «.گرو رشتة یکپار ه و بههمباضتهای از واژ ها است کره دارای
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پرکرراربردترین شرریوة ادای معنرری بهررر گیررری از تشرربیه اسررت .تشرربیه را ادعررای
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یکی از واژ های اصلی یا هستة ضعل اسم حرا ایاضه یا قید است و با نقب یا رابر
دستوری خاصی در جمله بهکار میرود» مشکوةالدینی . 11 :1950
گرو های زبانی را بره اعتبرار هسرتة آنهرا بره گررو هرای اسرمی ضعلری قیردی و
حرا ایاضهای تقسیم میکنند .با توجه به مویوع مقاله ضق به بررسی گررو اسرمی
به صورت مختصر میپردازیم.
«به آن واحد نحوی که از یک یا ند واژة بههممرتب پدید میآید و واژة اصلی
یا هستة آن اسم است گرو اسمی گفته می شرود .برر ایرن پایره روشرن اسرت کره در
گرو اسمی هموار یرک اسرم بره عنروان واژة اصرلی یرا واژة هسرته برهکرار مریرودس
بهعالو ممکن است تنها اسم هسته در جایگا گرو اسمی ظاهر شود» همان. 101 :
هر ند بر اساس این تعریف میتوان گفت هستة گرو بهتنهایی هرم مریتوانرد در
نقب یک گرو اسمی ظاهر شود اما معمروً گررو اسرمی مجموعرهای از نرد واژ
است که یک واژ هسته و بقیه وابسته هستند .وظیفة وابسرتههرا تویری هسرته اسرت.
واژ ها بیشتر در قالا ترکیا هرای ایراضی و وصرفی بره کمرک کسررة ایراضه برههرم
میپیوندند و گرو های اسمی را پدید میآورند .ارتباط هسته و وابسته در ترکیاهای
ایاضی و وصفی بیانگر مفاهیمی ون حالت و گونگی مالکیت اختصاص جرن
و نوع تویی و تبیین استعار و تشبیه است .در این مقاله بره آن دسرته ازگررو هرای
اسمی میپردازیم که رابطة هسته و وابسته در آنها بیرانگر شرباهت و هماننردی باشرد.
آنچه را در کتا بیان و بالغت در این زمینه آورد اند ایراضه تشربیهی اسرت کره البتره
بیشتر آن را به نام تشبیه بلیغ ایاضی میشناسیم.
با نگاهی دقیق به بح تشربیه بلیرغ ایراضی در کترا بالغرت مریتروان دو ایرراد و
اشکال اساسی بر آن وارد کرد .نخست اینکه گرو های اسمی تشبیهی ضقر در قالرا
ترکیبات ایاضی نمیآیند و درصد براًیی از گررو هرای اسرمی را ترکیبرات وصرفی
تشبیهی به خود اختصراص داد انردس یعنری در ترکیبرات وصرفی ایراضه موصروا بره
صفت هم میتوان رابطة همانندی و شباهت را دریاضت و دوم آن که همة ایاضههرای
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تشبیهی بلیغ نیستند .در متن اصلی مقاله به بررسی این دو ایرراد و همچنرین سراختمان
تشبیهات ایاضی و وصفی در دیوان حاضظ میپردازیم.

 .2پیشینة بحث
در زمینة علم بیان بهویه بح

تشبیه بهطورکلی کتا و مقراًت متعرددی نوشرته

شد است که اغلا با کمی تفراوت همگری را پیشرینیان را ادامره داد انرد .درمرورد
تشبیه در دیروان حراضظ مقراًتی رون «سراختمان تشربیه و اسرتعار در شرعر حراضظ»
ضرشیدورد  1980و «تکامرل و انحطراط تشربیه در شرعر حراضظ» ضرشریدورد 1989
مقالة حایر کاری انجام نشد اسرت .پریب از ایرن دو مقالره بسریار کوترا در زمینرة
بخررب کررو کی از مطالررا موردبحر

نوشررته شررد اسررت :مقالرره اول نوشررتة سررعید

مهدویضر  1931با عنوان «تشبیه بلیغ وصفی در اد و بالغت پارسی برر پایرة دیروان
خاقانی» است .این مقالة هارصفحه ای ضق به تشربیه بلیرغ وصرفی در دیروان خاقرانی
پرداخته و به دیگر ساختهای تشبیهات وصفی اشرار ای نکررد اسرت .مقالرة دوم را
قاسم صحرایی و علی حیدری  1953با عنوان «آیا ایاضه تشربیهی همران تشربیه بلیرغ
ایاضی است؟» نوشتهاند .نتیجه برجستة این مقاله این است که همه ایاضههای تشربیهی
بلیغ نیستند .این مقالةکوتا سره صرفحه ای نکترة دیگرری دربرارة سراختمان تشربیهات
ایاضی ندارد .مقالرة حایرر یرمن پررداختن بره ایرن دو مویروع برهصرورت مفصّرل
ساختمان تشبیهات ایاضی و وصرفی را دردیروان حراضظ برر پایرة دسرتورهای جدیرد و
مبتنی بر علم زبانشناسی بررسی میکند.

