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چکیده
بسیاری از شاعران ایرانی از دیرباز در دربار صاحبان قدرت سیاسی حضور مقطعی یا دائمی 
داشته اند؛ اما بوده اند شاعران آزاده ای که هیچگاه گرد قدرت نگشته اند و یا پس از مدتی به 
دالیل گوناگون تْرِک سلطانی را ترک کرده اند. حضور یا پشت پازدن به قدرت، در شکل دادن 
تصاویر شعری شاعران تأثیر گذار بوده است. در این مقاله تأثیر دربار بر تشبیهات اشعار سیف 
َفْرغانی به عنوان شاعری که از دربار و امتیازهای حکومتی بریده بررسی میشود. برای رسیدن 
به هدف پژوهش، عناصر درباری، به یازده بخش تقسیم شده  است. نتایج پژوهش حاکی از آن 
است که در میان یازده بخش عناصر درباری، حوزۀ نقد رایج و پدیده های گرانقیمت و نفیس 
بیشترین بسامد و حوزۀ پارچه های قیمتی کمترین بسامد را به خود اختصاص داده است. سیف 
از این عناصر درباری نه در مدح امیران و سالطین زمان بلکه در برخی از موارد به مذّمت و 
نکوهش آنها نیز پرداخته است. او عمدتاً از این تشبیهات درباری در فخر و مباهات خویش، 
مدح و توصیف معشوق و بیان اندیشه های دینی و اجتماعی بهره برده است. این رویکرد ناظر 
بر این است که هرچند ممکن است شاعران علیه اهداف و آمال حکومتی بشورند، تحت تأثیر 

سنتهای ادبی و روح حاکم بر زمانه هستند.
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1- درآمد
    موالنا سیف َفْرغانی در اواسط نیمۀ اول قرن هفتم چشم به جهان گشود. او در بحبوحۀ 
حملۀ مغول چون دیگر دانشمندان و عرفای عصر خویش»به آسیای صغیر رفت و در شهر 
آقسرا، در ترکیۀ کنونی، نشیمن گزید و در آنجا میان سالهای 750-749 درگذشت«)دانشنامه 
ادب فارسی،انوشه:538(. سیف هیچگاه از جامعۀ خود جدا نبوده و دردهای جامعه را تا مغز 
استخوان حس و بیان میکرد. او بر خود واجب میدانست که از این دردها سخن بگوید از این 
رو با تازیانۀ سخن و با شمشیر بّران انتقاد بر اندام فربه استبداد تاخت که از هرج و مرج عهد 
ایلخانان برخاسته بود) از گذشتۀ ادبی ایران، زرین کوب: 360(. قصاید سیف َفْرغانی که نشان 
از مهارت او در سخن میدهد یا در نعت خداوند و منقبت رسول و یا در وعظ و اندرز و تحقیق 
و یا در انتقاد از وضع نابسامان زمان و طبقات مختلف است. او هیچگاه این قصاید را برای مدح 
پادشاهان و امیران و وزیران زمان مورد استفاده قرار نداد. تنها  یک بار در یکی از دو قصیده ای 
که به غازان خان فرستاده، چند بیتی در ستایش از او به مناسبت تقویت دین سرود. او قصاید 
خود را وقف بر مواعظ و انتقادات اجتماعی یا بیان حقایق عرفانی و امثال این مطلب کرده 

است)تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج635-3:631(.
2-  چار چوب مفهومی پژوهش

از تشبیه های درباری، تشبیهاتی است که مشّبهٌ به های آن دارای عناصر و موادی  مقصود 
است که عمدتاً در دربار و طبقۀ فرادست جامعه نمود بیشتری دارند. هرچند برخی از آنها 
این  که  اهّمّیتی  جهت  به  میشود؛  دیده  درباری  غیر  مجامع  در  و  عادی  مردم  زندگی  در 
پدیده ها در دربار داشتند و معموالً مردم عادی در سده های پیشین به راحتی به آنها دسترسی 
یازده  به  پژوهش  این  در  که  شده اند  برگزیده  درباری  محیط  نمودهای  عنوان  به  نداشتند، 
قسمت دسته بندی،  و هر قسمت خود به چند بخش تقسیم شده  است. این عناصر و مواد 
درباری عبارتند از: نقد رایج و چیزهای گرانقیمت و نفیس، انواع پارچه های قیمتی ،آالت و 
ابزار مربوط به دیوان دبیری و اداری، سپاه و لوازم جنگی، مکانهای درباری، بوییدنیها، مرکب 
و لوازم آن، شخّصیتهای درباری و لوازم پادشاهی، پرندگان و حیوانات درباری، آالت بزم، بازی 

و موسیقی، لوازم بهداشتی و داروها که در ادامه به آن پرداخته میشود.
3-پیشینۀ پژوهش

دربارۀ تشبیهات درباری در قصاید سیف َفْرغانی پژوهش مستقلی نیافته  ایم، اما چهار کتاب 
و یک مقاله در  بارۀ آثار دیگری در حوزۀ عناصر درباری و اشرافی نگاشته شده که عبارتند از: 
شفیعی کدکنی)1392( در کتاب صورخیال در شعر فارسی، به علل انتخاب تصاویر شعری 
شاعران از عناصر درباری و اشرافی اشاره کرده  است. افزون بر این دکتر شفیعی کدکنی)1386( 
در کتاب زمینه  های اجتماعی شعر آنچه را در مورد صبغۀ اشرافی در کتاب صورخیال در 
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ِمجری  تألیف  با  استاجی)1384(  ابراهیم  است.  آورده  عیناً  این کتاب  فارسی گفته در  شعر 
ابتدای قرن پنجم هجری  تا  مرصع به بررسی عناصر اشرافی در اشعار شاعران فارسی زبان 
نوشتن  با  اردالن جوان)1374(  نموده  است.  بیان  نیز  را  آنها  زیباشناسنانۀ  پرداخته و کاربرد 
کتاب تصویر  های زیبا در اشعار خاقانی، در بررسی مواد سازندۀ تشبیهات خاقانی، یکی از آنها 
را عناصر اشرافی میداند و یاد آور شده که خاقانی از آنها در مدح ممدوحانش بهره برده  است. 
همچنین جعفرپور، میالد و علوی مقدم، مهیار)1391( در مقاله  ای با عنوان»مبهمات عناصر 
منوچهری  دیوان  اشرافی  عناصر  از  برخی  بررسی  به  دامغانی«  منوچهری  اشعار  در  اشرافی 

پرداختند که به نادرستی شرح شده بود.
معموالً بیشتر پژوهشهایی که در بارۀ تصویر تشبیه انجام گرفته است یک بررسی کلی بوده 
... و دسته بندی آنها بر اساس  و به استخراج تشبیه و طبقه بندیهای رایج)مفروق، ملفوف و 
حسی به حسی و ...(پرداخته اند. در این مقاله  با نگاه دقیقتر صرفاً تشبیهات درباری استخراج 
شده و به تحلیل و کاربرد و علل آنها برای مقاصدی که شاعر در نظر داشته بحث شده است. 

