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 چکیده

ارای دیکی از شاعران قرن دهم هجری است،  بیگ عبدالمؤمن ملقب به عبدی بن علی

 ز نسخ خطیكه هنوز سرنوشت بعضی ا دارد آثار فراوانی و تخلص عبدی و نویدی است دو

یانی صورب» سانة تشبیه و كاربردبه تحلیل سبک شنا در این مقاله او روشن نیست.

را با  واع تشبیههای ما نشان میدهد كه او ان یافته ایم، مثنوی او پرداخته چهار در« مضاعف

ای ه ونهبیگ از گ است و نکتة دیگر اینکه عبدیبخش شعرش قرارداده  بسامد باال، زینت

ر شبیه دشبیه، تكنایه و مجاز در ت مانند: تشبیه در تشبیه،« صوربیانی مضاعف»مختلف 

- یتشبیه استعاره، تشبیه در ایهام، تلمیح در تشبیه، تلمیح سمبلیک، تشبیه در اضافة

 دهكر دهای، تلمیح تشبیهی علمی و ... هنرمندانه استفا دینی، تلمیح تشبیهی اسطوره

« نی مضاعفصوربیا»تشبیه، بر اهمیّت و زیبایی انواع  این پژوهش، با محوریت است. در

  شویم.آشنا می

 

 تلمیحی. مضاعف، تشبیه بیانی الملکوت، خزانه، صور بیگ، خزائن عبدی :کلیدیکلمات
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 مقدمه -1

-شیرازی از شاعران و مستوفیان سدةدهم هجریعبدالمؤمن بنعلیالعابدینخواجه زین»

ام آورده و او خود االشعار به همانگونه كه نوشتهكاشی اسمش را درخالصهالدیناست تقی

مینمود تخلصها و غزلها نویدیاست كه دربدایت حال درقصیدهآغاز)بوستان خیال(گفتهدر

كه ( 969)م میرزا باشد كه سام خاطر كرد شاید به همین عبدی اختیار سپس تخلص و

آورده  «عبدی بیگ» عنوان این شاعر را ذیل باتمام رسانده نام 957تحفةسامی را در سال 

در  شاعر آشکارست این چنانکه از گفتارش نویدیست و كه تخلصش گفته حال و در همان

است.پس بوده "محبوب هنرمندجوانی" اوان تألیف تحفةسامی دوران شباب را میگذرانده و

حال هنوز با تخلض داد و با اینبود زود تغییرتخلصكردهاو در دوران جوانی آغازشاعری

كاشی و آذر، شیراز و الدینتقی رازی وزا و امینمیررا سام مولدش داشت. نخستین شهرت

 "روز روشن" صبا درمحمد مظفرحسیناند امّا مولویدانسته شهراو را از بزرگزادگان آن

اند و او را شیرازی دانستهدر شیراز بعضیكثرت اقامتشبود و بوجهكه اواصفهانیاستنوشته

مشهور نیشابوری ازخوشنویسانا موالنا عبدیداده یعنی ب نسبت گاه هم او را به نیشابور

 (746ص، 5/2ج ،درایرانادبیات)تاریخ« اند.كردهتیموری وآغاز دورةصفوی اشتباهپایان عهد

 همچنین به تبع جامی منظومة است ویسروده خمسه به تقلید از نظامی سه بیگعبدی

مثنوی است و كه شامل هفت است، به نظم كشیده هـ968را درسال «الملکوتخزائن»

 است.نامیده«خزانه»هریک از این مثنویها را یک

 پیشینۀتحقیق -2

 هاشم اوغلیابوالفضلسابق آقایشوروی را خاورشناس برجستةبیگخیلی ازآثار عبدی

كرد: آثار اشارهاست و ازجملةآنها میتوان به اینكردهرحیموف، درمسکو تصحیح و چاپ

فرد، آیین اسکندری، لیلی و مجنون، هفت االزهار، مظهراالسرار، جوهردوحهاالخبار، تکمله

در  هم عدن. و بعضیالصفات، جناتاالخالص، روضهاختر، جنه االثمار، زینه االوراق، صحیفه

-استتاریخ و در موضوع  نثر بهكه«االخبارتکمله»است. درایران نیزكتابدست اقدام بوده

امالک و كه درشرح« صریح الملک»است. وكتابگردیدهتصحیحنواییعبدالحسینتوسط

-هدایتی، تصحیح شده اردبیلی است، توسط محمود محمد الدینصفی شیخ بناهای بقعة

كندی حمزهرضایی وحید و مدرسی فاطمه را نیز بیگعبدیابسال و سالمان است. منظومة

اشراقی احسانتصحیح به  ویعدن( جناتمثنوی) دوم یا خمسة اند. همچنیننموده تصحیح

 است. چاپ شده پرهیزگاری، و مهرزاد
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 تحقیقضرورت -3

است،وی گمنام ماندهكه تا كنوناستپركار و مورخ زبان فارسیازشاعران بیگ عبدی

، ازآثارش ازجمله)بوستان خیال، دیباجه البیانبعضی است كه متاسفانهدارای آثار فراوانی

-كسانینظم ونثر این شاعر برای هایاند، مجموعهنشده ریحان(هنوز شناساییطربنامه، وگل

-كنند بسیارمفید خواهد بود. ازجملةآثار عبدیصفویه پژوهشآغاز حکومت در بخواهند كه

-خزائن»چاپ نشده است منظومةمذهبیاست و جاییبیگ كه هنوز به صورت نسخةخطی

یا  «خزانه»مثنویها رامثنوی میباشد وشاعر هریک از اینامل هفتكه شاستوی« الملکوت

بحر مسجور، »های چهارم تا ششم او را به نامهایاست، دراین مقاله خزانهبخش نامیده

-عبدیایم و تواناییكردهمختصراً معرفی« االشواقمنشور شاهی، مروّج االسواق، مهیّج

دوستاران شعر و ایم، تا ها درتشبیه نشان دادهتصویربیگ را در صوربیانی مضاعف و تزاحم

 بیشتر با هنر و ابتکاراتِ تصاویرخیالی، درشعر او آشناگردند.   ادب

 شیرازی بیگآثارعبدی -4

خمسه و یک هفت خزانه به شرح زیراست: شامل سه« کلیات نویدی»( نسخةخطی1

اسکندری؛ ر، آییناختجمشیدی، مجنون و لیلی، هفتاالسرار، جام: مظهرخمسۀ اول

: خمسۀسومالعارفین؛ تجلی، فردوسالملوک، انواردرد، خزائنفرد، دفتر: جوهرخمسۀدوم

موسوم  خزانه . هفتاالخالصاالوراق، صحیفهاالثمار، زینتاالزهار، جنهالصفات، دوحهروضه

ة ، خزانمسطورلوح ، خزانةدومصحیفۀالریبخزانة اول : شرحبدینالملکوت خزاینبه 

، خزانة ششم االسواقمروّج، خزانة پنجم منشور شاهی، خزانة چهارم بحرمسجورسوم 

 (.749ص، 5/2درایران، ج ادبیات)تاریخنهایه االعجاز. ، خزانة هفتم مهیّج االشواق

-( دیباچه6( بوستان خیال؛ 5( سالمان و ابسال؛ 4الملک؛ ( صریح3االخبار؛ تکمله  (2

بیگ عبدنسخةخطی (9گل ریحان )مناظره ریاحین و ورد(؛ ( 8( طربنامه؛ 7البیان؛ 

( دیوان نویدی 11بیگ دانشگاه تبریز؛ ( نسخةخطی دیوان عبدی10جمعه؛ مشهوربه امام

 كتابخانة ملی.شیرازی( نسخةخطی دیوان نویدی12چاپ سنگی؛ 

 هاخزانهمعرفی -1-4

-اهللة معصومین صلواتخزانة سوم مشهور به بحرمسجور، محتوی برمناقب حضرات ائم

سیرت ، درحسنِبیت است. خزانة چهارم معروف به منشورشاهی1648اجمعین، دارایعلیهم

پنجم  بیت است. خزانة1151حمیده: این خزانه دارایسیرتپرور و ترغیب بدینشاه دین
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بیت است. 1334دارای  و عوام، این خزانهخواصاالسواق، درخیرخواهیمسمّی به مروّج

