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 چکیده
ر  ویسدنداا  بدگر   ن از یعندوا  ی د  بد    ،المصددرر نفثةاحب کتاب ص ،نسوی زیدری محمد الدین شهاب

 زیدابی بدرب    کدم  ودوب بهدر     بیانی برای آرایشر  بدیعیهای  آرای از  مصنوع،ر  فنی صاحب سبک نثر

ر  ارائد  مادامین   ایرواص بد  یرری رب ی،انگیگ ویالاساسی  شبی  ب  عنوا  عنصرریژ  ب  تب  ری است.

 بررا بیدانی   این شگرب ،پژرهشاین  نظرش باشت  است. احساسات موربر  طفانتقال عوااا   رها  اندیش 

 142 ،مجمدوع  بر زیدری بایدافت .کرب  است بررسی ر نقد ب  ریژ  از بیداا  بمغی، المصدررنفثةکتاب 

 تشبی ، مواب ترین  مظاهر طبیعی ب  عنوا  مهم انتگاعی ر عناصر ک  بر این میا ، است  بربکار  ب شبی ت

بد  صدورت ترکیدب     کد  تشدبیهات،   برصدد  12 ازبیش  نیگ ز نظر ساوتارا. دانبیشترین کاربرب را باشت 

بر  کدار زیددری   اهمیت رند.باویال صوری انگیگ ویال بی بر رسایی رتأثیر زیا ک  اندرفت ر کا اضافی ب 

 سدت. ارآفدرینش ودوب   ر  نتیج  ابدداع  ، ب  کارارفتک   بیشتر تشبیهاتی زیرا ؛است ارائ  صورویال شیو 

 ریدژ  سدجو ر  بد   ،ر معندوی  لفظیهای  را با انواع آرای  اتهتشبیاین  نیگ غالب موارب بر ریضمن این   

 ی فراایرب.موسیق رمتعدب ویال های  ش را الی کممتا  استسبب شد   ک همرا  کرب  ر ایها  جناس 
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 مهمقدّ -1

بربدار    مادمو  بر زبدا  ابب اسدت.    بیدا  معندا ر   انگیگ ویالشگربهای  تشبی  ی ی از

 هماننددی ر  بدر ها ک  بنیا  هم  آ اند رب کارائ  متعدبی  تعاریفصاحب نظرا   تشبی ،

 اسدت کد    جمل  افت  شدد   آ از  ؛ب  کسی یا چیگی بیگر استشباهت کسی یا چیگی 

ر  بر اشتراک چیگی با چیگ بیگر بر معنایی باللدت کندد   آ  است ک  ،تشبی  اصطمحی»

ب    تشبی .(43: 2834 )عرفا ، «نیستاستعار  بال نای  ر تجرید ر  ب  اون  استعار  تحقیقی 

انع داس   بربیدانی   عنصدر  تدرین   مهدم  ،اببدی هدای   مهم آفدرینش  ی ی از ابگارهای عنوا 

بد  عندوا     ،از همدین رر  ؛شدوب  میمحسوب  ذهنی سخنورهای  اندیش  باررها ر ات،یتجرب

 چدرا  ؛توج  سخنورا  بوب  است ربموار  موه ،انگیگ ویال عنصر ترین پرکاربربترین ر رایج

 اوندااو  ویدال ر  های  صورت شاعران  است.های  مرکگی اغلب ویال اصلی رهست  »ک  

اشیاء کشدف   میا  ارفت  از هما  شباهتی است ک  نیرری تخی  برمای  انواع تشبی ، نیگ

بد    تشدبی   .(124 :2831 )پورنامدداریا ،  «آررب مدی بر صدور مختلدف بد  بیدا      بر ر کند می

عناصدر  هدا ر   پدیدد  بد    نگداهی ندو   ،اشدیاء  رف برتص باتا  کند می نویسند  یا شاعر یاری

 مجرب را برای طریق بتواند بسیاری از مفاهیم ذهنی راز این ر  باشت  باشد پیرامو  ووب

  .قاب  برک کند مخاطب وویش ملموس ر

 بد   هنرمنداند   یرری رب ،نظرش مفاهیم مورب ماامین ر بیا  برک   ی ی از سخنورانی

 سدت. ا رالمصددر نفثةة کتداب   نویسدند  ، نسدوی  زیددری  ،اسدت  اشت ب انگیگویال عنصر این

 از منشدیا   رمعدررف   بسیار نویسنداا  از ی یزیدری نسوی  وُرَندزی محمد الدین شهاب

الددین ووارزمشدا  بد     جدمل سلطا  رودمتب یر. تاس قر  هفتم هجری بگر  نیم  ارل

هدای   کشدی غالدب لش ر  رب کد   وبجمل  رجال بگر  ر متنفذ بسدتگا  ار بد   برب ر از می سر

 .(2231 :2838 فا،ص) تسلطا  حاور باش

اند کد   افت  المصدررنفثةنویسندای زیدری نسوی بر نوشتن  سبکهای  بربار  ریژای   

فدرارا   نیدگ کداربرب    اشعار عربی ر امثال ر ترکیبات، ،ها عمق  فرارا  مؤلف ب  آررب  راژ 

 شدد  اسدت کد  فهدم کتداب قددری بشدوار ر       عربی سبب  طوالنی ر  معترضهای  جمل 

 ووانددنی برکتداب کدم نیسدت    ر  توصیفات شداعران   عبارات ر با این هم ، ب.شوبیریاب 

 را المصددرر نفثةة قر  هفتم هجری،  صاحب سبکر  این نویسند  توانا .(123 :2813 )راستگو،
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 رآررب هجدری بد  نگدارش ب    181هجو  تاتار برحدرب سدال   بمی جا  براندازبر رانفسای 

 اسدت، ادگارش    بمزب  ایرا ر بارغمتاریخ  ی ازیها ر ب ک  المصدررنفثةوضوع کتاب م. تاس

کتاب، راادویی احساسدات ر   سطر طرس. تاسقو  ایرانی های  مصیبت رها  یی از رنجها اوش 

سخت تحت تدأثیر یدورش     ک تواناای  است، از قلم نویسند ای  نجواهای غریبان  ر مظلومان 

 ارفت  است.  نب  ر رحشیان  اقوا  تاتار قراراهم  ج

  اون  ک  مؤلدف  آ. تهجری اس 113تا  113زما  رقوع حوابث کتاب از حدرب سال 

ر بازاشت از مأموریدت قدگرین اسدت کد  وبدر حملد  تاتدارا  را        ب ،ووبش نوشت  است

بر  شدوب.  مدی آغداز   ارهدای   برب  ر جا  ب  برها  بری ربب آ  است ک  پس ازر  شنوب می

هدا  آ  یی است ک  نویسند  ووب از نگبیک باها مصیبتها ر  راقو این اثر، شرح همین رنج

هدا ر   ندج ر ،هدا  یی از تدرس هدا  وشد  ا ،آنجایی ک  هم  صفحات کتاب رر بوب  است. از ررب

با تدازش غافلگیرکنندد  ر رحشدیان      ک  کند میرا بازاو ای  کشتارهای مرب  رحشت زب 

آ  ر افسدوس  ر  ، پدر از سدوز رادداز   ترکیبدات آ   عبدارات ر  ،د  بوبنداقوا  تاتار مواج  ش

ریدژ   ب  انواع صورویال، با استفاب  از است سعی باشت  کتاب، نویسند  آزرب  واطر است.