4-روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و واحد تحلیل ابیاتی هستند که دارای ساختار 
تشبیه با مشّبهٌ به های درباری است. نسخۀ دیوان اشعار سیف َفْرغانی که در این مقاله مورد 
استناد قرار گرفته عبارتند از: دیوان سیف َفْرغانی )1364(، به تصحیح ذبیح اهلل صفا، چاپ 

دوم، تهران: فردوس و ارجاع به ابیات بر اساس شمارۀ صفحات است.
5-تجزیه و تحلیل تشبیهات درباری قصاید سیف َفْرغانی 

در سراسر قصاید سیف َفْرغانی از121 مشّبهٌ به درباری 373 تشبیه بدست آمد. با عنایت به 
اینکه مشّبهٌ به برای توصیف و یا تعریف و تبیین مشّبه است؛ تمام   مشّبه هایی که با مشّبهٌ به های 
درباری، در ساخت تشبیه بکار رفته  در 11بخش، دسته بندی شد و هر بخش نیز خود به چند 
قسمت، تقسیم گردید که همراه با بسامد و ذکر شمارۀ صفحۀ آن بیان خواهد شد. الزم به 
ذکر است که از بین 11 بخش، تنها 5 مورد آغازین به علت کثرت کاربرد مورد تحلیل قرار 

گرفته است.
5-1- نقد رایج و چیزهای گرانقیمت و نفیس

     در این بخش25 مشّبهٌ به چون زر، گوهر، ُدر، گنج، صدف، لعل، سیم، جوهر، نقد، ُدرج، 
دینار، سکه، نگین، یاقوت، زرقلب، کیمیا، پشیز، عقیق، آللی، تاج، لؤلؤ و گنجینه قرار دارند که 
129 تشبیه از آنها حاصل شد. بیشترین بسامد   مشّبه های این بخش عبارتند از: زر)21(،گوهر 
هر  نقد  و  جوهر  خاتم)5(،  سیم)6(،  لعل)9(،  صدف)10(،  ُدر)16(،   ،)18( کدام  هر  گنج  و 
کدام)4(، ُدرج و درم هر کدام)3(، یاقوت، دینار، سکه و نگین هرکدام دو بار. بسامد زیاد گوهر، 
زر ،گنج و ُدر بیانگر آن است که اینها بسیار با ارزش بوده و بندرت در دست مردم عادی قرار 
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میگرفتند. بنابراین سبب جلب توجه مخاطبانش میشد. پرکاربردترین   مشّبه های این بخش به 
ترتیب، سیف َفْرغانی و نکته و نظمش، لب هر کدام )9(، دل)6(، دندان و سخن هر کدام)5(، 
وصل، ُحسن، تو)مخاطب( و شکوفه هر کدام)4(، حکمت، علم و دهان هر کدام)3( بار بوده 
است. سیف َفْرغانی با تشبیه خود و نظم خویش به زر، گوهر، سیم، خاتم، کیمیا، آللی و نقد 
سعی کرده تا خود را برتر از شاعران دیگر جلوه دهد. او با استفاده از این عناصر درباری در 

مفاخره و مباهات خویش اغراق نموده است. 
ـــر ـــر یکس ـــر گی ـــود گه ـــرا خ ـــم م ـــو نظ پسندم که گوهر ســوی کان فرستم)114(ت

سیف َفْرغانی بخشی از این عناصر درباری را در توصیف معشوقش بکار برده است. با بررسی 
معلوم  روشنی  به  عذار  و  ُحسن  معشوق،  دهان،  اشک،  دندان،  وصل،  لب،  چون    مشّبه هایی 
میگردد که در تغّزالت برخی از قصاید خویش چون دیگر شاعران گذشته به وصف و ستایش 

معشوقش پرداخته است.
در لب لعل تو آغشته شکر با انگبین)141( در رخ خــوب تــو پیوســته قمــر بــا آفتــاب

برخی از این   مشّبه ها چون ثواب، حکمت، علم، نصیحت، جان، دل، قرآن، دین، طاعت، معانی، 
دولت، حضرت محمد، شرع و عدل هستند که عمدتاً عقلی و انتزاعی هستند و در حوزۀ دین 
امور دینی  از دغدغه های سیف  بیانگر آن است که بخشی  و حکمت و موعظه قرار دارند و 
بوده است. او با استفاده از این عناصر درباری که حسی و گرانقیمتند سعی داشت این مفاهیم 
انتزاعی را برای مخاطبش به طور خاص و با اهمّیت جلوه دهد تا بهتر مورد پسندشان واقع 

گردد.
بسی بر تو شکست آرد درسِت کم عیار تو)7(زر طاعت بری آنجا که اخالصی درآن نبود

      سیف َفْرغانی تنها یک مورد از این عناصر درباری را برای مدح و ستایش غازان خان بهره 
جسته است و مردمی او را به گوهری در صدف تشبیه کرده است.

