
 

  فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان- چهارمشماره -سال ششم

  

 در اشعار شيخ بهايي تشبيهات

  )83-100(ص 

  11متين محمد شفيعي10ل)بهاءالدين اسكندري(نويسنده مسئو
  3/3/91تاريخ دريافت مقاله:

  4/8/92تاريخ پذيرش:

  چكيده

شـيخ بهاءالدين عاملي، عالم، فقيه و عارف برجسـتة شيعي قرن دهم هجري بود و با   

آنكه زبان پارسـي زبان مادريش به شـمار نمي آمد، دسـتي هم در شعر و سخنوري به زبان    

پارسـي داشـت؛ شـاعري ميانحال كه شـعر در دست او نه ميدان نمايش هنر كه ابزار انتقال     

اين خود عاملي شــد كه شــعرش از پيچيدگيها و تكلفات  احســاس و عاطفه و انديشــه بود و

شـاعرانه و تصاوير تودرتو به دور ماند. اين مقاله كوششي است در باب تشبيه در اشعار او كه  

درصــدي در ميان انواع صــور خيال در باالترين مرتبت در شــعرش چهل و پنج با بســامدي 

اما خالي از لطافت و ظرافت شاعرانه  ،ابتكار چنداني نداردنشـسته است؛ تشبيهاتي كه اغلب  

هم نيسـت. تشبيهاتي كه اساساً تالشي است براي ملموس و محسوس كردن عناصر انتزاعي.  

از همين روســت كه بهائي بيشــترين بهره را از تشــبيه عقلي به حســي برده و غالب عناصــر 

از عناصر محسوس سازنده در مشبه هاي خويش را از عناصر مجرد و انتزاعي و مشبه به ها را 

  برگزيده است. 

  : شيخ بهايي، شعر، تشبيه، صور خيالكلمات كليدي

  

                                                
  و عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه.. استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم 10
  )comtn2013@gmail.com( ي، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي،ات فارسيو ادب.كارشناس ارشد زبان 11
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  مقدمه

هاي آن زمان، از ترين چهرهران روزگار صــفوي اســت، از پرآوازهشــيخ بهائي از نام آو

ــرزمين را به نام خود كرده   اند، از آنان كه چند آنـان كـه برگي پربار از تاريخ فرهنگ اين سـ

لوم و معارف مختلف دستي توانا دارند و تا سالها مرجع و ملجأ علمي طالبانند، اند: در عچهره

  هايي كه شوق علمي را با ذوق ادبي همراه دارند. از آن نادره

ــرم   ــط بود كه س ــاعري متوس ــيار و مقام بلند اجتماعي و ايهبهائي ش هاي علمي بس

ــاعري از بسياري از اساتيد سخن عهد صفوي بسي  مذهبي او سببي شد تا شهرتـــش در شـ

ــي را   ــخن پارس ــي زبان مادريش نبود و گويا دقايق و ظرايف س فراتر رود. وي كه زبان پارس

اسـاسـاً از راه تتبع در آثار اصـيل فارسي آموخته باشد، خواه در مضمون و خواه در سخن و    

: 5ظرافتهاي آن، در صف نخست شاعران روزگار خود نيست. (تاريخ ادبيات در ايران،صفا، ج 

ــبكي  1042ص  ــود به س ــبكهاي مختلفي تأثير پذيرفت و از بيان مقص ــرودن از س ) او در س

ــاعر يا    ــاحت در آثار يك ش ــت كه فص ــخن حقيقت اس ــخص بازماند. به هر روي اين س مش

نويسنده، بستگي مستقيم به وقوف و احاطة او بر زبان شعر يا نثر مورد نظر دارد. زبان مادري 

ها آمده است، بعد از طي دوران كودكي ر كه در برخي تذكرهاسـت و همان طو شـيخ، عربي  

ــته به دقايق، رموز و لطايفي كه خواه و ناخواه ان توطن گزيـده، لذا به ناچار نمي در اير توانسـ

برذهن انسان اثر ميگذارد آشنا شده باشد. (كليــات اشعار و آثار شيخ بهايي،جواهــري، ص  

12.(  

ــته از  ــتزاد، مخمس و ابيات پراكنده، ديوان كوچك بهايي گذشـ غزلها، رباعيات، مسـ

چند مثنوي جداگانة مستقل نيز، در خود جاي داده است كه هرچند نوآوري چنداني در آن 

ــيخ برآن بوده كه تنها در جايگاه    ــت و ش ــود، ولي در مجموع خالي از لطف نيس ديده نميش

ــورتهاي م  ــود. وي با كاربرد ص ــمونهاي متعدد بختلف خيالي در تقليدگر ظاهر نش ي خوبمض

تسـلط خود را در اين فن نشان داده و اشعاري جذاب براي عام و خاص آفريده است. وي در  

سـرودن مثنوي از عطار و مولوي، در غزل از سعدي، حافظ، عراقي و مولوي پيروي ميكرد و  

  ).12اهللا و خيام نظر داشت(همان، ص باعي نيز به ابوسعيد و خواجه عبددر ر
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زات شعري بهايي اين است كه او در بحبوحه اي كه تقريباً تمام شاعران ايران از امتيا

يكي از سرايندگان نادري است كه بدان روش شعر نگفته و « پيرامون سبك هندي ميگشتند

همان اصـول انسـجام و رواني و سـادگي و طراوت خاص شـعراي عراق را كه پيش از سبك     

) از اين رو بابررسي 24يوان شيخ بهائي، نفيسي،ص د».(هندي معمول بوده است، نگاه داشته

اشعار او ميتوان تا حدودي با شعر و انديشه و نوع نگرش شاعران سنتگراي عصر صفوي آشنا 

  شد.