 .3بحث کلی
گرو های اسمی که در آن ها رابطرة هسرته و وابسرته بیرانگر شرباهت اسرت بره دو
شکل دید میشود :الف ایاضة اسرمی تشربیهی

ایراضة صرفتی تشربیهی .بره ایرن
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نوشته شد است .در زمینه ساختار تشبیه درگرو هرای اسرمی بره شریوة موردبحر

در
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دلیل هر دو را ایاضه میخوانیم که وابستهها ه م رااالیره و ره صرفت بره کمرک
کسرة ایاضه به هسته ایاضه میشوند .در ایاضة اسمی هسته و وابسته هر دو اسم یرا در
حکم اسم هستند .این ساختار را بیشتر با نام م اا و م رااالیره یرا ترکیرا ایراضی
می شناسند اما در ایراضة صرفتی وابسرته صرفت اسرت و ایرن نروع ترکیرا را بیشرتر
موصوا و صفت یا ترکیا وصفی می خواننرد .آنچره را کره بالغیرون بره نرام ایراضه
تشبیهی یا تشبیه بلیغ ایاضی به آن پرداخته انرد صررضا نراظر بره نروع اولس یعنری ایراضة
اسمی م اا و م ااالیه است و به ساختار تشربیه در ایراضههرای وصرفی تروجهی
نکررررد انرررد شمیسرررا 1951س111
صادقیان 1951س131

کررر ازی 39 :1915

ثروتیان 81 :1913

محمررردی 1931س53

همایی 1931س. 111

در ادامه بره تویری سراختمان تشربیه در ایراضههرای اسرمی و ایراضههرای صرفتی
میپردازیم .برای جلوگیری از تعدّد نرامگرذاری و سرردرگمی ایراضههرای اسرمی را
ترکیا ایاضی و ایاضههای صفتی را ترکیا وصفی مینامیم و بهتبع آن تشربیهاتی را
که در قالا نین ترکیباتی آمد اند بهترتیا تشبیه ایاضی و تشبیه وصفی میخوانیم.

 .4تشبیهات اضافی
تشبیهات ایاضی ترکیباتی هستندکه در آنها هسته و وابسته هرردو اسرم هسرتند و
یکی از طرضین تشبیه مشبّه یا مشبّهٌبه بهکمک نقربنمرای ایراضه بره دیگرری ایراضه
میشود .اغلا «مشبهٌبه» به «مشبّه» ایاضه میشود و در اندک مرواردی عکر

آن نیر

اتّفاق میاضتد .بالغیون متأخّر همگی ایاضة تشبیهی را تشبیه بلیغ ایاضی دانستهاند.
شمیسا دربارة ایاضة تشبیهی مینویسد:
«ایاضة تشبیهی تشبیهی است که درآن مشبّه و مشبّهٌبه بههم ایاضه شرد باشرند و
در این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوا است .بهاصطالح علم بیان تشبیه هرم
مجمل است و هم مؤکّد .به اینگونه تشبیهات در علم بیان تشبیه بلیغ میگویندس مثرل
قد سرو ایاضه مشبّه به مشبّهٌبه یا لعل لا ایاضه مشبّهٌبه به مشربّه  .تشربیه بلیرغ یعنری
تشبیه عالی و رساس زیرا نران کره گفتریم تشربیه یکری از اب ارهرای نقاشری در کرالم و
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به اصطالح تصویری کردن شعر است بنابراین بهتر است که اثرر قلرممروی نقاشری برر
تابلو نماند .با حذا ادات تشبیه و وجه شبه کمک میکنیم تا خواننرد ضرامروش کنرد
که با تشبیه و درنتیجه با صناعت و کذ سروکار دارد» شمیسا 1951س. 111
در ادامرة همرین مطلرا برررای تشربیه بلیرغ ایراضی بیترری از سرعدی را شراهد مثررال
می آورد که ازق ا خالا نظر خودشران اسرتس زیررا وجره شربه در آن ککرر شرد و
نمیتواند بلیغ باشد .آن بیت این است:
راغ بالغت بیفروختم

شبی زیت ضکرت همی سوختم

همان111:
راغ بالغت :تشبیه ایاضی

وجه شبه :اضروختگی و روشنی

در دیگرکتا بالغت و بیان نی این اشکال دید میشود:
محمدحسین محمدی در کتا بالغت خرود در کیرل تشربیه بلیرغ شراهد مثرال و
تویی زیر را آورد است:
«تا در آتشکدة دل نگردازی صرائا

دعوی پختگی اندیشة خام است اینجا

در این بیت دل از نظر سوختن به آتشکد مانند شد است اما در این تشربیه نره از
ادات استفاد شد و نه وجه شبه ککر شد است» محمدی 1931س . 53در حالی کره
وجه شبه گداختن با تأویل به مصدر بعد از تشبیه ایاضیک «آتشکدة دل» آمد اسرت
مشخص نیست را نویسند وجه شبه را سوختنک محذوا میداند.
صادقیان نی مینویسد« :گا ایاضة تشبیهی یا تشبیه بلیغ بهصورت ایاضة «مشبهٌ بره»
به «مشبّه» استس مانند لعل لا کمان ابرو و کمند زلف:
هردم کمند زلفت صیدی دگرر بگیررد

پیکان غم در دل ز ابروی ون کمانت»
صادقیان 1951س131
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زیت ضکرت :تشبیه ایاضی

وجه شبه :سوختن
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نانکه مالحظه میشود شاهد مثال صادقیان برای تشربیه بلیرغ ایراضی وجره شربه
دارد و بلیغ بودن آن پذیرضتنی نیست.
کمند زلف :تشبیه ایاضی

