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چکیده
از میان صور خیال که مهمترین وجه تمایز سخن ادبی از غیر آن ا ست « ،ت شبیه» جایگاه خا صی
دارد .زیبایی این عامل ت صویرآفرین هر شاعر و خوانندهای را مجذوب خود میکند؛ بگونهای که شاید
بتوان گفت که هیچ صااااکال ک می را نمیتوان یافت که از کنار این عنصااار اصا الی خیال براکتی
گذشته باشد ،بیآنکه بهرهای از آن نگرفته و سخن خود را بزینت آن نیاراسته باشد .از میان شاعران
و سخن سرایان ادب پارسی ،انوری ابیوردی در این باب دستی تمام دارد و از مهارتهای ریز و درشت
آن ن صیبی وافر .بر همین ا ساس ،در این ج ستار ،ت شبیهات دیوان وی با هدف آ شنایی با بخ شی از
مواد سازندۀ ت صاویر شعری و چگونگی کاربرد آنها مورد برر سی قرارگرفته و در پایان جداول آماری
نیز از آنها ارائه شده است .بررسیها در این پژوهش نشان میدهد که انوری از میان موضوعات مختلف
مواد تشاابیه ،در اخذ مشاابه به کاربرد « ممدوح و متعلقات وی» تمایل بیشااتری داشااته و عناصاار
م شبه به را از مو ضوعات متعدد و گوناگونی برگزیده ا ست .او از ت شبیهات ف شرده و ا ضافۀ ت شبیهی،
ت شبیه مفرد به مفرد و ک سی به ک سی بیش از دیگر انواع ا ستفاده کرده و از نظر ساختار ظاهری،
تشبیه مفروق را با باالترین بسامد در اشعارش بکار برده است.
کلمات کلیدی :صورخیال ،تشبیه ،ساختارهای تشبیهی ،انوری ابیوردی ،بسامد.
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مقدمه
یکی از جلوههای ذوق هر شاعر بزرگی ،قدرت تخیّل او ست که شاعر هنرآفرین با روکی لطیف و
کسااااس از پدیده های زیبای طبیعت متأثرگشاااته و تصاااویرهای خیالآمیز میآفریند؛ بعبارت
دیگر«خیال شاااعرانه ،با یاری گرفتن از عنصاار تصااویر ،بساایاری از امور ذهنی را دیداری میکند و
تصورات خود را از این راه به تماشا میگذارد(».کسن لی .)232 :1939 ،تجسم این موضوعات ذهنی
و عاطفی توسااش شاااعر موجال میگردد تا خواننده بتواند بوساایلۀ جریانات پنهانی روح شاااعر را در
برخورد با ا شیا و م سائل ه ستی دریابد که این امر طبعاً در قالال « ت شبیه ،ا ستعاره ،مجاز و کنایه»
خودنمایی میکند؛ بطوری که « عبدالقاهر جرجانی ،آنها را به مانند مرکز و نقطه هایی میداند که
تصرف در معانی برگرد آنها میگردد(».رستگارفسایی .)11 :1912 ،از میان این عناصر ،تشبیه بعنوان
مؤثرترین ابزار تخیل « هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانه است که نیروی تخیل شاعر در میان
ا شیا ک شف میکند و در صور مختلف به بیان درمیآورد(».پورنامداریان .)211 :1931 ،ت شبیه اولین
