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   :چكيده
تـشبيه  . پـردازد  آن در مثنوي موالنـا مي      بندي انواع ساختار     حاضر به بررسي تشبيه و طبقه      مقالة

شود، بررسي   حوزة علم بالغت و بيان محسوب مي       عالوه بر اينكه از موضوعات محوري و مهم       
از نظـر شـكل و چـه از جهـت           چه  آنو تحليل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشكيل دهندة           

ـ . و زبـان خـاص يـك شـاعر باشـد           و معـرّف سـبك       تواند مبـين  محتوا مي  رو، از جنبـة  از اين
  . شناختي نيز از اهميت بسيار برخوردار است سبك

از ابزار تـشبيه و     است،) didactic(كار رفته در مثنوي موالنا سبك تعليمي        كه سبك ب  از آنجا 
  .ده شده استهاي مختلف شاعر به مخاطب بسيار استفادر آموزش و انتقال مفاهيم و پيامتمثيل 

دهنـدة آن اسـت كـه         نكتة مهم ديگر آنكه مقايسة بسامد اشكال مختلف تشبيه در مثنوي، نشان           
موالنا بيشتر از چه ساختارها و عناصري در سبك تعليمي بـراي اداي مقاصـد خـويش سـود                   

  .جسته است
  

  : كلمات كليدي
  .تشبيه، ساختار، سبك، مثنوي، موالنا
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   : مقدمه
 متفاوت و متمـايز از يكـديگر اسـت؛ از راه      همانندى ميان دو چيز كامالً    تشبيه برقرار كردن    

استعمال خصوصيت يا خصوصياتى كه ميان آن دو مشترك است و وجه يا وجـوه تـشابهى                 
 كشف حقيقت و شناخت چيزى است از  ، هدف از ايجاد اين رابطه     .كه ميان آنها وجود دارد    

ست كه همـواره    اشد و بديهي  يبملموستر م تر و   نچيز ديگرى كه وجودش براى ذهن روش      راه  
  . آورد دنبال مىلذتى معنوى بذر استفاده از معلوم براى انسان،كشف مجهول از رهگ

شـبيه اصـل باشـند     تصاويرى كه ةمشاهد« : در اين باره ارسطو در كتاب فن شعر گفته است        
احوال اصـل    به   ود؛ زيرا ما از مشاهدة اين تصاوير، اطالع و معرفت         يشموجب خوشايندى م  

يابيم، مثـل اينكـه       ها بدان داللت هست درمى    كنيم و آنچه را در آن صورت      يآن صورتها پيدا م   
گوييم اين تصوير صورت فالنست و اگر خود موضـوع تـصوير را پـيش از آن هـم هرگـز           

كنـد؛ بلكـه از آن      يآن جهت كه موضـوع خـود را تقليـد م          نديده باشيم باز آن صورت نه از        
كار رفته و يا از آن جهت كه داراى رنگ دلپذير هست و يـا               ال صنعت ب  در آن كم  لحاظ كه   

  )1( )26: 1369ارسطو، (».شوديه اينها سبب خوشايندى خاطر ما ماز جهاتى نظير و مشاب
ها و درصدهاي ذكـر شـده در ايـن مقالـه، از دفتـر اول و دوم مثنـوي                      ست نمونه الزم بذكر 

  .انتخاب شده است
  مثنوي موالناساختار مختلف تشبيه در  
ترين هبنـدى كوتـا      در اين تقسيم   : تقسيم تشبيه بر حسب فشردگى يا گستردگى ساختار آن         -1

 و هر تشبيه ديگرى كه بيـرون        »تشبيه فشرده « يعنى اضافة تشبيهى را      ،شكل و ساختار تشبيه   
تـشبيه فـشرده در اسـتعمال       . ايـم    ناميـده  »تشبيه گسترده «از محدوده اين ساختار قرار گيرد،       

   :گردد، ماننديجمل است كه وجه شبه در آن حذف موالنا گاه مصداق تشبيه مم
  ندر نى فتاد اآتش عشقست ك -1/10

  سوز و گداز و اثربخشى است كه در آتش محسوس است و در             ،   آتش و عشق   كه وجه شبه
 ساختن و توليد چيزهاى ارزنـده       ،هاى ديگر، زرادخانه اوليا، كه وجه شبه      مثال.  معقول ،عشق