نیکویــی در صــورت تو همچو نــور اندر قمرمردمی در سیرت تو همچو گوهر در صدف
)180(

با این همه در پایان قصیده ای که به ستایش او پرداخته، گفته است:

 از بــرای حــق نعمــت پنــد دادم ایــن قــدرمن نیم شـاعر که مدح کس کنم مر شاه را
مدح و ذّم کس نکردم از برای سیم و زر)184(خیر و شّر کس نگفتم از هوای طبع و نفس

استفاده  سلطانی  و  امیر  هیچ  ستایش  و  مدح  برای  درباری  عناصر  این  با  او  این  از  غیر 
نکرده است و حتی به نقد و انتقاد دست اندرکاران حکومتی زمان خویش نیز پرداخته است.»او 
با پتک پوالدین انتقادش در دست، حکام اندیشه سوز مغول، شاه، شحنه و قاضی را به رگبار 
تمسخر میبندد و به تازیانۀ طعن میکوبد شاید که حیثّیت ملی هموطنانش را بازیابد«)سیف 
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و ظلم مغوالن، رضوانیان: 605(. سیف حتی به شاعران دیگر سفارش کرده تا از ستایش»سیم 
پرستان گدا« خودداری کنند و اگر طبعی دارند آن را به غزلگویی و ستایش معشوق و یا وعظ 
و اندرز بگمارند)مقدمۀ دیوان سیف َفْرغانی، صفا: 27(. سیف آنچه را برای دیگران توصیه کرده 
خود نیز بدان جامه عمل پوشانده است. کثرت   مشّبه های مربوط به معشوق و مورد خطاب 
قراردادن مخاطبانش مسقیم یا غیر مستقیم دلیل این ادعا است.  او در قصیده ای یرلیغ تتار 

قاضی را چون زر قلب بی ارزش دانسته است. 
در این ملکی که ما داریم یرلیغ تتار تو)12(چو زّر قلب مردود است و تقویم کهن باطل

بکار  طبیعی  پدیده های  و  طبیعت  توصیف  در  را  مشّبهٌ به ها  نوع  این  از  قسمی  همچنین 
با  و  قرار داده  را مشّبه  عالم  و  آفتاب، شکوفه، سنگ  آنجا که جهان،گل، خاک،  گرفته است 
کرده است. برقرار  تشبیهی  رابطۀ  خاتم  و  زر  گوهر،  جوهر،  صدف،  چون  مشّبهٌ به های 

وز شرم عارض تو چو گل سرخ شد بهار)75(از عشق چهرۀ تو چو زر زرد گشت گل
جدولهای زیر بسامد هر کدام از این مشّبهٌ به های درباری را از پرکاربردترین تا کم کاربردترین 

آن نشان میدهد.
جدول شمارۀ یک-   مشّبه های زر

آفتابخاکُگلشرععلمجانُحسنطاعتسخن  مشّبه ها

321111111بسامد

211،169،10324،736386067758081صفحه

تعداد کل:18تو)مخاطب(مهر یارنفسسیف َفْرغانیروینثربار  درخت ضمیرشکوفهدندان

بسامد کل: 11111111121

91929685130150205207232

جدول شمارۀ دو-   مشّبه های گوهر
معشوقتوُحسنچشمعلمهر نکتۀ سیفشکوفهدندانسیف َفْرغانی  مشّبه ها
222111111بسامد
152،8891،9096،94162229363884صفحه

تعداد کل:15مردمی در سیرت غازان خانوصلوصف معشوقنظم سعدینظم سیفسنگ
بسامد کل: 11111118
88114116160170180
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جدول شمارۀ سه-   مشّبه های گنج
کنجی که عشق بنشانددولتدلِحکمقرآنمعانیوصالتو  مشّبه ها
22111111بسامد
206،58166،50202222335858صفحه

تعداد کل:16لفظعطامعانیرحمتوصل معشوقمعشوقحسنحکمت

بسامد کل: 1111111118
151626275107141176183

جدول شمارۀ چهار-   مشّبه های ُدر
نصیحتنظمعلمحضرت محمدحکمتثواباشکدندان  مشّبه ها
43111111بسامد
171،141،90176،158،82022267385109صفحه

تعداد کل:11سخنوصللفظ معشوق
بسامد کل: 11116

142164172

جدول شمارۀ پنج-   مشّبه های صدف
تعداد کل:8معنیجهانمیوهسینهشرعدرونقطره اشکدل  مشّبه ها

بسامد کل: 3111111110بسامد

170،152،203842739094171231صفحه

جدول شمارۀ شش-   مشّبه های لعل
تعداد کل:2دللب  مشّبه ها
بسامد کل: 819بسامد
221،171،141،127،90،89،62155صفحه

جدول شمارۀ هفت-   مشّبه های سیم
تعداد کل:5سیف َفْرغانیتننثرعذارزبان  مشّبه ها
بسامد کل: 211116بسامد
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211،91618592150صفحه

جدول شمارۀ هشت-   مشّبه های جوهر
تعداد کل:4شکوفهسنگُحسندل  مشّبه ها
بسامد کل: 11114بسامد
26378595صفحه

جدول شمارۀ نه-   مشّبه های نقد
تعداد کل:3شعر سیفشعروقت  مشّبه ها
بسامد کل: 2114بسامد
226،142118صفحه

جدول شمارۀ ده-   مشّبه های درم
تعداد کل:3دینِمهریاراستغنا  مشّبه ها
بسامد کل: 1113بسامد
306367صفحه

جدول شمارۀ یازده-   مشّبه های ُدرج
تعداد کل:3سخنجاندهان  مشّبه ها
بسامد کل: 1113بسامد
91172134صفحه

جدول شمارۀ دوازده-   مشّبه های سکه
تعداد کل:2اختالفغم  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
3860صفحه

جدول شمارۀ سیزده-   مشّبه های دینار
تعداد کل:2ُحسن معشوقمعشوق  مشّبه ها

بسامد کل: 112بسامد
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63142صفحه

جدول شمارۀ چهارده-   مشّبه های یاقوت
تعداد کل:2لبدهان  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
62155صفحه

جدول شمارۀ پانزده-   مشّبه های نگین
تعداد کل:2محبت در دنیاحضرت محمد  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
21121صفحه

سایر مشّبهبه های این بخش تنها یک بار بکار رفته اند که در جدول زیر می آید.