عامل تصویرآفرین در مباکث بیانی است که شاعر بوسیلۀ آن جهان را زیباتر از آنچه هست ،نشان میدهد.
بطورکلی میتوان گفت ،از ویژگیهای خاص تشااابیه همراه بودن با گونهای خ قیّت و کشاااف راز
همانندی در ا شیا ست و ا صوالً نتیجۀ طبیعی قرار گرفتن در ف ضای هر ت شبیه ،لذت ،خو شی روح و
اعجاب و کیرتزدگی است « .تجربه نشان میدهد که ب غت و شگفتی تشبیه ناشی از پیوندی است
که گویندۀ سااخنور بین یچ چیز معمولی و یچ امر عالی و خیالی و موجودی شااگفتی و ممتاز به
بهترین تعبیر برقرار میکند و ما را از عرصاااهای پسااات به پهنهای متعالی میرسااااند و در این گره
خوردگی و انتقال ،ما را به اوج اخ ق یا علم و بصایرت یا آزادگی و کمال میکشااند و با بال تخیل و
اندیشااه ،وجود ما را پیوسااته در معرض نساایم کائنات و اهتزاز معنویت و در عرصااه بیکرانگی قرار
میدهد ( ».تجلیل.)13 :1931 ،
با توجه به این مقدمه درمییابیم که بررسااای تطور و تکامل این کادثۀ هنری؛ یعنی اساااتفاده از
تشاابیه در تاریخ ادبیات ملتها ضاارورت دارد تا بدانیم شااکلهای خیالی با چه ابزارهایی نشااان داده
می شوند ،از این روی راقم این سطور برای تحقق بخ شیدن به ضرورت فوق ،به برر سی ت شبیه در
دیوان انوری از زوایای مختلف و ترساایم جداول مرتبش با بحث پرداخته اساات .بررساای این عنصاار
تخیل– که در ا شعار انوری از تنوع و گ ستردگی ب سیاری برخودار ا ست – ن شان میدهد که اغلال
تشبیهات این شاعر تصویرگرا بصورت فشرده؛ یعنی بدون ادات تشبیه و وجه شبه ( بلیغ) بکار رفته
ا ست؛ چرا که « شعر فار سی ،به لحاظ ت صویری ،کرکتی خاص دارد که اگر فا صله ع صر رودکی تا
ازرقی یا ابوالفرج رونی را در نظر بگیریم ،از تف صیل ب سوی اجمال و از گ ستردگی ب سوی ف شردگی و
از روشنی بسوی ابهام در کرکت است ...و این کرکت از گستردگی ب سوی فشردگی در عصر انوری
به آخرین مراکل خود میرسد ( ».شفیعی کدکنی .)16 :1933 ،
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پیشینۀ تحقیق
پیشااتر پایان نامههایی تحت عنوان « بررساای مراتال تشاابیه» در قصاااید انوری» از نبی اهلل عرب
خزائلی در دانشگاه آزاد واکد تهران مرکز (  )1911و «بررسی تشبیه در دیوان اشعار انوری» از مریم
قویدل در دانشگاه زنجان ( )1933نوشته شده است .در این پایان نامهها اوالً :به عناصر و مواد تشبیه
و همچنین انواع تشابیه از نظر سااختار شاکل ظاهر پرداخته نشاده اسات ،ثانیاً :بساامد و آماری از
بررسیها ارائه نگردیده است .بنابراین ،این مقاله در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته ،پژوهشی است
جامع و کامل.
تشبیه در اشعار انوری ابیوردی