   :گرانبها استو 
  .  تيغ در زرادخانه اولياست-1/716
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 همانگونـه كـه در      ،هاى متصف به معنويات و حاالت روحـانى اسـت         وجود اوليا، مربى جان   

  . شوديهاى مؤثر و كارى ساخته مزرادخانه تيغها و سالح
  :يا رسنهاى سببها

ــان  -1/849 ــن رســنهاى ســببها در جه اي
  

 مــدانهــان و هــان زيــن چــرخ ســرگردان   
  

مقصود هستندست كه هردو وسيله رسيدن ب ا رسن يا ريسمان و سبب يا علت اينكه وجه شبه .  
  :يا بوجهل تن

1/782-ه از بوجهل تن  اى برادر وار  
 گرايش به تمايالت نفسانى و كفر و عصيان در برابـر امـر حـق                ، تن و بوجهل   ،شبه كه وجه 
ى نيست و گاه نيز وجه  قاعدة ثابت تابع  مثنوى  شبه در تشبيهات فشردة      البته حذف وجه  . است

   :شبه در تشبيه فشرده مثال براى ذكر وجه. گردد هرچند كه غلبه با نوع اول استيشبه ذكر م
  آمد بحر بخشايش به جوش  اندر- 1/61

   :يا.  وجه شبه بخشايش و آب دريا است،به جوش آمدن يا فوران كردن و زياده شدن
   باران شده   چند باران عطا- 1/506

  . باران شدن يا كثرت و فراوانى وجه شبه عطا و باران است كه ذكر شده است
صداق تـشبيه   اما در تشبيهات فشرده هميشه ادات تشبيه محذوف است و از ايـن جهـت مـ                

  . هايى كه ذكر گرديدلند مثا مان،باشديمؤكد يا مضمراالدات م
اختار و حـذف وجـه شـبه و ادات       حال تشبيه فشرده به جهت كوتاهى و فشردگى سـ         به هر 

ـ  از اينـ  . تشبيه گسترده برخوردارسـت   تشبيه در آن از بالغت و تأثير بيشترى نسبت به            ه رو ب
شود؛ چرا كه همواره ذهن شنونده و مخاطبش را براى دست           ياين ساختار تشبيه بليغ گفته م     

ت  و قـدر   دارديـ  تشبيه يا وجه شبه آن دو به جـستجو و كوشـش وام             يافتن به رابطة طرفين   
  ) 83-69: 1373ميرصادقي، (.نمايديتخيل او را در اين جهت فعال م

ست كـه در    رسـد اينـ   ية ساختار تشبيه فـشرده و گـسترده بنظـر م          نكته ديگرى كه در مقايس    
بـه هـردو يـك نقـش ايفـا            ه و مـشبه   تشبيهات فشرده به جهت كوتاهى ساختار نحوى، مشب       

كـه  يگـردد درحال يبيه در اضافه تشبيهى يكى مين تش نقش نحوى طرف ،كنند، به تعبير ديگر   يم
  :مثالً. اى بر عهده دارند به نقش نحوى جداگانه در تشبيه گسترده هريك از مشبه و مشبه
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   اندر آمد بحر بخشايش به جوش   -1/61

  :يا 
   چند باران عطا باران شده -1/506

دو   و بـاران هـر     بحر بخشايش و باران عطا كه در يكى بخشايش و بحر و در ديگرى عطـا               
  : اما در ابيات؛نقش نحوى واحدى دارند و فاعل جمله هستند

  ست اين بانگ ناى و نيست باد  اآتش -1/9
  نام احمد چون حصارى شد حصين  -1/738

 ايـن   به   مسندعليه و آتش و حصارى حصين كه مشبه        ،بانگ ناى و نام احمد كه مشبه هستند       
  . مستقلى دارند نحوى هريك نقش كه ذكر شد مانگونهه و باشنديدو تشبيه هستند مسند جمله م

 حسى بودن يعنى قابل درك      :تقسيم تشبيهات برحسب حسى يا عقلى بودن طرفين تشبيه         - 2 
   .و دريافت بودن با حواس پنجگانة ظاهر و عقلى بودن به معناى مطلق غير حسى است