 بیت است.995االشواق درحقیقت عشق و محبت، دارایانة ششم مکنّی به مهیّجخز

 بیگعبدیسبک شعری -5

اند، وی بیشتر این اشعار را به درخواست شاه بیت دانسته 54947مجموعة اشعار او را 

-تهماسب و یا برای او سروده است.او از لحاظ زمان ومکان جزو شاعران اوایل سبک هندی

داد،همانطوركه جایهندیسبکاو را نمیتوان به طوركامل درظرف ویژگیهای است ولی شعر

است كه نباید از نظر دور تعدد و تنوع سبکها از مطالبیدرعهدصفوی:»اهلل صفا میگویدذبیح

كوتاهست و نه محیط شاعری آن منحصر به یک یا دو موضع ایبماند،این عهد نه دوره

طوالنی از روم تا دكن نیم زمان گرفت و دراین زمان ای است كه دو قرن ومحدود.دوره

دوره           است شاعرانی راكه در اوایل اینظهوركردند و سخنوری نمودندچگونه ممکنشاعرانی

میزیستند مثالً محتشم و وحشی را،با صائب و نورس یکسان دانست و دربارة همه به یک 

 از بیگ تلفیقیعبدی (.شعر522ص، 5/1ج، ،ایران در ادبیات تاریخ«.)حکم اكتفا نمود؟

میانة این سبک و بخصوص شاعران پایانی هندی است و با شاعرانسبک سبک بینابین و

خود، آثارشعری را چنین طبقه شرقیگوته در ضمایم دیوان»است.هندی متفاوتسبک

 یان میکند.میکند: شعر بیش از سه نوع نیست؛ آنکه با وضوح و روشنی داستانی را ببندی

آنکه ازشور وهیجان منبع میگیرد و آنکه كاری فردی و شخصی را تجسم میدهد؛ و اینها 

است در یک شعرجمع آیند یا این سه گونه ممکن عبارتندازحماسه، شعرغنایی و درام.

ادبی، نواع«.)یافتآمیخته میتوانغالباً این هرسه قسم را دراشعاركوتاه به هم پراكنده باشند؛

ششم تركیبی از میکند زیرادرقرنصدق« بیگعبدی»در بارةشعر«گوته».این نظر(27ص

بینابین میدانیم و میشودكه آنرا سبکعراقی دیدهخراسانی و سبکویژگیهای سبک

-برهه از تاریخ ادبیات ما میزیسته( هردو دراین614-535( و نظامی)545-473سنایی)

حدیقةسنایی محسوب میشود و ز رهرواندینی و عرفانی ا بیگ درموضوعاتاند،عبدی

این است، وعالوه بر ویژگیهایدراین دورهمکتب نظامیپیروانسرایی، ازپركارتریندرداستان

-مثالهاییدارد، درادامه شاهدهندی را هماوایل سبکمعتدلادبی، باریک بینیهایدوسبکِ

شعرحاكم است  خراسانی روحیةحماسی دربیگ را ذكرمیکنیم؛ درسبکازشعرعبدی

عاشق نمیشود و از هایتسلیم خواسته معشوقای داردكه درآنبیگ داستان عاشقانه،عبدی

-گوییآغازد كهای میگونهعاشق او را دنبال میکند رودررویی آنها را بهاو میگریزد وقتی

 درشاهنامه است:دو پهلواناز نبردهایایصحنه
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 از دو سو تیغ تیز عریان شد

 

گریان شدحال هر دو  چرخ بر   

(484بیگ:صعبدی )كلیات                 

زیر نمونة است وبیتداشتهنظامی نظرمنظومةخسرووشیرینبهفوق شاعردرداستانهمچنین

است كه حاضراست معشوق مانند مناظرة فرهاد با خسرو است وخطاب عاشق بهشعرغنایی

 میگوید:به معشوقعاشق سررا زیرپای شیرین بیفکند و از زبان

 اگر او می كشد ز من سر خویش

 

 افکنم سر خویش در پیش 

 (484)همان،ص                              

 بیگدرشعرعبدی«صورخیالتزاحم»تشبیه و -6

ندارد و باشد كه درخارج مصداق واقعی شعر زیبا حاصل تخیالتی میتواندمیدانیم كه یک

بیگ كمک ایماژ و جزءآن ایجاد میکند، عبدیه آنها را بهاست كتوانایی شاعرهنرمنداین

ساده وغیرمغلق، و با لغاتیاستكار برآمدهازعهدة اینخود بخوبیدرخیلی ازتصویر سازیهای

آمیزد و درهم میخیالی را با واقعیات جزیی بخوبیهایمیدهد، او صحنهها را آرایشصحنه

كارخود ، تشبیه را اساسصحنهیکدارد، وی برای اهكوت تدرعبارارا «صورخیالتزاحم»قدرت

جناس النظیر ویکمراعاتطباق و سهاغراق و سهتشبیه و پنجاز، پنجقرارداده و با استفاده

دهد. مخاطبش نشانرا به العادهگرمای كشندة خارق ،ماهرانه استپارادوكس، توانستهویک

 فرسا میگوید:  گرمای طاقتهی(درتوصیف اینخزانةپنجم)منشورشا427درصفحةبیگعبدی

 چشـمه همچـو تنـور در تــف و تـــاب 

 ریــگ از مهــــر چــون چــراغ شــده 

 ماهیش هیمـــه بـــود و آتـش آب 

 مــاهــیِ   رود   سـنـگ   داغ   شــده

یه تشب«چشمه به تنور،ماهی به هیمه،آب به آتش،ریگ به چراغ،ماهی به سنگ»دراینجا

چشمه و تنور،آب و »و میان«مزبور،پنج اغراق نیز موجوداستدر پنج تشبیه»استشده

چشمه ،آب، ماهی/آتش، »است و همچنینآمدههم طباق«داغآتش،ماهی و سنگ

-جناسند.و آتشالنظیرهستندوآب و تاب هممراعات«هیمه،تنور،تف و تاب/ رود،ریگ،سنگ

-است كه بهازتبحّرشاعردر تصویرسازیاینهاست. ابیات فوق نموشدن آب نیز پارادوكس

 است.  فهم، پدیدآوردهكسهای ساده و همهكمک واژه

 بیگعبدیدرچهارمثنویصورخیال دینی؛ وجه غالبتشبیه -1-6

-زیباشناسی باشد برای تصویر نداده براساسكه تعریفی  گذشتة ایرانادبیاتمتاسفانه »

-شعر، نوشته پیرامون  كهاست، باید در هر كتابیگرفته هخود تصویر را نادیداست و حتی

هر  و شامل كلی و جامع استای شود. تصویر، كلمهتصویر گنجانده  پیرامون میشود فصلی
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( 76ص،، طالدرمس«.)میشود.اسطوره سمبل، و هر نوع استعاره، هر نوع نوع تشبیه، هر نوع 

از وعاطفة انسانیاحساساست،به هر اندازه كهمتنوعحسهای انسان  صورخیال به اندازة

اندازه درگفتار ورفتارش آن تأثرات به هماناثربپذیرد حاصلحاكم برمحیط زندگیشفضای

است صفویتعصّبات شدید مذهبی و آغازحکومتدر دورانِبیگعبدیآید،حیاتبالفعل درمی

-كهطوریبهاست،نمایة تشبیهات شعریش روشفضا در بناین و تأثّرات

-مذهبیش میتوانشاعردر باورهایدینی و پابرجاییاعتقاداترا از (شعرشmotifموتیف)