صیدگرضتن :وجه شبه

بهروز ثروتیان هم کیل ایاضة تشبیهی مینویسد« :ایاضة تشبیهی را به اعتبار حرذا
وجه شبه و ادات تشبیه میتوان ج و تشربیهات بلیرغ برهشرمار آورد» ثروتیران :1913
. 81
ک ّازی نی دربار تشبیه رسا بلیغ نین مینویسد:
«تشبیهی است که مانروی و مانواژ هیچیک در آن آورد نشد باشرند .بره سرخنی
دیگر تشبیه رسا از سویی مجمل و از دیگر سروی اسرتوار اسرت .گرا تشربیه رسرا در
آمیغی براض ود ترکیا ایاضی بهکار برد میشودس بدانسان کره یکری از دو سروی
تشبیه به دیگری براض ود می گردد .این آمیغ همران اسرت کره در دسرتور زبران آن را
«ایاضة تشبیهی» میخوانند» ک ازی . 39 :1915
با دقّت در مطالا گفتهشد میتروان نرین انگاشرت کره بالغرتنویسران مترأخّر
همگی در تعریف تشبیه بلیغ اجماع و اتفاقنظر دارند و همگی تشربیه بلیرغ را تشربیهی
می دانند که مجمل و مؤکّد باشدس یعنی ادات و وجه شبه هرر دو محرذوا باشرد امرا
مصداقها و نمونههایی را که ککرر مریکننرد نراقت تعراریف آنهرا اسرتس زیررا در
بسیاری از ایاضههای تشبیهی وجه شبه ککر میشود .بر این اساس درسرت آن اسرت
که بگوییم ایاضههای تشبیهی دو نوع هستند:
 .6-4تشبیهات اضافی بلیغ یا تشبیه بلیغ اضافی
در این نوع تشبیه طرضین تشبیه-که هر دو اسم هستند -برههرم ایراضه مریشروند و
ادات و وجه شبه محذوااند .اصطالح تشبیه بلیغ بهمعنی تشبیهی که وجه شبه و ادات
آن حذا است از برساختههای متأخّرین است و در کترا بالغرت متقردّمان از تشربیه
بلیغ به این معنی سخنی نرضته است .علّامة همایی مینویسد:
«توییحا تشبیه بلیغ بهمعنی که ما نوشتیم اصطالح جدید است امرا صراحا مطروّل
در حذا و ککر ادات ضق

دو قسم مؤکّد و مرسل میگویرد .مؤکّرد آن اسرت کره
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ادات تشبیه حذا شد اعّم از اینکه وجه شبه مرذکور باشرد یرا محرذوا و همچنرین
مرسل اعّم است از ککر و حذا وجه شبه .پ

بلیغ موردی نخواهد داشت .اصرطالح

بلیغ در مطوّل تشبیه بعیرد غریرا را گوینرد .نگارنرد مریگرویم تشربیه بلیرغ مررادا
محذوا اًدات و وجه الشبه است» همایی 1931س. 111
تشبیه بلیغ ایاضی دو ساختار متفاوت دارد:
 .6-6-4اضافة «مشبّهٌبه» به «مشبّه»
در این ساختار مشبّهٌ به هستة گرو اسمی و مشبّه وابسته و م ااالیه است .اغلا
ایاضههای تشبیهی بلیغ این ساختار را دارند.
حاضظ 119: 1950
به خلدم دعوت ای زاهد مفرما

که این سیا زنخ ز آن بوستان به
همان131 :

شبی میگفت شم ک

ندید است

ز مروارید گوشم در جهان به
همان131:

 .2-6-4اضافة« مشبّه» به « مشبّهٌبه»
در این ساختار مشبه هستة گرو اسمی و مشبهٌبه وابسته از نوع م رااالیره اسرت.
این ساختار کاربرد بسیار کمتری نسبت به نوع اولس یعنی ایراضة «مشربّهٌبره» بره «مشربّه»
دارد.
لطیفهایست نهانی که عشرق از او خیر د

که نام آن نه لا لعل و خ ّ زنگاریست
حاضظ 01 :150

ضرخند باد طلعت خوبت که در ازل

ببرید اند بر قدِ سروت قبای ناز
همان131 :

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

ناوک غم بیار و رسن زلرف کره مرن

جنگ ها با دل مجروح بالکب دارم
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 .2-4اضافة تشبیهی مفصّل
اگر ه در کتا بالغی متأخّر همة ایاضههای تشبیهی را تشبیه بلیغ دانستهاند امرا برا
کمی دقّت میتوان دریاضت که بسیاری از ایاضههرای تشربیهی بلیرغ نیسرتندس زیررا در
اغلا موارد ایاضههای تشبیهی دارای وجه شبه هستند و این وجو شبه ممکرن اسرت
قبل بعد ی ا حتّی در میان ترکیا ایراضی آمرد باشرد .درسرت آن اسرت کره بگروییم
بع ی از ایاضههای تشبیهی بلیغ هستند و بع ی هم بلیغ نیستند همانطور که میتروان
گفت بع ی از تشبیهات بلیغ ایاضی هستند و بع ی ایاضی نیستند« .میان تشبیه بلیرغ و
ایاضة تشبیهی نسربت عمروم و خصروص مرن وجره برقررار اسرت» صرحرایی قاسرم و
حیدری علی  . 01 :1953برای درک تفاوت میان تشبیه بلیغ ایاضی و ایراضه تشربیهی
غیربلیغ بیت زیر از حاضظ را بررسی میکنیم:
م رع سب ضلرک دیردم و داس مره نرو

یادم از کشتة خویب آمد و هنگام درو
حاضظ 151 :1950

در مصررراع اول دو ترکیررا ایرراضی تشرربیهی داریررم کرره از نظررر ارکرران بررا هررم
متفاوتاند.
در ترکیا ایاضی دومس یعنی «داس مه نو» «مه نو» مشربّه «داس» مشربّهٌبره اسرت و
ادات و وجه شبه هر دو محذوااندس پ

میتوان گفت ترکیا ایاضی «داس مره نرو»