 وجـدانيات و عقليـات   ،يات آمده است كه تشبيه عقلى سه دسته وهمغهمعالم البالدر كتاب   
مراد از وهمى در اين مقام چيزى       «: خوانيمي در توضيح اين موارد م     .گيردي را نيز دربرم   صرف

نحـوى باشـد كـه اگـر        ت كه نه خودش و نه تمام موادش درخارج موجود باشد لـيكن ب             اس
 مانند پر و بال سيمرغ و صداى       ؛اجزايش به تمامى موجود شود خود آن هم محسوس گردد         

ل، اما وجدانيات امورى هستند كه به قواى باطنه ادراك شوند مانند لـذت، الـم، سـيرى،                  غو
ك آنهـا عقـل اسـت       معانى كلـى كـه مـدر      : گرسنگى، تشنگى، اما عقليات صرفه عبارتند از      

كند مانند حقيقت انـسان،     ي بدون واسطه قواى نفسانى ادراك م       يعنى عقل آنها را    ؛لباالستقال
  ) 246 ،245، 244: 1372ي،رجاي( »...حقيقت نور 

به، چهار نوع تشبيه خـواهيم داشـت، در    با در نظر گرفتن حسى يا عقلى بودن مشبه يا مشبه    
  .كنيمي ترتيب ذكر ماينجا اين چهار قسم را بر مبناى درصد بسامد هريك از آنها به

نا ال مو  غالباً ،س است وبه محس  ل و مشبه  و در اين نوع كه مشبه معق      : معقول به محسوس   -1 
قـى، مفهـومى    كوشيده است تا امرى معقول اعم از حالت عـاطفى، خـوى و خـصلت اخال               

بوط به عالم غيب و مجردات را از راه مانند كردن آن به امر محسوسى كه                مرمعقول يا امور    
از جهت يا جهاتى مشابه آن امر معقول است به ذهـن شـنونده و فهـم و ادراك او نزديـك                      

  : لسفه استفاده از تشبيه و تمثيل گفته استنمايد، او خود در بيان ف
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 گرچه آن معنى است وين نقـش اى پـسر         

  
 تـــا بـــه فهـــم تـــو كنـــد نزديكتـــر       

ــوي،( ــاني،175: 1369مولـ  )757: 78-1372 و زمـ
  

  : گويد و در جاى ديگر مى
 گـــوهر معقـــول را محـــسوس كـــرد   

  
 پيـــر بينـــا بهـــر كـــم عقلـــى مــــرد       

  )3570يت ب:78-1372زماني،(                        
 همـين پيونـد     ،ترين جنبه باشـد    هاى هنرى تشبيه كه شايد بزرگترين و برجسته        يكى از جنبه  
 كه تصور آنگاه جنبـه هنـرى        اند گفته«: گويديكروچه م . ت به محسوسات است   دادن معقوال 

  ) 79: 1344كروچه،(».كند كه معقولى را به محسوسى پيوند دهديپيدا م
ى تشبيه است كه از     از همه مهمتر جنبه تخييلى تصوير     «: خوانيميباره در صور خيال م     در اين 

از نظر حس و تجربه عقلـى دور  كه توان بسيارى از امور متباين و متضاد را     يرهگذر تشبيه م  
 در يك موضوع جمع كرد و حاصل آن به گفته عبـدالقاهر جرجـانى               ،از يكديگر قرار دارند   

... تلف و مختلف را احساس كند   ؤن، دو چيز م   ست كه خواننده دو چيز همانند و متباي        ا اين
    )73-72 :1375شفيعي كدكني، (» .كندييان دو امر متباين وحدت برقرار مست كه م اتشبيه چيزي

   تركش عمر -1/421 غرقاب فنا، 1/57مثال براى تشبيه معقول به محسوس از مثنوى، 
  چون به خويش آمد ز غرقاب فنا  -
  فت تركش عمرش تهى شد عمر ر -

  : برگ روح -2/1596  درياى جود،2/168مثالهاى ديگر، 
    دنبو  عالم    كين    ايشانند    پير  -
 چونكه برگ روح خود زرد و سـياه        -

  

ــود       ــاى جـ ــود در دريـ ــشان بـ ــان ايـ  جـ
 مـــى ببينـــى چـــون نـــدانى خـــشم شـــاه 

