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1- مقدمه: 
سهم  است.  آفریده  تازه  و  بدیع  شاعرانۀ  تصاویر  خیال  قدرت  با  که  است  شاعری  نظامی 
عمده ای از تصاویر شاعرانۀ اشعار او ناشی از تشبیه و قدرت فوق العادۀ وی در بکارگیری وجه 
شبه است.در این مقاله به بررسی وجه شبه از منظر حذف،ذکر، تازگی ،تنوع و علل آن در پنج 

گنج نظامی گنجوی پرداخته ایم.

1-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
آثار نظامی بارها به شیوه هایی چون نقد کالسیک بررسی شده که بنا به مقتضای این نقد، 
با دخل و تصرفاتی همراه بوده است.با آنکه سخن شناسان زبان فارسی ، نظامی را یکی از 
استادان مسلم سخن و شعر پارسی دانسته اند و جایگاه او را در بلندترین جایگاه شعر فارسی 
دیده اند ، اما از میان نوشته هایی که در پیوند با نظامی پدید آمده است ، کمتر پژوهشی به 

بررسی زیبایی شناسی تشبیه در اشعار وی پرداخته است.
شناسایی عوامل زیبایی تشبیه در اشعار نظامی به شیوه ی نقد بالغی کاری ضروری است، 
زیرا از این طریق میتوان به کشف شگردهای پنهان و راز و رمزهای افسونگرانۀ سخن او دست 

یافت. 

1-2-پیشینۀ پژوهش: در زمینۀ بررسی وجه شبه در خمسۀ نظامی تاکنون مقاله ای چاپ 
نشده است، تنها یک مقالۀ زیر به بررسی تطبیقی ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس 

و رامین – از منظر انواع تشبیه از وجوه مختلف -پرداخته است: 
-ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین ، روح اهلل هادی ، زینب نصیری؛ مجلۀ 

ادب فارسی، پاییز و زمستان 1392 ، دورۀ 3، شمارۀ 12  
1-3- روش تحقیق: روش این تحقیق ، نظری و براساس پژوهش کتابخانه ای است.

محدودۀ تحقیق) جامعۀ آماری( : خمسۀ نظامی گنجوی، تصحیح حسن وحید دستگردی، 
به کوشش سعید حمیدیان، چاپ ششم ، تهران،نشر قطره

 بحث و بررسی:
2- تشبیه مهمترین و رایجترین نوع صورخیال:  

تشبیه رایجترین صورخیال شاعرانه و اساسی ترین رکن دستگاه بالغی اشعار هر شاعر است؛ 
در  توصیف  از  و هرجا سخن  باشیم  توصیف  منتظر حضور  باید  آید  پدید  زیرا هرجا شعری 
میان باشد؛ بی شک تشبیه یکی از عناصر سازندۀ آن است.بعالوه تصاویر دیگر مانند استعاره 
و تشخیص و کنایه از تشبیه ناشی میشوند. » در هر دستگاه زبانی هر شاعر و نویسنده ای ، 
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خصوصیات آوایی، نحوی، واژگانی ، معنایی و ادبی – بالغی شاخصی وجود دارد.دستگاه بالغی 
براساس عناصر بیانی و بدیعی و سایر عناصر زیبایی شناسی زبان شکل میگیرد. « ) سفر در 
مه، پورنامداریان: ص32( در این میان ، تشبیه مهمترین عنصر سازندۀ این دستگاه و نشان 
دهندۀ زاویۀ دید شاعر است که چگونه توانسته میان اشیاء و عناصر متنوع پیوند ایجاد کند. 
نظامی به عنوان بزرگترین داستان سرای ادب پارسی ، خالق تشبیهات زیبا نیز هست که این 

هنر در توصیفات بدیعش در خمسه ، جلوۀ خاصی دارد.

3- ارکان تشبیه و اهمیت وجه شبه به عنوان  مهمترین رکن آن  : 
تعبیر  ادات تشبیه و وجه شبه، در  از مشّبه، مشّبهٌ به،  اجزاء چهارگانۀ تشبیه که عبارتند 
علمای بالغت ارکان تشبیه خوانده میشوند. این تعبیر ایشان نوعی توسع در مفهوم » رکن « 
است و از این چهار آن دو رکنی که در حقیقت بنیاد تشبیه بر آنها استوار است، همان دو رکن 
مشّبه و مشّبٌه به است که در اصطالح آنها را طرفین تشبیه میخوانند. )صور خیال در شعر 

فارسی،شفیعی کدکنی: صص56-55 (
ادات  و وجود  الزامی است  به در هر تشبیهی  و مشّبٌه  ارکان تشبیه وجود مشّبه  میان  از 
تشبیه و وجه شبه اختیاری. با وجود اختیاری بودن ذکر وجه شبه – به عنوان یکی از دو رکن 
فرعی تشبیه – علمای بالغت آنرا مهمترین رکن تشبیه میدانند. » بحث وجه شبه مهمترین 
بحث تشبیه است، چون وجه شبه مبین جهانبینی و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر 

بر مبنای وجه شبه است که متوجۀ نوآوری و یا تقلید میشویم. « ) بیان، شمیسا: ص 98( 
در واقع میتوان گفت اهمیت و ارزش هنری هر تشبیه به چگونگی و کیفیت وجه شبه وابسته 
است، هرچه شاعر در پیداکردن روابط مشبه و مشبه به خالقیت و تازگی بکاربندد ، وجه شبه 
برجسته تر و در نتیجه ادبی بودن کالم بارزتر خواهد شد.از سوی دیگر وجه شبه و ذکر یا 

حذف آن ؛ عامل اصلی درگیر کردن و مشارکت دادن ذهن خواننده در کالم هنری است. 

4- حذف وجه شبه) تشبیه مجمل(  و علل آن در خمسۀ نظامی : 
از آن جمله تقسیم  قائل شده اند؛  برای تشبیه تقسیماتی  علمای بالغت در بحثهای خود 
تشبیه به اعتبار طرفین آن ) مشبه و مشبه به( و حسی یا عقلی بودن هریک یا مفرد، مقید 
و مرکب بودن آنهاست. یا تقسیم بندی تشبیه از لحاظ شکل که تشبیه تسویه ، جمع و... را 
شامل میشود و یا تقسیم تشبیه به مشروط، مضمر و تفضیلی است. همچنین دقت و توجه به 
چگونگی کاربرد وجه شبه و ادات تشبیه تقسیمات دیگری به انواع تشبیه می افزایند، مانند: 
» تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد  تشبیه مجمل ... گویند. )بیان، شمیسا: ص 
68 ( اما نکتۀ اساسی در مورد انواع تشبیه و تقسیمات تشبیه، این است که کدام نوع زیباتر 
است. دکتر شفیعی کدکنی در این زمینه میگوید: » آنچه بیشتر مورد اختالف است این است 
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که کدام نوع بیشتر زیباست، آیا آن دسته تشبیهات که جهات مشترک آن از جهات اختالف 
بیشتر است؛ یا آنها که جهات اختالفشان بیشتر است؟ بدوی طبانه معتقد است که هرچه 
جهات اختالف بیشتر باشد تشبیه زیباتر است، زیرا این کار مینماید که هنرمند نسبت به 
ارتباطات موجود میان عناصر طبیعت و اشیاء حساستر است و حقایق نهفته را دقیقتر ادراک 
میکند.« ) صورخیال در شعر فارسی،شفیعی کدکنی :ص57( در کتاب جواهر البالغه نیز سه 
مورد بعید بودن مشبه از مشبه به ، تازگی تشبیه و میزان تخییل؛  عوامل زیبایی تشبیه به 