 -9عناصرتشبیه
عنا صری که شاعر در جهت ساخت ت شبیه از آنها بهره گرفته ا ست ،به دوازده بخش کلّی قابل
تقسیم است:
 -9-9ممدوح ( معشوق) و متعلقات وی
تشبیهاتی که مشبه آنها مربوط به ممدوح یا معشوق ا ست ،خود به اقسام دیگری تقسیم می شود:
الف) ت شبیهاتی که م شبه آنها خود ممدوح ا ست .ب) ت شبیهاتی که م شبه آنها اع ضای بدن ممدوح
است .پ) تشبیهاتی که مشبه آنها ،اندیشه ،افکار ،کاالت ،خوی و خصلت و مهارت ممدوح است .ت)
تشبیهاتی که مشبه آنها متعلقات مادی ممدوح است .ج) تشبیهاتی که مشبه آنها ،دشمن یا خصم
ممدوح است .چ) تشبیهاتی که مشبه آنها اعضای بدن خصم ممدوح است .ح) تشبیهاتی که مشبه
آنها ،اندیشااه ،افکار ،کاالت وخوی و خصاالت ممدوح اساات .ی) تشاابیهاتی که مشاابه آنها ،متعلقات
خصاام ممدوح اساات .مشاابهبههای اینگونه تشاابیهات ،اغلال ،امور انتزاعی ،جانداران ،اشاایا ،اجرام
آسمانی و عناصر طبیعی هستند.
این بخش ،بی شترین ب سامد؛ یعنی  11/33در صد از ت شبیهات انوری را در م شبه بخود اخت صاص
داده است.
چااون مااور نااهااان گشااااتااه در زماایاان
از باایاام ساااا اااهااش ساااا اااه خصاااام
1
( قص /ص )911
تاااج عااهااد تااو باار سااااار جاااناام
م ارهاار م ارهاار تااو باار نااگاایاان دلساااات
( غ/ص )333
روی باادخااواه تااو چااو پشاااات پاالاان ا
باااد پیوساااتااه از سااارشااااچ کسااااد
( قش/ص )111
 -1ع ئم اختصاری بکار رفته در این پژوهش :قص ( قصیده ) ،غ ( غزل) ،قش ( قطعه ) ،ر( رباعی).
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بنمااای بااه من توآن ریِ مهوش خویش