  پيشينه

تاكنون در باب آثار و احوال و اشـــعار بهايي كوشـــشـــهايي از ســـوي فرهيختگان و 

؛ آثاري همچون: ديوان اشعار بهايي پژوهشگران به انجام آمده است و آثاري تأليف شده است

ــات اشعار و آثار شيخ بهايي به    به انضـمام مقدمه اي مبسـوط از استاد سعيد نفيسي، كليــ

همت غالمحسين جواهــــــري، كتاب سيمايي از شيخ بهايي در آيينة آثار از محمد قصري و 

اپ رسيده مقالة تأملي در سـبك شعر شيخ بهايي از احمد محمدي كه در همين مجله به چ 

در مورد بررسـي اشـعار او بر اساس صور خيال تا به حال تحقيقي صورت   با اين حال، اسـت. 

 نگرفته است

شمارة صفحات تمام اشعار بر اساس كليات اشعار شيخ بهايي با مقدمه  دراين پژوهش

  سعيد نفيسي است. 

  تشبيه در شعر بهايي

دانسته اند و فرمانرواي  تشـبيه را هسـتة اصـلي و مركزي اغلب صـور خيال شـاعرانه     

) در ميان عناصر 2تجليل، صنقشبند سخن،اقليم بسـياري از شـگردهاي بالغي خوانده اند (  

خيال، شيخ بهايي بيشترين بهره را از همين باالنشين اقليم بالغت برده است. در ميان چهار 

ــ تشبيه با بسامد   ــ مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه ـ ، نخستين درصدي 45مبحث علم بيان ـ

  جايگاه را در اشعار شيخ به خود اختصاص داده است. 

در تشــبيهات او گرچه ابتكارات چنداني نتوان ســراغ گرفت، اما اســتفاده از صــناعات 

ديگر ادبي ـ از جمله تناسب، تضاد، تلميح، استعاره، سجع، جناس ـ بي آنكه كالم را سنگين 
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بيهات كاسته و آنها را گوشنوازتر ساخته است. و متكلف و مبهم سازد از ابتذال تكرار اين تش

در اين مقاله خواهيم كوشيد از مناظر مختلف، تشبيهات به كار آمده در مجموعه اشعار شيخ 

  را بنگريم و واكاويم. 

  . تشبيهات بهايي به اعتبار حسي و عقلي بودن طرفين  1-1

  الف) تشبيه عقلي به حسي 

) و در صورت 63تشبيه است (بيان،شميسا،ص تشـبيه عقلي به حسي رايجترين نوع  

 فن بيانآورد (كشـف رابطه و مناسـب همانندي اغلب زيباترين شكل همانندي را بوجود مي  

ه آيد ك). از بررسي تشبيهات اشعار بهايي اين نتيجه برمي98ثروتيان، ص در آفرينش خيال،

اعتبار عقلي و حسي طرفين ـ درصدي از اين منظر ـــ به  59تشبيه عقلي به حسي با بسامد 

در جايگاه نخسـتين اسـت. بسـامد باالي اين تشـبيه در اشـعار وي نشــاني است از ذهنيت      

انتزاعي شـيخ و گرايش بسيار او به امور معنوي و اين خود حكايتي تواند بود از درونگرايي او  

را در كه از عالمي عارف، غريب و شــگفت نيســت. براي متفكري چون او كه رســالت خويش 

ــريك كردن مخاطب در تجربه هاي معنوي خويش و تعليم او ميداند، چه   ــعر ش ــرودن ش س

تشـبيهي رسـاتر از تشـبيه عقلي به حسي ميتواند مفاهيم مجرد، انتزاعي، معنوي و مقوالت    

و ملموس نمايد. در  پيچيدة فلسـفي را كه درك آنها با دشـواريهايي همراه اسـت، محسوس   

  او در محسوس كردن معقوالت اشارت خواهد رفت:هاي كوشش ذيل به نمونه

  علم رسمي به سپند:

ــرابات    ــمي در خــــ   حــــــديـث علم رسـ

  

ـــــــت  ــپـــــند اس ــم بد، س   براي دفع چش

)107بهائي،نفيسي،ص(ديوان شيخ 

  وصل به ميوه:

  طمع در ميوة وصلش بهايي مكن

  

ــت     ـــ ــند اسـ ــاخ بلـ ــيوه، بر شـ ــان مـ   كـ

 (همانجا)

  عشق به پير:

ــق بـه مـاهي كنـد تمــام       آن را كـه پير عشـ
  

ــال  ــد هزار سـ ــند در صـ ــطو نميكــــ   ارسـ

  )108(همان، ص
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 در اين ميان از تصاوير و تركيباتي چون:

)شــغل به دانه، عمل به دام؛ وصــل به 111عشــق به صــحرا، طاعت به راه (همان،ص

ــب (همان، ص  ــبح، هجران به ش ــام (همان، 112ص )، محنت به وادي، بال به تير، هجر به ش

)، درد 114، عشـق به شراب، كفر به دود، عشق به قمار (همان، ص ) نفس به سـنگ 113ص

)، علوم به فضـلة شيطان، دل به لوح، قدم به جام(همان،  119به كوه، فراق به نار (همان، ص

)، نفرت خلق به دورباش (همان، 122)، مقصود به گنج، گمراهي به زنگ (همان، ص121ص

ه گاو، ذنوب به قيد، لذت به جبل، روح )، وجود به ســنگ ره، دولت به گوي، نفس ب123ص

)، تلبيس به نان، 126)، طبع بـه چـاه، عزت بـه گنج (همـان، ص    124بـه اقليم (همـان، ص  

)، همت به رخش (همان، 128عدالت به كوه بوقبيس، دولت به اسب، هوس به نار (همان، ص

ــدر به طو132)، حرمـان بـه كوي، دين بـه خرمن (همان، ص   131ص ر )، هموم به قيد، صـ

)، شـهود به سـرير، ال به بسـتر، معاصي به    136)، وجود به مصـر (همان، ص 134(همان، ص

)، لهو و لعب به باده، دل به شــيشــه (همان، 137بحر، وســاوس شــيطاني به بند (همان، ص

ــريعت به نان (همان، ص138ص ــمي به مفتاح، ش )، غرور به باد، دل به لوح 139)، علوم رس

كليد، السـت به شـراب، جاه به كنده ، وصال به نفحات    )، عشـق به 140محفوظ (همان، ص