 کندد. اش منتقد  ووانند  را ب  اتشاحساسر  عواطف ،ها بهترین رجهی اندیش  ب  تشبی ،

  باتوجد   کد  ب  کدار رفتد  اسدت    المصدررنفثةب تشبی  بر کتا 142 بر مجموع افت باید

نویسدند  بد  ایدن عنصدر       هم  جانبد ر  استرب  بهند  رری ربنشا  حجم اندک کتاب،

 القدای مفداهیم ر   بدرای آن د  بر   ،المصددرر نفثةة نویسند  توا  افت  می. تاس انگیگ ویال

از طریدق   پریشانی را اندر  رحساس آزربای ر ا ،تر عم  کندموفقماامین مورب نظرش 

اوند    تا ایدن  ب  هم  عناصر، اشیاء ر اجسا  بی جا  پیرامونش منتق  کرب  است، تشبی 

 تر جلو  بهد.  استرب  تر ررا عمیق هجو  تاتار  تأثیر فاجع

محدور   ارفت  اسدت. قرار متعدبی مورب تحقیقهای  نب ج تاکنو  از المصدورنفثةکتاب 

هدا  ایدن پدژرهش    جملد  زا ؛غی بدوب  اسدت  بمهای  عمد  این تحقیقات بر مبنای ریژای

کدرب  طحا  اشدار   ألیف احمدت «رالمصدونفثة شناوتیبررسی زیبا ر نقد» توا  ب  مقال  می

همچندین   سید  است.ر چاپ ب  2833بر بهار اببی  یها پژرهش مجل  23 بر شمار  ک 

 وشت  احمد فاضد  ن« لمصدورانفثة ی بریهای معناظرافتر  یآرایسخن برآمدی بر» مقال 

 ،هدا  ایدن  افگر  بر .یافت  است نشر بر مجل  اببیات تعلیمی 2833پاییگ  38  شمار ک  بر
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 کلدی نقدد ر   صدورت  بد   را المصددرر نفثةة بیدانی   های بدیعی رمقاالت بیگری هم زیبایی

پرباوتد    مسدتق  ب  تشبی  ب  صدورت   هاپژرهشاین  هیچ یک از بر اما ،اندکرب بررسی

 ؛شد  اسدت ب  تشبی   نیگ مغی اشارات مختصریب عناصر بیگر کنار بل   بر است،نشد  

 ،المصةدور نفثةی انگیگ ویال عام  بر ترین  اساسیتشبی  ب  عنوا   این مقال  بر ،رر این از

البتد    ؛تحلید  شدد  اسدت    بررسی ر کتاب، یی ازها همرا  با ذکر نمون  مفص  ایب  اون 

 بمغدی ر هدای   جنبد   تحلی  ارزش نقد ر بر بیشتر این پژرهش تأکید ک  شد تذکرباید م

بر کتدب  اوندااو  آ   بد  تقسدیمات    ر بنابراین، استالمصدررنفثةزیباشناسی تشبیهات 

 نظر نداشت  است. کاربربهای  شیو ر  ظاهریهای  از جنب  بیانی

 

 ساختار تشبیه -1

 ابات ر رجد  شدب ، بد  بر    عد  ذکر یا یعنی ذکر ظاهری آ ، ساوتار نظر تشبیهی از هر

 بدا  شبیهاتی اسدت کد   ت ،تشبیهات فشرب » ؛شوب می تقسیم «استرب »ر  «فشرب »ارر  

 تشدبی   رب. دآی می ب ( ب  صورت ترکیب اضافی برمشب  )مشب  ر طرف تشبی  افگرب  بر

ابات  جد  شدب  ر  ر ،بد  مشدب،   عندی مشدب، ،  ی ،چهار رکن تشبی  است هر مم ن استرب ،

 .(122 :2831 )پورنامدداریا ،  «بر حذف شوب رج  شب  یا هر مم ن است ر شوب تشبی  ذکر

 بارای تأکید بیشدتری بر  شوب،اضافی بیا   صورت ترکیب تشبی  فشرب  ب  اار افت باید

 ن نوع تشبی  رج  شب  ذکریبر ا اغلبک   آنجا زا. تب  اسمشب ر  همانندی مشب  ابعای

 ر پیدا کرب  رج  شب  ابعایی بین برررزی برای ویال مجال بیشتریوانند  و ،شوب مین

ووب سبب تأکید بیشتری بر ی سدانی   ،افگر  بر این ک  حذف ابات یابد. میتشبی   یسو

مجموعد    چد  میدگا  چندین تشدبیهاتی بر     هدر بدیهی اسدت  شوب.  میب  مشب ر  مشب 

 شوب. میاثر افگرب  آ   صورویال های تصویری رر ارزشب ،باشد بی بیشتراب تشبیهات اثر

 مدورب  142مجموع  زا بهد مینظر نشا  از این م المصدررنفثةبررسی تشبیهات کتاب 

بد    هدا، آ  برصدد  12 ازیعندی بدیش    تشدبی ،  241 ،کتداب کار رفت  بر ک  تشبیهات ب 

ب  استفاب  از تشبی  ب  صورت ترکیب اضدافی  زیدری رری رب  اند.بیا  شد  صورت فشرب 

بار تشبیهاتش را ب  صدورت   چند ،بر یک سطربر بروی موارب تی ح ک  استای  ب  اون 

 از ؛غنای تخیلی تصاریرش باشدت  اسدت  ر    تأثیر زیابی بر ایجازک آررب ترکیب اضافی 
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جددارل  » ر «کشدتی حیدات  » ،«طوفدا  بدم  » اضدافی  س  تشدبی  ک   مورب زیر جمل  بر

کشدتی    کد  ،چندا  باالارفتد    بدم وفا  ط»: است  برب ب  کار کوتا ی بر سطر را« ممات

 .(1: 2832 زیدری،) «اشت متعی،ن  جدارل ممات اذر بر را حیات

 

 تشبیهآرايش  -9

هدای   آراید   اسدتفاب  از اندواع مختلدف فندو  ر     آرایش کممش از طریقزیدری نسوی ب  

بربار  همین شدیو    الشعرای بهارملک رری رب زیابی باشت  است. عمق  ر بیانی بدیعی ر

بر مراعدات صدنایو بددیعی    ر  پیداپی نددارب  ر  اسدجاع بدارب  » :تمعتقداس ریویسندای ن

قلم را جدوالنی   ،ااهی تجنیسر  االضدابجمو بینر  بر مراعات نظیرر  ووبباری ننموب 

 تشدبیهات کتداب را   ،غالب مدوارب  بر المصدررنفثةصاحب  .(11 :2832بهار، ) «استباب   می

  حسن این شدیو  است. سجو همرا  کرب ر  ریژ  جناس، ب یبدیعهای  ی ی از آرای  نیگ با

    آ  است ک بر

ا صدنایو بیگدر   بد  ،کممی یا ب  اصطمح اهد  ابب  های بیگراار با آرایشاستعار   تشبی  ر»

ار  اسدتع  تشدبی  ر  کد  بدا   ایاستعار  مثمً تشبی  ر ؛زیباتر است بدیعی همرا  باشد، اببی ر

ر  تأکیدد  تلمدی،،  ارسدال مثد ،   تجنیس، کنای ، اغراق، تااب، ،ر مراعات نظیر تناسب ،بیگر

 .(432 :2831 )فرشیدررب، «ساب  استیک تشبی   زیباتر از اما بی غیر  همرا  باشد،

بر پدی کشدف    کد   زمدا  تا ذهن ووانند  هدم شوب  میتشبی  سبب  ررش کاربرباین 

سداوتار   بر بیگدر هدای   آراید   حاصد  از هدای   یب  زیبای تشبی  است، تناسبات ابعایی بر

ب  اسدتفاب  از   ،این میا بر  ب  ارج لذّت هنری برسد.ن طریق ر بدی کند تشبی  نیگ توج 

بد    بایدد هدا   از جمل  ایدن آراید    ؛تمای  بیشتری نشا  باب  استر  رری ربها  بروی آرای 

 بربکدار جدااان  بد   های  بر بخش ک  بر ابام ایها  اشار  کرب  استخدا  ر ،سجو ،جناس

 شوب. میپرباوت   همرا  با تشبی  هایک از آ  هر

 

 جناس تشبیه و -9-1

نظدرا   احبآرای صد  بدین مدوارب،  ای  بر پدار   افدت  انواع جناس بایدهای  بربار  ریژای 