شمار آمده اند. ) جواهرالبالغه ، هاشمی :ص299 ( 
نظامی در موارد متعددی از ذکر وجه شبه خودداری کرده و بدین طریق بر تشبیهات خود 
رنگ هنری بخشیده است؛ البته این ویژگی به نسبت در آثار وی مختلف است، چنانکه در 
مخزن االسرار با وجود کمی حجم در مقایسه با دیگر منظومه ها – اینگونه تشبیهات در عین 
حال که موکد نیز هستند- از بسامد بیشتری نسبت به دیگر منظومه ها برخوردارند ؛ این امر 

میتواند رابطۀ مستقیمی با موضوع کار شاعر و زمینۀ سخن وی داشته باشد.
حذف وجه شبه ممکن است به دالیل مختلفی صورت گیرد، نخست اینکه » وقتی مشبه به 
شبه  وجه  آن  آوردن  به  ملزم  را  خود  شاعر  باشد،  آشکاری  و  واضح  ویژگی  یا  دارای صفت 

نمیبیند.) صورخیال در خمسۀ نظامی،زنجانی:ص 43( 
مســـت بلبل  چـــون  باربـــد  ــتدرآمـــد  ــون آب در دسـ ــی چـ ــه بربطـ گرفتـ

 ) خسرو و شیرین،190( 
جیمــی شــکل  بــه  ســیهش  ــی زلــف  ــو میم ــن چ ــف، ده ــو ال ــدش چ  ق

) لیلی و مجنون، 182(
اســت دلفــروزی  چــراغ  تــو  نشـــنیدن مـــن ز تنـــگ روزی اســـتپنــد 

 ) لیلی و مجنون، 156( 
ــت ــاخهای درخـ ــو شـ ــی چـ ــر و بالـ تخـــتپـ پایـــۀ  مثـــال  بـــر  پایهـــا 

 ) هفت پیکر، 157( 
رنگـــرزانبینـــی ای چـــو تنـــور خشـــت پـــزان لویـــد  چـــون  دهنـــی 

 ) هفت پیکر، 262(
گاه شاعر در تنگنای وزن و قافیه و دیگر تناسبات لفظی قرار میگیرد و ناچار به حذف وجه 

شبه میشود: 
روم تخــت  بــر  از  نشســت  زبانــی چــو آتــش، دماغــی چــو مــومســکندر 

 ) اقبالنامه، 86( 
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خــراش طبیعــت  مــرغ  ازیــن  ــاشبگــذر  ــیمرغ ب ــو س ــرغ چ ــن م ــر ای ــر س ب
 ) مخزن االسرار، 99( 

5- تشبیه بلیغ در خمسۀ نظامی: 
دارد.«  نام  بلیغ  تشبیه  تشبیه،  ادات  نه  و  شود  ذکر  شبه  وجه  نه  آن  در  که  »تشبیهی 
)بیان،شمیسا: ص70(تشبیه بلیغ ، همانگونه که از نامش پیداست، یعني تشبیه عالي و رسا. 
حذف ادات و وجه شبه در تشبیه سبب نزدیک شدن آن به استعاره میگردد و در نتیجه زمینه 
براي رسیدن به هدف غایي تشبیه یعني ادعاي این هماني و یکساني دوسوي تشبیه فراهم 

میشود. 
دقت و تأمل در انواع تشبیه در خمسۀ نظامی آشکار میکند که تشبیهات بلیغ در مخزن 
االسرار از چهار منظومۀ دیگر نظامی بیشتر است. این امر به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ یکی 
اینکه مخزن االسرار منظومه ای حکمی – اخالقی است و داستانهای موجود در این منظومه 
حکایاتی کوتاه هستند، بنابراین شاعر توانسته مضامین اخالقی و عرفانی مورد نظر خود را به 
طریق ایجاز بیان کند که با این نوع ادبی سازگارتر است. به همین دلیل به تشبیهات بلیغ که 
صورت فشرده تری دارد روی آورده است. چهار منظومۀ دیگر نظامی، از این نظر؛ در نقطۀ مقابل 
این منظومه قرار گرفته اند؛ به این معنی که این چهار منظومه در شکل داستان هستند و شاعر 
باید از کالم موجز فاصله گرفته و به توصیف روی بیاورد، به همین دلیل نوع تشبیهات نیز باید 
متناسب با موضوع و موقعیت داستانها و حاالت روحی قهرمانان و صحنه های رزم و بزم باشد. 
دومین دلیل این موضوع، به وزن منظومۀ مخزن االسرار مربوط میشود. وزن این منظومه، 
وزنی است که کالم موجز را اقتضاء می کند؛ بنابراین تشبیهات ارائه شده در این وزن نیز باید 

بصورت موجز آورده شوند. 
سومین دلیل، موضوع آغاز کار شاعری نظامی است، او در آغاز کار خود تالش میکند در 
میان سایر سخنسرایان گنجه، قدرت شاعری خویش را نشان دهد و به نوعی توانایی سخنوری 
خود را در برابر رشک و حسادت شاعران همعصر خویش نمایان کند. به همین دلیل به نوعی 
با تزاحم صور خیال از جمله تشبیه در این منظومه مواجهیم. او برای بکار بردن تشبیهات 
فراوان در وزن محدودیت آور مخزن االسرار ناچار است تشبیهات را کوتاه کند و از تشبیهات 
بلیغ بیشتر استفاده کند. از طرف دیگر او میداند تشبیهات بلیغ مؤثرترین و هنریترین نوع 
تشبیه هستند؛ بنابراین این نوع تشبیه را بیشتر استفاده میکند تا قدرت خود را در آفرینش 

تصاویر شاعرانه و صورخیال بدیع و نیکو به رخ همعصران بکشد. 
5-1- تشبیه بلیغ اضافی:

» تشبیهی است که در آن مشّبه و مشّبهٌ به به هم اضافه شده باشند و در این صورت ادات 
تشبیه و وجه شبه محذوف است. به اصطالح علم بیان، تشبیه هم مجمل است و هم مؤّکد. به 

اینگونه تشبیه در علم بیان، تشبیه بلیغ میگویند « )بیان، شمیسا، :ص 116 (
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مخزن االسرار یک منظومۀ اخالقی و تا حدی عرفانی است و در مقاالت بیستگانۀ آن غالبا 
از زهد و بی اعتنایی به دنیا و دعوت بکارهای نیک و حفظ ارزشهای اخالقی سخن میرود؛ 
معموال در چنین موضوعاتی، سخن گفتن به طریق ایجاز مناسبتر است؛ بعالوه شاعر قصد 
داشته در هر بیت، نکته ای ارزنده را بعنوان دستورالعمل زندگی به خواننده عرضه کند بنابراین 
تشبیهات او به شکل بلیغ درآمده اند تا با موضوع سخن سازگاری بیشتری داشته باشند. در 
حالی که در منظومه های دیگر که داستانی هستند، شاعر با توصیف روبروست که باید اطناب 
را برگزیند؛ از این رو تشبیهات او نیز در این منظومه ها مناسب با شیوۀ سخن او شده اند ؛ 