)، مقصود به گنج، 142)، هوي و هوس به جام، معاصي به شراب، (همان، ص141(همان، ص

) معني 154)، ال به نهنگ، وحدت به جام، معني به در (همان، ص145فقه به زاد(همان، ص

)، شرع 159شر به بازار (همان، صبه گلزار، علم به معدن، حلم به كشور ، حرمان به چاه، مح

)، صحبت به آتش 162)، عشـق به شاهراه، وصل به جام (همان، ص 161به قصـر(همان، ص 

)، علم به 167)، مرگ به شــربت، وفا به تخم، قلندري به شــمع (همان، ص 166(همان، ص

)، 169)، وحدت به جام(همان، ص168شاخ برهنه، تحصيل به بر، طاعت به مزرع(همان، ص

ــه(همان، ص تقوي  ــيش ــيان به گرد (همان، ص171به ش )، جان به ليلي، توبه به 172)، عص

  )، ميتوان گرايشهاي فكري و دلبستگيهاي وي را دريافت.173عروس (همان، ص

  ب) تشبيه حسي به حسي 
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پس از تشبيه عقلي به حسي، گرايش بهايي بيشتر به تشبيه حسي به حسي است. اين گونه 

درصدي جايگاه دوم را ـ از اين نگاه ـ در تشبيهات او دارد. بسامد باالي  37تشبيه با بسامد 

بهره گيري از اين نوع مانندگي به شاعران طبيعت نگر و احساسگرا و به اصطالح برونگرا 

اختصاص دارد، اما هر شاعري ـ از جمله شيخ نيز ـ در دنيايي زيسته كه نخستين تجربه ها و 

هاي محسوس است؛ تجربه هايي كه جز برخي فيلسوفان هفراوانترين آنها همين تجرب

ست، اي از زندگي اواند. شعر شاعر نيز صحنهي نداشتهايدئاليست در آنها و عينيت آنها ترديد

بازتابي از حيات و تجربه هاي آن؛ پس اگر شيخ و امثال او ـ كه عمري را در ال به الي كتب 

ـ نيز از اين تشبيهات فراوان بهره بگيرند، غريب  علمي و در اوج آسمانهاي معنوي زيسته اند

نيست. اين نكته را نيز ميبايد در نظر داشت كه شاعران عارف نخست بر اساس تجربيات 

باطنـي و عاشقانـة خـويش از معشـوق ازلي، او را در قالب مهرويي دلربا وشهرآشوب تصوير 

سپس اين محبوب فتان و پاره ميكنند و اين خود به واقع تشبيهي است عقلي به حسي و 

هاي اندام او را به محسوسي از محسوسات مانند ميكنند. گرچه در اينجا به ظاهر با تشبيه 

حسي به حسي رو به رو هستيم، اما واقع آن است كه تشبيهي عقلي به حسي را به اصطالح 

  در تقدير و در پشت اليه هاي احساس و تجربه شاعر با خود دارد.

  ب، خار به قاقم:سنگ به سنجا

  هر سـنگ و خار ايـن راه، سنجـاب دان و قـاقـم

  

  راه زيـارت اسـت ايـن، نـه راه گـشت بـازار 

  )110(همان، ص

  اشك به گهر:

ــدم او     ـــ ـــ ـــ ــار قـ ــثـ ــار نـ ــبـ ــدة خونـ   از ديـ
  

  كــــردم گهــــر اشــك من مفلس بي چــــيز   
 )111(همان، ص

  تن به شهر: 
ــير   ــدي اســ ــن مانــ ــهر تــ ــدر در شــ   آن قــ

  
ــمير  ــت از ضــ ــاره رفتــ ــن يكبــ ــان وطــ   كــ

  )  125(همان، ص 

نمونه هاي فراواني از اين نوع را ميتوان در اشعار وي يافت كه در پي به برخي از آنها اشارت 
  ميرود: 

)، قرآن 129)، وضو به سد اسكندر (همان، ص127كلب به سايه، سگ به مخاطب (همان، ص
به نهر، عابد به آهو، رنگ مخاطب به زمرد، تن به عنكبوت، او به گوزنان، مخاطب به شاه 
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)، 132)، مخاطب به چرخ، دنيا به مار، مخاطب به كتان (همان، ص131(همان، ص مردان
)، مخاطب به خورشيد، مخاطب به خرمگسان، كتب به 134خمرالطهور به مفتاح (همان، ص

)، مخاطب 141)، خاك به صفحه، جهان به قيد،كاله به تخته(همان، ص139خشت (همان، ص
)، قطعه اي از ارض به سراي 145ان، ص)، تن به جهان(هم142به مرغابي(همان، ص

)، اشك به سيل، 151)، او به نان و پنير و خربزه، زلف به هندو(همان، ص146خلد(همان، ص
)، فردي به 166)، برف به پر قو، خار راه به سنجاب(همان، ص161رخسار به گل (همان، ص

  ).172، ص)، سر زلف به مار، باد به طوفان(همان167ليلي، دنيا به سراي(همان، ص

  ج) تشبيه عقلي به عقلي

نبايد وجود داشته باشد؛ زيرا از مشبه به عقلي، وجه شبه  ةًتشبيه عقلي به عقلي قاعد

)و 38روشـن و صريحي اخذ نميشود تا حال مشبه را به كمك آن دريابيم(بيان، شميسا، ص  

گويا از همين روست كه كمترين نوع تشبيه ـ به اعتبار حسي و عقلي بودن دو سوي آن ـ را 

نيز كه از اين قاعده مستثني نيست، از اين  در آثار بزرگان از همين نوع ميبايد جسـت. شيخ 

گونه تشبيه جز مواردي اندك بهره نبرده است ــ تنها سه درصد ـ و اين اندك، جايگاه سوم  

  تشبيهات را ـ از منظر منظور در اين بحث ـ در آثار او به خود اختصاص داده است: 

  علم دني به جان: 

ــي   ــم دن ــن عل ــت    وي ــان اس ــو را ج ــه ت   ك
  

ــت   ــان اســـ ــايل يونـــ ــالت فضـــ   فضـــ
 ) 139(همان، ص

  وقت به خاطر ناشاد:
ــگ   ــد دور و پاي ســعي لنــ ــقصــــ   راه مــ

  
ــاد تنــگ     ــاشــ   وقــت، هـمـچـون خــاطر ن

  )160(همان، ص

  د) تشبيه حسي به عقلي 
  يك درصد از تشبيهات شيخ بهئي حسي به عقليند.