انواع جناس طبق نظدر سدیررس    این قسمت، ین بلی  برب  هم ؛نظر رجوب بارب اوتمف

بد   زیددری   کد  ذکدر شدد،    اوند  همدا  . (43ب:  2831)شمیسا،  شمیسا تنظیم شد  است
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از  میدا  این ر ب. تجناس بر ارائ  تشبیهات کتاب تمای  زیابی نشا  باب  اس استفاب  از

بر ابامد    اسدت. را بیشتر با تشبی  همرا  کدرب   ناقص ر  جناس وطّنیگ  انواع جناسبین 

 شوب. بسند  میتشبی  با جناس آرایش شواهدی از   ذکر ب ،برای پرهیگ از اطال  کم 

 

 جناس خطّ -9-1-1

 .(42 :2832 ،زیددری )« جسدتند مدی تا ب  مجرّ   آثار قو  را حیاتِ حب،ات آ  مورحرصا ،» 

 .(81 )هما :«...ررزاار اذرانید صفت، جَنّات جَناب ساحت با راحت ر  چند ررز بر آ»

 جناس ناقص -9-1-1

 .(41 )همدا : « شدراب  لدی بر مجلدس اع  شدتاب ر  بر عِقداب  عُقابپی،  اسپ  بر اج  بر» 

 )همدا : « ب  ساعد احاطدت ارفتد    سِوارچو   بید ، سَوار  پانگب  ب ،ارب وویش ارب بر»

31). 

 جناس لفظ -9-1-9

 تدا » .(21 )همدا : « ایشدماتت برافراوتد    عَلَدم  ک  ب  بل عالم رسید، ألمای آن   بدین » 

 .(22 )هما :« کشید  بوب  سَهَر، سرم  سَحَر

 س اشتقاقجنا -9-1-9

ک   مس ینقالب » .(1)هما : «چو  تیر از بست اه  زما  بیرر  رفت  استاما   ر امن» 

 .(28 )هما :« ررح نازنین است مس نِ

 

 سجعو  تشبیه -9-1

باشت  اسدت.   ی واصرری ربنیگ بر آرایش تشبیهات کتابش سجو ب  استفاب  از زیدری 

افدگایش   آهنگدی ر بر ودوش  ،ت متعددب تناسدبا  ر عمر  بر ولق تصویر ری از این طریق

بد  اسدتفاب    نیگ  بین انواع سجو بر اذاشت  است.تأثیر نیگ شموسیقیایی کممهای  ارزش

 بار بر ایدن اسدت کد    کم  سجوارزش بیشتری نشا  باب  است. عمق  از سجو متوازی،

 ریدژ  بد   ، بد  سخنلذا برجستگی واصی ب   ؛شوب میغرابت سخن  سازی ربیگان  سبب»

مدوارب   افت زیدری هدم بر  باید .(42 :2833 ،)رحیدیا  کامیار «بخشد می بارسجوهای  راژ 

بربدار  نوسدازی    ت دراری را  بروی از تشبیهات آشنا ر ،متعدبی با استفاب  از انواع سجو

 جهت سدفیدی را از پیری ک   سطر زیر  تشبی  همچو ؛ها غرابت باب  استکرب  ر ب  آ 
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 .(1 :2832زیددری،  ) «ز مشارق مفدارق بربمیدد   ا ،صب، مشیب» :تاسکرب   ب  صب، مانند

 یورت اسدجاع متدواز  با آررب  یک تشبی  بلیغ بیگر بد  صد   ،آشنا این تشبی  ب نویسند  

هم قدرارباب  بر   طریق کنار ضمن این   از بخشید  است.تازای ر  غرابت مشارق مفارق()

 است. پدید آررب  نیگ سجو متوازی، آرای  ازبراج را

 سجع متوازی -9-1-1

بدر محیط شد   ،پراار چو  وط ،تاتارافواج » .(41 هما :) « آفتاب اشت حجابِ ضباب،»

 .(31 )هما : «بوبند

 سجع مطرّف -9-1-1

 .(221 )هما :« است ما ا شیا آ ،الحقیق ک  علیاین آستا  را »

 توازنسجع م -9-1-9

بر ایجاب تناسب موسیقیایی اضداف  بدر رز     شد،سجو متواز  اار شام  ت رار آرایی نبا»

 ،وازنی آرایی بر آ  ب  رجوب آمدد  باشدد  ت ،ت رارهای راجی رلی اار ب  بلی  ،ناتوا  است

بر ترکیبدات   .(133 :2838 صدفوی، ) «تاسد آرایدی قابد  بررسدی    های  ر چهارچوب تواز ب

 ؛ندد برووربارها  آرایی راج ت رار از ،انداسجاع متوازنی ک  با تشبی  همرا  شد  اضافی زیر،

بد    ابدر سدائس  » :آهنگدی عبدارات باشدت  اسدت    ، تأثیر بیشتری بر ووشب  همین بلی 

  .(33 :2832 زیدری،) «کند ماب،  قطو را رفطریقِ بقاطوِ  ،برق رشمشی

چند زیدری ب  آرایدش تشدبیهاتش از طریدق     هر ک  افتنی است پایا  این بخش بر

کد    آرایش چنا  نیسدت  این لفظی رری رب زیابی باشت  است،ای ه استفاب  از انواع آرای 

کدم    هدای ظداهری  ب  زیبدایی  تصاریر هایزیبایی سبب شوب تا ذهن ووانند  از بریافت

ظیفد  اصدلی تصدویر را کد  انتقدال مادمو  ر       نویسدند  ر  ،بیگر عبارت ب  ؛مشغول شوب

 رب  است.مفهو  از طریق تخی  است، فدای آرایش لفظی کم  ن 

  

 کنايهو  تشبیه -9-9

 ،بد  اسدت  کد  مشدب   « ششدر » بر این عبارت .«مهر  اج  بر ششدر  سوءالحظّ افتاب »

 آنجا ک  بر مذمت قلدم بر  همچنین .(321 :2834 ،سجابی) است یارفتار نای  از تنگنا رک
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سدت  بهانیآب  قلدم( »): یی اسنابی قرارباب  اسدت ها ب  را کنای مشب  ،برپیپی تشبیهاتی

 .(4 :2832 ،)زیدری «بباشدسیا  کامیست ک  آنچ  افت  بارب. میک  سخن نگا  ن

 

 تشخیص تشبیه و -9-9

 کد   ای ب  اون  ؛زیدری ب  کاربرب تشبی  همرا  با تشخیص نیگ رری رب زیابی باشت  است

 :بیانی برای ارائ  ماامین مورب نظدرش بهدر  بدرب  اسدت      موارب متعدبی از این شیو بر

سدتار  بدر عدابت مصدیبت     ار ب  وو  بل شست  است، وسر ،زباا شفق ب  رسم اندر »

 صدابق  این راقعد  جامد  بریدد  اسدت،     براار  ب،ص. تنشست  اس واکستر رسیداا  بر

 .(43 )هما : «ستا

  

 استخدام تشبیه و -9-5

بعددی ایجداب   تصدویری بر  بر ذهدن ووانندد     اسدت کد   ای  ساوتار تشبی  ووب ب  اون 

 ارتباط ندارند، ی دیگر ک  ظاهراً با راای  ر پدید ب این طریق، نویسند  ازک   چرا ؛کند می

 بر ارتبداط بدین   ابعدای  ب  کشف را ووانند بلیغ حتی  تشبی  بهد. میب  ی دیگر پیوند 

 ودوب  ،سدوی تشدبی    بدین بر  ارتباطاین تمش برای بریافت  ،از این رر ؛باربمیپدید  را

این شیو ،  افگر  بر اار الح. بشو میولق تصویر بر ذهن مخاطب  ر یانگیگ ویالسبب 

ی ر لدذّت  انگیدگ  ویدال  ب، سدبب ارج شوبا تشبی  همرا   سازیتصویراز  نیگ ررش بیگری

را تشدبی    یانگیدگ  ویدال هالد    تواندد  میک  ها  این ررششوب. ی ی از  میووانند  هنری 

 . همرا  کرب  تشبی  با استخدا  است کند، تراسترب 

یدک کلمد  بدا بر    ررب  شاعر بدا آ ر تشبی  ب. دبه مینشا   این صنعت ارج تسلط شاعر را»

لدذّت ار را بر   شدوب ر  مدی حالتی ومف انتظدار بر شدنوند     ، سبب ولقمعنی بر رج  شب 

  بلی  ایها  موجدوب  ب ،مشب  ب ر  چرا ک  کشف ارتباط رج  شب ، با مشب  سازب. میچندا  

  .(23 :2831 ،)پورنامداریا  «افتد میبر کلم  ب  تأویر 

 مدوارب  بر کاربرب تشبی  آ  است کد   زیدری بر سب یهای  ریژای از ی یافت  باید

زیدابی بر غندای    تدأثیر کد   ای  ب  اوند   ؛کرب  است شبی  را با استخدا  همرا متعدبی ت

سدند   ب  ذکر چند مورب ب چنین تشبیهاتی از موارب متعدب تخیلی تصاریرش باشت  است.