شاعر با توجّه به محیط زندگیش یک بینیجهانكهمعتقداستكرد،استاد براهنیمشاهده

-ژوندریا دورشود و اگرمثالً)سنازوالری(نمیتوانددرشعرش)پل اگر مثالً» است؛توجیهقابل

و استدادهآنهارا تشکیلاز زندگیدریا قسمتیكهآنستدلیلبه دریا میبیند،در راپرس(جهان

-سطر)موبیبگویند،سطربهسخنآنخود ازدریا،مجبورندازسابقه و سائقةذهنیاتآنها به

 صحرایبه  خود، حتی سریاز تجربیات ملویل( با استفاده است و )هرماندیک(تجربی

 وقتی كه عبدینیست شگفتی جای ( بنابراین 89)همان،ص« مذهب نیزمیزند. كربالی

علی)ع(  و استشفاعمرحمت به كه با آرزوهایش پیوند دارد، در توسل  در شعری بیگ

 بگوید:

 دم مهرت زده ز روزالست

 همچنین در كشد چو جام هالک

 تن چو فانوس در درون كفن

 

 نیست خالی ز مهر تو تا هست 

 هم به مهر تو می رود در خاک

 شمع فانوس او دل روشن

 (378صبیگ:عبدی )كلیات                

علی)ع( را چون مُحب خود و پارادوكس، تن تشبیه و یک سه سوم، با آوردن او در بیت 

شمع فانوسِ تن، است به روشن گردیدهرا كه از محبت ممدوحش میداند و دلش فانوسی 

و دلپسند گردد، هنرمند باید شمول انگیز، جهانهیجاناینکه اثری برای»است. كردهمانند

هنری]كه[ در كارگاه بیاراید. ابزار تصویرسازی  صفاتاین بجوید و بیابد كه آنرا به  ابزاری

«. نغمه و رنگ همراه استروشنهای میشود. با اغراق، استعاره، تشبیه، سایهساخته خیال 

میباشد.  بیگ، تشبیه در شعر عبدیمقولة تصویر خیال (. محوریترین 183ادبی، ص)نقد

از طور متعادل گردیدكه او به  حاصلنتیجه بیگ این در چهار خزانة عبدی از بررسی پس

جناس و ...  از: تشبیه، استعاره، كنایه، تلمیح، مجاز، انواعسخن، اعم آرایشیِ همة قلمهای 

او چشمگیرتر است، و آرایی كاربرد تشبیه در سخنمیکند ولی استفاده  رشدر اشعا

كه  استنکته گزینشی، دال بر این  با تلمیحاتهمراه بیگ تشبیهات متعدد عبدی 



 291/" لکوتالمخزائن" ازدرچهارمثنوی عفمضاو صوربیانی تشبیهشناسانةسبکبررسی

 
 

الگوهای  و كهنعقیدتی مقدسات ِ  چهار مثنوی، حولمحتوای تشبیه او، در این بیشترین 

در دفاع بیگ عبدی مختلف از تشبیهاتبیت مطالب چندین پیامد این است. درباورانه دین 

را در چهار منظومة وی از خالفت علی)ع( ذكر میشود و سپس با نموداری، بسامد تشبیه 

 حداست.نیز در این در بقیة آثارش  آن و بکارگیری ایم و تقریباً محتوای تشبیهداده نشان

 مرسلتشبیه -
 دو لب به صاف دلی    بگشا هر 

 

 بــا  زبــانی  چـــو  ذوالفــقــار  علــی 

(373بیگ: صعیدی)كلیات                  

 مضمرتشبیه -

 او برآمد به دوش پیغمبر  

 

 تاج را جا بود بلی برسر         

 (367ص)همان،                              

 اسنادیتشبیه بلیغ -

 دُر  نجفریگ در دشت شد چو  

 

 بلکه دُر گشت ریگ و دشت صدف  

 (   375ص)همان،                              

 تلمیحیتشبیه -

 مرتضی بت شکست همچو خلیل

 

 زد ز تسلیم دم چو اسماعیل 

 (376)همان،ص                              

 
 بیگعبدیهایتشبیه درخزانهبسامدانواع

/25  

/
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-مبتنیمانندگیآنبراینکهچیزی،مشروطبهاستچیزیمانندكردن»ند:اگفتهتشبیهدرتعریف

 خاصاهمیتنماییدروغهمانندی،اصلِ( دراین59ص ومعانی،)بیان«. حقیقیباشدنهبركذب

هرچقدرمبالغه بیشتر ومطبوعترباشدشعر،زیباتر است «الشِّعرِاكذَبُهُاَحسنُ»اعتباركالمدارد و به

 تزاید درتشبیه،پیوستهگونیگستردگی وگونهكهشدهسببگنماییاصراردراغراق وبزرو این

كه كسیاولین»بگیرند،مثالًخودپیشیانواع تشبیه ازمتقدمینمتاخردرافزونیباشد وهنرمندان

را قرآنیاست و بسیاری از تشبیهاتجانبه موردنظر قرادادهكامل و همهوبحث تشبیه را بادقّت

-دانسته گونه چهار را گاه او تشبیه نظر از است،كرده ری بررسیهن جمالی زیبایی و ازنظر

مختلف به هایدرحالیکه اكنون انواع تشبیه از جنبه (55ص درشعرفارسی،)صورخیال «.اند

-بنابراین درادامه به بررسی تعداد محدودی ازانواع تشبیهات است.گونه رسیدهبیش ازچهل

پربسامد وی را در دوخزانة )بحرمسجور نجام تشبیهاتبیگ میپردازیم و سراپركاربرد عبدی

دیگرازتوجّه و هنرشاعررا به انواع تشبیه ایومهیّج االشواق( به زیرنمودارخواهیم برد تا نمونه

 سازیم.نمایان درشعرش

 بلیغتشبیه -2-6

شبه و كه وجهاستمتفاوت است،بهترین تشبیه ایناركان آنتشبیه بواسطة ذكر و ترک »

 آنها رایکی ازكهگویند،درجةدوم آنسترا تشبیه بلیغصورتشوند و ایندات تشبیه حذفا

(وتشبیه بلیغ 156ص درراالدب،«.)كنند واگرهردو را ذكركنند قوّت مبالغه نداردحذف

-بیگتشبیهات عبدیدو از پركاربردتریناسنادی و ایناضافی و بلیغاست؛بلیغدونوع

های تشبیه به دیگری اضافه میشود كه آنرا از پایهیکی اضافیاست،درتشبیه بلیغ

 نیزمیگوییم مانند:اضافةتشبیهی

 خـزانۀ عـشقچـو از  رخـش طبـعم

 

 تـازیـانـۀ عـشقرفــت بــیرون ز  

 (488بیگ:صعبدی )كلیات                

ه(را اضافی وجود دارد،شاعردو واژةمتناسب)رخش و تازیانتشبیه بلیغفوق سهدربیت

كند و خواننده منتقلتشبیهش به ازتناسب،تصویر طبیعیتریازاین است تابه قراردادهمشبهٌ

ای ساختن عشق و مشبه قراردادن)طبع وخزانه و عشق(رنگ هنرمندانه مردّف همچنین با

 به، به مشبه اسناد داده میشود مانند: اسنادی، مشبهٌاست. درتشبیهدادهكارشبه

 ـریق مـــبالغـه بــا ویبـــه طــ

                 

 مهرت آتش و من نیگفت كه ای  

 (422)همان،ص                              

 است. آرایة ادبیفاصله دریک مصراع، نشان ازتبحرشاعردراینو بدون آوردن دوتشبیه اسنادی
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 مضمرتشبیه 