  خود به شوق موسي:
ــان طلــب گمكرده   ــاب ــاي امـيــدم، بــي   ايپ

  
ــر كوي ادب گمكرده اي  ــايم، س ــوق موس   ش

 )111(ديوان شيخ بهائي،نفيسي،ص 

  مخاطب به پري:
ـــان  ـــويي امـ ــس مـيجـ ـــو نفـ ـــر ز ديـ   گـ

  
  رو نـهان شـــو، چـــون پــري از مردمــان    

 )122(همان، ص
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  حضرت سجاد(ع) به معدن علم:
ــم  ــعدن عـــلـ ــاد، آن مـ ــجـ   الهــــــي به سـ

  
  شــه كـشـور حـلمالــهــــي بــه بــاقــر،       

 )159(همان، ص

  غمزه به سحر:
ــاب دل من  ــه چين زلف، ت   اي بـرده ب

  
  وي كشــته به ســحر غمزه، خواب دل من

  )173(همان، ص

  . تشبيهات بهايي از نظر وجه شبه1-2

شـيخ در تصاوير شعري خويش، رفتاري پيچيده ندارد؛ از همين رو وجه شبه هاي او  
را غالباً با كمترين درنگي ميتوان دريافت. در اينجا كوشــش خواهد شــد، اين ركن از جهاتي 

  چند مورد بررسي قرار گيرد:  

  الف) تشبيه مجمل و مفصل  

ر ز حيث ذكر يا عدم ذكذكر اين نكته خالي از فايدتي نيسـت كه تقسـيم تشبيهات ا  
وجه شـبه، بحثي صـوري و مرتبط با روسـاخت تشبيه است. در تشبيه آنچه اهميتي بيشتر    

سـاخت تشـبيه اسـت. به هرحال بررسـي تشبيهات اشعار بهايي     دارد، مباحث مرتبط با ژرف
 ننشانگر آن است كه تشبيهات او غالباً فشرده و بليغند؛ تشبيهاتي فاقد وجه شبه ـــ و بنابراي
ــ و درصـد بسـيار كمتري همراه با وجه شبه و مفصل. (در حدود     78از اين حيث مجمل ــ

درصد ـــ مفصل)اين نكته خود بيانگر اين واقعيت تواند بود كه   22درصد مجمل و باقي ـــ  
  غالب تشبيهات او برگرفته از كليشه هاي مرسوم و تصاوير بشناخته است: 

  ب) وجه شبه تحقيقي و تخييلي  

ــباهت مورد نظر به واقع و حقيقتاً در دو  مراد از  ــت كه ش ــبه تحقيقي آن اس وجه ش
سـوي تشـبيه وجود داشته باشد و وجه شبه تخييلي آنجاست كه مانندگي ادعائي در هر دو   
ــبيهات مجمل در مواردي   ــد.. از آنجا كه در تش ــبيه و يا در يكي از آنها خيالي باش طرف تش

ب است، در اين بررسي تنها به تشبيهات مفصل بسـيار، درك وجه شـبه بر عهدة ذوق مخاط  
درصد  22اكتفا شد. اين بررسي از آن حكايت دارد كه از تشبيهات مفصل ـــ كه خود حدوداً 

درصد ـ تخييلي. و اين  24درصد وجه شبه ها تحقيقيند و باقي ـــ  76از تشبيهات شيخ ــ  
جو ميپرداخته و ذهن او با خود نشـاني تواند بود از آنكه شـيخ كمتر در دامنة خيال به جست  

آنكه معناگراسـت و آشـناي سپهرهاي معنويت و اذهاني چنين با وسعت دامان خيال غريب   
نيستند، واقعيات ملموس را دستماية كار خويش و اهداف خود ميپسندد. در پي نمونه هايي 

  از هر دو وجه آمده است: 
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  تحقيقي:  

ــكــش از دا  ــا م ــه در پ ــت ب ــزل ــن ع   م
  

ــه  ــان درب   درچــنــد گــردي چون گــداي
  ) 122(همان، ص

  است كه در هر دو سوي تشبيه تحقيقي مينمايد. » در گرديدندربه«وجه شبه 
ــدي در كــوه لــبــنــان بــد مــقــيم    عــاب

  
ــحــاب الــرقيم    در بــن غــاري چــو اصـ

  ) 126(همان، ص

  وجه شباهت دو ركن تشبيه است و در هر دو طرف تحقيقاً موجود.  » مقيم بودن در بن غار«

  تخييلي:  

  شـــد عمر تو شـــصـــت و همچنان پســـتي 
  

ــي      ــب مســـــت ــع ــو و ل ــه ــادة ل   وز ب
  ) 138(همان، ص

  در ارتباط با باده، تحقيقي و در ارتباط با لهو و لعب تخييلي است. » مست كردن«
ــام   ــت كــائــنــات آشــ   ال نــهــنــگــي اســ

  
ــام   ــه ك ــده ب ــي ــرش دركشــ ــا ف   عــرش ت

  ) 154(همان، ص
  ، تخييلي.  »ال«نهنگ، تحقيقي است و در مورد » به كام كشيدن و آشاميدن«

  

  ج) وجه شبه دوگانه (استخدامي، ايهامي)  

  تا بــــاد صــــبــا پيـچ سر زلف تـو واكـرد     
  

  ام امـروزبر خــود چو سر زلـف تـو پيچـيده 
 ) 111(ديوان شيخ بهائي،نفيسي،ص 

بهايي، » در خود پيچيدن«زلف حكايت از مجعد بودن ميكند و » در خود پيچيـدن «
  نشان از بيقراري و ناآرامي او دارد. 