ب  صورت اسدتخدا  بد     ،ب برای بر مشب  ک  رج  شب  را تشبی  زیر جمل  بر از ؛شوبمی
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زیددری،  ) «تاریدک  ر ند  ت ،بخید   حوصل  ر زب محنت حال چو  مغاری» :تاس برب  کار

برای کدار   معنای حقیقی ر رب برای وان  «فرربستگی» ک  مورب زیر مچنینه .(23 :2832

چو  کدار مدن فدرر بسدت       وان  ک  رفتم، ب  بر هر»: رفت  است ب  کار یمعنای مجاز بر

 چدو  زلدفِ   ،ررزادار  احدوالِ  تصداریفِ  وداطر از » :همچنین این تشدبی   .(31 )هما : «بوب

رج  شب  را ب  صورت سد  رجهدی بد      بر یک مورب نیگ .(3 )هما : «است پریشا  ،بلبرا 

حوصدل  ایشدا    ر  چو  چشدم ایشا   بر ،طول تا أرض با عرض ر» :استخدا  ارفت  است

 نویسند  ،است کار رفت  ب  مرس  مفص  تشبی  ک  عبارت این بر .(81 )هما : «تن  کرب

 برحوصدل    چشم ر ی، أرض،ها راژ  یک از ره برای ک  رج  شب  است، را «تن  کرب »

  .است برب کار   ب ی متفارتیمعنا

بیگری نیگ برای آرایش تشبیهات بهدر    یها آرای  از، زیدری ها بر اینافگر   افت باید

ی انگیدگ  ویدال  بیدانی، بدر  ر  بددیعی هدای   کندار زیبدایی   از ایدن طریدق بر   ک است برب  

کد  تشدبیهاتش را بدر اسداس      ت زیدر ارجملد  بر عبد   آ ز ا ؛تافگرب  اس اتش نیگهتشبی

، ارصدب،ا  نوبهد  »: تکدرب  اسد   بیدا  سراذشدت حادرت مسدی،    ر  تلمیحاتی ب  زنددای 

..، نصارای بَرب بر .ز یک وُم هفت رن  پیدا کرب ا ،ک  بر نَفَس باشتای  عجگ م رار عیسی

 (212 )هما : «کربند. میسنّت حواریا  اازری 

 

 شبیهتزاحم ت -9

راحد بد  وددمت    یمامونر  ارائ  معنا برایرا  ی متعدباتتشیبهزیدری  ک  مورب چند بر

  نظدر  بد . تکدرب  اسد   أمد  بیشدتری نیازمندد   ب  تریافت مفهو  مورب نظرش را ب ،ارفت 

 تناسبات بین بر سوی د هم تنی برهای  الی  تصاریر متعدب ر چنین مواربی، بر رسد می

 بر قدگع الخریدف،   من مانندد » :برای نمون  ؛کاست  است تصاریر یپویای از یاندک تشبی ،

 ایدن  بر .(24مدا : )ه «تسدالب عواصدف غربدت افتداب      رار برواشاک تجاذب ن بای ن بت،

 ارفتد  اسدت.   مشدب  قدرار   «واشداک » ر« قگع الخریدف »ب  برای بر مشب  «من» عبارت

  هالد  نیدگ بدر   «عواصف غربدت » ر «ن بای ن بت» یتشبیه ترکیب اضافی ضمن این   بر

ترکیبات اضافی تشبیهی  شمارهمچنین بر چند مورب انگشت تصاریر عبارت افگرب  است.

صدندرق  »: تک  سبب تراکم تصاریر شد  اس شبی  بیگری قرارباب ت برای  بربار  مشب را
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را کد    «صدندرق اسدتخوا   »نویسدند    .(22 )هما : «استخوا  ک  ایوا  کسری ررح است

 کد   ایدن  افدگر  بدر   تشبی  کدرب  اسدت.  « ایوا »ربار  ب  ب ،است تشبیهیای  ووب اضاف 

: اسدت بر ایدن عبدارت   مچندین  ه. تبیگر اسووب تشبیهی «کسری ررح»رکیب اضافی ت

کد  ودوب ترکیبدی    « شب این حابث » .(32 )هما :« یلدای بیجور است شب این حابث ،»

  قرارارفت  است. «یلدا»مشب  برای  بربار  است تشبیهی

کداربرب تشدبی  بد  صدورت ترکیدب اضدافی        زیدری ب ، افت  شد ک  پیشتر همچنا 

 سطر زیر زجمل  برا ؛تشد  اس صاریرت اا  سبب تراکم ک  است تمای  زیابی نشا  باب 

 ایدن ترکیبدات نیدگ   همد    کد   آنجدایی  ازکار رفت  است.  تشبیهی ب  متعدب ترکیباتک  

 بداط بدین بر سدوی تشدبی  بد  برند       وانند  برای بریافدت ارت و ،هستند تشبی  مجم 

ربی بُ ر بَرر ررزادار نوربیدد  اسدت    بر ررق مرابات قس،ا  سعابات تا» :ببیشتری نیاز بار

نویسدند   ها  این افگر  بر .(2 )هما : «افتاب    سوءالحظششدر بر ،هر  اج م ،باب  بر بَرب

تدا  اسدت   سبب شد طریق  از این ک  کرب همرا  استخدا  کنایی  تشبی  را با مواربی بر

بد    هدا،   هدر یدک از آ   ک ایربتعدب فراتصاریر مها ر  از ویالای  تشبی  را هال  ساوتما 

 مثدال  برایدن  توا  ب   میمواربی  ینچن از ارتباط مستقیم هستند. ی دیگر بر باای  اون 

بد  مثدال    سنا  سدرافراز، » ر (213 )هما : «.رریی چو منستقلم کو نیگ سیا  » :بکراشار 

 کوتدا  ر  عبداراتی  نویسدند  بر  مدورب  بر هدر  بر ک  (1 )هما : «اشت . زررآزمایا ، سرافراز

 بد  مدوازات   راکناید   ر  سدتخدا  ا ،ایهدا   تشخیص، ،نی تشبی بیار  فن بدیعی نجپ ،موجگ

یک از این فندو  ودوب بد  تنهدایی قابلیدت       هرک   آ  جایی از کاربرب  است. ب  ی دیگر

بب تدراکم  س ،کوتا  یک سطر آ  هم بر ،هاارفتن آ هم قرار کنار بر ی بارند،انگیگ ویال

-ووانندد  بدرای   تدا  است شد  سبب تشیب  این شیو  کاربرب است. شد  ریراتصتگاحم  ر

 باشت  باشد.یاز نبیشتری  برن  ب  تأم  ر ،تصاریر بریافت تناسبات بین اینر  برک
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اثندای   بر ااهی آ  است ک  کتابمطالب  بیا سب ی زیدری نسوی بر های  ی ی از ریژای

بایدد   بدرب.  مدی کار ب  را  ممت معترض  متعدبج ،ووبش جممت ب  شیو  مرسو ر  عبارات

 موازن  ر افگر  بر آرایش کممش از طریق سجو ر ،ت معترض این جمم  افت ری از آررب
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آنچد    ای بحث بربار  آ  بر این مقال  نیست.ج ک  مقاصد ثانوی بیگری باربقرین  سازی، 