  

س سـت كـه تـشبيه معقـول بـه محـسو       انكته قابل ذكر درباره اين نوع تشبيه در مثنوى اين   
 بندى آنها حسى يا عقلى بودن طرفين تـشبيه  ك تقسيمنسبت به سه دسته تشبيه ديگر كه مال      

  .  بيشترين بسامد را داراست،ستا
 هـردو بـا يكـى از حـواس          ،به  در اين نوع تشبيه، مشبه و مشبه       : محسوس به محسوس   -2 

بهى كه  ه مشبهوسيلب،  ين تشبيه آن است كه نقش مشبه ا هدف از.ظاهر قابل درك و دريافتند    
 به خواننده يا مخاطب شناسـانده  ،شبه مورد نظر شاعر اوضح و اعرف از مشبه است   در وجه 

  :مثال از مثنوى. شود
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   سايه خواب آرد ترا همچون سمر -1/118 

خبرى و غفلت در انسان كه وجه شـبه اسـت از             به است در ايجاد بى     در اينجا سمر كه مشبه    
   :مثال ديگر. كنديتر اداى مقصود موشنتر و صريحاى ر گونه باستسايه كه مشبه 

         رحم ديدم كنـون    جهان را چون   من - 1/793

 چون در ايـن آتـش بديـدم ايـن سـكون             
  

بـودن گويـاتر از    حس به رحم تشبيه شده و رحم در تنگى و محدود   جهانِ ،در مصراع اول  
چكى و محدوديت جهـان      كو ه از اينرو خواننده از كوچكى و محدوديت آن ب         .باشديجهان م 

  . بردپي ميحس و ماده 
ست، در اين نوع     ا به معقول   محسوس و مشبه   ، مشبه ، در اين تشبيه   : محسوس به معقول   -3

تر از مشبه كـه  تر و روشنحبه و مقصود مورد نظر شاعر را صري    ش  وجه ،لوبه معق  تشبيه، مشبه 
 هـدف شـاعر از      ،نـه مـوارد   گورسد كه در اين   يوه بر اين بنظر م    نمايد، عال يحسى است بيان م   

ن و مرتبـه آن امـر       أردن يك امر حسى به امرى عقلى نـوعى ارتقـا بخـشيدن بـه شـ                كمانند  
و، آن محـسوس بـا آن معقـول رقابـت            چرا كه در خصوصيت مورد نظـر ا        ،محسوس است 

 نوعى اغراق در بيان مقصود      به عقلى براى مشبه حسى     ست كه مشبه   ا كند و گاه نيز ممكن    يم
  :مثال اول . اشته باشدهمراه درا ب

 هين كه اسـرافيل وقتنـد اوليـا - 1/1930
ل از دور ماننــــــد هــــــال رســــــيديم

  

 مــــرده را زيــــشان حياتــــست و حيــــا  
ــال    ــكل خي ــر ش ــست ب ــود و ه ــست ب  ني

  

در مصراع دوم تشبيه پير به خيال با نوعى اغراق در بيان شدت نحيفى و بـه چـشم نيامـدن                     
تى كـه در تجديـد حيـات روحـانى          ول وجود اوليا از جهت اهمي     در مثال ا  . ست ا پير همراه 

  . ها دارند به اسرافيل مانند شده است كه خود سمبل و نشانه حيات نو استنانسا
   :مثال. به هردو عقلى هستند  در اين نوع تشبيه مشبه و مشبه: معقول به معقول-4
    وش باشد خيال اندر روان  نيست -1/70

شبه و مقصود شـاعر را كـه پنهـان بـودن و محـسوس                 وجه ،نى نيستى به يع  درين مثال مشبه  
كند و ذهـن بـا در نظـر گـرفتن ايـن خـصوصيت               يست بهتر تداعى م    ا نبودن به حس ظاهر   

  . نمايديى خيال، كه مشبه است نيز اثبات مبه آن را برا نيستى از راه پيوند مشبه و مشبه
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گيريم كه تشبيه   يلى بودن تشبيه نتيجه م     حسى يا عق   از مقايسه اين چهار نوع تشبيه در حوزه       