مقصود  ار تشبیهی مواجه نیستیم ولیمعنی كه ظاهراً با ساختپنهان، بدین تشبیه یعنی 

ومعانی، است )بیانجمله قابل تأویل به جملة تشبیهی است و بهر حال گوینده تشبیه 

-دارد كه اگر همسر مردی پاكدامن و عفیف باشد، گویی خانهبیگ عقیده ( عبدی 122ص

 است و او با حوری، زندگی میکند:اش بهشت 

 سـتخـانه گـر خانگـیش  مسـتور ا

 

 كـدخـدا  را  بهشـت  با حـور اسـت 

 (435بیگ:صعبدی)كلیات                

 تلمیحیتشبیه 

-باشد )بیانو داستانی  با اسطورهآن در گرو آشنایی شبه وجه  درکكه است تشبیهی 

، را میتوان به، اساطیری، تاریخی، دینی، عاشقانهنوع تشبیه (. معموالً این 219ومعانی، ص

 كرد، مانند:  فرهنگی، علمی و غیره تقسیم

 رو  چـو  یـوسـف  به  سـوی  زال  آورد

 

 چـون  زلـیخـا  ز  نـو  جـوانـش  كـرد 

 (381بیگ:صعبدی)كلیات                

 مرسلتشبیه  

-زیر دو تشبیه مرسل آمده (. در بیت 57وبیان، صدر آن ادات تشبیه ذكر میشود )معانی

 است: 

 سـرو  چـو ود  در خـدمـت  جـوانِ  بـ 

  

 بـه  گـرد  سرو  تـذروچـون  جـلوه گـر  

 (483بیگ:صعبدی)كلیات                

 مجملتشبیه 

نوع تشبیه چون  این در (48ص )درراالدب، نشود ذكر شبه دركالمكه وجهاستچنینوآن

 را دریابدمانند:اندازد تا رابطةتشبیهتکاپو می به را بیشتر شبه وجود ندارد ذهن خواننده وجه
 ســخنی  كـه  از  صـواب  دور  بــود   

              

 هـمچـو  چشـمی  بـود  كــه كـور بـود    

 (460بیگ:صعبدی)كلیات                 

 آید.بدست میكه در هر دو مصراع آن است "عملینتیجه و نفس"بیت، در این شبه وجه

 طلقمتشبیه 

بالغت، هیچ قید و شرط )فنونكنند بدون چیزی تشبیه كه چیزی را به است آن  یا صریح

 ( مانند:  235ص
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 فتـــنه انـگـــیز همــچو بـاد مـــباش

                 

 همــچو آتـــش شـــرر بـه خـلق مپاش 

             (448بیگ:صعبدی )كلیات               

 مؤکدتشبیه 

است برای پرتأثیركردن و استعاره نزدیک میکند،عاملی رابهتشبیهاندکادات كه اندک حذف

است یا از تشبیه عینیت بخشیدن به دوچیزمختلفنیروبخشیدن به تشبیه زیرا غرض

شود عینیت حذفادات دارند و چون كه غیریتاست به دوچیزیبخشیدنبهتربگوییم عینیت

 بیگ درعبدی (.66ص درشعر،شود)صورخیال نمایانده قیقترید صورت محسوستر و به

 میکند:زن زیبارویِ پاكدامنی را اینگونه توصیف«االسواقمرّوج»خزانة  436 صفحة
 از شــب  تــیــره  روز  بــردی  گــوی  روز   در  گــیســو  ار  نـهــفـتی  روی                    

-روز مانندكرده(سفیدی و زیبایی چهرةزن رابهالف د دارد؛در بیت فوق دوتشبیه مؤكد وجو

 است.دانستهشب تیره(گیسوی پرپشت او را چونباست.

 حروفیتشبیه 

-ظاهری یکی ازحروف الفبا را تجریدكرده آن را مشبهٌنوع ازتشبیه شاعربخشی ازشکلدراین

حرف رید شده ازشکلتجهمان بخشحروفیگروه از تشبیهاتدراینشبهقرارمیدهد. وجهبه 

-در ادبظاهری حروفادبی به كمک اشکالآفرینش (.389ص تشبیه،موردنظراست)نوعی

-تشبیهاتیبندی شاملسوم ازاین تقسیم است...گروه پذیرفته شکل صورت فارسی به سه

تشبیه واقع  طرفین از معنی دستوری یکی حرف در كه شکل یک» است

 خطی از نسخة« بحر مسجور» خزانة 367 صفحة در بیگعبدی .(399همان«.)شود

-آورد؛با توجه به گِردیرا اینگونه درتشبیه می«علی»حرف اسم سه «نویدیكلیات»

به « ل»حرفحیات مانندكرده و چونمرتبه و به چشمة آبآفتابِ بلندآنرا به«ع»حرف

 است و برایدانسته روزه 30ماه كامل میباشد آنرا مانند یک30حساب ابجد برابر باعدد 

را به پایان همة امورِ «یا»كرده وحرفرا قافیه «اشیا و یا» هایعلی)ع(،واژه عظمت اسم

در دوكلمة)علی « یا»كهاستدر آنها،موقعیت مکانی« وجه شبه»كرده است وها، تشبیهپدیده

 است:كرده( تشبیه)یاجهان و آخرت را به دونقطة آنو اشیا(دارد،و سرانجام این

 او آفـتاب عــز و عـــلی       عــین 

 او سـی اسـت همچو ماه تـمام   الم 

 او  خـاتـــم   هــمـه   اشــیــا یـای   

                  

 چـشمة فـیض بـخش آب بــقا   

 بـل ز مـاه تـمام بـه،بـه نـــظام         

 هر  دو  كونـش  دو   نـقــطه  انـدر  یـا
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-سوم وششم)بحرمسجور ومهیّجابیات و تشبیهات،درخزانةل مجموعنمودار زیرحاص

-بیت1648بیگ ازاند،عبدیشدهسنجش«كلیات نویدی»االشواق(است كه ازنسخةخطی

-تشبیه 322خزانةششم نیزبیت موجودی995است و در تشبیه بکارگرفته 419خزانةسوم،

است ابیات آن دوخزانه میباشد ونشان دهندةاینكل  و   ترتیب شامل كه بهاستآورده

 دارد. خاصانواع تشبیه،توانایی و التفاتها و بخصوصشاعر درآوردن آرایهاینكه

 
 بیگعبدیدرچهارمثنوی«مضاعفصوربیانی»-7

 آنهاوتفاوت«تصویرتزاحم»و«مضاعفصوربیانی»تعریف -7-1

دارد و فارسیادبی، ریشه درتاریخ ادبفشردگی ایماژها و تودرتویی تخیالتكه با این

 و «مضاعف بیانی صور» در بحث است ولی فارسی بوده شعر كم و بیش همراههمیشه

 ادبیات مورد شعر و نظران و منتقدانصاحب میان كه است ایموضوع تازه «تصویرهاتزاحم»

طورقطع،درجایگاه وكاربرد و نظران،بههنوز صاحبكهاستجهتناست وبدیتوجّه قرار گرفته

درنام نهادن عنوان مناسبی برآنها، اند و حتینرسیدهجامع و مانعیوكیف آنها به تعریفكم

 تزاحم تصویرها، مضاعف، صوربیانی چون: نامگذاری با عناوینیاین  و در نظردارند.اختالف

 درتزاحم ابداع بدون تصویرها، هنری تزاحم دّدتصاویر،تع تصاویر،تضاعف آرایةمضاعف،

رویکرد این  به حال با توجّهبا این ایماژ و ... برخورد میکنیم، وحدت در كثرت تصویر،
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عالقة شاعران به لزوم تزیین كدكنی،بی نیاز ازتعریف آنها نیستیم؛استادشفیعیمقولهدو