   اسدت کد  بر مدواربی بدین    آ ،بهد میپیوند این جممت معترض  را ب  صور ویال کتاب 

 شدوب  میاین عام  سبب  .اندازب میمتعدب فاصل    ب  با آررب  جممت معترضمشب ر  مشب 

از نظدر   کد   شدوب مندوط   پیداپی  یب  وواند  عبدارات سوی تشبی ،  بر میا  تا برک ارتباط

بر بریافدت   بد  ندوعی سدبب تعقیدد     امدر همدین   نددارب. ربطدی  بمغی ب  تصویر ارائ  شد  

عبارات معترضد  بد     ک  مواربی نویسند  برافت  چند باید هر کتاب شد  است. تشبیهات

بدرای   اسدتفاب  کدرب  اسدت.   نظدرش   ارائ  مادامین مدورب   کمتر از تشبی  برای برب، می کار

معمدارا   » :شدوب  مدی بسدند    مورب برب  ذکر  ،بر این زمین  زیدریبا ررش آشنایی بیشتر 

وندابق   بد   وشت نگذاشتند،شت برو ر راجب بیدندتتم،  عمارت  تارک  برعقب رسیدند،تا

 )همدا :  «نهداب  سر ب  سر بداز  مثال پالیگبانا ، آ  بر حوالی ر وو  بربستند آب،   ب  جایآ

 بد  اسدت،  ک  مشب  «پالیگبانا » ر ک  مشب  است «معمارا  تاتار» نبی این عبارت بر .(211

 فاصل  انداوت  اسدت.  توصیف بیشتر حال مشب  ذکر شد ، ک  ب  قصدعبارت معترض   چند

بداب  ذُ... » : تشبیاین همچنین است  .است بب تعقید برک تصویر شد س ،این تعقید لفظی

بر سد    اسدت، « صاحب آمِدد »نویسند  مشب  را ک   .(12 )هما : «بر صید ذئاب بنشست رار

کد    ی بیگرعباراتر  ری این فاصل  را با ذکر جممتاست.  ب  ذکر کرب صفح  قب  از مشب 

 پرکرب  است. ،اربدنربطی   ساوتار تشبی  ب

 

 زاويۀ تشبیه -0

قدر زاری  تشدبی  بدازتر    هر» ب .مشب  نگبی ی مشب  ر یعنی میگا  ارتباط ر ،زاری  تشبی 

، 2831 ،)شمیسدا  «اسدت  ترتشبی  هنری ب  بررتر باشد،مشب  یعنی ربط بین مشب  ر ؛باشد

 چدو  رجد  شدب  بر بر سدوی     ر آشدنا  یت درار ررشن است ک  بر تشبیهات . (244 :الف

 بد  ع دس بر تشدبیهات ندو،     ر تن  استای   بارای زاری تشبی  نیگ تشبی  زربیاب است،

عنصر ر  زاری  تشبی  بازتر کشف کرب ،  بمشب ر  تاز  را بین مشب ای  چو  سخنور رابط 

. دترنرزشمندتشبیهات اهمچنا   ،یانگیگ ویال از نظر ،بنابراین ؛است   بیشترآ تخی  بر

همچنین ندوع   ر شوب میبستگی زاری  تشبی   البت  اذشت زما  سبب نسبی شد  باز ر»

  .(43 :2833 یرری،ش ر لو)نبی «بهدمیقراراع عالشرا تحت تشبی  تحلی  بررسی ر
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 هیچ ارتباطی بین بر ظاهر بر ک  بارب مواربی رجوب المصدررنفثةت تشبیها میا  بر

ذهدن ودمق ر    بر چندین مدواربی   افدت  بایدد  ارفدت.  نظدر    برتدوا سوی تشبی  نمی

پیوند  ارتباط رها آ  اجگای بینب  توانست  ب مش آفرینشگر نویسند  با تصرف بر مشب  ر

 ،هسدتند  زارید  بداز   چدو  تشدبیهاتی بدا    است ک  جمل  تشبیهات زیر این از ؛برقرار کند

سنا  چو  راز بر »: کر شد  استمتذا سوی تشبی  ر تباط بین برررج  ا ،ووبنویسند ، 

تیدر چدو  ندور حدقد  بر بیدد  برسدت       » ،(22 :2832 زیدری،)« .بل هم آراز جای ارفت 

 لطف .(جدا )هما  «بر ارب  نی خوا  انا ، شمشیر چو  بار» ر (جا)هما « پسندید  نشست .

ی رج  شب  را ب  صورت استخدامی برا س  مورب، ک  بر هر این استبر نی ویی سخن ر 

  ودمت ارفت  است. سوی تشبی  ب  یک از بر هر

 بسامد ،ت راری از نظر تعداب تشبیهات مبتذل ر المصدررنفثة برافت  مجموع باید بر

 ،(2همدا :  ) توفدا  بدم   همچدو ، توا  ب  مدواربی   میتشبیهاتی چنین  از چندانی ندارند.

هما : ) همک،  ررط ،(33: هما )  ساقی ایا ،(23هما : ) تمحن بار ،(82هما : )  شربت مر

مشاهد  آثار اببی پیش از نویسند  نیگ  برتوا   می را هاآ  اربربک اشار  کرب ک  ...ر (224

 چنین تشبیهاتی از نظر بمغی ارزش چندانی ندارند.   .کرب

ب   «ب  مشب »واص ، تا شعر را بید فوراً ر  یعنی قریب ب  ذهن عام  ،تشبی  قریب ر مبتذل»

آید، تا صورت زیبا را بید، ا  یا وورشدید ر   میید. تا قد آزاب را بید، سرر ب  نظر آ میذهن 

یعنی حقیدر ر   ،مبتذلتشبی  ب  سرر ر ا  ر ما  مبتذل است.  ،از این رر ؛آید میما  ب  نظر 

  .(234: 2831 )هاشمی وراسانی، «ووار ر پست شد  ر پیش پا افتاب  ر متدارل بین ناس

ازی نوس مختلفهای  ت راری را ب  شیو  واربی هم تشبیهات آشنا رمالبت  زیدری بر 

 تشدبیهی  کد   را «استخوا  صندرق» تشبی  جمل این  از ؛برب  است ب  کار بربار  ر کرب 

حدی بد  آ  غرابدت    تااین طریق  از ر بیگری قرارباب  تشبی  بربار  مشب  ،ستی ات رار

 :2832زیددری،  ) «.کسری ررح است ایوا  ک  صندرق استخوا  را»:   استبخشیدتازای  ر

تداز    تشدبیهات ابدداعی ر   از فراراندی توا  مدوارب   می مقاب  این تعداب معدرب، بر اما، (22

 . تذرق هنرمند ووب نویسند  بوب  اس ومق ر ذهنِ اص ِح ک سرا  ارفت 

 :تواند ب  بر طریق رارب متن اببدی شدوب   می تشبی  غریب ر نوینی د بانست ک  هربای

بریافدت مسدتقیم ار   ر  تواند نتیج  تجرب  میک  سخنور آفرینش ووب ر  یا از طریق ابداع

طریدق ی دی از شدگربهایی کد       از یدا  ر یا عناصر پیرامو  زنددای ار باشدد  ر  از طبیعت
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اسدت   . آشد ار مبتذل ب  کار ارفت  شدوب ر  ت راری ر آشناتواند بر نوسازی تشبیهات  می

وب عندی تشدبیهاتی کد  ود    ی؛ تبیشدتر از ادرر  بر  اسد    ک  ارزش تشبیهات نوع نخست

 المصةدور نفثةتشدبیهات   بر مدورب  .اسدت ابدداع کدرب     هدا را سخنور برای نخستین بار آ 

ر تشبیهات ب ،آفرینش ووب نویسند  استر  ل ابداعک  محصوتشبیهاتی  بسامد افت،باید

فی بد  کداربرب    اضا ژ  تشبیهاتی ک  ب  صورت ترکیبریب  ،ت راری ر مبتذل ترجی، بارب