  د) وجه شبه مفرد، متعدد و مركب  

ــه به اينكه   بيان، شميسا،»(ميشود وجه شبه مركب  از مشبه به مركب اخذ «با توجـ
ــبه به101ص ــت، ميتوان گفت اكثر قريب به اتفاق ) و غالب مش هاي بهايي مفرد و مقيد اس

ــت و  ــبيهات وي نيز غير مركب اس ــبه هاي تش ــبيهات بهايي  وجه ش  –از آنجا كه غالب تش
ــ بليغ است و دريافت وجه شبه بر عهدة مخاطب است و معموالً در اين هشتاد و دو  درصد ـ

د به جاي معنايي خاص با طيفي از معنا كه مصاديق متعددي ميتواند داشت، رو بـــه رو موار
اي ههستيم، ميتـوان گفت در تشبيهات او وجه شبه متعدد باالترين بسامد را داراست. نمونه

  زير از وجه شبه هاي مفرد و متعدد انتخاب شده اند. 

  (زهر در درون داشتن )وجه شبه مفرد: 
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ــار   ـــ ــو مـ ــيا چـ ـــ ــر دارد در درون دنـ   زهـ
  

  گر چه دارد در بـــــرون نقـــــش و نـــــگار
  )132(ديوان شيخ بهائي،نفيسي،ص 

  (گردي ـ درخشندگي ـ ارزشمندي ) وجه شبه متعدد: 

  خونـــبـــار نـــثـــار قــدم اواز ديــــــــــدة   
  

ــيز  ــي چـ ــس بـ ــن مفلـ   كردم گهر اشك مـ
  )111(همان، ص

  . تشبيهات بهايي بر اساس ادات تشبيه  1-3

  الف) تشبه مرسل ومؤكد

با بررسي تشبيهات صريح ــ يعني تشبيهاتي كه مضمر و پوشيده نيستند ـ در اشعار  
شــد كه پانزده درصــد تشــبيهات از اين حيث، به تشــبيه مرســل   اين نتيجه حاصــل بهايي

و مابقي نيز مؤكد است. در اين ميان، اداتي از قبيل: همچون، همچو، چون و  اختصـاص دارد 
ندرت ادات ديگري اي و متعارف، بدارد و گذشته از اين ادات كليشه چو بيشـترين بسـامد را  

مطرح گرديده موارد مختلفي از تشــبيه مؤكد نيز به كار رفته اســت.ذيل عناوين مختلفي كه 
  آمده است. در اينجا تنها به ذكر شواهد ادات نادر اكتفا ميگردد:

  (آيين) 
ــوفان آيين  ــــ ــــ ــوزيد باد طــ   امــــشب بــ

  
ــيان ز جبين     چنـدانكه برفت گــــــرد عصـ

  )172(همان، ص
  )(نشان دادن

ــكان   ــعـه اي از ارض بود او را مــــ   قطــــ
  

  كــز ســــراي خـــلـــد مـــي دادي نـشـان   
  )146همان، ص(

  (گوييا)
ــت  ــبــك روح و لطيف و بــا مزه اسـ   بس سـ

  
  گــويــيا نــان و پـــنـــير و خـــربـزه اسـت   

  )151ص (همان،

  (صفت) 
  روزي بــــه هــــواي عشــق ســيري ميكرد  

  
ــد و رفــت   ــفتي بــديـد و بيرون شـ   ليلي صـ

  )151(همان، ص

  . تشبيهات بليغ  1-4

تشبيه آنجا كه فارغ از ادات تشبيه و وجه شبه آيد، اغلب زيباتر و مؤثرتر است و رسا 
درصــد تشــبيهات بهايي از همين گونة  82و بليغ در تأثيري كه هنرمند به دنبال آن اســت. 

درصـد آن به صورت اضافي و باقي به صورت غيراضافي. ميل او به تشبيه بليغ از   74بليغند: 
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درصد كل تشبيهات او را شامل ميگردد، نشانگر ميل نسبي او به  61ريباً گونة اضـافي كه تق 
  ايجاز و فشرده گويي است: 

ــت  ــمنــد اســ   بــه عــالم هر دلي كو هوشـ
  

ــه زنـجـيـر     ــقب ــت جنون عشـ   بنــد اســ
  ) 106(همان، ص 

ــمع آنان كه  ــق ش   افروختندآرزو در بزم عش
  

  از تلخي جان كندنم از عاشــقي واســوختند 
  ) 107(همان، ص 

  هايي از تشبيهات بليغ غيراضافي: نمونه
ــگــار   ــد ز مــهــر آن ن ــارغ شــ   دل كــه ف

  
ــمار     ــيطـانش شـ ــتنجـاي شـ ــنـگ اسـ   سـ

  ) 120(همان، ص 
ــت  ــيل بر اس ــاخ و تحص ــت برهنه ش   علم اس

  
  تن خــانــة عنكبوت و دل بــال و پر اســـت 

  ) 168(همان، ص 

  . تشبيهات بهائي به اعتبار مفرد، مقيد و مركب بودن طرفين1-5

يشــود كه نوع مفرد به با بررســي تشــبيهات بهايي از اين حيث، اين نتيجه حاصــل م
درصد داراي بيشترين بسامد است و پس از آن تشبيهات مفرد به مقيد با  82مفرد با حدود 

ــدود  ــايگاه هاي بعدي قـــرار    12حـ ــد و تشبيه مقيد به مفرد با چهار درصد در جـ درصـ
درصـد از تشـبيهات وي را به خود اختصاص    98ميگيرند و اين سـه نوع در مجموع بيش از  

اند، تشـبيه مقيد به مقيد انگشـت شـمار اسـت و تشـبيهات مركب (تشبيهاتي كه يك      داده 
اين ميل اندك به تشبيهات مركب در شعر «طرف آن مركب اسـت)نيز كاربرد چنداني ندارد. 