یعنی تشبیهات مفصل
عامل دیگر، وضع و حال شاعر در ابتدای کار شاعری اوست، در آغاز کار شاعری نظامی، 
از پیران آن دیار محسوب میشدند و شاعر جوانی  شاعران بسیاری در گنجه میزیستند که 
مانند نظامی میبایست با این بزرگان رقابت میکرد؛ چنانکه از مخزن االسرار مشهود است، این 
شاعران پیر به نظامی، شاعر جوان، و قدرت سخنوری او رشک میبردند؛ به همین دلیل نظامی 
سعی میکند در مخزن االسرار خویش سخنی گوید که از نظر موضوع و زبان شعری و حتی 
وزن در شرایط کاملی باشد  و بعالوه  از این دیدگاه ها غریب نماید، بنابراین در آفرینش تصاویر 
شاعرانه به دنبال تصاویر هنرمندانه است و بالطبع در خصوص موضوع تشبیه، تشبیهات فشرده 

و هنریتر – تشبیه بلیغ – را بکار میبرد. 
آب سخن ) مخزن االسرار، 38( گرد فنا ) مخزن االسرار، 29( آیینۀ جهد ) مخزن االسرار، 
130( دیگ جسد ، نمک جان ) مخزن االسرار، 7( در سخن ، صدف گوش ) مخزن االسرار، 5( 
نزل بال ) مخزن االسرار، 151( زردۀ روز ، شبدیز شب ) مخزن االسرار، 25( خطۀ صاحبدلی ) 
مخزن االسرار، 82( شحنۀ غم ) مخزن االسرار، 101(سنان خشم ،تیر طعنه ) خسرو و شیرین، 
329( شکار آرزو ) خسرو و شیرین، 142(مرغ دانش را ) خسرو و شیرین، 42( شیشۀ خورشید 
) خسرو و شیرین، 138( سریر سربلندی ، چاه دردمندی ) لیلی و مجنون، 249( گل مهر ) 
لیلی و مجنون، 62( قرابۀ نام، شیشۀ ننگ ) لیلی و مجنون، 74( از غبار حسد ) هفت پیکر، 
50( پیکان غم ،درع صبر ) هفت پیکر،52( داروی فراموشی ) هفت پیکر، 201( نگین دل ) 
هفت پیکر، 91( مرغ امید ،میدان گفتگوی ) هفت پیکر، 164( خار وحشت ) شرفنامه، 166( 
خوان اخالص ) شرفنامه، 24(پیک ادراک ) شرفنامه، 4( ترازوی تدبیر ) شرفنامه، 74( خاک 

بیگانگی ) اقبالنامه، 6(
5-2- تشبیه بلیغ غیر اضافی: ) اسنادی ( :

» تشبیه بلیغ... میتواند به صورت غیر اضافی نیز بکار رود و در این صورت اغراق در آن 
به اوج میرسد زیرا در کالم اّدعای همسان بودن قویتر از اّدعای شبیه بودن است. « )بیان، 

شمیسا: ص 116 (
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آفتـــابگـــه شـــده او ســـبزه و مـــن جـــوی آب او  و  گازر  مـــن  شـــده  گـــه 
) مخزن االسرار، 167( 

درت غبـــار  گشـــت  شـــکر  شـــکرتپســـت  شـــده  عنـــاب  و  پســـته 
) مخزن االسرار، 30( 

لشـــگرش ناوردگـــه  صـــف  ــان خنجـــرش در  دســـت علـــم بـــود و زبـ
) مخزن االسرار، 21(

ـــت در لغـــت عشـــق ســـخن جـــای ماســـت ـــوان ماس ـــل ای ـــن طل ـــخنیم ای ـــا س م
) مخزن االسرار، 38( 

ندیـــده خـــزان  ســـمن  رســـیده لیلـــی  خـــزان  چمـــن  مجنـــون 
) لیلی و مجنون، 69( 

ــت در خـــاک مپیـــچ کـــو غبـــار اســـت ــرار اسـ ــو شـ ــاز کـ ــع مسـ ــا طبـ بـ
) لیلی و مجنون، 266(

ســـاقی معرفـــت  و  اقبـــال  باقـــیجامـــش  در  نمانـــد  باقـــی  هیـــچ 
 ) هفت پیکر، 14( 

توســـت یکتـــای  در  رشـــتۀ  درمـــش گـــره بازکـــن رای توســـتخـــرد 
 ) اقبالنامه، 110( 

ـــد ـــر ش ـــغ زنجی ـــد آن تی ـــرگ آم ـــو م گیـــر شـــد چ گلـــو  دام  زنجیـــر  نـــه 
) اقبال نامه، 243(

ســـایه ای او  مـــواج  چتـــر  از  پایـــه ای شـــب  آســـمان  نردبـــان  وزان 
) شرفنامه، 17( 

پرســـتانش ره  خـــاک  گل  دســـتانش آب  زیـــر  کمربنـــد  گل 
) هفت پیکر، 216(

ـــپار ـــش س ـــه جان ـــت ب ـــیمی اس ـــرع نس طبـــع غبـــاری بـــه جهانـــش گـــذار ش
) مخزن االسرار، 169(

 6- ذکر وجه شبه ) تشبیه مفّصل( و علل آن در خمسۀ نظامی: 
به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر شده باشد تشبیه مفّصل گویند. )بیان، شمیسا: ص 68( 
همانگونه که ذکر شد تشبیهات در مخزن االسرار بیشتر از نوع بلیغ و مجمل هستند ولی از 
آنجا که در منظومه های دیگر شاعر با موضوع داستان و در نتیجه توصیف و اطناب سروکار 

دارد ؛ بیشتر از تشبیهات مفصل استفاده کرده است. 
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اولین دلیل برای ذکر وجه شبه ، تازگی و نُوی تشبیه است و شاعر به دلیل نو بودن مشبه به 
و دوری آن از مشبه ، مجبور به آوردن وجه شبه میشود. نظامی نیز با توجه به اینکه معانی 
و مضامین بدیع و نو را در تشبیهات خود آورده ، مجبور شده است برای اینکه یافتن وجه 
شبه برای خواننده دشوار به نظر نرسد وجه شبه را ذکر کند. » از آنجا که تشبیهات نو است، 
معموال مفصل است؛ یعنی شاعر یا نویسنده وجه شبه را – که غالبا تخیلی است- ذکر میکند تا 
نگرش او – که دو امر تازه را بهم مربوط ساخته است- فهمیده شود. )بیان،  شمیسا:ص137( 
علت دیگر مربوط به سبک شعری هر شاعر است: » در هر سبک اصیل جدید، مشبه به ها 
در مقایسه با سبکهای قبلی نو و تازه اند.« ) بیان،شمیسا: ص 144( نظامی نیز در سبکی 
زندگی میکند که در حال تغیر است و سبک عراقی در حال شکل گرفتن است، بنابراین ملزم 