هااان تااا ن برم آب تو از آ تش خو یش
( ر/ص )1662

 -4-9معنویات و مفاهیم مجرّد و انتزاعی
این بخش شااامل کاالت درونی انسااان و متعلقات معنوی او ،و در واقع ،امور ناملموس مانند رنج،
غم ،امید ،اندی شه ،مرگ ،عشق ،صبر ،طبع و  ...می شود .اینگونه تشبیهات با  22/13درصد در دیوان
انوری ،ب سامد ب سیار باالیی را بعد از « ممدوح و متعلقات وی» بخود اختصاص داده است .اغلال این
تشبیهات ،بلیغ ،مفرد به مفرد و عقلی به کسی است .مشبهبههای این نوع تشبیه را عناصر گوناگونی
تشکیل میدهد.
ساااوخاات از آتش غم جااان مرا هناادووار
هناادویی کز مژگااان کرد مرا اللااه قطااار
( قص /ص )111
از آنچ مدّبران را تدبیر تشاات و خایه نماند
خرد چو مورچااه در تشاااات کیرتساااات
( قش /ص )112
بااه جز غم مینبینم ساااااکاال خویش
در آن دریااا شاااادساااتم غرقااه کااانجااا
( غ/ص )311
چون سااار ز وفااا ن م یکشااام گرد ن کش
هاار تاایاار جاافااا کااه داری اناادر تاارکااش
( ر /ص )1666
 -3-9طبیعت و عناصر طبیعی
این نوع ت شبیهات در دیوان شاعر از تنوع خا صی برخوردار بوده و اغلال از نوع ک سی به ک سی
است .انوری مانند بسیاری از شعراء با استفاده از عناصر طبیعت توانسته ،ظریفترین کاالت و تجربه
های روکی خود را بتصااویر بکشااد .وی در اینگونه تشاابیهات ،از عناصاارگوناگونی بعنوان مشاابه به
استفاده کرده است .بسامد این نوع تشبیهات در دیوان انوری  3/63درصد است.
چه کند نامیه عنّین و طبیعت عزبسااات
مادر باغ ساااترون شاااد و زادن بگذاشااات
( قص/ص )13
سن او لعل و نباتش عود و خاکش عنبرست
خویشاااتن را دیاادمی بر تیغ کوه گفتئی
( قش/ص )193
هم برق بااه تیغ جااان ساااتاااناات مااانااد
هم ابر بااااااه دسااات درفشاااا نت ما ند
هم ژاله به باااااااااااران کمانت ماااااااااااند
هاام رعااد بااه کااوس قااهاارماااناات مااانااد
(ر /ص )313
 -2-9شاعر (انوری) و متعلقات وی
در اینگونه ت شبیهات ،انوری ،خود ،شعر ،خوی و خ صلت ،افکار و اندی شه ،اع ضای بدنش و بطور
کلی متعلّقاتش را به عنا صرگوناگونی ت شبیه کرده ا ست که اغلال با تفاخر همراه است .م شبهبه های
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بکار رفته در این نوع تشبیه ،جانداران ،عناصر طبیعی ،اشیا و  ...است .این نوع تشبیهات  1/22درصد
از کل تشبیهات دیوان انوری را بخود اختصاص داده است.
شاااااایساااااتااه کاانااار کاابااریااا را
آراسااااتااه نااظاام ماان عااروساااایساااات
( قص/ص )1
چشااااماام از خااونااابااه دریااا کااردهای
کشاااتی صااابرم شاااکساااتااه از غماات
( غ/ص )363
خاااطاارم الجاارم چااون آب زرسااااات
زآتااش عشااااق ساااایاام ناایساااات ماارا
( قش /ص)193
 -5-9افالک و اجرام آسمانی
بسامد اینگونه تشبیهات در دیوان شاعر  1/13درصد است که با مشبهبه های متنوعی بکار رفته است.
از کزم و عزم خویش درن و شااتاب خواه
چون خاک بیدرن شااود چری بیشااتاب
( قص/ص )161
هاار لااحااظااه ز آسااااتااان در خاایاازد
مااه چون ساااا پاااساااباااناات ار خواهی
(غ /ص)311
کااه بااه شاااااگاارد کااقااّه باااز رسااااد
م هره و کق اّه اساااات ماااه و ساا ا هر
( قش /ص )161
خااورشاااایااد ماای نشاااااط نااظاااره او
آن ماااه کااه ماااه نااو ساااازد یاااره او
( ر /ص )1622
 -6-9جایها و مکانها