جدول شمارۀ شانزده- سایر مشّبهٌ به های مربوط به نقد رایج و چیزهای گرانقیمت و 
نفیس
16171819202122212225ردیف

گنجینهلؤلؤسوارتاجآللیعقیقپشیزکیمیازرقلبمرواریدمشّبهٌ به

ّبه
کمش
اش

ار 
 تت

یغ
یرل

ضی
قا

نی
ْرغا

ف َف
سی
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812286380109171202202229صفحه

5-2-شخصیتهای درباری و لوازم پادشاهی
میشوند:  تقسیم  دسته  دو  به  شدند  واقع  مشّبهٌ به  بخش  این  در  که  درباری  شخصّیتهای 
خازن،  شاه،  مثل  داشتند؛  حیات  درباری  دستگاه  در  شاعر  زمان  در  که  شخصّیتهای  الف- 
کوتوال، حاجب، چاکر، وزیر، والی، مشرف و مستوفی. ب- شخصّیتهای که در زمانهای گذشته 
به عنوان پادشاه، امیر و وزیر حکومت رانده بوده اند و در زمان شاعر در قید حیات نبوده اند؛ 
این شخصیتهای  به  و هامان، عزیز مصر.  بهرام گور  نمرود،  قارون،  اسکندر، سلیمان،  مانند: 
درباری باید لوازم پادشاهی چون تاج، افسر، سریر، چاربالش و تخت را افزود. در این بخش 
32 مشّبهٌ به چون سلطان، پادشاه)شاه(، قارون، تاج، سلیمان، افسر، اسکندر، تخت، حاجب، 
کوتوال، مستوفی و ... قرار دارند که 74 تشبیه از آنها بدست آمد. بیشترین بسامد مشّبهٌ به 
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پادشاه)12(، سلطان)11(، سلیمان)5(، چاکر)4(،اسکندر)3(، قارون، تاج، افسر، تخت و حاجب 
هر کدام دو بار بوده است. کثرت پادشاه و سلطان ناظر بر این است در جوامع اسالمی و ایرانی 

شاه را سایۀ خدا در زمین میدانسته اند.
از جهت صفات جالل؛  یا »سلطان«، رمز خداست      در شبکۀ رمزهای مدنی،»پادشاه« 
اولیای خدا  باز میگردد و خواص سلطان، رمز  الهی»َملِک«  این رمز به اسم  کاربرد  و ظاهراً 
قرارمیگیرد) زبان عرفان، فوالدی: 452(. به همین جهت تصاویری که از این اسامی حاصل 
میشد برای شاعران در هاله ای از شکوه و قداست قرارمیگرفت. بیشترین بسامد   مشّبه های این 
قسمت به قرار زیر است: تو)6(، سیف َفْرغانی )به همراه دیوان خویش(، معشوق )رخ معشوق( 
هر کدام)5(، عشق )3(، دل، آفتاب، سعدی و سخنش، دولت و عقل هر کدام دو بار تکرار 
قصاید،  تا در جای جای  و دردهای جامعه سبب شده  از جامعه  نبودن سیف  شده اند. جدا 
مخاطبانش را پیوسته به ُدّر نصیحت  بیاراید به همین علت واژۀ تو)مخاطب( پرکاربردترین 
مشّبه این بخش را به خود اختصاص داده است. بنابراین او مخاطبانش را به پادشاه، حاجب، 
بلقیس و سلیمان تشبیه نموده است. او در تبیین موضوع مهار نفس و اهمّیت دین، مخاطبش 
را به سلیمان و دین را به خاتم و نفس را به دیو مانند کرده است و بدین طریق به آنان هشدار 

میدهدکه مبادا دیو نفس انگشترین دین را از تو برباید:
از کفت خواهد ربود انگشترین غافل مباشتو  سلیمانی و دین چون خاتم و دیو است نفس

)240(
َفْرغانی میشود و از آنها به مباهات و مفاخرۀ خویش  بخشی از این   مشّبه ها مربوط به سیف 

پرداخته است. او با تشبیه خود به سلطان، پادشاه و اسکندر در این امر مبالغه کرده است.
زآن که بر زّر ســخن شــد سّکه سلطانی مراخطبــۀ شــعر مــرا شــد پایــۀ منبــر بلنــد

)103(
و معشوقی  رابطۀ عاشقی  و  توصیف معشوق، عشق  و  این   مشّبه ها در مدح  از   بخش دیگر 

برمیگردد.
بــران ســیم  پادشــاه  تویــی  زرُحســن)36(چــون  تــو  نــام  ز  دارد  ســّکه 

    برخی از این   مشّبه ها در حوزۀ دین و مذهب قرار میگیرند چون مرد فقر، فقر، قضا، حّب 
خداوند، روح، دل، رحمت، حقیقت و شرع، که شاعر با استفاده از این مشّبهٌ به های درباری به 
توصیف و تشریح آنها پرداخته است. او مرد فقر را به سلطان، فقر را به پادشاه، حب خداوند را 
به تاج، روح را به سلیمان، رحمت را به خازن، حقیقت را به کوتوال و شرع را به والی تشبیه 
برای  این مشّبهٌ به های درباری که حسیند  با  را  انتزاعی  امور  این  بدین طریق  تا  کرده است 
مخاطبشانش قابل درک نشان دهد و همین امر بیان کنندۀ آن است که یکی از دغدغه های 

سیف امور دینی بوده است.
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سلطان تویی که نیست به سلطانت احتیاجای مــرِد فقــر، هســت تــرا خرقــۀ تــو تــاج
)16(

سیف در بعضی موارد از این شخصیتهای درباری نه در مدح پادشاهان و وزیران بلکه برای 
مذّمت و نکوهش آنان بهره جسته است. او قصیده ای دارد که در آن به نکوهش پادشهان، 
دستور، مستوفی و قاضی و... پرداخته است. او وزیر را همزمان به چند شخصیت منفور درباری 
چون نمرود، فرعون و قارون تشبیه کرده است و در ادامه به او گوشزد میکند که تو را به سوی 
آسمان راه نمیدهند؛ زیرا که مال تو همانند قارون در زمین مانده است و محتاجان بهره ای 

از آن نبرده اند.
تو فرعونی و چون قارون به مال است افتخار توایا دستور هامانوش که نمرودی شدی سرکش