تصویرها  میداند و در بررسی هماهنگی «تصویر حمتزا» هم سبب ایجاد كنار تصویرها را در

چه بیشتر به  كوشش شاعران هر سبب شده است كه تزیینی تصویرها، جنبة» میگوید:

 این رهگذر، شود و آزمندی برتزیین شعر از هم چیدن تصویرها منجر كنار آوری و درجمع

 صرفی در آقای (.199ص درشعر،)صورخیال آورده است. خیال را بوجود صور مسألة تزاحم

است كه  خیال صور ای ازگونه صوربیانی مضاعف،» مینویسد: «صوربیانی مضاعف» تعریف

بدیعی تركیب شده و  یک آرایةبیانی دیگر و یا با یک صورت بیانی با یک صورت آن، در

 رنه د« تصویرها تزاحم» اگر به عبارت دیگر، مضاعف را میدهد. تشکیل یک صورت بیانی

-می مضاعف به وجود یک صورت بیانی گیرد، تركیب صورت بلکه دریک واژه یا یک بیت،

« تصویرهاتزاحم»و « مضاعفصوربیانی» صرفی بین آقای (110ص )صوربیانی، «.آورد

بیت یا مصراع قابل بررسی دركمتر از یک« تصویرهاتزاحم»تفاوت قائل است و میگوید:

ای به وقوع میپیوندد.از تركیبِ دوكلمهنی،بیشتر در یکنیست، ولی تضاعف صورتهای بیا

این قرار،شاعراز یک واژه یا تركیب، نهایت استفاده را میکند و چند ایماژ و آرایة بدیعی را 

-صوربیانی»و « تصویرتزاحم»هركدام ازدر ادامه برای (.111در آن میگنجاند.)همان،ص

-بیان و روشنیِ مسئله كمک یکنیم تا بهبیگ، یک نمونه ذكرمدر مثنویهای عبدی«مضاعف

 زیبایی آورده است:را در هردو مصراع به« تصویرتزاحم»زیر،شاعر مقولةكند،مثالً در بیت

 شاه را زین لطیفه بسط گشود

 

 غنچه را همچو گل به خنده گشود 

 (444بیگ:صعبدی)كلیات                

شاعردر ضمن اشعارش بدان  ای است كهدراین بیت مجاز از داستانواره « لطیفه»واژة

شدن كنایه از خوشحال« گشودنبسط»و  اش با آن آشناستخواننده است واشاره كرده

را نیز با استفاده از یک تشبیه « دهان شاه»استعاره از دهان اوست و« غنچه»پادشاه است و

شخیص است و در خندیدن غنچه هم استعارة مکنیه یا تمضمر به گل تشبیه كرده 

(personification آورده ) .چند تصویر بیانی دردادن این شاعر با بسط در نتیجه است 

 است. رسیده« تصویرتزاحم »یک بیت، به خلق 

 طـور اسـت  عشـق، مصـر وجـود را

        

 آفــتاب شــهود را نــور اسـت          

 (465)همان،ص                              

ولی است و وسیلةشعر و شاعری نیزكلمه  درشعرنیستكلماتمنکرنقش اساسی كسی»

حالت نیز دارد و یا مفاهیمی و اینکه قصدشاعری ازشعرگفتن،حتی در اینهركلمه،مفهومی
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معنایی « وجود»و « مصر»دو كلمة  (.در بیت باال، فرادای95ص طالدرمس،«.)استتركیبی

ادر میکنند و نقش معنایی آنها همان است كه در نثر عاری از هر نوع تخیل به ذهن متب

هیچگونه تصویر هنری داللت ندارند، امّا وقتی به صورت میشود و بر مستفاد

بکار روند بارمعنایی دیگری دارند و بخصوص همراه با كلماتِ پس و « مصروجود»تركیبیِ

-لتذاذ هر عبارتیحضورآنها سبب ا مضاعف، هستندكهخود،نشانة یک تركیب بیانیپیش

یک تشبیه بلیغ اضافی است و همچنین این «مصر وجود»تركیبمیشود دربیت فوق 

تركیب، تلمیح به سرنوشت موسی)ع(در طور سیناست، بعالوه تمام واژگان موجود در بیت 

-دراین تركیب)تشبیهیتناسب دارند و موجب غنای تصویری« مصر وجود»با تركیبِ

حول محورتشبیه بلیغ مة اتفاقات تصویری اند،وچون هتلمیحی(گردیده

است، حاصل این تخیالت ادبی در یک تركیب تشبیهی به خلق یک «مصروجود»اضافی

 انجامیده است. « مضاعفصوربیانی»

 تصویرهامضاعف و تزاحمبیگ در صوربیانیعبدی توانایی -7-2

است، بودهسالة شغل سیاق در دربار شاه تهماسب بیگ مسؤول چهلكه عبدیچون

-حال آثار فراوانیباشد، با اینخود و دربار را داشتههای خاص شغلاست كه دغدغهبدیهی

های تازه و تركیبات ابداعی  و ماهرانه و معانی عمیق خالی نیستند. او داردكه از نظر مضمون

خود كه « الملکوتِخزائن»در اعتقادات دینی شخصیتی استوار دارد و بخصوص در منظومة

های اعتقادیش را به روشنی بیان میکند و توانایی خود را در بة مذهبی دارد جانبداریجن

با موضوعات دینی به خوبی نشان میدهد « تزاحم تصویرها»و « صوربیانی مضاعف»آوردن

در اسطوره های اسالمی و ایرانی تداخل ایجاد « بحر مسجور»مثالً در بیت زیر از مثنوی

 )ع( هنرنماییش را این گونه نشان میدهد:میکند و در وصف امام علی 
 آن سلیمان سریر خاتم بخش       

           

 شاه رستم غالم دلدل رخش 

 (          367بیگ: صعبدی)كلیات                

یک صور بیانی مضاعفی است كه سه « سلیمان سریر»در مصراع اول بیت فوق، تركیب

اره ویک كنایه درآن موجود است؛ یکی تلمیحِ دینی تلمیح دینی و اسطوره ای و یک استع

سلیمان »كه تداعی پیامبری و پادشاهی سلیمان)ع( را همراه دارد وهمچنین این تركیب

هم استعاره ازعلی)ع( و هم كنایه ازحکومت و فرمانروایی است و دو تلمیح دیگر آن « سریر

میح به اسطورة دینی، علی)ع(، ایِ دینی و حماسی میباشد كه یکی تلاز نوع تلمیح اسطوره

وبخشش انگشتری در نماز به سائل است و دیگری به اسطورةحماسی رستم است. 
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شاعردرمصراع دوم، باز ازتلمیح، تزاحم بیشتری از بدیع و بیان ایجادكرده است؛ چونکه 

استعاره از علی)ع(است و رخش هم در اینجا مجاز از اسب است و « شاهِ رستم غالم»تركیب

تشبیه مضمر هم بین دلدل و رخش وجود دارد و سلیمان و سریر و خاتم و شاه نیز یک 

مراعات النظیرند و علی و خاتم و دلدل دارای  تناسب هستند و رستم و رخش نیزتناسب 

 دارند .

 «مضاعفصور بیانی»اهمیّت تشبیه و -7-3

گی دارد و این های تصویری آن اثر بستاس زیبایی یک اثر ادبی به آفرینشالزمه و اس

تصویرها در علم بیان مورد توجّه و حالجی اهل نظر بوده و هست.در قدیم فقط چهار مقولة 

ادبی میدانستند ولی های علم بیان و خلق تصویرهای مجاز، تشبیه، استعاره و كنایه را پایه

 بخاطر جایگاه و اهمیتی كه صور بیانی در یک اثر دارد به مرور صنایع لفظی و معنوی

دیگری به علم بیان اضافه گردید.آقای شمیسا عالوه بر چهار مقولة قدیم علم بیان،جایگاه 

 )بیان، تصویرهای دیگری را چون: اسطوره، سمبل، آركی تایپ و...در این حوزه میدانند.