به آوردن وجه شبه در اشعار خود میشود. 
این  بیان کند،  با ذکر وجه شبه  را  اشعارش  نظامی تشبیهات  باعث شده  علت دیگری که 
است که مشبه به صفات و خصوصیاتی دارد که همه به یک میزان مشهور نیستند؛ مثال گل 
ممکن است از نظر زیبایی، رنگ ، نرمی و.. مورد توجه شاعران قرار گیرد ، وقتی توجه شاعر 
به خصوصیت مشهور وجه شبه باشد ) زیبایی ( دیگر نیازی به ذکر وجه شبه احساس نمیشود 
ولی اگر منظور شاعر یکی از خصوصیات مشبه به باشد که چندان مشهور نیست یا خصوصیتی 
که خود شاعر آن را ابداع کرده است؛ در این صورت ناچار به ذکر وجه شبه میشود. نظامی 
به دلیل اینکه مشبه به های جدیدی وارد شعر میکند، ملزم به آوردن وجه شبه شده است؛ 
بنابراین در خمسۀ او درصد تشبیهاتی که در آن وجه شبه ذکر شده ) تشبیه مفصل ( نسبت 

به تشبیهاتی که در آن وجه شبه حذف شده است ) تشبیه ( بیشتر است. 
آراســـته نگـــر  خلـــوت  روشـــن و خـــوش چـــون مـــه ناکاســـتهمجلـــس 

 ) مخزن االسرار، 167(
صیدیـــاب ناحیـــت  درآن  ـــراب شـــاه  ـــمن خ ـــون دل دش ـــی چ ـــد ده دی

) مخزن االسرار، 80(
ـــایه ـــو س ـــی چ ـــر افت ـــه زی ـــی ک ــه نمیخواه ــه پایـ ــز پایـ ــان جـ ــر نردبـ ــو بـ مشـ

) خسرو و شیرین، 287(
ــروش ــرگار ابـ ــون پـ ــک چـ ــی باریـ ـــوش رهـ ـــات گیس ـــون ظلم ـــک چ ـــبی تاری ش

) خسرو و شیرین، 351( 
چـــون تـــار قصـــب ضعیـــف و بی تـــوش گشـــت آن تـــن نـــازک قصـــب پـــوش

) لیلی و مجنون، 249( 
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ضمیـــر بـــاغ  ز  دادمـــت  ـــیر میـــوه ای  ـــن در ش ـــو انگبی ـــیرین چ ـــرب و ش چ
) هفت پیکر، 363( 

7- وجه شبه های گوناگون از یک عنصر در خمسۀ نظامی :
تنوع وجه شبه های اشعار نظامی نکتۀ دیگری است که در بررسی تشبیهات اشعار او نمود 
و  دیگر  زاویۀ  از  هربار  و  میدهد  قرار  مشبه به  بارها  را  چیز  یک  معموال  میکند.نظامی  پیدا 
جدیدتری به آن مینگرد و تصویری نو می آفریند که با تامل در این موارد میتوان به قدرت 

ذهن شاعر و وسعت خیال او پی برد. 
به  نوع تحقیقی است، یعنی معنایی که  از  بیشتر تشبیهات نظامی  اینکه وجه شبه در  با 
راستی در مشبه و مشبه به وجود دارد؛ اما وجود وجه شبه های تخیلی هم در آثار او بسیار 
چشمگیر و از بسامد باالیی برخوردار است. در چنین مواردی است که سخن نظامی اعجاب 
همراه با تحسین را در خواننده برمی انگیزد زیرا او با قوت خیال خود معنای تازه ای بین دو 

سوی تشبیه می یابد که از دید دیگر شاعران پنهان مانده است. 
از هر چیز دیگر جلب توجه میکند، تکرار مشبه به  آنچه در تشبیهات اشعار نظامی بیش 
بار وجوه  او تالش می کند هر  زیرا  او شده است؛  تنوع تشبیهات  تکرار سبب  این  اما  است؛ 
شباهت تازه ای میان مشبه و مشبه به بیابد و از زوایای مختلف به تشبیهات بنگرد. همین امر 
موجب تنوع بسیار تشبیهات او شده است، به عنوان مثال » گل« بارها به عنوان مشبه به در 
تشبیهات اشعار نظامی بکار رفته است، این کلمه  اغلب در گذشته مشبه به رخسار معشوق 
واقع میشد و وجه شبه آن نیز سرخی و لطافت بود. اما  همین کلمه در تشبیهات نظامی با 
وجوه شباهت : گشاده زبانی، رسوایی، لطافت، گریستن، کوتاه عمری، زود پرپر شدن، شاد 
بالیدن،  سرافکندگی،  فشانی،  گنج  دریدن،  جامه  سری،  خیره  زرپرستی،  خوشبویی،  بودن، 
رعنایی، نازکی، نرمی، سرخی، سپیدی، مهمان دوستی، برافروختگی و... بکار رفته است که 

کاربرد هریک از این وجوه شباهت برای مشبه به گل بسیار نو و بدیع است : 

7-1-وجه شبه های گل: 
زود پرپر شدن:   

زندگانــی کــم  آن  آنکــه  حکــم  جوانــیبــه  روز  شــد  بــاد  بــر  گل  چــو 
 )خسرو و شیرین، 430( 

خیره سری:  
افراختـــنچنــد چــو گل خیــره ســری ســاختن کمـــر  و  کاله  بـــه  ســـر 

 ) مخزن االسرار، 131( 
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زر پرستی :   
ــت ــه دس ــه، ن ــر زر ن ــر س ــرم ب ــای ک پرســتپ زر  گل  چــو  نخواننــد  تــات 

 ) مخزن االسرار، 138( 
رعنایی :       

رعنایــی بــه  گل  زرد  چــون  صفرایـــی بــت  نگیـــن  بـــر  کهربـــا 
) هفت پیکر، 182(

شادابی و زیبایی :   
دالویــز گل هــای  تــازه  چــون  عرقریــز رخــی  گلهــا  آن  شــرم  از  گالب 

) خسرو و  شیرین، 391( 

موارد دیگر: گشاده زبانی ) خسرو و شیرین، 30( صالزدن بر خار ) شرفنامه، 42( قبا بستن 
)خسرو و شیرین، 6( خندیدن آشکار )  لیلی و مجنون، 17( تند رفتن )خسرو و شیرین، 173( 
جامه دریدن ) مخزن االسرار، 53( میل کشیدن در چشم ) لیلی و مجنون، 189( رسوایی 
)خسرو و شیرین، 360( نرم خویی ) لیلی و مجنون، 53( بیرون آمدن از پرده ) مخزن االسرار، 
53( سبب آراستگی ) مخزن االسرار، 65( بی سالحی ) هفت پیکر، 50( گنج فشانی ) مخزن 
االسرار،  149( کمر دو رویه بستن ) لیلی و مجنون، 137( اتکا به خود ) هفت پیکر، 83( 
شکفته شدن در صبحگاه ) هفت پیکر، 174( خوی خوش و بوی خوش ) هفت پیکر، 40( 
آمادۀ خدمتگزاری ) هفت پیکر،  225( نازکی، نرمی، سرخی و سفیدی ) هفت پیکر، 167( 
برافروختگی ) شرفنامه، 302( سرافکندگی ) هفت پیکر، 161( مهمان دوستی و خندیدن 

)هفت پیکر، 148( رعنایی ) هفت پیکر، 182(تنگ جامگی ) اقبالنامه، 42( 

7-2-وجه شبه های شمع : 
شمع نیز از اشیایی است که در تشبیهات نظامی با وجه شبه های گوناگون بکار گرفته شده 

و تصاویر شعری زیبا و رنگارنگی پدید آورده است: 
خاموشی در روز و زنده بودن در شب:
بــاش ســرافکنده  شــمع  صفــت  بــر  بــاش   زنــده  شــب  و  فرومــرده  روز 

) مخزن االسرار، 44(
تیغ زدن بر خود : 