این عنا صر در شعر اغلال شاعران در ساخت ت شبیه کاربرد فراوانی دارند .انوری نیز از زمرۀ این سخنوران

است که از این عنصر1/22درصد استفاده کرده و مشبهبههای آن را عناصر گوناگونی قرار داده است.
ا ندر ازای مجلس شااااه بلخ چاه تساااات
یوساااف نئی نااه پیژن اگر نااه بگفتمی
( قص/ص)11
خااانااه بااا رناا او گاالسااااتااانساااات
مااجاالااس از بااوی او سااااماان زارساااات
( غ/ص )131
مثل آن کاصل نیاید بحر ملچ و کان دین را
کردگارش درخور وی این دو گوهر داد و هرگز
( قش /ص )113
 -7-9اشیا و ابزار و آالت
در این نوع ت شبیهات ،م شبه یچ شی و م شبهبه عنا صر متعددی؛ مانند اع ضای بدن ،طبیعت،
جانداران و مفاهیم انتزاعی اساات .اشاایایی که در کوزۀ تشاابیهات انوری وارد شاادهاند ،معموالً سااه
گونهاند:
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الف) ابزار و آالت جنگی؛ مثلِ ترکش ،تیر ،خنجر ،رمح  ،شمشیر ،نیزه و . ...
ب) اشیای بزمی؛ مانند بربش ،دف ،چن و . ...
ج) اشیایی که در پیرامون شاعر بوده است؛ مانند الماس ،بند ،زورق ،قلم و . ...
بسامد این تشبیهات در اشعار انوری  6/31درصد است.
تا قلم را چو زبان ورد سااخن مورودساات
خااا لی از ورد ثنااای تو مبااادا سااا خ نی
( قص/ص)11
بر آن صاافت که پراکنده بر ساا هر شاارر
هزار زورق خورشاااید شاااکل بر سااار آب
( قص/ص )219
در بااااغ مصااااااف کااارده ناااوروزی
از اللااۀ رمااح و ساااااباازۀ خاانااجاار
( قش /ص )119
 -8-9مهجو و متعلقات آن
این نوع تشبیهات با  6/31درصد جزء تشبیهاتی هستند که در دیوان انوری بسامد چندانی ندارند.
مشبهبه اینگونه تشبیهات اغلال جانداران ،کیوانات و اجرام آسمانی است.
کز گرا نی چو کوه ب ع لوساااایساااات
سااااادساااااً ا ین ث قیاال مفسااااد غر
( قش)111/
نیچ بنگر تا به کعبه جز به رنج تن رساای
خوان خواجه کعبه ا ست و نان او بیت الحرام
( قش /ص )111
چون خرس کریه شخص و چون خوک نگون
ای گنده دهان چو شیر و چون گرگ کرون
چ ااون گربه ده ان دریده و چ اون س دون
چ اااون ب ااوزنه سخره و چ او کفتار زب ااون
( ر /ص)1621
 -1-9اعضا وجوارح انسانی
این نوع ت شبیه با  %36در صد جزء نادرترین ت شبیهات دیوان شاعر ا ست .این م شبهها به همراه
مشبهبههای گوناگونی بکار رفته است.
در آن ورق ا لف ق ادّ خساااروان نون باااد
چو بااارگاااه تو را پر شاااود ورق ز کرف
( قص /ص )112
کااه فروشااای همااه بااه سااایم سااایاااه
ای در یغ آن برِ چو ساا ا یم ساا ا یااد
( قش  /ص )119
در ساااکن اۀ جااان غم تو میبااایااد و بس
در مااناازل دل غاام تااو ماایااآیااد و بااس
( ر /ص )1666
 -91-9نوشیدنیها
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اغلال این ت شبیهات به صورت مفرد به مفرد مقید ا ست .ب سامد آن در دیوان انوری  6/12در صد
است.
نزدش آوردم کمربناادی مرصاااع از گهر
پیشش آوردم شراب لعل چون چشم خروس
( قش/ص )111
سااااری نااه تاایااره چااون چااه باایااژن
بااادهای چااون دم سااااایاااووشاااااان
( قش/ص )161
 -99-9جانوران و حیوانات
گاهی انوری برای تصویر آفرینی ،از جانوران ،کیوانات و اعضای آنها بهره برده است .این عناصر در
میان ا شعار انوری کدود  %91در صد از ت شبیهات وی را از لحاظ م شبه در بر میگیرد .م شبهبه این
عناصر ،امور انتزاعی ،کیوانات و اشخاص است.
مااطاارب باازمااگااه بساااااتااانسااااات
بااااز در پاااردۀ الاااوان بااالااابااال
( قص /ص )13
بان جزد از تف خور شید چو نفخ صور ست
اناادرین شاااادّت گرمااا کااه ز تااأثیر تموز
( قش/ص )111
 -94-9موضوعات متفرقه
برخی از تشاابیهات دیوان انوری بدلیل تنوع در هیچ یچ از طبقات ذکر شااده نمیگنجد ،بهمین
دلیل اینگونه تشبیهات تحت عنوان «موضوعات متفرقه» بیان شده است .اغلال این تشبیهات ،مرکال
به مرکال و مرکال به مفرد است.
چاانااان کااز پااای مااوساااای پااایااۀ طااور
زهاای دساااات وزارت از تااو مااعاامااور
( قص /ص )223
در بااهااار آفااتاااب بااا گاال کاارد
آنااچااه بااا ماان ز لااطااف کاارد امااروز
(قش /ص )133
یااعااقااوب و نساااایاام و بااوی پاایااراهاان
آمااال و نساااایاام و بااوی خاالااق تااو
( قش /ص )161
جدول شماره  :9موضوعات مشبه و مشبهبه ،بسامد و درصد مشبه
موضوع مشبه
ممدوح ( معشوق) و
متعلقات وی

بسامد

درصد

1311

11/33

موضوع مشبه به

عناصاار طبیعی ،کیوانات ،اشاایا ،اجرام آساامانی،
عناصر انتزاعی ،اسطورههای ملی و مذهبی ،جانداران
 ،موضوعات گوناگون
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معنویات و مفاهیم
مجرّد و انتزاعی