شـاعران عارف مسـلك[همچون بهايي] گويا برخاسته از آن باشد كه اينان در هنگام سرودن   
معنوي ميشــوند و در اين وضــعيت روحي و رواني، خلق اشــعار عرفاني، گرفتار نوعي خلســه 

ــوار مينمـايـد.    ــاوير تركيبي قـدري دشـ ــبك عراقي، آقا  »(تصـ ــبيـه مركب در غزل سـ تشـ
  )9حسيني،ص

  مفرد به مركب:

  گــــوهر يكــــتاي بحــــر دودمان دانشــم   
  

ــرافرازي لقب گم كرده اي    ليكن از ننـگ سـ
  )111بهائي،نفيسي،ص(ديوان شيخ 

ــودم  ــوق وجــ ــن آينة طلعت معشــ ــــ   مــ
  

  از عكس رخــــــش مظـــهر انـــوار  شـــهودم
 )112(همان، ص 

  مقيد به مركب:

ــرخان     ــلـ ــر گـ ــهـ ــالي ز مـ ــة خـ ــينـ   سـ
  

ــانــي بــــــود پر     ــتخوانكـهـنــه انــب   اسـ
 )120(همان، ص 
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ــور   ــاالت و صــ ــن خــي ــوم و اي ــل ــن ع   اي
  

  فضـــلــة شــــيــطــان بــود بــر آن حــجــر  
 )121(همان، ص 

  مركب به مفرد:

ــات   ــمي در خراب   حـــــــــديــث علم رسـ
  

ــت   ــپنــد اســ ــد، سـ ــم ب   براي دفع چشـ
  )107ص  (همان،

  بيت فوق تنها نمونه يافت شده از اين نوع است.

  مركب به مركب:

ــت دانــي غــول تــو    انــدر ايــن ره چــيســ
  

ــو      ــول ت ــق ــع ــام ــي درس ن ــاي ــن ري   اي
  )129(همان، ص 

  . تمثيل و ارسال المثل 1-6

ــيتوان به عنوان زير مجموعة تشبيه مركب  مباحثي مانند تمثيل و ارسال المثل را مـ
ــرد(معاني و بيان،همايي ،ص  ــه 143مطرح كــ ــل نمونه هاي تشبيه تمثيل ارائــ ) در ذيــ

  ميگردد:
  پير چــــون گشــتي، گــــرانجاني مــــكن   

  
  گـــوســـفند پيـــر قربـــانـــي مـــكـــن      

 )124شيخ بهائي،نفيسي،ص(ديوان 

ــد مطلــــــب بزرگ    رنج راحت دان چو شـ
  

  گــــرد گلــــه توتياي چــــشــم گــــرگ   
  )125(همان، ص 

  ارسال المثلها:

  از پــي آن مــيــروي از جــان و دل   
  

ــون  ــر به گلوز پي اين مانده اي چـــ   خـــ
 )130(همان، ص 

ــنزل آدمي ســـراي دنياســـت  ــا مــــ   تــــ
ــرا چنين خواهد بود     خوش بـاش كـه آن سـ

  

  كارش همه جرم و كار حق لطف و عطاســت 
ــت   ــت از بهارش پيداس ــه نكوس ــالي كـــ   س

  )167(همان، ص 

  حاظ شكل  . انواع تشبهات بهايي به ل1-7

پس از فراغت از بررسي تشبيهات بهايي از حيث ساختاري، به جاست به لحاظ شكل 
ــد از:  ــواع تشبيهات عبارتنــ   ظاهري نيز نگاهي به تشـبيهات شيخ انداخت. از اين منظر انــ

ــوف 1  ــروق 2. ملفـ ــه 3. مفـ ــع 4. تسويـ   . مشروط7. مضمر 6عكوس يا مقلوب . م5. جمـ
  هايي از برخي از اين انواع آمده است: در پي نمونه. تفضيل. 8 

  الف) تشبه مضمر  
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بهايي به لحاظ شكلي از اين نوع تشبيه كه از هنري ترين انواع تشبيه به شمار است، 
  نسبت به انواع ديگر بيشتر بهره برده است: 

  (غبار خاك كوي يار به سدر و كافور)
ــدر و كــافورم پ    س از مرگبــه جــاي ســ

  
ــت  ــســند اســ ــوي او پــ ــــ   غبار خاك كــ

  )106(همان، ص 

تشبيه مضمر گاه وجوهي ديگر از صورتهاي تشبيه همچون شرطي و تفضيل و عكس 
ه رادر ابيات را با خود همراه دارد و از اين روســت كه آن را تشــبيه عالي نيز ناميده اند؛نمون

با برتر شمردن مشبه بر  ،"سدر و كافور"به "يار غبار خاك كوي"مضمرفوق ضـمن تشـبيه   
  مشبه به تشبيه، تشبيه تفضيلي نيز هست.

  (كنج عزلت به گنج)
ــت كن مقــام    گنج خــــــواهي؟ كنج عزل

  
ــف، عن كلِ االنام   ــتخـــ ــتتر و اس ـــــ   و اَس

 )122(همان، ص 

  (كتاب شفاي ابن سينا به كاسة زهر)
ــي   ــلبـ ــفا طـ ــاش شـ ــفـ ــي ز شـ ــا كـ ـــ   تـ

  
  وز كــــــاســــــة زهــــــــر دوا طـلـبـــي   

  )139(همان، ص 

  ب) تشبيه تفضيلي

ـــــــبزة نوخيز   روي تـــــو گل تازه و خط س
  

ــن تبريز  ــمچو تو درگلش ــكفته گلي هـــ   نش
  )111(ديوان شيخ بهائي،نفيسي،ص

در اين بيت روي يار به گل تشـبيه شـده اسـت گلي كه چون آن در گلســتان روئيده نشده    
  است.هرگاه تشبيه تفضيلي، نهان و مضمر هم باشد، البته هنريتر و زيباتر است: 