تشبیه بلیغ ایاضی است اما در ترکیا «م رعک سب ک ضلک» ساختار متفاوت است:
ضلک :مشبّه

م رع :مشبّهٌبه سب بودن :وجه شبه

ژراساخت این گرو اسمیک تشبیهی اینگونه اسرت :ضلرک از جهرت سرب برودن
مانند م رع است.
از آنجا که شررط بلیرغ برودن اجتمراع مجمرل و موکّرد برودن تشربیه اسرت پر
اینگونه ترکیبات ایاضی که وجه شبه دارند نمیتوانند بلیغ باشند و بهترر اسرت آنهرا
را ایاضة تشبیهی غیربلیغ یا بهنام دقیقتر آنس یعنی ایراضة تشربیهی مفصّرل بخروانیم .در
این گونه تشبیهات وجه شبه معموً خار از ساختار ترکیا ایراضی مریآیرد و شراید
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دلیلیکه باع

شد همة تشبیهات ایاضی را بلیغ بدانند همین نکته باشد امرا برا کمری

دقّت میتوان وجه شبه را قبل یا بعد از ترکیا ایراضی آشرکارا دریاضرت .هر نرد در
مواردی دید می شود که قیدِ م اا خود وجه شربه اسرت و در سراختار ایراضه هرم
ح ور دارد .برای هرکدام نمونههایی ککر میکنیم:
.6-2-4تشبیهات اضافی مفصّلی کـه وهـه شـبه نهـا ببـل از ترکیـ
تشبیهی مده است:
رواست در بر اگر می تپردکبوتر دل

که دید در ر خود تا و پیچ دام و نشد
حاضظ 110 :1950

به خاک پای تو سوگند و نور دیدة حاضظ

که بی رخ تو ضروغ از راغ دید ندیدم

همان111 :
تشبیه ایاضی :راغک دید
جمیلهایست عروس جهان ولی هبدار

وجه شبه :ضروغ و روشنی
که این مخدّر در عقد ک

نمیآید

همان181 :
تشبیه ایاضی :عروس جهان
آن را که بوی عنبرر زلرف ترو آرزوسرت

وجه شبه :جمیله بودن

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

تشبیه ایاضی :کبوتر دل

وجه شبه :تپیدن

ون عود گو بر آتب سودا بسوز و ساز
همان 131 :

تشبیه ایاضی :عنبر زلف
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حاضظ

وجه شبه :بوی خوش داشتن
که ز سرپنجه شاهین ق ا غاضل بود
همان101 :
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تشبیه ایاضی :شاهین ق ا

وجه شبه :سرپنجه داشتن

در دو مورد آخر وجه شبه در ساختار گرو اسمی و در جایگا هسته قرار دارد.
 .2-2-4تشبیهات اضافی مفصّلی که وهه شـبه بعـد از ترکیـ

تشـبیهی

مده است.
آمدن وجه شبه بعد از ترکیرا ایراضی تشربیهی کراربرد بسریار زیرادی دارد .نرد
نمونه را ککر میکنیم:
هم گلستان خیالم ز تو پر نقرب و نگرار

هم مشام دلم از زلف سمنسای تو خوش
حاضظ 130 :1950

تشبیه ایاضی :گلستان خیال
بیا که ترک ضلک خوان روز غارت کرد

وجه شبه :پرنقب و نگار بودن
هالل عید به دور قدح اشارت کرد
همان53 :

تشبیه ایاضی :ترک ضلک

وجه شبه :غارتگر بودن

نمونههای دیگر:
ره ن دهر نخفتهست مشرو ایمرن از او

اگر امروز نبرد است که ضردا ببرد
همان53 :

حاضظ عروس طبرع مررا جلرو آرزوسرت

آیینهای ندارم از آن آ میکشم
همان199 :

یکی از شگردهای هنرمندانة حاضظ در بهکرارگیری ترکیبرات ایراضی تشربیهی آن
است که برای دو تشبیه ایاضی یک وجه شبه ککر میکند که البته با تأویل وجه شربه
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برای هرکدام متفاوت خواهد بود .این نوع وجه شبه دوگانه را -که البته تفاوت آنها
در مقولة دستوری است -میتوان نوع زیبایی از استخدام دانست.
رشررته صرربرم برره مقررراغ غم رت ببریررد شررد

همچنان در آتب مهر تو سوزانم و شمع
همان133 :

در مصراع اول دو تشبیه ایاضی داریم که ضعل «ببرید شد» برا تأویرل بررای هرر دو
وجه شبه است.
تشبیه اول :رشته صبر

وجه شبه :برید شدن

تشبیه دوم :مقراغ غم

وجه شبه :برندگی

آتررب زهررد و ریررا خرررمن دیررن خواهررد سرروخت

حاضظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

تشبیه اول :آتب زهد و ریا
تشبیه دوم :خرمن دین

وجه شبه :سوزندگی
وجه شبه :سوختن

نمونهای دیگر:
ترا لشررکر غمرت نکنرد ملررک دل خرررا

جان ع ی خود به نوا میضرستمت
همان19 :

 .3-2-4تشبیهات مفصّلی که وهه شبه نها بهصورت صفتِ مضاف بـی

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

همان151:

مضاف و مضافالیه می ید.
پیبتر گفتیم که معموً وجه شبه خار از ساختار تشبیه ایاضی میآیرد و همرین
دلیل باع

شد است که اهل بالغت همة ایاضههای تشبیهی را تشبیه بلیغ بداننردس امرا

اگر دقّت شود می بینیم که در موارد بسیاری وجه شبه در ساختار ترکیا ایاضی آمد
1

و این هنگامی است که م اا مقیّد به صفتی است و همان قید وجه شبه است.
جرر ر ضالطررررون خررررمنشررررین شرررررا

سرّحکمت به ما که گوید باز
حاضظ 135 :1950
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ضالطون :مشبّهٌبه

شرا  :مشبّه

دو وجه شبه برای «ضالطون شرا » در ایرن بیرت ککرر شرد کره یکری تحقیقری و
دیگری تخیّلی است.
سرِّ حکمت گفتن :وجه شبه تخیّلی