333

اشاایا ،عناصاار طبیعی ،عناصاار انتزاعی ،جانداران،
22/13
اسطورههای مذهبی

929

3/63

213

1/22

291

1/13

13

1/22

93

6/31

91

6/39

اعضا و جوارح انسانی

92

6/36

اشیا ،عناطر طبیعی ،کروف الفبا ،اجرام آسمانی

نوشیدینها

23

6/12

عناصر طبیعی ،عناصر طبیعی

جانوران و کیوانات

11

6/91

عناصر انتزاعی ،کیوانات ،اشخاص

موضوعات متفرقه

221

1/19

عناصر انتزاعی ،اشیا ،عناصر طبیعی

مجموع

9333

166

طبیعت
شاعر و متعلقات وی
اف ک و اجرام
آسمانی
جایها و مکانها
مهجو و متعلقات آن
اشیا و ابراز و آالت

 -4تشبیه به اعتبارطرفین

عناصاار طبیعی ،اشاایا ،اشااخاص ،اعضااای بدن،
جانداران ،عناصاار انتزاعی ،اسااطورههای ملی  ،اجرام
آسمانی

جانداران ،عناصاار طبیعی ،اشاایا ،اجرام آساامانی،
اسطورههای ملی و مذهبی
اشاایا ،اشااخاص ،اعضااای بدن ،جانداران ،عناصاار
انتزاعی ،اسطورههای مذهبی  ،اجرام آسمانی

عناصاار انتزاعی ،عناصاار طبیعی ،اجرام آساامانی،
اشیا
جانداران ،اجرام آسمانی ،عناصرگوناگون

اشاایا ،عناصاار طبیعی ،جانداران ،عناصاار انتزاعی،
اسطورههای مذهبی

 -9-4تشبیه حسی به حسی
این نوع ت شبیهات هر چند سادهترین نوع ت شبیه به شمار میروند ،ولی ارزش هنری خاص خود را
دارند؛ زیرا « الزمۀ ایجاد آنها فعالیت ذهنی نویسااانده برای برقراری ارتباط میان دوشااای ظاهراً
بیارتباط است( ».پورنامداریان.)33 :1911 ،
این تشبیه در دیوان انوری باالترین بسامد؛ یعنی  19/33درصد را بخود اختصاص داده است؛ چرا
که انوری نیز همانند شاااعران دورۀ غزنوی و ساالجوقی ،بویژه شاااعران درباری ،شاااعرِ توصاایف امور
عینی و خارجی است تا امور متافیزیکی و معانی مجرّد.
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فرود ازو بااه دو م نزل ک ن یز کی دیاادم
ناارگااس چشاااام و ساااارو قاااماات ت او
زبااان چو اللااه بااه گرد دهااان درافگناادی
ز یرا کااه ک نی بااه خ ن جر چون ا لماااس
 -4-4عقلی به حسی

بنف شه زلف و سمن عار ضین و سیم ذقن
( قص )913/
زیااناات بااوساااااتااان بااخااواهااد باارد
( غ)361/
کااه گر نیااارماات از سااا بزۀ د من ب ترم
( قش)131 /
از ه فت ف لچ به یچ ز مان چارده طاس
( ر/ص )333