ــت چنان   ــيـاه گشـ ــبي ز تيرگي دل سـ   شـ
  

ــب هجران   ــل نمايد در آن ش ــبح وص   كه ص
  )112(همان، ص 

در اين بيت دل به صـورتي پنهان و پوشـيده به شب  تشبيه شده است، دلي سياهتر   
  صال روشن مينمايد.از شب و شبي كه  شب سياه هجران پيش آن چون صبح و

  ج) تشبيه تلميحي  

ا، (بيان، شميس» تشبيه تلميحي منوط به كنكاوي در علم اساطير است«گرچه فهم 
) و بحث دربارة آن از حوصلة اين مقاله بيرون است، ولي در هر حال اسطوره يكي از 220ص

) 25ثروتيان،ص فن بيان در آفرينش خيال،(ابزارهاي صورتگري و مخيل كردن كالم است.
بهايي گاه با اشاره به اساطير مختلف به تشبيهاتش جنبه تلميحي ميبخشد؛ تلميحات در 
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اشعار او بندرت ديده ميشود و تصويرسازي با آنها نيز ابتكار چنداني ندارد.در ذيل نمونه هايي 
 از تشبيهات تلميحي وي آمده است:

  (ليلي)
ــه    در عــــالم بــــود، ليــــلي بودهــــر چــ

  
ــر وي    ــم در وي غيـ ــينيـ ـــ ــيبـ ــا نمـ ـــ   مـ

 )162(ديوان شيخ بهائي،نفيسي،ص

  (خليل، ايوب) 
ــه دارم در بغــل   ــعل ــاد گـلزار خليلم، شـ   ب

  

 (مريم)

ــه آب زمــزمــش كــردي عــجــيــن   ور ب
  

  
ــب گــمــكرده اي ــة ايــوب دردم، راه ل ــال   ن

  (همانجا)

  
  پــيــكــري از حــور عينمــريــم آيــيــن 

  )123(همان،ص

  . تقليد و ابتكار در تشبيهات شيخ بهايي 1-8

در ذيل تشـبيهات وي را به دو قسمت تقليدي، تكراري و ابتكاري و يا كمتر تكراري  
  دسته بندي كرده ايم و براي آن نمونه هايي آورده ايم. 

  تشبيهات تقليدي، تكراري

ــيخ      خـاك   ــق به جنون (ديوان شـ ــمه، عشـ ــيـد بـه چشـ ــرمـه، خورشـ در بـه سـ
ــق به جام (همان، ص 106بهائي،نفيســي،ص )، 108)، دنيا به عروس (همان، ص 107)، عش

ــهر، خورشيد به گهر، 110عشق به راه(همان، ص  )، روي به گل، خط به سبزه، اشك به گــ
) ، نفس به 112ص  )، هجران به شـب، وصـل به صبح (همان،  111اجل به تيغ (همان، ص 

)، قامت 115)، دل به خانه (همان، ص 114سگ، عشق به شراب، عشق به قمار (همان، ص 
)، 122)، دل به لوح (همان، ص 120)، رو به ماه (همان، ص 119بـه قيـامـت (همـان، ص     

)، دولت به اسب (همان، 125)، دولت به گوي (همان، ص 124مقصـود به گنج (همان، ص  
) معاصي به 132) دنيا به مار (همان، ص 130گل ماندن (همان، ص  ) چون خر به129ص 

) اشك به امواج (همان، ص 140)، علم به نور(همان، ص 137بحر، عالئق به قيد (همان، ص 
ــتياق به درد (همان، ص 151)، علم بـه دريـا (همـان، ص    141 ) غفلت به خواب 160) اشـ

) زلف به 167به ســراي (همان، ص  ) دنيا162)، زلف به هندو (همان، ص 161(همان، ص 
  ).172) طاعت به مـزرع،  بار به غم (همان، ص 171مار (همان، ص 
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  تشبيهات ابتكاري يا كمتر تكراري

)،شغل به دانه (همان، 110)، قدرت به منشي (همان، ص 107آرزو به شـمع (همان، ص  
ــبر به بنا (همان، 121پندار به پرده (همان، ص  )،114)، كفر به دود (همان، ص 112ص  )، صـ
ــيه،  گناه به نقد (همان، ص 123) نفرت خلق بـه دور بـاش (همان، ص   128ص  )، توبه به نسـ
)، عدالت به كوه ابوقبيس؛ وضـو به سـد اسكندر (همان، ص   126)، خبر به خبز (همان، ص 124
وجود به مصــر، شــهود به ســرير )، 132) هم صــحبت به مهتاب، دين به كتان (همان، ص 129

ــايل يونان (همان، ص 137(همان، ص  ــالت فضـ )، جاه به كنده (همان، ص 139)، علم به فضـ
)، علم به شاخ برهنه، تن 154) ال به نهنگ (همان، ص 153)، صم بكم به ربقه (همان، ص 141

  .)170)، توبه به عروس؛ گناه به قافله (همان، ص 169به خانة عنكبوت (همان، ص 

  . عناصر سازنده و تأثيرگذار و منابع الهام در تشبيهات بهايي  1-9

شــيخ بهايي در تشــبيهات خويش ازعناصــر و پديده هاي خاص و مشــخصــي در طرفين 
ــه بيانگر ويژگي سبكي او باشد.در شعرش عناصر مختلفي ميتوان  تشبيه استفاده نكرده است كــ

هاي طبيعي و گاه از دنياي پيرامون و محسوسات و مشهودات روزمره ديد؛ عناصري گاه از پديده
ــود ميجويد و گاه از   ــري كه رنگي ديني و عرفاني دارد. او گاه از امور انتزاعي سـ و گـاه از عناصـ
اسـاطير ملي و مذهبي براي تصـوير سـازي بهره ميبرد، به هر حال اين شـاعر عهد صفوي سعي     

ديشه ها، عواطف، تجربيات و دانشها و مسائل اجتماعي عصر كرده از رهگذر تشـبيه بخشـي از ان  
  خويش را به شيوه اي مؤثر و ملموس براي مخاطب قابل فهم سازد. 