خمنشینی :وجه شبه تحقیقی

یادم از کشته خویب آمد و هنگام درو

مررر رع سرررب ضلرررک دیررردم و داس مررره نرررو

همان151 :

ضلک :مشبّه

سب بودن :وجه شبه

م رع :مشبّهٌبه

به را باد نهادم راغ روشن شم

به بوی مهد وصل تو سحر تا شا دوش

همان199 :
شم :مشبّه

روشنی :وجه شبه

راغ :مشبّهٌبه

البته با وجود اینکه وجه شبه معموً ن دیک به ترکیا -هر ند خار از سراختار
ایاضی -میآید اما گاهی دید میشود وجه شبه با ضاصلة زیادی از ترکیرا تشربیهی
ککر شد است و این شاید دلیل دیگری باشد برر اینکره در تشربیهات ایراضی همیشره
وجه شبه را – به غل  -محذوا دانستهاند .در اینگونه موارد معموً ایراضة تشربیهی
در مصراع اول و وجه شبه در مصراع دوم میآید.
به ج خیال جمالت نمینماید باز

به پیب آینة دل هر آنچه میدارم

حاضظ 133 :1950
وجه شبه :بازنمودن نمایاندن

تشبیه ایاضی :آیینة دل
نمونهای دیگر:
همیشرره وقررت تررو ای عیسرری صرربا خرروش برراد

که جان حاضظ دلخسته زند شد به دمت
همان18 :

تشبیه ایاضی :عیسی صبا

وجه شبه :دم زندگیبخب داشتن
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 .9تشبیهیات وصفی
اگر ه در هیچ کدام از کتا بالغری متقردّم و مترأخّر از تشربیه وصرفی برا سراختار
موردنظر ما سخنی به میان نیامد استس امرا واقعیرت ایرن اسرت کره درصرد براًیی از
گرو های اسمی که بیانگر رابطه شباهت هستند دارای ساختار ایراضة صرفتی هسرتندس
یعنی در ساختمان این نوع تشبیهات بعد از نقربنمرای ایراضه کسررة ایراضه صرفت
میآید نه م ااالیه .در تشبیهات وصفی همیشه «مشربّه» هسرته اسرت و دیگرر ارکران
تشبیه در جایگا وابسته قرار میگیرند .ی ی که در ترکیبات ایاضی تشربیهی معمروً
برعک

آن دید میشودس زیرا در ترکیبات ایاضی ایاضههای اسمی غالبا «مشبهٌ بره»

آن اتفاق میاضتد .البتّه باید توجّه داشت که در تشربیهات وصرفی هرم ماننرد تشربیهات
ایاضی طرضین تشبیه مشبّه و مشبّهٌبه هر دو اسم هستند با این تفاوت که در تشربیهات
وصفی مشبّهٌبه -که اسم است -با ادات یا وجه شربه آمیختره مریشرود و یرک صرفت
مرکررا یررا مشررتق مرریسررازد .شرراعران و نویسررندگان از ترکیبررات تشرربیهی وصررفی برره
شکلهای مختلف و ساختارهای متفاوت استفاد کرد اند .در ادامه به انرواع تشربیهات
وصفی بر اساس ساختار ظاهری حذا و ظهور ادات و وجه شبه میپردازیم.
 .6-9تشبیه وصفی گسترده (چهار رکنی)
در تشبیه گسترد تمام ارکان ظهور و بروز دارند و هریچ رکنری محرذوا نیسرت.
نکتة جالا در تشبیه گستردة وصفی این است که تمرام ارکران تشربیه در یرک واحرد
نحرروی و در یررک گرررو اسررمی بررههررم مرریپیوندنررد یر ی کرره در تشرربیه گسررترد
غیروصفی امکان بروز آن نیستس زیرا در ترکیبات ایاضی تشبیهی حداکثر سره رکرنس
یعنی مشبّه مشبّهٌ به و وجه شبه در قالرا یرک گررو اسرمی مریآینرد و ادات همیشره
محذوا استس اما در ترکیبات وصفی تشبیهی هرر هرار رکرن را مریتروان در یرک
1

گرو اسمی آورد.
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ز جام غم می لعلی که میخورم خون است

برره یرراد لعررل لررا و شررم مسررت میگونررت

حاضظ 95 :1950

گرو اسمی « شمک مستِ میگون» یک ترکیا وصفی اسرت کره هرر هرار رکرن
تشبیه را در خود دارد.
شم :مشبّه

می :مشبّهٌبه گون :ادات تشبیه

مستی :وجه شبه

ژراساخت این تشبیه اینگونه است :شم از جهت مسرتکننردگی ماننرد «مری»
است.
باید توجه داشت که اگر ه مشبّه

شم مقیّد به صفت مسرتیآور اسرت امرا ایرن

صفت در مشبّهٌبه می اقوی و اعرا است.
حاضظ جای دیگری آشکارا «مست» را در معنرای مسرتیآور و مسرتکننرد بررای
باد بهصورت صفت آورد است:
آنچررره او ریخرررت بررره پیمانرررة مرررا نوشررریدیم

اگر از خمر بهشت است وگر از بادة مست
همان11 :

آن شررمک جادوانررة عابررد ضریرراک بررین

کب کاروان سحر ز دنباله میرود
همان189 :

کل مصراع اول یک واحد نحوی و یک گرو اسمی است که هستة آن « شرم»
است .تمامی ارکان تشبیه را در این گرو اسمی میتوان دید.
مشبّه :شم

مشبّهٌبه :جادو

ادات :پسوند صفتساز« انه»

وجه شبه :عابدضریا بودن

غبار را طلرا کیمیرای بهرروزی اسرت

غالم دولت آن خاک عنبرینبویم
همان111 :