دریغــی میخــوردم  افســوس  ــی بدیــن  ــمع تیغ ــون ش ــتن چ ــر خویش زدم ب
)خسرو و شیرین، 450( 
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سوختن :
کــه باشــد شــمع وقــت ســوختن خــوش چــو شــمع از بهــر آن ســوزم برآتــش

)خسرو و شیرین،  293(
ضعف در برابر باد : 

دســتگیرم نباشــد  شــیرین  چــو شــمع از ســوزش بــادی بمیــرم اگــر 
)خسرو و شیرین،  137( 

چابکی و خنده و گریۀ توامان: 
نشســتی چابکــی  بــه  شــمع  درشکســتی چــون  خنــده  بــه  گریــه  وان 

) لیلی و مجنون، 233(

موارد دیگر: رسن به گردن داشتن )هفت پیکر، 155(راست بودن )هفت پیکر، 196( دیده 
فراخی ) هفت پیکر، 343( شاد بودن ) مخزن االسرار، 101( سادگی ) مخزن االسرار، 162( 
روشنگری )خسرو و شیرین،  438( خندیدن و گریستن )خسرو و شیرین، 39( جان بر سر 
از دسترنج خود )  نهادن )خسرو و شیرین، 371(رنجوری ) لیلی و مجنون، 105( استفاده 
لیلی و مجنون، 208( بر پا بودن )خسرو و شیرین،320( شب زنده داری و زاری )خسرو و 

شیرین، 293( 

7-3-وجه شبه های شیر: 
شیر در اشعار نظامی از نظر سرعت، قدرت، تندی کردن و غرش نمودن در تشبیهات اشعار 

وی مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این، به موارد دیگری نیز برمیخوریم مانند: 
خندان بودن : 

دنــدان ز  آیــد  شــیر  بــوی  مشــو در خــون مــن چــون شــیر خنــدان  هنــوزم 
) خسرو و شیرین، 46( 

مغلوب کردن دشمن به تنهایی : 
بــاش چــون شــیر بــه خــود ســپه شــکن بــاش خویشــتن  خصــال  فرزنــد 

) لیلی و مجنون، 46( 
ترسیدن از آتش : 

بیشــه آتشــین  شــیر  آن  از  اندیشــه کــرد  آتــش  ز  شــیران  همچــو 
) هفت پیکر، 80( 

فراخ دهنی: 
فــراخ شــیر  دهــان  چــون  دری  ســوراخ بــا  از  روبــه  چــو  درآیــم  چــون 

)هفت پیکر، 297(
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کم خوری : 
شــیر چــو شــیران بــه انــدک خــوری خــوی گیر بســیار  گاو  بــود  بــددل  کــه 

) اقبالنامه، 160( 
عجز و ناتوانی شیر پشمین : 

نمودســت شــیری  طالعــم  در  ولیکــن شــیر پشــمینم چــه ســود اســت فلــک 
) خسرو و شیرین، 38(

موارد دیگر:  اتکا به خود ) اقبالنامه،  164( تعصب کمر بستن ) خسرو و شیرین، 35( 
ابخر بودن ) مخزن االسرار، 149( دندان نمودن ) خسرو و شیرین، 343( آشوب به سر داشتن 
) خسرو و شیرین، 122( ترسیدن از آتش ) هفت پیکر، 80( پنجه بر زمین زدن ) خسرو 
و شیرین، 233( کینه توزی ) خسرو و شیرین، 69( عجز و ناتوانی شیر پشمین ) خسرو و 

شیرین، 38( 

 7-4-وجه شبه های غنچه: 
کلمۀ غنچه » نیز بارها مشبه به تشبیهات اشعار نظامی واقع شده است و هر بار از جهتی 

مورد توجه شاعر قرار گرفته است. 
آرزوی شگفتگی : 

هنــوز مثالــم  غنچــه  گلــی  هنـــوزســرخ  شـــمالم  بـــاد  منتظـــر 
  ) مخزن االسرار، 45( 

گره بر دل داشتن :  
بلبــل نالــه  وز  بلبلــه  گریــه  گل ز  غنچــۀ  چــون  زده  دل  بــر  گــره 

) خسرو و شیرین، 222( 
نگنجیدن در پوست :  

نمی گنجیــد کــس چــو غنچــه در پوســت نشســته هــر یکی چون دوســت با دوســت
) خسرو و شیرین، 59(

نگنجیدن در پوست :  
دوســت نامــۀ  بخوانــد  چــو  پوســت مجنــون  از  غنچــه  چــو  بــرون  افتــاد 

) لیلی و مجنون، 190(
سر به مهر بودن :  

ــت گنــج گهــرم کــه در بــه مهــر اســت ــر اس ــه مه ــر ب ــاغ س ــۀ ب ــون غنچ چ
) لیلی و مجنون، 188( 
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مهربانی :  
ــت ــان در پوس ــه مهرب ــون غنچ ــود چ دوســت ب پنهــان  و  ســتیز  آشــکارا 

) هفت پیکر، 187( 
7-5- وجه شبه های ماه: 

کلمۀ ماه نیز به تعداد بسیار به عنوان مشبه به مورد استفادۀ نظامی قرار گرفته است. او ماه را از 
جهت روشنی، سپیدی، دوری از خلل، حرکت از منزلی به منزل دیگر، جدایی از دیگر ستارگان، 
قناعت، برافروختگی، جوانمردی، دامن افشانی، هدایتگری، غریب بودن، آراستگی، تمام بودن 
در نیمۀ عمر و.... در نظر گرفته است. همچنین  کلمۀ » مهتاب« را در صفات: روشنی، ورود از 
روزن، افتادن در ویرانه  مورد توجه قرار داده است. کلمۀ » هالل ماه« نیز از جهت باریکی و 
الغری مورد توجه شاعر قرار گرفته است. اینک به ذکر نمونه هایی از این تشبیهات میپردازیم : 

حرکت از منزلی به منزل دیگر:  
جامنـــد و  رود  بـــا  آراســـته  ـــد همـــه  ـــزل میخرامن ـــه من ـــزل ب ـــه من ـــو م چ

)خسرو و شیرین، 53( 
برافروختگی : 

ـــاه ـــتن م ـــرج خویش ـــه ب ـــد ب ـــان کای ــرگاه چن ــد ز خـ ــتن آمـ ــر خویشـ ــه قصـ بـ
)خسرو و شیرین، 383( 

دامن افشانی:   
ـــاه پـــری پیکـــر بـــرون آمـــد ز خـــرگاه ـــرون م ـــد ب ـــر آی ـــر اب ـــز زی ـــان ک چن

)خسرو و شیرین، 379( 
هدایتگری:  

مـــاه تـــو  را  عربـــی  راه راهـــروان  تـــو  را  عجمـــی  یاوگیـــان 
) مخزن االسرار، 22( 

حرکت نامحسوس:  
ـــر ـــن دی ـــو دری ـــت ک ـــی اس ـــوده کس ســـیر آس در  مـــاه  چـــو  بـــود  نابـــوده 

) لیلی و مجنون، 160(

موارد دیگر:  غریب بودن ) لیلی و مجنون، 258( جوانمردی ) مخزن االسرار، 83( روشنی و 
زیبایی ) مخزن االسرار، 167( شب خیزی ) اقبالنامه، 99( دوری از خلل )خسرو و شیرین، 51( 
جدایی از دیگر ستارگان )خسرو و شیرین،  75( روشنی در وسط تاریکی ) هفت پیکر، 97( 
قناعت )خسرو و شیرین،  110( درخشندگی ) شرفنامه، 307( دوری از یار ) لیلی و مجنون، 