)9(
جدول شمارۀ هفده-   مشّبه های پادشاه)شاه(

مهتودلمعشوقعشقرخ معشوقاندیشهمعانیسیف َفْرغانی  مشّبه ها
211111111بسامد
27،52134363636123193159صفحه

تعداد کل:11قضافقربقا
بسامد کل: 11112

218224227

جدول شمارۀ هجده-   مشّبه های سلطان
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بسامد کل: 22111111111بسامد
103238،5931659112117131208صفحه

جدول شمارۀ نوزده-   مشّبه های خاتم
تعداد کل:5دینعالَمسیف َفْرغانیانگشتلطفدلمهر سعدی  مشّبه ها
بسامد کل: 11111115بسامد
11312116716917026240صفحه
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جدول شمارۀ بیست-   مشّبه های چاکر
تعداد کل:3ماه رویانشکوفهآفتابعقل گردن کش  مشّبه ها
بسامد کل: 11113بسامد
378194143صفحه

جدول شمارۀ بیست و یک-   مشّبه های اسکندر
تعداد کل:3سخن سعدیسیف َفْرغانیلب تشنه در پی معشوق رونده  مشّبه ها
بسامد کل: 1113بسامد
3847113صفحه

جدول شمارۀ بیست و دو-   مشّبه های قارون
تعداد کل:2مال خاکسار وزیردستور)وزیر(  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
910صفحه

جدول شمارۀ بیست و سه-   مشّبه های تاج
تعداد کل:2حب خداوندخرقه  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
1617صفحه

جدول شمارۀ بیست و چهار-   مشّبه های سلیمان
تعداد کل:2تو)مخاطب(روح  مشّبه ها
بسامد کل: 2325بسامد
21،35205،240،228صفحه

جدول شمارۀ بیست و پنج-   مشّبه های افسر
تعداد کل:2شکوفهُحسن  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
3691صفحه

جدول شمارۀ بیست و شش-   مشّبه های تخت
تعداد کل:2دلهستی  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
57231صفحه
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جدول شمارۀ بیست و هفت-   مشّبه های حاجب
تعداد کل:2توشاه معانی  مشّبه ها
بسامد کل: 112بسامد
2142صفحه

جدول شمارۀ بیست و هشت-   مشّبه های بلقیس
  مشّبه هاتو)مخاطب(ُحسن  مشّبه ها
بسامد11بسامد
صفحه25137صفحه

سایر مشّبهٌ به های این بخش تنها یک بار بکار رفته اند که در جدول زیر می آید.

جدول شمارۀ بیست و نه- سایر مشّبهٌ به های مربوط به شخصیتهای درباری و لوازم 
پادشاهی

13141516171819202122ردیف
کوتوالهارومانسریرچاربالشآصفخازنعزیز مصرفرعوننمرودهامانمشّبهٌ به

دستورمشّبه
دستور 
هامان 

وش
حقیقتقضادولتبختعقلرحمتعلمدستور

99914213555556673صفحه

23242526272829303132

بندهوالی
جام مستوفیمشرف)معشوق(

بهرام فریدوننگینُملکخسروجمشید
گور

دیوان نظمگلشرع
ضمیر عقل سیف

ِمهر درویشیمعشوقسعدی
به خری نام عدلمعشوق

آوردن خلق

7492104104111127174167203244

5-3-- سپاه و ابزار جنگی
در این قسمت 20 مشّبهٌ به مانند تیر، تیغ، لشکر، کمان، سپر، زنجیر، سپاه، لوا، جوشن، 
سوفار، رایت و ... قرار دارند که 61 تشبیه از آنها حاصل شد. پرکاربردترین مشّبهٌ به های این 
بخش به قرار زیر است: تیر)15(، تیغ)10(، لشکر)8(، کمان)5(، زنجیر، سپر، سپاه و لوا هر 
کدام دو بار. بیشترین بسامد   مشّبه های این بخش ابرو)4(، غمزه)3(، مژگان، مژه، تیر مژگان 
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و ُحسن که هرکدام دو بار بکار رفته است.
 در شعر موجود فارسی تا اواخر قرن چهارم و آغاز روزگار فرمانروایی ترکان غزنوی نشانی از 
تصویرهای جنگی در باب معشوق وجود ندارد در وصفهایی که شاعران از معشوق دارند بیشتر 
عناصر طبیعت از قبیل گلهای بنفشه و گل سرخ است. این خصوصیت تا اواخر دورۀ سامانی 
ادامه دارد و در آغاز فرمانروایی غزنویان و اواخر چغانیان - که ترکان در سپاه مقامها مییابند 
از تصاویر پیدا میشود. عشق به این ترکان جنگی  افزونی مییابد- نشانه هایی  و عنصر ترک 
فارسی شده است)زمینۀ  این گونه تصویرها در شعر  آمدن  به وجود  انگیزۀ  زیبا  و سپاهیان 
این قسمت چون  از   مشّبه های  اجتماعی شعر فارسی، شفیعی کدکنی: 140-141(. بخشی 
ابرو، مژه، مژگان، غمزه، زلف، نظرهای خلق در معشوق، و زلف میباشد که بیان کنندۀ آن است 
که سیف َفْرغانی چون شاعران گذشته از این عناصر درباری در مدح و ستایش معشوقش بهره 

برده است.
چـو تیر غمزۀ او دید کرد پنهان تیغ)188(کســی کــه بــا مــن شمشــیر آشــکار زدی

بخشی از این   مشّبه ها در حوزۀ پند و نصیحت، دین و اندیشه های است که سیف َفْرغانی قصد 
داشت به مخاطبانش القا کند. او برخی از قصاید خود را صرفاً برای هدایت مخاطبانش سروده 
است که در این گونه اشعار- که شاعران بزرگ بدان مشهور گشته اند- سود و زیان خود را در 
نظر نداشته است. او عالم علم دهنده به دنیا را به لشکری تشبیه کرده که در هنگام جنگ، 

جوشن و خفتان به تن ندارد و آن را فروخته است. بنابراین زود زمینگیر خواهد شد:
هنگام رزم جوشـن و خفتـان فروخته)15(عالم که علم داد به دنیا  چو لشـکری است