معقول به محسوس بيشترين و معقول به معقول كمترين بسامد را در ميان كل تـشبيهات دو                 
  .  داشته است) مورد708(دفتر مثنوى 

  
   :به آنها تقسيم تشبيهات برحسب نوع مشبه و  مشبه

  : ست اباشد كه به ترتيب از اين قراري رديف م5 شامل 3جدول شماره 
  :مانند تقوى القلوب :ست ابه آنها كلمه يا بخشى از يك آيه قرآن  تشبيهاتى كه مشبه يا مشبه-1
   كو نهد گلگونه از تقوى القلوب -1/3706

   :ست، يا طيور الصافات در اكه مشبه بخشى از آيه قرآن
   برپرم همچون طيور الصافات -2/3563
 ماننـد رايـت عـين اليقـين در          :ح عرفـانى اسـت    البه آنها يك اصـط      تشبيهاتى كه مشبه يا مشبه     -2
به   كه مشبه  2/3217ح عرفانى است يا رجا و خوف در          كه مشبه عين اليقين، اصطال     1/3493

  : واقع شده است
 اش  شيخ واقف گشت از انديشه     -2/3216
         چون رجا و خوف در دلها روان      - 2/3217

 اش شــيخ چــون شــير اســت و دلهــا بيــشه  
ــان بـــر ــاننيـــست پنهـ ــرار جهـ   وى اسـ

  

 تكـرار  1/2059 و 1/1897مانند باغ دل كه دو بار در      :به آنها تكرارى است     تشبيهاتى كه مشبه   -3
 خورشيد جان 1/119گاه تشبيه تكرارى است با الفاظ متفاوت مانند شمس جان     . شده است 

 و بسامد اين نوع تشبيه در كل تشبيهات      درصد 30 تعداد اين تشبيهات در دو دفتر        .1/1026
  .  درصدست24.4دو دفتر 

ماننـد حلـم، كـه      : به  يعنى يك مشبه با چندين مشبه      ،به متعدد هستند    تشبيهاتى كه داراى مشبه    -4
 1/3763 آفتـاب    1/3746 تيـغ    1/852 بار به چهار چيز مختلف تشبيه شده است، آب           چهار
بـه در نظـر    ب وجه شبهى كـه ميـان مـشبه و مـشبه    نا برحس ين موارد موال   ا  در 2/2491سپر  

به يك مشبه را بمقتضاى      غ آن را به مخاطب دارد مشبه      گرفته و مقصود و پيامى كه قصد ابال       
  .دهديحال و سخن تغيير م

 آب حلم و آتش خشم اى پـسر - 1/852
  

ــصر       ــشايى ب ــو بگ ــى چ ــق بين ــم ز ح  ه
  

   تيغ حلمت جان ما را چاك كرد  -1/3746
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 از آن جهت كه در تقابل با خشم مطرح          ؛ست ا يمت حلم مراد   لطافت و مال   ،ر آب حلم  كه د 
  . ثير و نفوذ معنوى حلم در جان انسان مورد نظر بوده استأ كارايى و ت،شده و در تيغ حلم

هاى متعدد براى يـك مـشبه نمايـانگر قـدرت و تـسلط               به همانگونه كه اشاره شد ذكر مشبه     
  . ست اغت در سخنت بالنا در سخنورى و رعايموال

ت و سـ اتشبيه  560 تعداد آنها    : مورد ذكر شده هستند    چهار ساير تشبيهات كه خارج از محدوده        -5
ست حاصل شده   مورد 708 مورد ذكر شده از كل تشبيهات كه         4اين رقم از تفاضل مجموع      

  . باشدي درصد م79/9و بسامد آنها 
 دسـته   نـه ين اساس تشبيهات به      ا  بر :به آنها  در مشبه كار رفته   تقسيم تشبيهات بر مبناى عناصر ب      -4

  :اند تقسيم شده
  ، هاي طبيعي پديده -1
  ، مصنوعات انسان -2
  ، انسان، متعلقات و ملزومات احوال او -3
  ، حيوانات و متعلقات آنها -4
  ، بنا و متعلقات بنا -5
  ،  وهمي–امور عقلي  -6
  ، عناصر ديني و اساطيري -7
  ،  و اساطيريعناصر فرهنگي -8
 .هاي ديني و تاريخيشخصيت -9