 تالتفا عد بار ،(جاهما ) جدارل ممات ،(2هما : ) شمشیرجر  ش شبیهاتی همچو ت ؛تاس

 ،(22همدا :  ) رمطی،  عمد ، جا()هما  مشارق مفارق، (جاهما ) مطایای لیالی ر ایا  ،(1هما : )

قس،دیس   ،(42همدا :  ) صب، زاهد پگا  ویگ ،(41هما : ) بعِقا عُقابِ، (28هما : ) دکما  قص

 تغربد عواصف  ،(24هما : ) ن بای ن بت ،(22هما :) سرم  سحر ،(جاهما ) سیا  الیم شب

 رابد سائس، (33هما : ) عی،اربرف /(38هما : ) اجر ثهم  ،(31هما : ) تبارا  غنیم ،(جاهما )

 ر (جاهما ) وُطای استعارت، (213هما ، ) تعبار اشبار ،(212هما ، ) نصارای بَرب، (جاهما )

 .(223هما : ) اررزنام  رف

 اسدت  ب  کار رفتد   المصدورنفثةموارب زیابی از تشبیهات غیر اضافی بر ها  افگر  بر این   

مختلدف  های  پدید  بر عناصر ر ذرق هنرمند نویسند  ذهن آفرینشگر رنتیج  تصرف  ک 

 ،اما  من را» ،(2 :همدا  ) «و  ز  کما ، اوش  نشین شد .چ ،متسممت از میا  ا» :تاس

نوشیررا   چو  کم  اوش  ورشید» ،(1)هما : «.بست اه  زما  بیرر  رفت  ازتیر چو  

 ،(41 )همدا :  «مهر چو  ررق بگرجمهر از مطلو شدرقی برتافدت.   رار طلوع کرب،از کو  ش 

مدن   و  کدار چد  ،رفدتم  ک  وان  ب  بر هر» ،(34 هما :) «اندیشانج شاب همچو  ویالِ»

 صدفت از نافد  »، (211: )هما  «هیچ برآمد .من مانند  صفر بر »، (31)هما : .«فرربست  بوب

قلدم   کد  از  همچنین است تشدبیهاتی  .(212  :)هما «بمی ووش برآرر  میا  وو  جگر،

رقدت   البیندی اسدت کد    غُدراب  ،پیس  کمغی ست ک  حدیث فارا بدرب » :ارائ  کرب  است

کد    چیندی اسدت  خنسد  ،دح ایدت کند  صددرر   است کد  از  نشینیستب ذ،مهاجرت کاغ

 .(8)هما :..« ناشنوب  ررایت کند.

 

 خیالايستايی در صور حرکت و -7

 ادیگا  پویایی یم ،ترح اسدژ  تشبی  مطدری د، بویال  بر نقد صوردک ییها بحثاز  ی ی
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ارزشدمندی تشدبی  را از   های  ممکاز کدکنی ی یفیعیش. تتشبی  اس یایستای س و  ر

 :کندد تثبیدت مدی   را  بد مشدب   رک  ارتبداط بدین مشدب      باند میبرب فعلی رکا ،این منظر

بیش بر    کم رک اساس فع  موجوب بر کم  رب یا ایستایی تشبیهات را توا  پویایی می»

ر بریافت ک  هر فع  بر نمایش ایسدتایی  ررسی کرب ب ،ساوتما  تصویر سهم مهمی بارب

 :2831،کددکنی  )شدفیعی  «نهدد  میون  تأثیری ب  جای چگ بارب، تصویری ک  همرا  یا پویایی

معدررف برر    شداعر  بدین چهدار   بر ،ری با مامو  مشداب  اشعا ری سپس با مقایس  .(32

بددین نتیجد     معدگّی،  امیدر  ر هرری ازرقی مسعوب سعد، عنی فروی سیستانی،ی ،غگنوی

 شدعرش  د،ی هستنپویاترقیدهای  بارای افعال ر ،فروی و  تشبیهات شعرچ ک  رسد می

  .(33 ما :ه) تاس تصویرهایش برووربار حرکت بیشتری بر از

ی بدا  ب  میدگا  بسدیار  پژرهشگر  ،شوب سیراین منظر بر از المصدررةنفثتشبیهات  ارا

 کد   اسدت  کدار رفتد    ترکیباتی بد   افعال ر ها،آ  ساوتار بر ک  شوب میمواج   تصاریری

 ادرفتن،  رفدر  چدو  ی پرتحدرّک  افعدال مثال  ب  عنوا  ؛بباللت بار پویاییبر  هامفهو  آ 

 بارهدا بر سداوتار   ر... وگید  کرب ، تن  ،برهم بستن برهم شورانید ، ،انداوتنبیرر  

 تصداریرش افدگرب  اسدت.   حرکتدی  ر  بر معنای بینامی ی ک کار رفت   کتاب ب  تشبیهات

  وی زماند هیداه ر  ارضداع پرآشدوب   شاید این مسئل  تا حدرب زیابی تحت تأثیر شرایط ر

 چیدگی نیسدت جدگ شدرح     المصددرر ةنفثة  بانیم میهمچنا  ک   زیرا ؛نویسند  بوب  است

مراکدگ  هدای   بشدمنی  یطر  اشرار ر سراربن  بگیرا ،س ،ها ریرانی م ا  بری مرب ، برب»

ارسدنگی  ر  قحطدی  انگیدگ مغدوال ،  برابرا ، حممت رعب نگبی ا  رهای  ویانت قدرت،

تشدبیهی کد  بر    ،بد  عندوا  مثدال   ؛ (23 :2832 ،ثدررت ) «بگر  های ریرانی وانواب  افراب،

است از ترکیبداتی کد  تصداریر پدر تحرکدی را بر      ای  مجموع  ،است د عبارت زیر ارائ  ش

تیدغ، بر پدای سدلطا  میدغ     ر  ا کفدن بد  ،مثال مجرما  کو  بر» آفریند:میذهن ووانند  

سداوتار تشدبیهات بد      طدی را بر مواربی ک  افعال رب تی برح ،(33 :2832 زیدری،) «.افتاب

مفداهیمی  هدا  آ  معنایی ارب ک  ایرب میبهر  یی ها از راژ  اغلب هاآ کنار  بر برب، می کار

ایسدتایی مفهدو     از سد و  ر  ب  میگا  زیاب با این کار ب.بارب  همرا  جنبش  از حرکت ر

 ر    ودورب ضدرب   بد  تددبیر،  زیدر کد  سدراربانیِ    نموند   بر مدثمً  ؛کاهد میافعال ربطی 

متحدرک   تصدویری پویدا ر  از ایدن طریدق    ر بازی چواا  مانند شدد   بر سراربانیِ اوی
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همچندین بر   .(1 )هما :« و  اوی سراربا  شد چ ،بر میدا  تقدیر تدبیر»: تآفرید  اس

بی قراریِ زلف بلبرا  مانند شد     پریشانی رب ،بی قراری واطر شانی ریک  پر نمون  زیر

 و  زلدف بلبدرا   چد  ،وداطر از تصداریف ررزادار   »: ک ولق کرب  استرحت ر تصویری پر

  .(3 )هما : «ریشا  استپ

 تجسدم بیشدتر   تصدویرها،  حیدات را بر ر  بیگدری کد  حرکدت    عنصر» ،نای افگر  بر

 :2838 کددکنی، شدفیعی ) «رجدوب بارب هدا  آ  تاابی است ک  بر ماهی،دت اجدگاء   بخشد، می

 بسدب  شدوب، مدی  تشدبیهی ایجداب   ماهیت تصاریر بر ک  تناقای تااب ر افت باید .(112

 ارزش .کندد  مدی جلدب     را ب  ووبدتوج  ووانن شوب رمی ویرتص سوی بر بر برجستگی

انگیدگ  شدگفت  غریدب ر  ،صناعت بیگری بیش از هر» این است ک  تصاریر پارابرکسی بر

تصدویر   یندد. آفر مدی عالم ویال  رحدتی محال را بر ،یرا با ترکیب بر امر متناقضز ؛تاس