او محبت، برهان، فنا و قضا را به تیغ، قدر، صبر، وصف راستی انسان را به تیر، اندیشه و قرآن 
امور دنیایی و دینی را به زنجیر تشبیه  لوا ، همت مردان را به جوشن و درهم بودن  را به 
کرده است. او در قصیده ای در تحذیر امیری میگوید به بند و حبس سزاوار است؛ زیرا که امور 

دین و دنیا چون زنجیر درهم است:
امور دنیی و دین درهم است چون زنجیر)121( بــه بنــد و حبس ســزایی کــه از تــو دیوانه

زنجیر  به  باید  را  نفس سرکش  مردان حق،  همانند  که  میکند  توصیه  مخاطبانش  به  سیف 
ریاضت ادب کنید؛ زیرا که تنها با این زنجیر است که شیر نفس را میتوان در طاعت حق در 

آورد:
که کس مر شیر را ناورد بی زنجیر در طاعتچو مردان نفس سرکش را به زنجیر ریاضت ده

)204(
همچنین سیف َفْرغانی به افراد گوشزد میکند برای رسیدن حضرت دوست هرچه که در این 
دنیا است دشمن شما است. بنابراین باید شمشیر غیرت بزنی و از آن بیمی نداشته باشی؛ زیرا 
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که همت مردان حق چون جوشنی شما را مصون خواهد داشت:
میندیــش زآن  غیــرت  کــه همتهــای مــردان جوشــن تســت)40(بــزن شمشــیر 

جدول شمارۀ سی-   مشّبه های تیر

مژهقدرغمزهمژگانطعنه  مشّبه ها
وصف 
راستی 

تو

نظرهای 
خلق در 
معشوق

تعداد کل:10نظرصبرجور

بسامد کل:242111111115بسامد

97،116188،11818881153204207218220233صفحه

جدول شمارۀ سی و یک-   مشّبه های تیغ
تعداد کل: 8عشقفنابرهانقضاسخنمحبتمژگانزبان  مشّبه ها

بسامد کل: 2211111110بسامد

113،95118417781189220234صفحه

جدول شمارۀ سی و دو-   مشّبه های لشکر
تعداد کل: 7سیف َفْرغانیشعرشکوفهنجومُحسنعالم علم دهنده به دنیاعمر  مشّبه ها

بسامد کل: 11111118بسامد

615363794112127صفحه

جدول شمارۀ سی و سه-   مشّبه های کمان
تعداد کل: 2معقولابرو  مشّبه ها

بسامد کل: 415بسامد

188،153،141،63233صفحه

جدول شمارۀ سی و چهار-   مشّبه های سپر
تعداد کل: 3کمان هاللسایهآسمان  مشّبه ها

بسامد کل: 1113بسامد

8184193صفحه

جدول شمارۀ سی و پنج-   مشّبه های زنجیر
تعداد کل: 3ادبریاضتدرهم بودن امور دنیا و دین  مشّبه ها

بسامد کل: 1113بسامد

121204327صفحه
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جدول شمارۀ سی و شش-   مشّبه های لوا
تعداد کل: 2قرآناندیشه  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

33194صفحه

سایر مشّبهٌ به های این بخش تنها یک بار بکار رفته اند که در جدول زیر می آید.

جدول شمارۀ سی هفت - سایر مشّبهٌ به های مربوط به سپاه و ابزار جنگی

891011121314151617ردیف

سپاهخدنگناوکَعلمفالخنمغفرسلسلهرایتسوفارجوشنمشّبهٌ به

همتمشّبه
 مردان

سیف
اخترانمژهغمزههمتخاطرآفتابزلفکالم َفْرغانی

406372798190139141188192صفحه

181920
سناننیزهرمح
معقولتیغ پادشاهان ظالمجدل
232217232

5-4-آالت بزم، بازی و موسیقی
    معموالً می، وسایل عیش و نوش، بازی، موسیقی و انواع و اقسام آالت طرب و شادی 
الزمۀ دربار شاهان خوشگذران  بوده است. شاعرانی که به دربار راه مییافتند به سبب مالزمت 

با شاهان با این لوازم آشنا میشدند و از آنها در ساخت تصاویر شعری بهره میجسته اند.
افرادی  دربارها  در  و  بوده  و سلجوقی  غزنوی  دورۀ  مرسوم  بازیهای  از  یکی  بازی چوگان، 
تصّدی امور مربوط به چوگان سالطین را بر عهده داشته اند)اصطالحات دیوانی، انوری: 28(. 
شراب از لوازم بزم شاهانه بوده و از تاریخ بیهقی برمی آید شرابداری از مشاغل رسمِی نسبتاً 
مهم بوده و مأموری که متصّدی شراب در آبدارخانۀ سلطنتی بوده شغل او شرابداری بوده 
است)همان،214(. بیشترین بسامد مشّبهّ به های این بخش مربوط به آالت موسیقی و آالت 
بازی)17( و بعد از آن آالت بزم)10( قرار دارند. در این بخش 14 مشّبهٌ به چون چنگ، شراب، 
جام، گوی، چوگان، رقعه، بربط، نطع، می، بیدق، خمر، کوس، نی وجود دارند که 44 تشبیه 
به چنگ)12(، شراب)7(، گوی و جام هر  آنها حاصل شد. پرکاربردترین   مشّبه ها مربوط  از 
کدام)4(، چوگان)3(، رقعه، صولجان و بربط هرکدام دو بار بوده است. پرکاربردترین   مشّبه ها 
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عبارتند از: عشق)4(، سیف َفْرغانی و معشوق هر کدام)3(، شوق، چرخ و ارجعی هر کدام دو 
بار. برخی از این   مشّبه ها در وصف و مدح معشوق و رابطۀ عاشق و معشوقی بکار رفته است. 