ع و معرفت شاعر در      نشانگر وسعت قلمرو اطال    ،به تشبيهات  كار رفته در مشبه   تنوع عناصر ب  
نـا بـه   توان گفت كـه موال يصر م با توجه به بسامد هريك از اين عنا       . هاى مختلف است   زمينه

 دسته  نهاز مقايسه اين    . تترتيب از چه عنصرى بيشتر و از كدام عنصر كمتر سود جسته اس            
هاى طبيعى بيشترين بسامد و شخصيتهاى دينى و تاريخى كمتـرين            آيد كه پديده   چنين برمى 

براى مشاهده بسامد سـاير     (. اند  تشبيه را به خود اختصاص داده      371بسامد يعنى از مجموع     
   .) رجوع شود6عناصر به جدول شماره 

 در شمارش تشبيهات فشرده و گسترده       .رسدينظر م زم ب  ذكر چند نكته ال    مطلبدر پايان اين    
يـن   ا ترتيب رعايت شـده در    . گرفته شده است  نظريك يك تشبيهات موجود در هر بيت در       

باشد، در هر تشبيه نوع آن از نظر عقلى يا حـسى بـودن ذكـر                ي بر مبناى شماره ابيات م     مقاله
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به حق ،  شبيهاتى كه مشبهبه و وجه شبه آن توضيح داده شده است، در ت شده و مشبه و مشبه

    . به ذكر عقلى يا حسى بودن طرفين تشبيه اكتفا شد،گردد تعالى باز مى
تهيـه   1 جـدول شـماره       يعني تشبيهات فشرده و گسترده جدول مربوط به اين بخش،        براي  

 حسى يا عقلـى بـودن       بندى تشبيهات برحسب    مربوط به تقسيم   2 جدول شماره    .شده است 
 تشبيهات تكرارى    و به قرآنى و عرفانى با ذكر موارد       ات با مشبه يا مشبه    تشبيهطرفين تشبيه،   

   .شوديتى كه در آن تكرار شده است ذكر مكه در اين بخش هر تشبيه با شماره ابيا
 نوشته شده سپس در ين بخش در هر مورد ابتدا مشبه در باال  ا به متعدد، در   تشبيهاتى با مشبه  

 ،4 ،3شود، جـدول شـماره      يماره بيت مربوط به خود، ذكر م      ا ش ها ب  به زير آن هريك از مشبه    
به، به ترتيب بسامد عناصر ذكر خواهنـد         ، در بخش تقسيم تشبيهات بر مبناى عناصر مشبه        5

كار رفته است خواهد آمـد،      ر شماره ابياتى كه در آنها ب      گونه كه پس از نام هر عنص       بدين .شد
  .خواهد بود مقاله  اينخش ب پايان6سر انجام جدول شماره 

  
  تقسيم تشبيهات بر حسب فشردگي و گستردگي آنها: 1جدول 

  
  جمع  دفتر دوم  دفتر اول  ها  تقسيم تشبيه

  تعداد  تشبيهات فشرده
  درصد سطري
  درصد ستوني
  درصد كل

142  
08/51  
14/42  
06/20  

136  
92/48  
66/36  
21/19  

278  
100  
  

27/39  
  تعداد  تشبيهات گسترده

  درصد سطري
  درصد ستوني

  صد كلدر

195  
35/45  
86/57  
54/27  

235  
65/54  
34/63  
19/33  

430  
100  
  

73/60  
  تعداد  جمع

  درصد ستوني
  درصد كل

337  
100  

6/47  

371  
100  

4/52  

708  
  
100  
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  تقسيم تشبيهات برحسب حسي يا عقلي بودن طرفين تشبيه: 2جدول 
  