شاعر در این نوع ت شبیه میکو شد تا امور ذهنی و انتزاعی را با ا شیای مادّی و امور مح سوس گره
زند؛ زیرا « ت صویر آنگاه جنبۀ هنری پیدا میکند که معقولی را با مح سو سی پیوند دهد ( ».کروچه،
 .) 13 :1911این نوع تشبیه ،بعد از تشبیه کسی به کسی ،بیشترین بسامد؛ یعنی  21/61درصد از
تشبیهات انوری را در بر میگیرد.
رشااااچ فاازایااد نااگااارخااانااۀ چاایاان را
باااغ وجااود از بااهااار عاادل تااو چاانااانااچ
( قص)11/
راساااتی بااایااد نااه گاال  ،خاااری نمااانااد
گاال نمااانااد اناادر همااه گ لزار عشااااق
( غ)396/
از هاار قاادماای باارویاادت صااااد گاالاازار
بااا خااار قناااعاات ار بسااااازی یااچ بااار
( قش )113 /
چشاامم ز ساارشااچ هیچ دم خشااچ مکن
جااانااا لبم از شاااراب غم خشااااچ مکن
( ر /ص)1626
 -3-4حسی به عقلی
در این نوع ت شبیه ،شاعر امور مادی و مح سوس را به امور عق نی و انتزاعی مانند میکند .شاعر«
بی شچ میخواهد ارزش بی شتری به م شبه ببخ شد و آن را واالتر از آنچه که ه ست ،ن شان دهد( ».
اکمدنژاد .)31 :1911 ،این نوع ت شبیه  1/33در صد از کل ت شبیهات انوری را بخود اخت صاص داده
است:
گر آف تاب ا مان یا بد از کساااوف و زوال
چو رای روشااان او باشاااد آفتاب سااا هر
( قص)231 /
کااریاافاااناای چااو بااخااتاات جااملااه باارنااا
بااه اقاابااال تااو دارم عشاااارتاای خااوش
( قش )111 /
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در آرزوی خواب شااااال از بهر خیااالاات
چون بنشاااینی خوی باادت گویااد خیز

کقّا که تنم را ست چو در خواب خیالی ست
( غ )136/
نااا آمااده ب ه تری تو چون دولاات ت یز
( ر /ص)333

 -2-4عقلی به عقلی
در این نوع ت شبیه ،شاعر امری عقلی را به امری عقلی ت شبیه میکند؛ یعنی اموری که در محدودۀ
کس و تجربۀ انسااان قرار نمیگیرد را ،به کمچ امری عقلی در ذهن تبیین میکند« .این نوع تشاابیه
قاعدتاً نباید وجود دا شته با شد ،زیرا از م شبه عقلی ،وجه شبه روش و صریحی اخذ نمی شود تا کال
مشبه را به کمچ آن دریابیم( ».شمیسا .)13 :1912 ،سهم این نوع تشبیه در اشعار انوری کمتر از
انواع دیگر است؛ یعنی  9/31درصد.
کاارمااش هاامااچااو جااور گاایااتاای عااام
شاااار فش ه م چو ط بع گردون خاااص
( قص)912/
بااار دگاار بااا سااااار دیااوان شاااااوم
باااز بااه یااچ وسااااوسااااۀ د یو عشااااق
( غ)331 /
کااه ازو هاایااچ دیااو فااتاانااه نااجساااات
آن شاااهاااب اساااات کلااچ مسااارع تو
(قش )113 /
کااارم چو سااار زلف تو زیر و زبرساااات
چون کساان تو رنج من به عالم ساامرساات
( ر/ص )311
جدول شمارۀ  :4بسامد و درصد انواع تشبیه باعتبار طرفین
نوع
تشبیه

تعداد

درصد

کسی به
کسی

عقلی به
کسی

کسی به
عقلی

عقلی به
عقلی

19/33

21/61

1/33

9/31

2113

312

913

 -3انواع تشبیه به اعتبارمفرد ،مقید و مرکب بودن طرفین

113

مجموع
9333
166

 -9-3مفرد به مفرد
 -9-9-3مفرد مجرد به مفرد مجرد
در این نوع تشبیه ،مشبه و مشبهبه ،هردو مفردند .تشبیهات دیوان انوری اغلال از این نوع است و
شاااعر همواره یچ چیز را از جهات مختلف به چیز دیگر مانند میکند .میزان اسااتفادۀ انوری از این
نوع تشبیه  11/11درصد است.
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تااا چااو تاایاار اساااات کااار دولاات تااو
ا شچ چو سیم داری و روی چو زر ازین غم
زن چو میغسااات و مرد چون ماهسااات
چون بنااد گی شاااهاات ن میااآیااد خوش