«آن خاک عنبرینبو» یک گرو اسمی است که هستة آن «خراک» اسرت .در ایرن
ترکیا وصفیک تشبیهی تمام ارکان ح ور دارد .اگرر ایرن گررو اسرمی را بره جملره
تبدیل کنیم ارکان تشبیه را راحتتر میتروان دریاضرت .خراک از نظرر برو ماننرد عنبرر
است .ادات تشبیه در این ترکیا پسوند صفتساز «ین» است.
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 .2-9تشبیه وصفی مرسل
تشبیه مرسل تشبیهی است که ادات در آن ککر شود .در ترکیبات وصفیک تشبیهی
معموً ادات با مشبّهٌ به در قالا یک صفت بعد از مشربّه مریآیرد 9.صرفتهرایی کره
آمیختهای از مشبهٌ به و ادات تشبیه هستند از نظرر سراختمان صرفت مشرتق برهحسرا
میآیندس زیرا همگی دارای یک تکواژ پایه و یک «وند» اشرتقاقی هسرتند .ضرشریدورد
دربارة صفت مشتق نین مینویسد« :صفت بیرانی مشرتق آن اسرت کره برا پسروندها و
پیشوندهای اشتقاقی ساخته شودس مانند :دانا ناتوان سرتمگر .بنیراد صرفتهرای مشرتق
ممکن است اسم ماد یا ریشه ضعل صفت و قید باشدس مانند ایرانری دانرا ناگهرانی و
ساختمان تشبیه وصفی مرسل در یک گرو اسمی اغلا بهشکل زیر است:
موصوا مشبّه  +نقبنمای ایاضه  +صفت مشتق مشبّهٌبه  +ادات
بسرریاری از پسرروندها بررر تشرربیه و هماننرردی دًلررت دارنررد و در ترکیررا بررا اسررم
صفتهای تشبیهی را مری سرازند .ضرشریدورد در کیرل پسروندهای هماننردی تشربیه و
رنگ که صفت مشتق میسازند مینویسد:
«این عناصر عبارت انرد از:گون گونره وار وش ضرب آسرا سرا سران دیر
دی

ضام پام اوام بام انه گانه ویه ون وند .مثال :سلیمانوار برقآسا مهروش

خورشیدضب مشکسا مرغسان نیلگون غ لگونره ضرخراردی

شربدی سریبویه

ضوًدوند خداوند صب ضام سپیدضام و شاهانه» همان. 135:
در نمونههای زیر پسوندهای «گون» «وش» «ین» «ی» و«انه» در ساختمان صرفت
مشتق به عنوان ادات تشبیه بهکار گرضته شد اند:
هردم به یاد آن لا میگون و شم مست

از خلوتم به خانه خمّار میکشی
حاضظ 911 :1950

لا موصوا  :مشبّه

میگون صفت  :می مشبّهٌبه  +گون ادات تشبیه
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همیشگی» ضرشیدورد . 135-133 :1950
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خال مشکین که بدان عارغ گندمگون است

سّر آن دانه که شد ره ن آدم با اوست

همان01 :
عارغ موصوا  :مشبّه
گندمگون صفت  :گندم مشبّهٌبه  +گون ادات تشبیه
حالی اسیر عشق جوانان مهوشم

من آدم بهشتیم امّا در این سفر

همان191:
جوانان موصوا  :مشبّه

مهوش صفت  :مه مشبّهٌبه  +وش ادات

گاهی پسوندهای نسبتسازس مانند «ین» «ی» و«انه» مفهوم هماننردی و شرباهت را
القا میکنند و میتوان آنها را ادات تشبیه دانست:
میان گریه میخندم که ون شمع اندرین مجلر

زبان آتشینم هست لرریرکن درنمرریگرریرد
همان111 :

و لعل شکّرینت بوسه بخشد

مذاق جان من زو پر شکر باد
همان31 :

«گا با الحاق «ی» نسبت به آخر مشبّهٌبه مفهوم شباهت بهدست میآیرد .ایرن نروع
«ی» را میرزا حبیا اصفهانی «ی» مشابهت نام نهاد است» نشاط . 115 :1931
نرررررماز در خررررررم آن ابررررررروان مرررررحرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد
حاضظ 31 :1950

دلک صرررنوبریم همچرررو بیرررد لررررزان اسرررت

زحسرت قد و باًی ون صنوبر دوست
همان09 :

موصوا مشبّه  +صفت حرا ایاضه ادات  +متمم مشبّهٌبه
گاهی ساختار ترکیا وصفیک تشبیهی به شیو ای است که ادات قبل از مشربّهٌبره
و به صورت حرا ایاضه می آیدس یعنی حررا ایراضه و مرتمم روی هرم یرک صرفت
هستند:
بعد از این دست من و زلفِ و زنجیر نگار

ند و ند از پی کام دل دیوانه روم

همان105 :
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زلف موصوا  :مشبه

و زنجیر صفت  :ادات

و  +به زنجیر

نمونههای دیگر:
روز در کسا هنر کوش که میخوردن روز

دلک ون آینه را زنگ ظالم اندازد

همان111 :
تا آسمان ز حلقهبهگوشران مرا شرود

کو عشو ای ز ابرویک همچون هالل تو
همان151:

باید دانست کره ترکیبراتی ماننرد «زلرفِ رو زنجیرر» «دلک رون آینره» و «ابررویک
میپیوندد نه به م ااس مرثال نمریتروان گفرت «مرغری دل» برهدلیرل اینکره «مررغ دل»
ترکیا ایاضی است اما بهراحتی میتوان گفت :ابرویی همچرون هرالل یرا زلفری رو
زنجیر .در واقع «زلفِ و زنجیر» همان زلف زنجیری است و «ابرویک همچرون هرالل»
همان ابروی هاللی و آشکار است که زنجیری و هاللی صفت هستند نه م ااالیه.
نمونههای این نوع تشبیه با «ی» نکر :
زیادتی مطلا کار بر خود آسان کن