  جمع  دفتر دوم  دفتر اول  ها  تقسيم تشبيه
معقول به 

  عقولم
  تعداد

  رصد سطريد
  درصد ستوني
  درصد كل

16  
00/64  
75/4  
26/2  

9  
00/36  
43/2  
27/1  

25  
100  
  
53/3  

معقول به 
  محسوس

  تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني
  درصد كل

197  
13/50  
46/58  
82/27  

196  
87/49  
83/52  
68/27  

393  
100  
  

51/55  
محسوس به 
  محسوس

  تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني
  درصد كل

111  
37/42  
94/32  
67/15  

151  
63/57  
70/40  
33/21  

262  
100  
  

01/37  
محسوس به 

  معقول
  تعداد

  درصد سطري
  درصد ستوني
  درصد كل

13  
43/46  
85/3  
84/1  

15  
57/53  
04/4  
11/2  

28  
100  
  
95/3  

  تعداد  جمع
  درصد ستوني
  درصد كل

337  
100  

6/47  

371  
100  

52/4  

708  
  
100  

  
  به آنها تقسيم تشبيهات برحسب نوع مشبه يا مشبه: 3جدول

  درصد  تعداد  تقسيم تشبيهات
55/1  11  به قرآني تشبيهات داراي مشبه يا مشبه  
85/0  6  به عرفاني تشبيهات داراي مشبه يا مشبه  

24/4  30  به تكراري تشبيهات داراي مشبه  
27/14  101  به متعدد تشبيهات داراي مشبه  

  09/79  560  ساير تشبيهات
  100  708  جمع

  
  ت تكراري مورد مشاهده در دو دفترتشبيها: 4جدول

  تعداد  عنوان  تعداد  عنوان
  2  باغ دل  4  بحر معني
  2  پيغمبر به مردمك چشم  2  شمع جان

  2  دانش و علم به قطره  2  اولياء حق به پروانه
  4  درياي جود  2  دليل به عصا
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  4  آب رحمت  2  درياي كرم
  3  جهان ماده به زندان  2  باران عطا

نجير به ز) شهرت(ناموس 
  آهنين

  4  دل به آيينه  2

  3  تيغ علم  2  شهوت به آتش
  3  جان و روح به عيسي  2  حرص و آز به باد
  3  جان به بحر  2  سخن به شكر
  2  حرص به كوه  3  خشم به آتش
  2  دل به كوه  2  گردن به دوك
  2  دل به حوض  2  دل به سنگ
  2  عالم غيب به باغ  2  عقل به دريا
  2  نفس به دزد  2  نفس به موش

  
  به آنها متعدد است تشبيهاتي كه مشبه: 5جدول 

  تعداد  عنوان تعداد  عنوان  تعداد  عنوان تعداد  عنوان
  8  شهوت  6  حرص و آز  5  خشم  4  حلم

  22  جان  17  نفس  2  مردن  4 اجل، مرگ
  4  عمر  6  دنيا  3  عطا  16  تن
  3  كرم  4  مكر  6  انديشه  11  عقل
  5  چشم  4  عشق  3  روح  15  دل
  2  پير  3  فنا  2  عاشق  3  ني

دشمنان مدعي   3  شيخ  25  اولياي حق
  اولياي حق

  3  كافر  3
عالم   8  سخن

  غيب
لذت انعام   14  انسان  3

نعمت (
  )هستي

3  

مصطفي، احمد، 
  حضرت رسول

  2  سبب  4  آتش  3  ستم  5
هاي  گفته  11  علم  3  مرد و زن

  رنگ رنگ
  2  قهر  2

  2  هجر  3  زبان  2  ابر  4  قضا
  2  جود  2  چنگ  3  غفلت  2  غم
  2  قالب  2  كاف و نون كن  2  درويش نان  3  اميد
هاي  علم  4  تقوي

  اهل حس
هاي  نكته  4  حكمت  2

 دقيق و معنوي
2  

آشنايي 
  معرفت

اصحاب   2
  پيامبر

صحابي بيماري كه   2
رسول به عيادت 

  او رفت

  7  رحمت  3

حضرت   6  لطف
  علي

حكم، قضا،   2  وصال، وصل  5
  حكم الهي

2  
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  11  ابليس، شيطان  2  انبياء  2  صبر  2  جفا
  5  حس  3  بدن  2  نيستي  3  دانش
بانگ   2  باطن