  مشّبه هایی چون عشق، شوق، زلف، معشوق، وصال، محّبت و سیف َفْرغانی از این دسته اند:
چو تو به رقص درآیی کند فغان گوهر)171( چــو چنــگ وقــت ســماع از میــان زیورهــا

سیف از این آالت موسیقی به جای آن که در شادی و طرب سود بجوید از آنها برای توصیف 
غم و اندوهش بهره جسته است. او در توصیف معشوقش خود را همانند چنگی دانسته است 

که بدست او گرفتار است:
اوتــار)70(در دســت غــم تــو مــن چــو چنگــم همچــو  حیــات  اســباب  و 

بخشی از مشّبهٌ به ها را در توصیف پدیده های طبیعی بکار برده است چنانکه چرخ به گوی 
و چوگان، فلک به رقعه تشبیه شده است. در بعضی موارد به شرح امور انتزاعی و ذهنی چون 

امانی، شوق، همت، معنی، غم، نیاز، محّبت و شریعت پرداخته است.
جدول شمارۀ سی و هشت-   مشّبه های چنگ

رگ درویشعشقمعشوق  مشّبه ها
جان

سر در
 پیش 
بودن

سیف 
حیلتلهوشوقجفاَفْرغانی

تعداد 
کل: 
10

بسامد 2211111111بسامد
کل:12

171،78101،351334357085101109178صفحه

جدول شمارۀ سی و نه-   مشّبه های شراب
تعداد کل: 6غمشوقعلمحقیقتمعنیعشق  مشّبه ها

بسامد کل:2111117بسامد

49،3820607287234صفحه

جدول شمارۀ چهل-   مشّبه های گوی
تعداد کل: 4همتسیف َفْرغانیزمینچرخ  مشّبه ها

بسامد کل:11114بسامد

381150242صفحه

جدول شمارۀ چهل و یک-   مشّبه های جام
تعداد کل: 4امانیوصلمالهیوصال  مشّبه ها
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بسامد کل:11114بسامد

20236065صفحه

جدول شمارۀ چهل و دو-   مشّبه های چوگان
تعداد کل: 3چرخشوقزلف  مشّبه ها

بسامد کل:1113بسامد

81161242صفحه

جدول شمارۀ چهل و سه-   مشّبه های رقعه
تعداد کل: 2نیازفلک  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

7988صفحه

جدول شمارۀ چهل و چهار-   مشّبه های بربط
تعداد کل: 2تومعشوق  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

78109صفحه

جدول شمارۀ چهل و پنج-   مشّبه های می
تعداد کل: 2غفلتموعظه  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

23206صفحه

جدول شمارۀ چهل و شش-   مشّبه های صولجان
تعداد کل: 2ارجعیقضا  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

4150صفحه
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جدول شمارۀ چهل و هفت - سایر مشّبهٌ بههای مربوط به آالت بزم، بازی و 
موسیقی

1011121314ردیف

نیکوسخمربیدقنطعمشّبهٌ به

سیف َفْرغانیشریعتمحبتتخت هستیشهوتمشّبه

5576574185صفحه

5-5- مرکب و لوازم آن
مهمترین وسیله برای ارتباط میان شهرها و کشورها، حیواناتی چون اسب و شتر بوده است 
که در جنگها  نقش اساسی داشته اند. عالوه بر مرکبها لوازم آنها نیز مورد توّجه بوده است. 
در این بخش 10 مشّبهٌ به چون اسب، پیل، سمند، رکاب، جنیبت، بختی، شتر، مرکب، لجام 
و عنان وجود دارند که جمعاً 22 تشبیه از آنها استخراج شد. پرکاربردترین مشّبهٌ به های این 
بار  تنها یک  و سایر مشّبهٌ به ها  است  بوده  بار  دو  و سمند هر کدام  پیل  اسب)10(،  قسمت 
استعمال شده است. بیشترین بسامد   مشّبه های این بخش همت)3( و دولت دو بار تکرار شده 
است. سیف َفْرغانی، هّمت را 3 بار با اسب رابطۀ تشبیهی برقرار کرده است. او با استفاده از 
این عناصر درباری که مهمترین وسیلۀ ارتباط بوده برای این که هّمت را به طور ملموس برای 

مخاطبانش قابل فهم کند به آن تشبیه نموده است:
گر آیــد در رکاب جهد پــای اقتدار تو)12(به اســب همت عالی توانی ره به ســر بردن

او  هّمت را چون اسبی دانسته که به خاطر جو اجازه نداد که سیف چو خر در اصطبل ثنا 
خوانی گرفتار شود:

خوار همچون خر در اصطبل ثنا خوانی مرا)103(اسب هّمت سر کشید و بهر جو جایز نداشت
او در قصیده ای در مذّمت و نکوهش مردان بی معنی میگوید که انسان به صرف پوشیدن خرقه 

از جوانمردان نخواهد شد همانطوری که اگر بر خر زین بگذارند اسب نخواهد شد:
نه همچون اسب گردد خر گرش بر پشت زین باشدبـه خرقه مرد بیمعنـی نگردد از جوانمردان

)211(
سیف در مفاخره و مباهاتش، خودش را به پیل مانند کرده است:

ــل ــون پیـ ــهوتم چـ ــع شـ ــر نطـ شــاه)5(گاه بـ چــو  نخوتــم  نیــل  بــر  گاه 
فنا، دولت،  انتزاعی هستند همانند کامرانی،  و  این بخش عقلی  از   مشّبه های  برخی دیگر 
جهد، وصل، شوق، حکمت و معقول که با این عناصر درباری که همگی حسیاند به توضیح و 

توصیف آنها پرداخته است:
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ــل ــتی نعـ ــو بسـ ــوق را چـ ــب شـ برکنـــد میـــخ و آن چنـــان بـــرود)148(مرکـ

جدول شمارۀ چهل و هشت-   مشّبه های اسب
تعداد کل: 5دلخرطلبدولتهمت  مشّبه ها

بسامد کل:3411110بسامد

123،103،12231،241،185،120126211242صفحه

جدول شمارۀ چهل و نه-   مشّبه های پیل
تعداد کل: 2فناسیف َفْرغانی  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

5218صفحه

جدول شمارۀ پنجاه-   مشّبه های سمند
تعداد کل: 2کامرانیعشق  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

100143صفحه

جدول شمارۀ پنجاه و یک-   مشّبه های شتر
تعداد کل: 2تو)مخاطب(بی خبر  مشّبه ها

بسامد کل:112بسامد

2866صفحه

سایر مشّبهبه های این بخش تنها یک بار استعمال شده اند که در جدول زیر می آید.