189( تمام بودن در نیمۀ عمر ) لیلی و مجنون، 214( افتادن در ویرانه  ) شرفنامه، 381( 
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7-6- وجه شبه های دریا : 
رویی،  تلخ  دربخشی،  پهناوری،  و  بزرگی  بودن،  مواج   : مانند  متنوع  از جهاتی  دریا  کلمۀ 
رازهای پنهان، جوش و خروش، گوهر افشانی، گران سایه بودن، صفا و روشنی، پاکی، توانگری، 

کناره شویی و... مورد توجه شاعر بوده است : 
تلخ رویی :  

کــه تنهــا خــور چــو دریــا تلــخ روی اســت مخــور تنهــا گــرت خــود آب جــوی اســت
)خسرو و شیرین، 275( 

کینه داشتن:  
دارد کینــه  دریــا  چــو  دل  در  ــدان چــون صــدف در ســینه دارد کســی  کــه دن

)خسرو و شیرین، 331( 
کناره شویی :   

رویـــی چـــون بحـــر کنـــم کنـــاره شـــویی تلـــخ  روی  ز  نـــه  امـــا 
) لیلی و مجنون، 42( 

گران سایه بودن :  
ســایه ای گــران  نگویــم  دریــا  همانــا کــه چــون کان گــران مایــه ایچــو 

 ) شرفنامه، 62(
توانگری :  

شــدم بــه گنجــی چنــان کان گوهــر شــدم توانگــر  دریــا  چــو  شــب  وزان 
) اقبالنامه، 80( 

7-7- وجه شبه های باد :
کلمۀ باد نیز در اشعار نظامی از جهات : تهیدستی، ویرانگری، ناخوانده به هر جایی رفتن، 
بی قراری،  حرکت تند، گریختن، در هر جای آرام گرفتن، دست افشانی، هواخواهی، هم نفسی 
با همه، جهانگردی  و »باد سحرگاه« از نظر لطافت و خوشی برای تصویر سازی بکار گرفته 

شده است. 
تهیدستی :   

وز همــه چــون بــاد تهیدســت بــاشبــا همــه چــون خــاک زمیــن پســت بــاش
  ) مخزن االسرار، 78(

ناخوانده به هر جایی رفتن :
نــژادم گوهــر  بــادم کســادی چــون کشــم  نــه  آخــر  روم  چــون  نخوانــده 

)خسرو و شیرین،20(
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در هر جای آرام گرفتن :   
ــردبــه هــر جایــی چــو بــاد آرام گیــرد ــام گی ــس ج ــه ک ــا هم ــه ب ــو الل چ

 )خسرو و شیرین، 279(
دست افشانی :   

رســتافشــاند چــو بــاد بــر جهــان دســت جهــان  شــکنجۀ  ز  جانــش 
 ) لیلی و مجنون، 235(

هواخواهی :  
شهنشـــاهی در  بســـته  کمـــر  هواخواهــی  گل  در  بــاد  چــون  خــاک 

) هفت پیکر، 318(
7-8- وجه شبه های آب :

این کلمه از جهات : روشنی و روانی، حیات بخشی، نرمی، حرکت تند، لطافت، بهره دادن، 
سرافکندگی و... در اشعار نظامی، وجه شبه تشبیهات قرار گرفته است: 

نرمی : 
معلـــق گشـــته اســـت بـــر آفتابـــی بـــه طـــوق غبغبـــش گویـــی کـــه آبـــی

)خسرو و شیرین، 368( 
روشنی و روانی :  

بـــود المـــاس  وادی  آن  در  کـــه روشـــنتر از آب در طـــاس بـــود فـــراوان 
) اقبالنامه، 193(

شیوایی و فصاحت:  
ـــی ـــون آب گفت ـــخن چ ـــو س ـــی ک ــی فصیح ــرالب گفتـ ــه اصطـ ــا او بـ ــخن بـ سـ

)خسرو و شیرین، 41( 
حرکت تند :  

بدیـــن خاکـــش دوانـــد تیـــز چـــون آب خیالـــش را بفرمایـــم کـــه در خـــواب
)خسرو و شیرین،  204(

ضعیف شدن:  
ـــتی ـــم آب گش ـــش از بی ـــف کات ســـخن گـــر زر بـــدی ســـیماب گشـــتی در آن ص

)خسرو و شیرین، 184( 
سرافکندگی :  

ز ســـردی فســـردند بـــر جـــای خویـــش ســـرافکنده چـــون آب دریـــای خویـــش
) اقبالنامه، 184( 
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بهره دادن:   
ـــرت شـــود هـــر ســـبوی بـــه هـــر کـــس بـــده بهـــره چـــون آب جـــوی ـــا پیـــش می ـــه ت ک

) اقبالنامه، 159(
 7-9- وجه شبه های آتش: 

آتش از جهت سرخی، تندی و سرکشی، گرمی، مخفی بودن در آهن، روشنی، پریشانی، 
سوزندگی، ویرانگری، شتابندگی  و... بخشی از تصاویر شعری اشعار نظامی را تشکیل داده 

است : 
سرخی :  

ـــش  گلـــی دیـــدم ز دورت ســـرخ و دلکـــش ـــودی آت ـــدی خـــود ب ـــک آم چـــو نزدی
)خسرو و شیرین، 339(

مخفی بودن در آهن :  
چـــو آتـــش ز آهـــن و چـــون گوهر از ســـنگ برونـــش آرم بـــه نیـــروی و بـــه نیرنـــگ

)خسرو و شیرین، 55(
گرمی :  

از آهـــوان در شـــتاب بـــه گرمـــی چـــو آتـــش بـــه نرمـــی چـــو آب ســـبق بـــرده 
) شرفنامه، 411(

پاکی :  
دودناکـــم چـــو آتـــش گرچـــه آخـــر نـــور پاکـــم آخـــر  نوبـــت  اول  بـــه 

)خسرو و شیرین،320( 
تندی :  

ــا ملـــک از جملـــۀ خویشـــان شـــوند ز آتـــش فکـــرت چـــو پریشـــان شـــوند بـ
) مخزن االسرار، 41( 

سوزندگی :  
وجـــودم خالصـــۀ  اســـت  ـــودم عشـــق  ـــو ع ـــن چ ـــت و م ـــش گش ـــق آت عش

) لیلی و مجنون، 224( 
ویرانگری :   

را بیـــداد  آتـــش  بریـــز  را آب  بـــاد  نشـــان  خـــاک  از  زیرتـــر 
) مخزن االسرار، 9( 

شتابندگی :   
آتشـــی بـــرون رفـــت از ایالقیـــان سرکشـــی چـــون  شـــتابنده  ســـواری 

) شرفنامه، 442(



زیبایی شناسی وجه شبه در تشبیهات خمسۀ نظامی/ 17

7-10- وجه شبه های خورشید ) آفتاب( 
زردی، سوختن، عظمت،  از جهت درخشش،  را  تصاویر شعری خود، خورشید  در  نظامی 
رونق داشتن، حرکت کردن، تنهایی، زرافشانی کردن، شهرت، کمر خدمت بستن، نگاه کردن 
به ماه، خندان بودن، تیغ زنی، مهرورزی، یکرنگی، جوانمردی، پاکی و زیبایی مورد توجه قرار 