محيط و اقليم زندگي بهايي، تأثير بســيار كمي بر تشــبيهات او گذاشــته اســت، او بخش 
وني كه ميتوان با زيادي از  عمر خود را در ســير و ســياحت گذرانده و طبيعتاً با چيزهاي گوناگ 

حواس پنجگانه درك كرد و به عنوان مشـبه يا مشبه به استفاده نمود، برخورد داشته است؛ ولي  
گويا وي بيشـتر سـير انفسي داشته تا آفاقي. شيخ گرچه از محسوسات به صورت چشمگيري در   

نيست،  وتشبيهات خويش بهره برده است، اما اين به معني طبيعت نگري يا احساسگرايي بودن ا
بلكه همچنان كه پيشــتر اشــاره شــد اين ميل براي عينيت بخشــي مفاهيم عميق و گاه پيچيدة 
انتزاعي به مخاطبانش ميباشـد و به همين دليل با بررسـي اين دسـته از محســوسات اشعار وي    

  نميتوان به محيط اطراف و اقليمي كه وي در آن زندگي كرده است، اشراف يافت.
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ــ و نيز عناصر بررسي اشعار بهايي  ــ مادي و معنوي ـ نشانگر آن است كه مفاهيم انساني ـ
مجرد و انتزاعي حدود نود درصد و عناصر طبيعي كه شامل پديده هاي عالم طبيعت ـ روز، شب، 
رود، كوه، دريا، گياهان، مكانها (صحرا، بيابان، چاه، ...) و ... ـاست و همچنين عناصر غير طبيعي 

قريباً پنج درصد از مشبه هاي تشبيهات وي را به خود اختصاص داده است. يا اشياء نيز هركدام ت
درصد از طبيعت و سي درصد از اشياء بهره برده است و مابقي نيز  68در مشـبه به ها نيز حدود  

به مفاهيم انسـاني و انتزاعي و ساير موارد اختصاص دارد. قابل ذكر است كه ساير موارد از جمله  
شــامل جانوراني اســت كه در يكي از طرفين تشــبيه قرار ميگيرند و عناصــر عناصــر حيواني كه 

كيهاني كه اجرام آسـماني از قبيل: خورشـيد، ستارگان، زمين و ماه ميشود در حد انگشت شمار   
  به كار رفته است، بسامدهاي اين بخش در طي مباحث تشبيه مورد تحليل قرار گرفت.

  نتيجه

يابد. با تعمق عنصر در تصاوير شعر شاعران تجسم ميخيال، جوهر اصـلي شـعر است. اين   
در اين تصـاوير اسـت كه ميتوان افزون بر شـناسـايي شـالودة فكري و شخصيت شاعر، نوآوري و      
ابتكار و يا تقليد و اقتباس وي را، در اين آفرينش هنري و سـاختن مضامين شعري تشخيص داد.  

ر صمركز اغلب صـورتهاي خيال كه حاصل نيروي تخيل شاعر است، تشبيه است. بهايي از اين عن 
اه درصدي جايگچهل و پنج بيش از ديگر صور خيال بهره برده است. تشبيه در اشعار او با بسامد 

و رتبة نخسـت را در ميان چهار مبحث بيان به خود اختصاص داده است و اين نشان از شخصيت  
شـعري او دارد كه متمايل به سـرودن اشعار ساده و به دور از پيچيدگي و تكلفات شاعرانه است؛   

ه بديهي است كه تشبيه روشنترين عنصر خيالي است كه شاعر از آن بهره ميبرد و مخاطب نيز چ
ــتر جنبة   ــرب عقيدتي وي بيشـ ــبيهات بهايي به پيروي از مشـ به راحتي آن را درك ميكند. تشـ
معنوي دارد، گرچه در مضـامين آن ابتكار چنداني ديده نميشود؛ ولي شاعر با استفاده از صناعات  

از جمله: تناسب، تضاد، تلميح، استعاره، سجع، جناس، تضاد و غيره بدون آنكه كالمش  ديگر ادبي
  ش افزوده است.د از ابتذال آن كاسته و به زيبائيسنگين، متكلف و مبهم شو

وي براي محسوس كردن مفاهيم مجرد و انتزاعي خود، از تشبيه عقلي به حسي بيشترين 
ه بر اساس وجه شبه نيز مؤيد اين نتايج است كه تشبيه بهره را برده اسـت. بررسـيهاي انجام شد  

درصد  76درصـد بسـامد دارد. وجه شـبه در تشـبيهات مفصل      22درصـد و مفصـل    78مجمل 
درصـد تخييلي اسـت. همچنين اكثر قريب به اتفاق وجه شـبه هاي تشبيهات او از     24تحقيقي، 

 15درصــد و تشبيهات مرسل  85نوع مفرد و متعدد ميباشـد. در اشـعار بهايي تشـبيهات مؤكد    
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درصــد از  82درصــد بســامد دارد. وي از تشــبيه بليغ اســتفادة چشــمگيري كرده به طوري كه  
تشـبيهات او به صـورت بليغ اسـت.نتيجة بررسـي تشبيهات به اعتبار مفرد، مقيد و مركب بودن     

و مقيد به  درصد 12درصد، مفرد به مقيد با  82طرفين اين اسـت كه تشبيهات مفرد به مفرد با  
مفرد با چهار درصد در رديفهاي اول تا سوم قرار ميگيرند و ساير موارد نيز بسيار كم كاربرد بوده 
اسـت. در ميان انواع تشـبيه به لحاظ شكل، بهايي تنها از سه شكل مضمر، تفضيلي و شرطي در   

ه بيشتر گفت ك حد بسـيار كمي اسـتفاده كرده است.در زمينة تقليد و ابتكار در تشبيهات او بايد  
آنها ابتكار قابل مالحظه اي ندارد و ميتوان نظاير آن را در شــعر شــاعران گذشــته مشاهده كرد، 

و هاي اده در مشبهالبته نميتوان منكر هر گونه نوآوري وي در اين زمينه شـد. اغلب عناصر سازن 
  ست.عناصر مجرد و انتزاعي و در مشبه به ها عناصر محسوس طبيعي و غير طبيعي ا
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