جدول شمارۀ پنجاه و دو- سایر مشّبهٌ به های مربوط به مرکب و لوازم آن
5678910ردیف

عنانلجاممرکببختیجنیبترکابمشّبهٌ به

معقولحکمتشوقروزگاروصلجهدمشّبه

122059148232232صفحه
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از  سیف  قصاید  در  درباری  مشّبهٌ به های  جمع  دو-تعداد  و  شصت  شمارۀ  جدول 
پربسامدترین تا کم  بسامدترین آن

درصدتعداد تشبیهمشّبهٌ به هاردیف

12933/78نقد رایج و چیزهای گرانقیمت و نفیس1

7419/89شخصّیتهای درباری و لوازم پادشاهی2

6116/35عناصر و لوازم مربوط به سپاه و ابزارجنگی3

4411/79آالت بزم و بازی و موسیقی4

225/89مرکب و لوازم آن5

123/21پرندگان و حیوانات درباری6

102/68مکانهای درباری7

92/41مشمومات8

82/14اسباب و لوازم مربوط به دیوان اداری و دبیری9

30/80دارو و بهداشت10

10/26انواع پارچه های قیمتی11

373100مجموع

نتیجه گیری
در سراسر قصاید سیف َفْرغانی از 121 مشّبهٌ به درباری373 تشبیه، حاصل شد. بیشترین 
تشبیه از بخش نقد رایج و چیزهای گرانقیمت حاصل شد که 129 مورد)33/78( و کمترین 
تشبیه مربوط به بخش انواع پارچه های قیمتی است که 1 مورد)0/26(بوده است. پرکاربردترین 
مشّبهٌ به های درباری عبارتند از: زر)21(، گوهر و گنج هر کدام)18(، ُدر)16(، تیر)15(، پادشاه 
و چنگ هر کدام)12(، سلطان)11(، تیغ و اسب)10(، لعل)9(، لشکر)8(، دفتر)7(، صدف و 
طاووس هر کدام 6 بار. کثرت زر، گوهر، ُدر و گنج بیان کنندۀ آن است که این عناصر درباری 
بسیار ازرشمند بودند به گونه ای که از دسترس مردم عادی به دور بوده و جلب نظر میکرده 
و بدین طریق سبب برکشیدن   مشّبه ها میشده است. سیف با مشّبهٌ به قرار دادن این عناصر 
درباری در تشبیه سعی داشت تا   مشّبه ها را در نظر مخاطبانش جلوۀ خاصی ببخشد و آنها 
را ارج نهد. پرکاربردترین   مشّبه ها به قرار زیراست: معشوق به انضمام رخ، خط، دل و خاک 
در او)25(، سیف َفْرغانی و نظم و سخنش)21(، تو)14(، دل و عشق)11(، لب و ُحسن)9(، 
هر  دین  و  سخن  ُحسن،  دندان،  سخنش(،  و  ضمیر  و  سعدی)مهر   ،)6( شکوفه  مژگان)8(، 
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کدام)5(، وصل، زلف، همت، دولت و ابرو هرکدام)4(، غمزه، جان، دهان هر کدام 3 بار تکرار 
شده است. با نگاهی به بسامد   مشّبه ها به روشنی معلوم میشود که بخش وسیعی از   مشّبه ها 
مربوط به معشوق و توصیف خط و خال و روی و ... اوست. عالقه ای که سیف به سعدی داشته 
با استفاده از این عناصر درباری و تشبیه او و سخن و ضمیرش به گوهر، سلطان، اسکندر، خاتم 

و جام جم  به روشنی هویدا میگردد.  
کثرت سیف َفْرغانی)مشّبه( در یک طرف تشبیه ناظر برآن است که او به  عنوان یک منتقد 
اجتماعی سعی داشت تا با این عناصر درباری که ارزشمند و چشمگیر بوده اند خود را برای 
تا به دندان  با مباهات به خود همچو مبارزی  او  ثابت کند.  امیران و حاکمان فاسد زمانش 
مسلح با شمشیر نقد و پتک انتقاد به جنگ آنان رفته است. سیف برخالف شاعران دورۀ اول 
زبان فارسی و معاصرانش که از این عناصر درباری در مدح و ستایش امیران و سالطین عصر 
استفاده میکردند_ جزء یک مورد که به مدح غازان خان پرداخته-  هیچ امیر، وزیر یا عوامل 
او چون  است.  پرداخته  نیز  آنها  نکوهش  و  مذّمت  به  بلکه  نگفته  مدح  تنها  نه  را  حکومتی 
فرماندهی ضمن حضور در میدان نقد و انتقاد، سعی داشت تا برخی از مفاهیم انتزاعی و عقلی 
که برای مخاطبانش سخت و ناهموار بوده با استفاده از عناصر درباری که همگی حسی هستند 
برای آنان قابل لمس و هموار نماید. کثرت مشّبه»تو« مبین این امر است که بسیاری از قصاید 
جنبۀ وعظ و اندرز دارد. از بررسی   مشّبه ها به روشنی معلوم میشود که او در بسیاری از موارد 
با این عناصر درباری به رسم معمول زمان در تعّزل برخی از قصاید به مدح و ستایش معشوق 
و توصیف رابطۀ عشق و عاشقی پرداخته است. بریدن سیف َفْرغانی از دربار او را شخصیتی 
بلند نظر و پاکیزه سرشت ساخته است. او سعی دارد که با می پند و ُدر نصیحت افراد جامعۀ 
بررسی  با  بخشد.  رهایی  تباهی  و  فساد  منجالب  از  و  بکشاند  هدایت  شاهراه  به  را  خویش 
تشبیهات درباری در قصاید سیف به روحیۀ او  میتوان پی برد و به روشنی دریافت که او به 
چه کسانی ارادت میورزیده و جزئیات رفتار ممدوحان با او چگونه بوده و دوستان و دشمنانش 
را به خوبی میتوان شناخت. شاعر خواه ناخواه در صورخیال و حوزۀ مفاهیم تشبیهی، پیرو 
سّنتهای شعر فارسی بوده و با وجود مخالفت با شعر درباری از عناصر درباری متعددی در 

تشبیهات خود بهره برده است.
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