داده است: 
تنهایی :   

ـــن چـــو خورشـــید ـــت ک ـــی قناع ـــه تنهای ـــه همســـر شـــرک شـــد در راه جمشـــید ب ک
)خسرو و شیرین، 270( 

زرافشانی کردن :  
ـــد ـــد امی ـــا ص ـــد ب ـــد بای ـــتین خوان ـــید نخس ـــو خورش ـــردن چ ـــر او ک ـــانی ب زرافش

)خسرو و شیرین، 228(
جوانمردی :  

ـــاش ـــرد ب ـــن س ـــر و زکی ـــو از مه ـــرم ش ـــاش گ ـــرد ب ـــید جوانم ـــه و خورش ـــون م چ
)مخزن االسرار، 83(

منتظر بودن:  
ـــپید ـــاز س ـــو ب ـــری چ ـــن ره پ ـــر ای ـــر ب دیـــده بـــر راه دار چـــون خورشـــید گ

) هفت پیکر، 52(
پاکی :  

ـــید ـــون خورش ـــت چ ـــاک یاف ـــمه ای پ چـــون ســـمن صافـــی و چـــو ســـیم ســـپید چش
) هفت پیکر، 315(

زرافشانی   )422 شیرین،  و  )خسرو  زردی   )51 شیرین،  و  )خسرو  زیبایی   دیگر:  موارد 
کردن )خسرو و شیرین، 228( سوختن )خسرو و شیرین، 345( نگاه کردن به ماه )خسرو و 
شیرین،90( شهرت  )خسرو و شیرین، 7( خندان بودن )خسرو و شیرین،  168( مهرورزی 

)لیلی و مجنون، 33( 
  7-11- وجه شبه های کوه : 

کوه از نظر عظمت، استواری، پابرجایی، سنگ بر سر داشتن و  گرانباری در تصاویر اشعار 
نظامی جلوه گری کرده است: 

عظمت :  
شـــکوه بدیـــن ســـاز و لشـــگر کـــه بینـــی چـــو کـــوه نیابـــم  دریـــا  جوشـــنده  ز 

) شرفنامه، 399( 
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استواری :   
گـــروه هـــر  موکـــب  از  کـــوه جداگانـــه  ماننـــد  بـــرآورده  حصـــاری 

) شرفنامه، 437( 
گرانباری :  

ســـتوه کاهبرگـــی  از  کایـــم  چـــه بایـــد گرانبـــار گشـــتن چـــو کـــوه مـــرا 
) اقبالنامه، 103(

سنگ بر سر داشتن :  
ـــر بـــود عاشـــق چـــو دریـــا ســـنگ در بـــر ـــر س ـــنگ ب ـــم س ـــوه دائ ـــون ک ـــم چ من

)خسرو و شیرین،340( 
پابرجایی :   

ـــوه رهایـــی خواهـــی از ســـیالب انـــدوه ـــون ک ـــود چ ـــد ب ـــای بای ـــر ج ـــدم ب ق
)خسرو و شیرین، 349( 

7-12- وجه شبه های چراغ: 
این کلمه از نظر روشنگری، سوختن، خندیدن، زیبایی، روشنی، سایه شکنی و نواختن مورد 

تشبیه قرار گرفته است. 
زنده بودن:   

ــده دارم ــر خنـ ــی پـ ــت لبـ ــب وصلـ دارم شـ زنـــده  آفتابـــی  چـــراغ 
)خسرو و شیرین، 149( 

خودسوزی:  
که مــن خود چون چراغم خویشــتن ســوز بـــه حشـــوی چنـــدم آتـــش برمیفـــروز

)خسرو و شیرین، 38(
زیبایی :   

ــی ــش چراغـ ــبی رخـ ــو شـ ــش چـ یـــا مشـــعله ای بـــه چنـــگ زاغـــی زلفـ
) لیلی و مجنون، 156(

نواختن :  
بنـــوازد چـــراغ  چـــون  را  ســـربیندازد هرکـــه  شـــمع  چـــون  بـــاز 

) هفت پیکر، 191( 
برافروختگی : 

ز گوهـــر برافروختـــه چـــون چـــراغ بساطی کشیده در آن سبز باغ
) اقبالنامه، 182(

 )156 مجنون،  و  لیلی   ( روشنگری   )145  ، االسرار  مخزن   ( شکنی  سایه  دیگر:  موارد 
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خندیدن )خسرو و شیرین، 180( روشنی ) شرفنامه، 78(

7-13- وجه شبه های گنج: 
کلمۀ گنج در تشبیهات نظامی از جهات مختلف مانند: همراه بودن با مار، جای داشتن در 
یافته  برافروختگی راه  ارزشمندی، پاکی، در حصار نشستن و  ویرانه، پنهان بودن در خاک، 

است: 
همراه بودن با مار :  

ـــی ـــه نال ـــاران چ ـــی ای دل از م ـــه گنج ــی ن ــج خالـ ــد گنـ ــاران نباشـ ــه از مـ کـ
) خسرو و شیرین، 448( 

جای داشتن در ویرانه :  
ــنج ــون سـ ــری روی فسـ ــا کان پـ در آن ویرانـــه زان پیچیـــد چـــون گنـــج همانـ

) خسرو و شیرین، 347( 
پنهان بودن در خاک :  

برافـــالک ســـر  را  نوبتـــی  نهــان شــد چشــم بد چــون گنــج در خاک برآمـــد 
) خسرو و شیرین، 355( 

ارزشمندی :  
ناآزمـــوده تـــو گنجـــی ســـر بـــه مهـــری نابســـوده جهـــان  نیـــک  و  بـــد 

) خسرو و شیرین، 119(
در حصار نشستن :  

ـــت ـــاری بس ـــی حص ـــدان محکم ـــون ب ـــت چ ـــار نشس ـــج در حص ـــون گن ـــت و چ رف
) هفت پیکر، 218( 

برافروختگی :   
ـــج ـــه ســـختی و رن ـــه شـــد ب ـــج چـــون قدرمای ـــو گن ـــت چ ـــی و برافروخ ـــت گنج یاف

) هفت پیکر، 76( 
7-14- وجه شبه های مار: 

کلمۀ مار در تصاویر شعری نظامی از نظر : پیچیدن به خود، ترسیدن از سنگ، نشستن بر 
سر گنج، سرکشی کردن، جستن، خاک خوردن، ناسازگاری و بلندی مورد توجه شاعر بوده 

است: 
پیچیدن به خود :  

وزان اندیشـــه میپیچیـــد چـــون مـــار نبـــودی یـــک زمـــان بـــی یـــاد دلـــدار
) خسرو و شیرین، 183( 
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ترسیدن از سنگ:  
ـــتی ـــیاری و مس ـــه هش ـــان ب ـــم ترس چـــو مـــار از ســـنگ و گـــرگ از چوبدســـتی ز غ

) خسرو و شیرین، 224(
نشستن بر سر گنج :  

ـــته چـــو مـــاری بـــر ســـر گنجـــی نشســـته ـــردی روز بس ـــه گ ـــب ب ـــا ش ـــب ت ز ش
) خسرو و شیرین، 14(

برجستن :  
ــت ــه برجسـ ــار حلقـ ــو مـ ــای چـ زد دســـت از جـ کعبـــه  زلـــف  در حلقـــۀ 