زیدری از چنین تصداریری هدم بر    .(881 :2831 ،)فتوحی« شگفت استر  بدیو امر محال،

 یضدمن تشدبیهات   ،بر ماهی،ت برااند  قلدم  ریژ  آنجا ک   ب ،چندین مورب بهر  برب  است

کد   چیندی اسدت  خنسد . دکند  ح ایدت  از صدرر ک  نشینی استبست»: اویدمی متعدب

 ایدن  بر تنداقض  ر کدارایری تاداب   بد   بدا  زیدری .(8 :2832ری، زید) «کندناشنوب  ررایت

بد    بد  کدار ارفتد ،    «چدین سدخن »ر  «صددرر » هایبر راژ   ک  ایهامی همرا  با ،عبارات

سدوی   کد  بر  زیدر  مدورب  همچنین بر التذاذ هنری بخشید  است. مخاطبانش شگفتی ر

 کدرب  ر  تاریدک شدب   ،غبدار  ازررز ررشن را » :تعناصر متااب تش ی  شد  استشبی  از 

 .(81)هما :« اربانید ررز ررشن ،شب تاریک را از شعل  آتش

 

 در ساختار تشبیهات  بهمواد مشبه -8

 شخصدی،ت ر  بینی رجها  ب ،مشب » این است ک  ب  برمشب تحلی  مواب ر  سیرارزش بر

ررحدی   بررندی ر تدوا  بد  بنیدای    آ  مدی  از ر کندد ما ترسیم میبرای  محیط هنرمند را

 المصدررةنفثتشبیهات بررسی تک تک  .(38 :الف 2831 )شمیسا، «شاعر را  یافتر  نویسند 

  بد  مختلدف را های  مین قلمرر رسیعی از ز ،تشبی  ر ارائ زیدری بر ساوت  بهد مینشا  

 از؛ اسدت  باشدت   گداهی بقیدق  امدو  ودوبش ن  پیر مصال، ب  هم  مواب ر ر ارفت ودمت 

 ندورِ  حوصدل ،  کفدر،  غص، ، ،سعابت راز، انا ، عنقا، ویال، همچو  مجرب مفاهیم ذهنی ر
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ر  تداریخی  باررهدای بیندی ر   ر مختلدف  اشدیاء  طبیعت ر اونااو  ارفت  تا مظاهرحدق  

»  البت  باید افدت بر تشدبی   ، هم  را مد نظر باشت  است؛ ر... بگمی جنگی راصطمحات 

پایگا  ووبی بر پهن  عق  باشت  باشدد ر   ست ک نی ور  تجانس بر راژ  آ  اا  ووشایند

 . (8 :2833 ،جرجانی) «نباشدچندا  بعید  ،رج  جامو آ  بر راژ 

بر غالدب مدوارب ارتبداط بدین بر سدوی       توا  افدت  می دررصالمةنفثبربار  تشبیهات 

ر ابامد   ب است ک  جامو بر هر بر سو قاب  انتظار ر اقناع کنند  اسدت. ای  تشبی  ب  اون 

 ب.شومی همرا  با مثال ذکر کاربرب، ب  ترتیب بسامد موارب ز اینیک ا هر

 

 انسان -8-1

حداالت ر  ر  طریق نسبت باب  مشب ، ب  ی ی از صدفات  ک  از تشبیهاتی ،المصدررةنفث بر

ک  از مجمدوع  ای  ب  اون ؛ دنبیشترین کاربرب را بار د،نهای انسا  ساوت  شد  باشریژای

این هما  شدگربی   ی ی از ممیمات انسا  است. هاب  آ مشب  مورب  14بر تشبی ، 142

هم  اشیاء  بر تواند میاین طریق  ویسند  ازن. بشوب  ساوت تشخیص منجر می است ک 

هدا   آ  وواهداون  ک  ووبش میآ کند ر تصرف  بی جا  پیرامو  ووبشهای  پدید  ر

چندین   چد  تعدداب   ماً هدر سدل م. بسداز  سدو هدم ر  یش هماهند  ها طف ر اندیش عوارا با 

ب  راثر افگی انگیگ ویال عنصر بر تر باشد،شمجموع  صورویال هنرمندی بی تشبیهاتی بر

شدا ،   عدررس »، (2 :2832 زیدری،)« هم بست  بارساالر ایا ، چو  بار حوابث بر» :بشومی

 ،تن بر ت دالیف بهدر غدد،ار   » ر  (41 )هما : .«هم پیچید بر آسما های  جهاز زر از طاقچ 

 .(3 )هما :« ووبا  ناتوا  مانند چشم

 طبیعت -8-1

 المصددرر ةنفثة تشدبیهات   از مواب اصلی تشد ی  بهندد    هم مظاهر مختلف آ  طبیعت ر

 عناصدر ر میدا    از ،بد  مشدب   موابک   از برصد 18 یعنی، مورب 24اون  ک   آ  هستند.

تجسم بخشید  ب   برای موارب متعدبی، ویسند  برن. تارفت  شد  اسطبیعیهای  پدید 

طبیعی را ب  وددمت ارفتد    های  ی ی از پدید  عواطف ووب،ها ر  اندیش ر  حاالت ررحی

افدگر    ،اسدت  طبیعی باب های  پدید ر  یی ک  ار از طریق تشبی  ب  عناصرها اسناباست. 

پرباز ذهدن تصدویر   تخید  قدوی ر  نشدا  بهندد     ،بر غنای تصاریر کتاب افگرب  بر این  
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حاالتی کد  بد    ر  صفات هم  این موارب، تقریباً بر  ت  جالب این  ن. تاس بکتا  نویسند

یدأس ر   انددر  ر ر  مادامینی از قبید  برب  بیدانگر   بهدد، طبیعت نسدبت مدی   هایپدید 

هجدو    مصیبت بدگر   بر ،همچو  نویسند  بربمند ویی طبیعت نیگا. تسراشتگی اس

ودوب  رهای سدرررا  را جُفدای   فدای ایدا ، سد   سدیمب جَ »: بد  مداتم نشسدت  اسدت     تاتار

بربدار    .(82 )همدا :  «ارفت  اسدت.  جها  کنار تا کنار طوفا  بم،»ر  (2 )هما :« .اربانید 

آ  بر ساوت تشدبی    عناصرر  زیدری ب  بریا ک  است این افتنی این بست  از تشبیهات

 ادذر بدر   راارفت  ک  کشتی حیدات   چنا  باال وفا  بم،ط» :تعمق  زیابی نشا  باب  اس

کشدتی   حداالت،  ودمف  بدر  کد   ایدن سدا    از»ر  (2 )هما : «جدارل ممات متعی،ن اشت 

 .(224 )هما : «افتاب وواهی ررط  همکبر  ای،برکشید  هوس
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ب   چند هر است. انتگاعی براگید  مفاهیم ذهنی ر ب  ووب را ازمشب مورب  14بر زیدری 

چدو   ؛ تئوری این نوع تشبی  نباید رجدوب باشدت  باشدد    نظر از» ساعقید  سیررس شمی

اقدوی از   اجلدی ر  فتی اعدرف ر غرض از تشبی  این است ک  ب  کمک مشب  ب  ک  بر صد 

عقلدی   بدیهی است ک  توصیف کنیم ر حال ر رضو مشب  را بر ذهن تقریر ر ،مشب  است

تدوا    مدی ایدن توصدیف    بدا  .(32: ، الف2831شمیسا، ) «حسی اوفی است همیش  نسبت ب 

 چدرا  ؛سازی زیاب نیستاز نظر تصویر ها عقلی است،ب  آ تشبیهاتی ک  مشب افت ارزش 

عمقد   هدم   یافدت زیددری نسدو    بایدد  بریافدت اسدت.   قاب  برک ر ک  امر ذهنی کمتر

تشدبی  تنهدا    142مجمدوع   از ؛ زیرانداشت  است این نوع تشبیهات استفاب  از ب چندانی 