صراحی می لعل و بتی و ماهت ب
همان151 :

شود غ الة خورشید صید ًغر من

گر آهویی و تو یکدم شکار من باشی
همان911 :

 .3-9تشبیه وصفی مفصّل
نانکه میدانیم در تشبیهات مفصّل وجه شبه هموار ح ور دارد .در تشربیهات
مفصّلی که بهصورت گرو اسمی وصفی میآیند موصوا مشبّه است و صرفت -کره
یک صفت مرکا است -آمیختهای از مشبّهٌبه و وجه شبه .ساختمان تشربیهات مفصّرل
وصفی در یک گرو اسمی اینگونه است:
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همچون هالل» ترکیا وصفی هستند نه ایاضی .میدانریم کره «ی» نکرر بره موصروا
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موصوا مشبّه  +نقبنمای ایاضه  +صفت مرکا مشبّهٌبه  +وجه شبه
گرد خرگا اضق پردة شام اندازد

آن زمان وقت می صب ضروغ است که شا

همان111 :
می موصوا  :مشبّه صب ضروغ صفت مرکا  :صب

مشبّهٌبه  +ضرروغ وجره

شبه
ژراساخت این تشبیه اینگونه است :می از جهرت ضرروغ و روشرنی ماننرد صرب
است.
نمونههای دیگر:
کجاسررت صرروضی دجررال ضعررل ملحدشررکل

بگو بسوز که مهدی دینپنا رسید
همان119 :
که مکدر شود آیینة مهرآیینم

بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند

همان100 :
ز دست شاهدِ نازکعذارک عیسیدم

شرا نوش و رها کن حدی

عاد و ثمود

همان103 :
باید دقّت داشت کره شراهد بره عیسری تشربیه شرد اسرت و وجره شربه داشرتن دم
جانبخب است .نمیتوان گفت دم مانند عیسی است.
بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی

شرار رشک و حسد در دل گال انداز
همان135 :

برای «می» دو صفت ککر شد است و وجه شبه در سراختار هرر دو صرفت آمرد
است.
می گلرنگ :می از نظر رنگ مانند گل است.
می مشکبو :می از نظر بو مانند مشک است.
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در مثال اول «رنگ» وجه شبه است نره ادات و در مثرال دوم هرم « برو» بره مشرک
تشبیه نشد است بلکه وجه شبه است برای تشبیه «می» به «مشک».
 .4-9تشبیه وصفی بلیغ
در مرروارد بسرریاری موصرروا در سرراختار تشرربیه نقشرری نرردارد و صررفت مرکررا
بهتنهایی ترکیبی اسرت از مشربّه و مشربّهٌ بره .در واقرع وابسرتة صرفتی درگررو اسرمی
بهتنهایی مفهوم شباهت را القا می کندسیعنی طرضین تشبیه ضقر در یرک واژ صرفت
آمد اند .به همین دلیل میتوان آن را تشبیه درونواژ ای نامید .تشبیهات درونواژ ای
معموً بلیغ هستند و ادات و وجه شبه آنها محذوا است .مهدویضر دربارة این نروع
تشبیهی نویاضته ویع کرد است .تشبیه بلیغ وصرفی بره صرورت یرک صرفت مرکرا
میآید .این صفت مرکا از دو واژ یا دو عنصر تشکیل میشود که را بطة تشبیهی برا
هم دارند» مهدویضر . 31 :1931
حاضظ مکن اندیشه کره آن یوسرف مرهرو

باز آید و از کلبه اح ان به در آیی
حاضظ 989 :1950

در گرو اسمیک «آن یوسف مهرو» صفت مرکاک «مرهرو» وابسرتة پسرین اسرت کره
طرضین تشبیه در آن با هم آمیخته شد اند.در این گرو اسمی یوسف به مه تشبیه نشرد
است بلکه روی یوسف به مه مانند شد است.
نمونههای دیگر:
گلبن عیب میدمد ساقی گرلعرذار کرو

باد بهار میوزد بادة خوشگوار کو
همان151 :

ساقی شکّردهان و مطر شریرینسرخن

همنشینی نیککردار و ندیمی نیکنام
همان111 :
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تشبیه مینویسد« :تشبیه بلیغ وصفی اسمی است که نگارند عجالترا بررای ایرن سراخت
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البته در موارد زیادی صفات مرکاک تشبیهی جانشرین اسرم مریشروند و موصروا
آنها محذوا است .گاهی این صفات با «ی» نکر یا نشانة جمع همرا میشوند.
روزها رضت که دست من مسکین نگرضت

زلف شمشادقدی ساعد سیماندامی

همان915
وگرنه سر به شیدایی برآرم

مگر زنجیر مویی گیردم دست

همان111 :
گلعذاری ز گلستان جهان ما را ب

زین من سایة آن سرو روان ما را ب
همان151 :

شا شمشادقدان خسررو شریرین دهنران

که به مهگان شکند قلا همه صفشکنان

همان111 :
شرا لعلکب و روی مهجبینان بین

خالا مذها آنان جمال اینان بین
همان135 :