-( همچنین آقای شفیعی كدكنی موضوعاتی را كه قبالً در علم بدیع، بررسی میشده17ص

آنچه حوزة عمومی خیال شاعرانه را تشکیل »اند، ان اضافه كردهاند به موضوع علم بی

تعاره و ای است كه در زمینة چهار بحث مجاز و اسمیدهد، همان مباحث اصلی و گسترده

ها و شاخه های هركدام وجود دارد اما در میان مباحث علم بدیع، تشبیه و كنایه و دگرگونی

و تا حدی ایماژ را « های خیالصورت»صطالح برآن افزود و دایرة اچند بحث را می توان 

( و سپس از اغراق و ایهام و حسن 124ص:  بدینگونه گسترش بیشتری داد.)صورخیال،

تخلص و اسطراد و التفات و تجاهل العارف نام میبرد. بنا بر این آنچه كه مهم است خلق 

است.در  تصاویر هنری است و دسته بندی موضوعات علم بیان و بدیع درمرحلة بعدی

تركیب بعضی از آرایه های علم بیان با هم و یا گاهی از تركیب مقوله های بیانی با  نتیجه از

حاصل میشود كه بیانگر قدرت تعمق شاعر در قوة « صور بیانی مضاعفی»مقوله های بدیع، 

تخیل اوست و این صور بیانی مضاعف اقسامی دارد كه هنوز به طور دقیق به احصاء 

آرایة  -مجاز،استعاره،تشبیه،كنایه -ت.در میان چهار عنصر اصلی علم بیان درنیامده اس

جایگاه مهمتری دارند و بنای هر دو هم بر همانندی است و چون تشبیه  تشبیه و استعاره

علم بیان،شیوة ادای موضوع ومعنی به اسلوب »منبت استعاره میباشدپس برآن ارجح است.

رأس این اسالیب قرار میگیرد و شاید تشبیه روشن  های مختلف است،و تشبیه بی گمان در

ترین و آشکارترین این مباحث باشد و از همه،در تمام ادوار،بیشتر استعمال و كاربرد داشته 



 299/" لکوتالمخزائن" ازدرچهارمثنوی عفمضاو صوربیانی تشبیهشناسانةسبکبررسی

 
 

هالل عسکری در بارة اهمیت آن باشد؛و بیجا نیست اگر نویسندگانی مانند مبرد و ابو

ی از آن بی نیاز نیست(یا اینکه: های اغراق آمیزگفته اند،از قبیل اینکه: )هیچ ادیبسخن

 (45همان،ص«.)بیشتر كالم عرب تشبیه است
در مثنوی های عبدی بیگ بسامد «تشبیه»همان طور كه در نمودارهای باال اشاره شد

باالیی دارد بدین جهت در چهارمثنوی وی به نام های)بحرمسجور، منشورشاهی، مروج 

قوله های علم بیان و علم بدیع توجّه شود، به آنکه به تداخل ماالسواق، مهیج االشواق( بی

 اند:  ایجاد شده« تشبیه»ایم كه با تركیب درپرداخته« صوربیانی مضاعفی»بررسی و تحلیل 

 تشبیه درتشبیه -7-3-1

واقع « مشبه»به، درتشبیه نخست، برای تشبیه دیگری در این صور بیانی مضاعف، مشبهٌ

واقع « مشبه»با هم در یک تشبیه برای تشبیه دیگری به میشود و گاهی هم مشبه و مشبهٌ

به در یک تشبیه با افتد یعنی مشبه و مشبهٌمیشوند و عکس این مورد دوم، هم اتفاق می

 تشبیه دیگری میشوند، مانند:« بهمشبهٌ»هم 
 گـل بـاغ وفـاســت هـر داغــم     

          

 بوی عشق می آید از گل باغـم 

 (479بیگ:صعبدیكلیات )               

به مشبهٌ« گل»كه درتشبیه اول « گل باغ ، باغ وفا»است در مصراع اول دو تشبیه آمده

است و البته در اینجا به عنوان مشبه واقع شده«باغ وفا»است و سپس برای « داغ»برای 

اده شاعر برای پوشش بهتر،بدیع را هم به خدمت گرفته و آرایة ردّالعجز علی الصدر استف

 است.كرده

 اهـل كشتـی بسـوخـتند تمــام      

          

 به جز آن سرو قـد سیـم انـدام  

 (438)همان،ص                              

است كه هر دو تأویل به تشبیه در مصراع دوم بیت باال،دو تشبیه بلیغ اضافی مقلوب آمده

سیم اندامی كه سرو قد »و « م استسرو قدی كه سیم اندا»بلیغ اسنادی میشوند؛یعنی

مشبه شده است و « سیم اندام»برای « سرو قد»به دربنا بر این یکبار مشبه و مشبهٌ« است

است و به عنوان مشبه بکار برده« سروقد»برای« سیم اندام»به را دریکبار هم مشبه و مشبهٌ

 است.دهاتفاق افتا« تشبیه عکس»در حقیت بین آن دو تشبیه بلیغ اضافی یک 

 تشبیه دراستعاره -7-3-2
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درخدمت شعرش « استعاره» را با كاربرد« تركیب تشبیهی»گاهی شاعری همزمان،یک

میشود، و به این نوع از صور « تشبیه در استعاره»میگیردكه باعث ایجاد صور بیانی مضاعف

 توان گفت. مانند:هم می« استعارة بعد از تشبیه»بیانی مضاعف 
 ویش باز كشـید        بعد از آن دسـت خ

       

 بـحر علم آن طـعام خوردن دیـد        

 (423)همان، ص                             

مند بود، روزی بیگ درحکایتی منظوم میگوید: پادشاهی به همسرش خیلی عالقهعبدی

من این  كرد تارفتن به حمام داشت و ازقضا میل شاه بر وی جنبید، بر او شرط بانو قصد

مرغ و نان را میخورم، باید برگردی و چنانچه دیركردی مطلقه ای. بانو اندكی بعد از طعامِ 

شاه رسید، شاه بانو را از خود براند،امّا طاقت دوری وی را نداشت، از علمای مذاهبِ دین 

را مطلقه و برشاه حرام دانستند بجز یکی  خواست، همه شرط را درست و همسرش چاره

كنم و ت: شاه همان مرغ و نان را برگیرد و به همان شیوة اول بخورد تا من قضاوتكه گف

چون شاه به صورت اول طعام را خورد و باز ایستاد آن عالم شیعی گفت: زن بر تو حالل 

ای و استخوان مرغ و خردة نان هنوز برسفره است، چونکه تو مرغ و نان را كامل نخورده

و او همسرشرعی توست. در بیت فوقِ این است بوده كه بانو برگشته

یک تشبیه بلیغ اضافی است كه برای آن عالم شیعی به عنوان « بحرعلم»حکایت،تركیب

 است. استعاره واقع شده
 پـردة شـب گــر گشـادی از رخسار       

                

 غیـرت روز مـی شـدی شـب تـار     

 (436ص)همان،                              

یک تشبیه بلیغ اضافی است و همچنین استعارة مصرحه از نقاب « پردةشب»در این بیت 

 چهره میباشد. 