 با رجدوب ایدن،   امور ذهنی ر انتگاعی اوذ کرب  است. میا ووب را از  ب مشب مورب  23بر 

 ویلی بیریاب ربیشتر این موارب، مفاهیم ذهنی مورب نظر ری  بر ک ن ت  مهم این است 

این بست سنا  چو  راز بر بلِ هم آراز جدای ارفتد ،    از»: برر از ذهن ووانند  نیستند

شمشدیر  از جدانبی   سدندید  نشسدت ،...ر  پبید  برست تیر چو  نور حدق  بر از آ  رری 

آفریدد  چدو  سدعابت مدرا      هر » ر (21 :2832 ،زیدری) «.نی خوا بر ارب   انا ، چو  بار

 .(31 )هما :« براند

 از ی تشبی  راودس بر ردهبر بر مورب نویسند   ،المصدررنفثةمیا  تما  تشبیهات  بر
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کدار   بد  ک  ب  صورت ترکیب اضافی  مورب را براین  ؛کرب  است ذهنی اوذ انتگاعی ر امور

بد    از عین این عاریت وان  عنقای ررح» :توا  از تشبیهات رهمی ب  شمار آررب میرفت ، 

 (31 )هما : «ررب. می قاف عُقبی
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ویندداا  زبدا    صدور ویدال ا   تدأثیر زنددای سدپاهی بر    کد  آ  است  برکدکنی شفیعی

 .(814 :2838کددکنی،   شدفیعی ر.ک. ) تباشت  اسد  ابام  رر  معاصرهم  ابرار تا ب بر فارسی،

 سدنت اببدی بر   بد  صدورت   ،اببدی  موضوعاتر  بر هم  ماامین استفاب  از عناصر رزمی

ایدن   معشدوق از  تصویر ریژ  بر توصیف رب  ،سخنورا ر  است رفت  میکار   ب بیشتر ابرار

ر  اوند  رری دربی بیگر  رزیددری نسدوی ب   افدت  باید اما ،اندزیابی برب  هایبهر  عناصر

 ؛هما  کارکرب معنایی ووبشا  استفاب  کدرب  اسدت   از این عناصر بر ومف سنت اببی،

م یهاهمدا  مفد  نویسدند    قرارارفتد ،  مداب،  تشدبی    ،این عناصدر  ی ی ازک  جا  هر یعنی

 یددری، ز) «نرسانیدهگار تیر مصائب ب  جگر » :کرب  استها اوذآ  از وشونت را سختی ر

 .(42 )هما :« اسنّ  شعاع، کُرت  نیلوفری ظم  را بربرید» ر (4 :2832

 

 شیاءا -8-5

از قفدس   نشین جدا ، حَما  سدر »، (23 )هما : .«پریشا  چو  بستگا  کفشگرا ،وطّی»

بددر محدیط    پراار، چو  وطّ افواج تاتار،»ر  (31 )هما :«پرب.تن  قالب، ب  برج اصلی می

 .(31 ا :)هم «شد  بوبند

 بزمبازی و  -8-0

 ملگرمات شراب برای ساوت تشبی بر این زمین ، از اصطمحات رایج بازی نرب، چواا  ر 

 مهدر  » ،(1 )همدا :  «چو  اوی سراربا  شدد  یدا  تقدیر، تدبیر بر م»: بهر  برب  است

 ودورب   حیدات  جدا   شدربتی از  ترکام »ر  (2 )هما : «افتاب . ششدر  سوءالحظ بر اج ،

 .(82 )هما : «ایر
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 وورشید چو » ،(11 )هما : «آسااماکن فربرس صفت ر عِراص ربساتین جنّات حدائق ر»



 13/ المصدور نفثةتحلیل تشبیه در  نقد و

 
 

 چدو  کفدر   ایدن معندا،...،  »ر  (41 )همدا :  «طلوع کرب. رارش ، کو  از نوشیررا   اوشکم 

 .(11 )هما :« فسق ِالقیس چنا  مجهور شد  است ابلیس ر

 

 انورانج -8-8

چدو  آهدوی    کد   مدن بندد   » ،(8 )هما : «ک  حدیث فارا برب. کمغی است پیس  قلم[»]

 چدو  عقداب ارسدن ،   حرامیدا   »ر  (41)هما :« آمد  بوب . ش ست مر  قفصر  برید  با 

 .(22 )هما :« بها  اشاب 
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از آ  » ،(23 )همدا : .« ک  کورا  بدا  ر  برند، بر اه  بصیرت بپوشانید تا جاب،  مصلحت»

ررز » ر (22 )همدا :  «بر عرصد  امد  متّسدعی بدوب.     ر منگعدی  کد  بر قدوس رجدا    ررز باز

 (218 )هما : «را حشم کرب  بوبند.براشتگا  بازار محنت 

 

 ديگر عناصر -8-12

بد  کدار    المصددرر ةنفثبر نیگ  تشبیهات بیگر مورب چهارب  ک  ذکر شد، مواربی افگر  بر

قدرار  ، تداکنو  ذکدر شدد   کد    ییهدا  هیچ یدک از ادرر    ءها جگب  آ مشب   ک رفت  است

نقطد   » ،(41 )همدا :  .«آسدانی نهداب   غفلت، پهلو بر بسترِ تدن بعای ب  وواب »: ایرب نمی

 یک مورب هم بر .(31 )هما :« ر راسط  قمب  سلطنت ر شهریاری جهانداری بایر  ملک ر

 ؛(211 )همدا : « آمد  هیچ بر صفر بر من مانند » :ستا برب  بهر حررفی  تشبی  از زیدری

 .تشبی  کرب  است «صفر»ب  « هیچ بوب »نویسند  ووب را بر

 

 نتیجه -3

توجد  بد  حجدم     بدا ک   بهد مینشا   المصدررةنفثرفت  برکتاب  کار  بتشبیهات  بسامد

 باشدت  اسدت.   انگیدگ  ویالاین عنصر ب  استفاب  از  ریژ  ی سند  رری ربنوی ،بکتا اندک

 عناصدر ذهندی ر   طبیعدت، هدای   پدید  هم  مظاهر ر ازارائ  تشبیهاتش  ساوت ر ری بر

بگمی ر... بهر  بدرب    ابگار رزمی ر اشیاء مختلف، تاریخی، بینی ر عناصر جانورا ، انتگاعی،
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آفدرینش  ر  حاص  ابدداع بیشتر تشبیهات کتاب  ارزشمند این است ک  ن ت  مهم ر است.

 ر قبید  برب  مادامینی از  ،بد  مشدب  این مدوارب  بیشتر  رب بوب  است. ند نویس ووبذرق 

کتداب   پریشدا  ر آزرب  وداطر    نویسند اویی .ب  همرا  باربافسوس  پریشانی ر اندر  ر

ر  اشدیاء  ،ی ب  عناصررّسَبا تَ را اش احساسات بررنی عواطف ر این طریق، از است وواست 

   کند.منتق  اشب  ووانند  مؤثرتر ر ربهت مختلف پیرامو  ووب،های  پدید 

بددیعی  هدای   آراید   برودی از  هدا بدا  پیوندد زب  آ  بد    ،آرایش تشبیهاتش زیدری بر

توجد    هسدتند،  انگیگ ویالک  ووب شگربهایی کنای   ردا  استخ همچو  ایها  ر ،معنوی

هدم   بر هدای  الید   ،هدا  آراید  ایدن کرب  تشبی  با  ری از طریق همرا  زیابی باشت  است.

از طریدق   ،ایدن  افدگر  بدر   اسدت.  آفریدد  مطالبش  بیا تخی،  را بر ر  تناسباز ای  تنید 

موسدیقیایی  غندای   آرایدش ر  بر ،جنداس ر  ریدژ  سدجو  ، بد  لفظدی های   استفاب  از آرای

 ،از ابگار آرایش تشبی  ارفتن  طریق بهر زیدری از تأثیر زیابی اذاشت  است.تشبیهاتش 

 تازای بخشید  است. غرابت ر ب ب  تشبیهات کتابرابر بروی مولفظی، های  رای ریژ  آب 
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