 .1تشبیهات دوگانه(اضافی و وصفی) در ساختار یک گروه اسمی
یکی دیگر از هنرنماییهای حاضظ در استفاد از عنصر خیالی تشبیه برهکرارگیری
دو تشبیه ایاضی و وصفی در قالا یک گررو اسرمی اسرت .در نرین تشربیهی بررای
یک مشبّه دو مشبّهٌبه آورد میشود و میتوان آن را نوع هنرمندانهتری از تشبیه جمع
مانندکردن یک ی به ند ی دانست .در اینگونه تشبیهات مشربّه نقرب وابسرته
م ااالیهی برای «مشبّهٌبه» پیشرین م راا دارد و در عرین حرال هسرته اسرت بررای
«مشبهٌ به» پسین و اداتی که در ساختار صفت آمد است.
ساختار این نوع تشبیه بهشکل زیر است:
م اا مشبّهٌبه  +نقبنمای ایاضه  +مشربّه م رااالیره  +نقربنمرای ایراضه +
صفت مشبّهٌبه  +ادات
گر کمیرت اشرک گلگرونم نبرودی گررمرو

کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم و شمع

حاضظ 133 :1950
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در گرو اسمی «کمیتِ اشکِ گلگون» دو تشبیه داریم .1 :تشربیه ایراضی «کمیرتِ
اشک»  .1تشبیه وصفی «اشکِ گلگون».
نانکه میبینیم در هر دو تشبیه مشبه اشک است و مشبّهبه در تشبیه اول م راا
است و در تشبیه دوم ج ئی از صفت مشتق.
کمیت :مشبّهٌ به اشک :مشبّه گلگون صفت مشتق  :گل مشبّهٌبه  +گرون ادات
تشبیه
گر به کاشرانه رنردان قردمی خرواهی زد

نقل شعر شکرین و می بی غب دارم
همان119 :

تشبیه

 .8نتیجهگیری
با دقّت در مطالا ککرشد میتوان نتایج حاصل از این پهوهب را اینگونه ارائه
کرد:
 .1یکی از شیو های زیبای تشربیهپرردازی آوردن ارکران تشربیه در سراختار یرک
گرو اسمی است.
 .1تشبیهاتی که در ساختار یک گرو اسمی میآیند میتواننرد تشربیه ایراضی یرا
تشبیه وصفی باشند.
 .9تشبیهات ایاضی همیشه بلیغ نیستند .بسیاری از تشبیهات ایاضی مفصّل هسرتندس
یعنی وجه شبه آنها ککر شد است.
 .0وجه شبه در ایاضههای تشبیهی اغلا خرار از سراختار ایراضه مریآیرد .البتره
نمونههای زیادی هم میتروان آورد کره وجره شربه برهصرورت صرفتِ م راا میران
م اا و م ااالیه ککر میشود.
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نقل :مشبّهٌ به شعر :مشربّه شرکرین صرفت مشرتق  :شرکر مشربّهٌبره  +یرن ادات

نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ ــــــــــــــــ 698

 .8در تشبیهات ایاضی تنها رکنی که همیشه محذوا است ادات تشبیه است.
 .1در تشبیهات وصفی تمام ارکان تشبیه را میتوان در یک واحرد نحروی و یرک
گرو اسمی آورد اما در تشبیه ایاضی حداکثر سه رکن یعنی مشربّه مشربّهٌبره و وجره
شبه را میتوان در قالا یک گرو اسمی آورد.
 .3در تشبیهات وصفی اگر بعد از موصوا صفت مشرتق بیایرد -در صرورتی کره
تشبیه گسترد و کامل نباشد -تشبیه از نوع وصفی مرسل استس زیرا ادات تشبیه همان
«وند» اشتقاقی است که صفت مشتق سراخته اسرت امرا اگرر بعرد از موصروا صرفت
مرکا بیاید تشبیه از نوع وصفی مفصّل خواهد بود.
 .5در تشبیهات وصفی – به ج تشبیه وصفی بلیغ که هر دو طررا تشربیه در یرک
صفت بههم میآمی ند -همیشه مشبّه هستة گرو اسمی است اما در تشربیهات ایراضی
بیشتر «مشبّهٌبه» هسته است و در موارد کمتری «مشبّه» هسته واقع میشود .در تشربیهات
ایاضی حتّی مواردی را میتوان یاضت که وجه شبه هسته است .در واقرع در تشربیهات
ایاضی به ج ادات دیگر ارکان تشبیه همگی میتواننرد در جایگرا هسرته در گررو
اسمی قرار گیرند.
 .3در میان غ لیّات حاضظ گرو هایی اسمی را میتوان یاضت که هر دو نوع تشربیه
وصفی و ایاضی درهم آمیخته شد اند.
 .11تشبیه ه ایاضی باشد ه وصفی طرضین تشبیه مشبه و مشربهٌبره هرر دو اسرم
هستند و آمی ش ادات یا وجه شبه با اسم صفت تشبیهی میسازد.
پینوشتها
 .1نمونهای از خاقانی:
مریم بکر معرانی را مرنم روح القردس

عالم ککر معالی را منم ضرمانروا
خاقانی 0 :1931

معانی :مشبّه
 .1نمونهای از خاقانی:

مریم :مشبّهٌبه

بکر بودن :وجه شبه
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کعبه را سب لباسی ضلکآسا بینند

محرمان ون ردی صب برآرند به کتف

خاقانی 91 :1931
در گرو اسمی «سب لباسی ضلکآسا» سب صفت لباس است که بهصورت مقلو
و قبل از موصوا آمد است .ژراساخت این تشبیه ایرنگونره اسرت :لباسری کره از
جهت سب بودن مانند ضلک است.
لباس :مشبّه

آسا :ادات تشبیه

ضلک :مشبّهٌبه سب بودن :وجه شبه

 .9نمونهای از سعدی:
که زیر قبا دارد اندام پی

ه قدر آورد بندة حوردی
بند موصوا  :مشربّه

وردیر

صرفت  :حرور مشربّهٌبره  +دیر

ادات

تشبیه
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