 کنایه و مجاز درتشبیه -7-3-3

آرایة تشبیه و مجاز نیز  این صور بیانی مضاعف این چنین است كه در یک تركیب كنایی،

مجاز از  «كف»كه مشبه آن یک تشبیه بلیغ اضافی است «دریا كف»در بیت زیر باشد.آمده

 باشد و كل تشبیه هم،كنایه از سخاوتمندی است. دست می
 گفـت با آن وزیــر آصـف صــف  كـــف دریا  شــاه   دریافـت چـو   ایـن

 (417)همان،ص                              

 کنایه درتشبیه -7-3-4
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كنایه « صور بیانی مضاعف»اشدای نیز آمده بهرگاه در یک تركیب تشبیهی، معنی كنایه

میشن »و « كیمخت پشت»در تشبیه حاصل میشود، مانند بیت زیر كه دو تركیب تشبیهی

آمده و چون كیمخت و میشن هر دو نوعی از پوست ضخیم و نازک و بد و كم ارزش « روی

  كنایه از زشتی و بی ارزشی نیز هستند. ،میباشند این دو تركیب تشبیهی

 ـت و مـیشن روی     همـه كیـمخـت پش

             
 بر زنخشان چو ریش بز دو سه موی    

 (407)همان،ص                              

شهد »بیگ،در بیت زیر كه در توصیف امام حسن عسکری)ع(سروده است،تركیبعبدی

 را آورده كه هم یک تشبیه بلیغ اضافی است و هم كنایه از معنویت میباشد.« معنی

 ـد معـنی نـهاده بـر خـوانـش       شهـ

           

 بــال روح القــدس مـگس رانــش       

 (402)همان،ص                              

 مجاز درتشبیه -7-3-5

های تشبیه، به صورت مجاز به كار رفته باشد اگردر یک تركیب تشبیهی،یکی از پایه

یک تشبیه « زبان قلم»ان طوركه در بیت زیرحاصل میشود؛ هم« صور بیانی مضاعف»این

گفتن، در قلم به شبه در آن گفتار میباشد با این تفاوت كه سخنبلیغ اضافی است و وجه

در این تركیبِ « زبان»كتبی است و لی گفتار در زبان، به طور شفاهی انجام میگیرد.وصورت

 از نوک قلم است.«مجاز»تشبیهی 
 ـم         آن كه چون مدحـش آورم به رق

            

 جـان فـرو ریــزم از زبـان قلـم           

 (376)همان،ص                              

به )شعله(در آن مجاز از نور یک تركیب تشبیهی میباشد كه مشبهٌ«شعلةتیغ»در بیت زیر

 میباشد:« صوربیانی مضاعف»است.و حاصل آن یک

 سـت         ور نه جـانـت به معـرض تلـف ا

        

 شـعلة تیـغم آفـت علــف اسـت      

 (484)همان،ص                              

 ایهام درتشبیه -7-3-6

ایهام در »وقتی كه در یک تركیب تشبیهی،ایهامی هم نهفته باشد،صوربیانی مضاعف

برخود،قالب ایجاد میشود.عبدی بیگ درضمن حکایتی كه در آن عاشقی با دیدن دل«تشبیه

 تهی میکند، در وصف معشوق اینگونه میگوید: 
 كـرده مـوی مـیان آن دلـبند           

       

 دو جـهان را بـه تـار مـویی بـند         

 (475)همان،ص                              
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از  است وشاعردر زیبایی معشوق بزرگ نمایی كرده و كمر باریک او را چون مویی دانسته

است كه دارای ایهام نیزمیباشد زیرا مراد یک تشبیه بلیغ اضافی ساخته« موی میان»تركیب

 معشوق باشد و هم گیسوی او.« كمر»می تواند هم «موی میان»شاعر از 

 مـلک ویـران ز تـو شـود معـمور        

          

 وز تـو یابـد چــراغ مـردم نـور       

 ( 456)همان،ص                              

است،چونکه « ایهام در تشبیه»یک صور بیانی مضاعف« چراغ مردم»در بیت فوق تركیب

به معنی « مردم»چشم، كانون نور بوده و مردمک چشم محل تنظیم نور است و در اینجا 

به معنی خلق و « مردم»مردمک، با چراغ ،یک تشبیه بلیغ اضافی است و همچنین 

 ر نتیجه بر یک تركیب ایهامی داللت دارد.اشخاص نیز آمده د

 تشبیه دراضافۀ سمبلیک -7-3-7

به)مضافٌ الیه( باشد، اضافة سمبلیک وقتی است كه مشبه)مضاف( سمبل)یا نشانه( مشبهٌ

جور، كه عقاب خود سمبل جور است یا كاله سروری كه كاله در قدیم نشانة مثل عقاب

 است. سروری بوده
 بال در همه شهر  عقاب جور گشوده است 

             

 كمان گوشه نشینی و تیر آهی نیست 

 (113ص )بیان،                              

بیگ در بیت زیر، باغ را كه سمبل زیبایی است برای اساس سمبل بر تشبیه است، عبدی

یک اضافة سمبلیک ساخته و یک « باغ حسن»است و از تركیبحُسن، مشبه قرار داده

 است.ربیانی مضاعف، همراه با تشبیه بکار بردهصو

 بـاغ حسـنش ز چـهره و كـاكل          

        

 آفـت اللـه فـتنه ی سـنبل              

 (477بیگ:صعبدی)كلیات                

ای است كه مجرم را با آن حلق آویز میکنند و كلمة دار، وسیله« دار فنا»در تركیب

)مشبه( است و همچنین سمبل نابودی میباشد وكلمة فنا، مضافٌ دربیت زیر مضاف

 است:آورده« صور بیانی مضاعفِ تشبیه با سمبل»به( آن است و شاعر یکالیه)مشبهٌ

 كــه تـرا بـعد از ایـن ز دار فـنا           

        

 خـیمه باید زدن به مـلک بقا             

 (369مان،ص)ه                              

 تلمیح درتشبیه -7-3-8

موجود است و « تركیب اضافیِ تلمیحی»مضاعف، یک تشبیه در یکدراین صور بیانی

اشاره شد دارای انواع مختلفی است كه معموالً از درون « تشبیه تلمیحی»همان طور كه در
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هم بیگ، عالوه بر شاعری در تاریخ نویسی آید و چون عبدیتاریخ و گذشته بیرون می

است است بنا براین، بیشترین استفاده را از این آرایه درشعر خود كردهدست داشته

های اوست. درنمودار در این مثنوی« صور بیانی مضاعف»پربسامدترین« تلمیح در تشبیه»و

-را با سایر صور بیانی مضاعف مقایسه كرده« تلمیح در تشبیه»مضاعفزیر نسبت صوربیانی

 . ایم
بیگ به شرح در شعر عبدی« تلمیح در تشبیه»لی به بیشترین كاربرد انواعبا یک نگاه ك

 زیر میرسیم:

 
االنبیاء این نوع تلمیح به استناد آیات و احادیث و قصص: دینیالف( تلمیح تشبیهی

 بیگ در معرفی امام حسن)ع(میگوید:عبدی حاصل میشود،
 پــدرش بـاب و جــد مـدیـــنة عــــلم   

 

 صـل گـهر خـزینة عـلم         خـود درا 

 (380)همان،ص                              

مضاعفی است كه تلمیح و تشبیه را با هم دارد و در مصراع اول، صور بیانی« مدینه علم»

الصحیحین( حاكم نیشابوری علیكتاب )المستدرک137اشاره به این حدیث نبوی درصفحة

أنَا مَدینَهُ العِلمَ وَ عَلِیٌ بابُها فَمَن ارادَ العِلمَ فَلیأتِ البابَ=  است كه پیامبر اكرم )ص(فرمود:

من شهر دانشم و علی، دروازة آن است، آنکه آهنگ ورود به شهر دارد باید از این دروازه به 

 آن درآید. 