  آب
قدرت، زور،   2  جواني  8

  قوت
3  

خلق،   2  خوي بد
  خاليق

وحدت،   2  عارف حق  4
وحدانيت 
  خداوند

2  

  2  ماه  3  خورشيد  3  هدهد  2  جهل
انسان   2  دين

  طالب
عاشق   2

  شوريده
  2  آفتاب  5

 پرست نفس
  دنياطلب

  2  عهد  2  نور  4  فلك  2

حضرت   4  معني
  آدم

  4  صورت  4  الم  2

  5  فكر  2  حاجت  2 ناطقه، نطق
  

  
  به آنها كار رفته در مشبهاساس عناصر بتقسيم تشبيهات بر: 6جدول

  درصد  تعداد  تقسيم تشبيهات
  22/27  101  هاي طبيعي پديده

  26/24  90  مصنوعات انسان
  09/15  56  انسان، متعلقات و ملزومات احوال او

  78/10  40  حيوانات و متعلقات آنها
  63/8  32  بنا و متعلقات بنا

  93/5  22   وهمي- امور عقلي 
  77/3  14  عناصر ديني و اساطيري

  70/2  10  عناصر فرهنگي و اساطيري
  62/1  6  هاي ديني و تاريخي شخصيت

  100  371  جمع
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  :نتيجه 
ـ      بندي ساختارها و عناصر ب      هدست تجزيه و تحليل،   -1 شبيهات مثنـوي موالنـا     كـار رفتـه در ت

  .ارزشمند است در اين منظومة برجسته اين شاعر تعليمي سبك زبان و هاي خاصف ويژگيمعرّ
بنـدي اضـافة      در ايـن تقـسيم    : تقسيم تشبيه برحسب فشردگي يا گستردگي سـاختار آن         -2

تشبيهي مصداق تشبيه فشرده شناخته شد و هر تشبيهي خارج از قلمرو اين ساختار، تـشبيه                
  .گسترده نام گرفت

ه فشرده، هميشه ادات محذوف اسـت و بـه جهـت حـذف وجـه شـبه و ادات                     در تشبي  -3
  .تر استنتر و جنبة تأكيدي آن افزو ه بليغتشبيه، از تشبيه گسترد

شود، امـا   قاعدة ثابتي ندارد و گـاه ذكـر ميـ          با اينكه حذف وجه شبه در تشبيهات مثنوي        -4
ن مخاطـب بـراي كـشف       كار گرفتن قدرت تخيل ذهـ     با نوع اول است كه امتياز آن، ب       غلبه  

  .رابطة طرفين تشبيه است
شود اما در تشبيه گسترده، مـشبه       ده، نقش نحوي طرفين تشبيه يكي مي       در تشبيهات فشر   -5

  .كننده هر يك نقش نحوي مستقلي ايفا ميب و مشبه
 نـوع قابـل     چهـار بندي تشبيهات بر حسب حسي و عقلي بودن طرفين تشبيه،              در تقسيم  -6

معقـول بـه محـسوس،      :  عبارتنـد از    بـه ترتيـب    ب بسامد كـاربرد   تشخيص است كه بر حس    
 قـصد موالنـا      كـه   از آنجـا   .محسوس به محسوس، محسوس به معقول و معقول به معقـول          

به ذهن خواننده بود ، لذا بيشترين توجـه او بـه             تفهيم و تقريب مفاهيم متعالي و امر قدسي       
  . كاربرد تشبيه معقول به محسوس است 

 دسته تشبيه قابل تشخيص پنجكار رفته در تشبيه، به ب فتن نوع مشبه يا مشبه   ظر گر با در ن   -7
هريك . 2. تشبيهي كه هريك از طرفين تشبيه كلمه يا بخشي از يك آيه قرآن است         . 1: است

به آنها تكـراري اسـت بـا          تشبيهاتي كه مشبه  . 3. از طرفين تشبيه يك اصطالح عرفاني است      
سـاير تـشبيهات كـه بيـرون از قلمـرو           . 5. هاي متعدد   به  مشبهيك مشبه با    . 4. الفاظ متفاوت 

  . مورد مذكور هستندچهار
از مقايـسه   .  دسته تشبيه قابـل تـشخيص اسـت        نهبه،    كار رفته در مشبه   ناصر ب براساس ع  -8

اي طبيعـي بيـشترين كـاربرد و        هـ   توان چنين استنباط نمود كـه پديـده        دسته مي  نهبسامد اين   
  .از كمترين بسامد برخوردارندهاي ديني و تاريخي شخصيت
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