) لیلی و مجنون، 80(
خاک خوردن :  

روزی خـــوش خـــور کـــه گل جهـــان فـــروزی خـــاک  مبـــاش  مـــار  چـــون 
) لیلی و مجنون، 161( 

ناسازگاری :  
ـــس نســـازیم چـــون مـــار بـــا هیـــچ کـــس ـــت و ب ـــمار اس ـــا سوس ـــهای م خورش

) اقبالنامه، 187( 
7-15- وجه شبه های مرغ : 

» مرغ« در تشبیهات شاعر غالبا از منظر پرواز کردن مشبه به واقع میشود، ولی در موارد 
دیگر از نظر : آواز خواندن، پنهان شدن از انبوه، سبکی و چابکی، دانه برچیدن، برشاخ نشستن 
مشبه به قرار گرفته است.در مواردی مرغ را بصورت مقید آورده و از آن معانی خاصی اراده 
کرده است؛ مانند:»مرغ نیم کشت« از جهت افتان و خیزان بودن –»مرغ تاب دیده« از جهت 

پریشانی – » مرغ صبحگاهی« » از جهت ناله – مرغ  در دام« از جهت سرگشتگی – 
پرواز کردن :  

آرد بـــازش  تـــا  قاصـــدی   آرد فرســـتم  پـــروازش  در  مـــرغ  بســـان 
) خسرو و شیرین، 104( 

چابکی :  
آبـــداری و  تنـــی  نـــازک  چـــو مرغـــی بـــود در چابـــک ســـواری بـــدان 

) خسرو و شیرین، 249(
پنهان شدن :  

ـــوه ـــرغ زانب ـــون م ـــدن چ ـــان ش وزان پیـــدا شـــدن چـــون چشـــمه در کـــوه از آن پنه
) خسرو و شیرین، 100(
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افتان و خیزان بودن :  
ز  نرگـــس بـــر ســـمن ســـیماب ریـــزان چـــو مرغـــی نیـــم کشـــت افتـــان و خیـــزان

) خسرو و شیرین، 350(
پریشانی :  

ـــده پریشـــان شـــد چـــو مـــرغ تـــاب دیـــده ـــواب دی ـــهم را در خ ـــود آن س ـــه ب ک
) خسرو و شیرین، 419(

سرگشتگی :  
نـــاکام عـــروس  پـــی  ز  سرگشـــته شـــده چـــو مـــرغ در دام مـــادر 

) لیلی و مجنون، 100( 
نالیدن  :   

صبحگاهـــی مـــرغ  چـــو  روزش چـــو شـــبی شـــد از ســـیاهی نالیـــد 
) لیلی و مجنون، 85( 

7-16- موارد دیگر 

وجه شبه های باغ : رنگارنگی، خرمی و خوشی، سرسبزی و زیبایی 
وجه شبه های سایه : تسلیم محض بودن، زیر افتادن، سیاهی، بی ارزش ماندن، سر بر 

خاک نهادن، دنباله روی کردن 
وجه شبه های سرو: بلندی، ایستادگی، آزادگی، ارزشمندی، وقار

وجه شبه های زلف: شوریدگی، آشفتگی، سیاهی، شکستگی 
وجه شبه های هندو:  نماز بردن به پری، فرمان ناپذیری، غارتگری، سیاهی 

وجه شبه های پیل: سرمستی، بزرگی، سر بر بالین نیاوردن، راز خود را با دیگران نگفتن 
بر سر داشتن، شیرینی، حیات  از چشم، مهر  بودن  نهان  وجه شبه های آب زندگانی:  

بخشی، روشنی، زاللی 
وجه شبه های پری:  نهفته بودن، زیبایی، تیز روی، دیوانه کردن 

وجه شبه های گوهر : سخت به دست آمدن، پاکی، پای بندی در سنگ، بیرون آمدن از 
سنگ، گوش داشتن بر دریا 

وجه شبه های برق : خوش خندیدن، زادن و مردن یکباره، مرگ تند، آشکار شدن از پشت 
ابر، چراغ از جان خود داشتن 

وجه شبه های صبح: رهایی، روشنی و فروغ، دو دستی تیغ زدن، بیدار بودن، خوشی و 
لطافت 

نتیجه گیری: 
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تشبیه مهمترین عنصر سازندۀ دستگاه بالغی هر شاعر و نشان دهندۀ زاویۀ دید اوست،از میان 
ارکان تشبیه ،بحث وجه شبه مهمترین بحث تشبیه است، چون وجه شبه مبین جهان بینی 
و وسعت تخیل شاعر است.دو علت آشکاری وجه شبه و رعایت وزن و قافیه و تناسبات لفظی 
باعث حذف وجه شبه و به وجود آمدن تشبیه مجمل در خمسۀ نظامی شده است. البته بسامد 
کاربرد تشبیه مجمل در مخزن االسرار ) به علت موضوع خاص این منظومه (در مقایسه با 
دیگر  منظومۀ  از چهار  االسرار  مخزن  در  هم  بلیغ  .تشبیهات  است  بیشتر  ها  منظومه  دیگر 
نظامی بیشتر است. این امر به دلیل موضوع و وزن  مخزن االسرار صورت گرفته است که ایجاز 
و حذف را اقتضا میکند.تازگی و نویی تشبیه ، سبک جدید شاعر ، وجود خصوصیتی ابداعی 
از سوی شاعر در مشبه به، از عللی هستند که نظامی مجبور به استفاده از تشبیه مفصل در 
خمسۀ خود شده است که البته در خمسۀ او  بسامد این نوع تشبیه ) تشبیه مفصل ( نسبت 
به تشبیهاتی که در آن وجه شبه حذف شده است ) تشبیه مجمل  ( بیشتر است. نگاه شاعر 
به مشبه به واحد از زوایای گوناگون و ایجاد وجه شبه های متعدد ، یکی دیگر از نشانه های 

مهارت این استاد داستان پردازی ادبیات ایران زمین است. 

منابع و مآخذ: 

- بیان ، شمیسا، سیروس) 1390( انتشارات میترا، ویراست چهارم
احمد.)1379(. چاپ دوم،  البدیع، هاشمی، سید  و  البیان  و  المعانی  فی  - جواهرالبالغه  

تهران، انتشارات الهام.
تهران  آشتیانی،  اقبال  عباس  تصحیح  به  وطواط،رشیدالدین)1362(  السحر،  حدائق   -

،انتشارات طهوری.
- خمسۀ نظامی گنجوی؛ جمال الدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکی )1384  (  تصحیح 

حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ ششم ، تهران،نشر قطره
- سفر در مه،  پور نامداریان، تقی )1381( ، تهران ، انتشارات نگاه.

-  صور خیال در خمسۀ نظامی ، زنجانی ، برات )1377( ، تهران، انتشارات امیرکبیر 
- صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی، محمد رضا.)1385(. تهران آگاه .

-  فرهنگ اصطالحات ادبی،  داد، سیما )1388( چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.
- المطّول، تفتازانی )1409ق(، بهامشه حاشیه الّسید میرشریف، قم: مکتبه الداوری. 

سیروس  کوشش  1360(به  قیس)  شمس  رازی،  العجم،  الشعار  معاییر  فی  المعجم   -
شمیسا،چاپ اول، تهران ، انتشارات فردوسی. 