 یـوســف مصـر عــزّت و تـمکـین       

         

 موســی مـدیـن شــریعـت و دیـن        

 (385بیگ:صعبدی)كلیات                
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صوربیانی مضاعفی از تشبیه و تلمیح در هم «یوسف مصر عزّت و تمکین»در در تركیب

سرزمین، هم عزّت است، چون به ارادة خداوند و با رفتن حضرت یوسف)ع( به آنآمیخته

اند. و شدهبه مصر تشبیه « عزّت و تمکین»یافت و هم بر آنجا مسلط گردید و از این جهت

است كه موسی )ع( در مصراع دوم نیز شهرمدین، شهر شعیب پیامبر بوده و چاهی داشته

 است.داد، به موسی)ع( تشبیه شدهگوسفندان شعیب را در آن آب می

بیگ چندین كتاب در موضوع تاریخ به نظم و نثر عبدیتاریخی: ب( تلمیح تشبیهی

است، در تر شدن تلمیحات تاریخی وی گردیدهیاست و آگاهی او از تاریخ سبب غننگاشته

ای از آرایة مضاعفی است كه در این تلمیح نمونه« قیصر سلیمان خیل»بیت زیر تركیب

است، او در تثبیت حکومت و قدرت شاه تهماسب صفوی تاریخی به كار بردهتشبیهیِ 

جن و انس كه  -میگوید: اگر قیصر روم با آن عظمتش، لشکریانی چون حضرت سلیمان 

داشته باشد در برابر شاه صفوی، توانایی مقابله ندارد و از جنگ با وی  -اش بودزیر سلطه

 ورزد.میداری خود
 هـم چنـین قیصـر سلـیمان خـیل     

             

 چـیده از راه كیـنه جـویی ذیـل          

 (451)همان،ص                              

خود داردكه احتماالً در هرچند هرملتی اساطیرخاص»ای : اسطورهج( تلمیح تشبیهی

است. است، اسطوره به معنای كلی آن جهانیاش منعکس شدهافسانه و فولکلور و ایدئولوژی

توان در میان اساطیر متعدد و متفاوتی های مشابهی را میها یا درونمایهافزون بر این، مایه

ها و ها و تصاویر معموالً معنایی مشترک دارند. این مایهونمایهها و درپیدا كرد، كه این مایه

اند. مثالً : الگو مینامند، به عبارت ساده، كهن الگوها نمادهای جهانیتصاویر را كهن

( همیشه 161ص نقدادبی،)مبانی«. افعی)مار،كرم( نماد انرژی و نیروی ناب، شر، فساد ، و... 

ا مورد توجّه شاعران فارسی زبان  و مردم بوده و هستند و الگوههای اساطیری و كهنداستان

مضاعف تشبیه، در تلمیحِ صور بیانی رنگ نیست. اساسبیگ در این موارد هم كمآثارعبدی

 اسطوره ای،كهن الگوها و قهرمانان ملی هستند كه نمونة آنرا در بیت زیر مشاهده میکنیم:
 دسـت جمشیـد بـین فـتاده ز كـار    

          

 حلـق ضـحاک بـین به حـلقة مـار          

 (455بیگ:صعبدی )كلیات               

سفاک است كه در این  دهاکهای آژیتداعیگر خون ریزی« حلقة مار»تركیب تشبیهی

 است.بیت، گلوگیر خودش شده
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 مضاعف، برگرفته از معادالت علمی است واین صور بیانیعلمی: د( تلمیح تشبیهی

نشان دهنده آگاهی و دانش شاعر درعلوم ریاضی، طب، نجوم، روان شناسی و... است، 

الملکوتش در مدح و منقبت ائمة های خزائنبیگ مفتخر است كه بیشتر اشعار مثنویعبدی

 اطهار است، وی در علو رتبت تربت امام حسین)ع( میگوید: 
 خــاک  كـویـش  عبـیر  حلّــة  حــور 

 چـشم اهـل شـهود       تربـتش كـحل 

              

 خــاک  راهـش  بـه  بـزم  انـس  بخـور 

 وه چـه گفـتم كـه كیمیای وجـود    

 (383)همان،ص                              

گویند؛ دارویی باشد كه بسوزند تا بوی آن یا دود آن به خداوندعلت «بخور»در تعریف

است؛ علمی كه آن را آمده« كیمیا»زدهخدا(. ودر بارةارسد، )ذخیرةخوارزمشاهی، نقل

صنعت نیزگویند و درآن بحث كنند از امتزاج روح و نفس كه بدان اجساد ناقصه را به رتبة 

ازدهخدا(. شاعر دربیت نخست ارادت خویش را به امام كمال رساند، )آنندراج،نقل

ت و خاک راهش را، درمان اسنشان داده« اُنس بخور»حسین)ع(، با تركیب تلمیحی علمی

است. و در بیت دوم شاعر با آوردن تشبیه تفضیلی و تشبیه درد شیفتگان راه امام دانسته

انس »از همانندی تربت امام به« كیمیای وجود»تلمیحی علمی،  برای صور بیانی مضاعفِ

 هایک درگاه را برتر از درمان بیمارینظر دارد. و خواص این خا« كحل چشم»و « بخور

آورد و در حقیقت آنرا اكسیری میداند كه این جسم خاكی را به عالم جسم به حساب می

       میرساند. عِلوی

 نتیجه -8

اند امّا با شیرازی در خارج و ایران تصحیح و چاپ شدهبیگاز آثار عبدیخیلیبا اینکه

ای جبران دین او در است و برنگردیده كارهایش، حقّ او تا كنون به شایستگی اداتوجّه به

به دورة حیات شاعر درآغاز با توجّه   -1 است:این مقاله، این نتایج مورد توجّه قرارگرفته

حکومت صفویه و اطالعات مفیدی كه از آثارشاعر دراوضاع تاریخی، اجتماعی، سیاسی، 

از نتایج   -2گردد. خطی وی تصحیح و چاپاست كه نسخدینی و... وجود دارد، ضروری

بیگ به تشبیه كه عبدیاستگردیدهبرآمده در نمودارهای ارائه شده در این مقاله، روشن

-كه در سخنبحثی  -3 های مختلف آن زبردست است.بیشترتوجّه داشته و درآوردن گونه

است، پردازی شاعران فارسی زبان، كمتر مورد توجّه منتفدان ما قرارگرفته

تعریف و اهمّیت است، دراین مقاله ضمن« صویرهاتتزاحم»و« مضاعفصوربیانی»موضوع

بیانی، بخصوص بیگ در بکارگیری این صنعت زیبایگردیده كه عبدیموضوع، مشخصاین
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االسواق و مهیّج بحرمسجور، منشورشاهی، مروّج»درموضوعات دینی و در چهارخزانة 

تقد است كه در بیگ، شاعری مذهبی و معچون عبدی -4 مند و تواناست.عالقه« االشواق

تلمیحی دراشعارش است، درنتیجه، ارجاعاتگذاشتهتاریخ هم آثاری ازخود برجایموضوع 

-شعرعبدی  -5 تلمیحی درآثار او بسامد باالیی دارد.تشبیهات فراوان دیده میشود و انواع

از هندی است و اشعار بارز و فراوانی بیگ، نمونة خوبی ازسبک شاعران بینابین و آغاز سبک

 دیده میشود.هایشها در منظومهاین سبک
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Abstract 

Ali Abdol mome’s son known as Abdi Beyg is one of the tenth 

century AH poet. He has tow “Abdi and Navidi”pseudonyms he 

also has many poems which still destiny of some those 

manuscripts is not clear. 

In this article we analysis about the way of recognizing simile 

and the usage of “succinct figures of speech” in his four Masnavi. 

Our discovery shows that he adorned different types of similes 

with high frequency and another point is that he artistically used 

different kinds of (succinct figures of Speech) like simile to simile, 

Irony and metonymy in simile, simile in excess symbolic, simile in 

metaphor, simile in amphiboly, allusion, scientific metaphorical 

allusion and so on. In this research we will get acquainted to the 

importance and the beauty of kinds of (succinct figures of Speech) 

with simile concentration.                                                              

Key words: Abdi beyg, Khazaenolmalekoot, Khazane, succinct 

figures of Speech, Allusions simile. 
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