بیزبااان اساااات خصااام چون ساااوفااار
( قص /ص )131
کاندر خورجمال و رخت سااایم و زر ندارم
( غ/ص )313
مااااه را تااایااارگااای ز مااایاااغ باااود
( قش  /ص )196
بااا ماالااچ چااو آب و دولاات چااون آتااش
( ر/ص )1661

 -4-9-3مفرد مقید به مفرد مجرد
مفرد مقید به مفردی میگویند که همراه آن یچ کلمه ،صفت ،مضافالیه یا قید دیگری آمده باشد.
بسامد این نوع تشبیه از میان تشبیهات انوری  96/39درصد میباشد.
دل کساّاد به غم رخنه همی دار چو سااین
قااد اعاادا ز عنااا خفتااه همی دار چو الم
( قص /ص )932
که پذیرای گره شاااد تنم از مویه چو موی
در عااذر و گره موی ب بنااد و بگشااااای
( غ /ص )319
خاااک پااایاات مرا بااه سااار تاااجساااات
ای کااریااماای کااه در عااطااا دادن
( قش /ص )123
یااچ شااااقااه ز نو ب تی جاااه تو فلااچ
ای جاه تو چون سااماک و عالم چو ساامچ
( ر/ص )1669
 -3-9-3مفرد مجرد به مفرد مقید
در این نوع تشاابیه مشاابه مفرد ،همراه مشاابهبه مقید آورده میشااود .میزان این تشاابیه در دیوان
انوری  1/13درصد است.
به قد چو ساارو بلند و به ری چو بدر منیر
بَر من آمااد خورشااایااد نیکوان شااابگیر
( قص /ص )216
قااد چااون سااااارو بااوساااااتااان داری
روی چاااون مااااه آساااااماااان داری
( غ/ص )321
تااو چااو قاارص آفااتاااب و باارج کااوت
مااا چااو قاارص ارزن و کااوت غاادیاار
( قش /ص )136
هم رغ بت از آن شاااراب چون آتش ناب
هم طبع ملول گشاات از آن شااعر چو آب
( ر/ص )311
 -2-9-3مفرد مقید به مفرد مقید
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شاااعر در اینگونه تشاابیهات با مقید کردن طرفین تشاابیه بر جنبۀ توصاایفی ،تصااویری و تخیلی
تشبیه میافزاید .این نوع تشبیه  12/13درصد از تشبیهات انوری را بخود اختصاص داده است.
ا ی من از شاا ا بهاات و از ط غیااانساااات
ق لم توساااات کااه چون کلااچ قضااااا
( قص  /ص )31
عیش من خوشاااتر از شاااکر باااشااااد
بااا سااااخاانااهااای تاالااخ چااون زهاارت
( غ/ص )313
گرش بنااام تو بر سااار زننااد خنجر بیااد
شااود چو غنچۀ گل چاک ترک دشاامن تو
( قش/ص )119
آخاار ز وفاااش باااز نااتااواناای داشاااات
اندوه تو چون دلم به شاااادی نگذاشااات
( ر/ص )312
 -4-3تشبیه مرکب به مرکب
«ت شبیه مرکال به مرکال از فاخرترین انواع ت شبیه ا ست که صحنهای را با عنا صر گوناگونش به
صحنهای مانند میکند (».تجلیل.)11 :1931 ،
میزان کاربرد این نوع ت شبیه در ا شعار انوری با  1/39در صد ن سبت به ت شبیهات مفرد به مفرد
کمتر اساات که این نشاااندهندۀ این مطلال اساات که انوری چندان تمایلی به اسااتفاده از این نوع
تشبیه برای خیالانگیز کردن تصاویر خود نداشته و کوشیده است اندیشههای خود را با تصاویر ساده
و تکراری مطرح کند.
قاادکاای از شاااابااه و ماارجااانساااات
اللااه باار شاااااای زماارّد بااه مااثاال
(قص /ص )13
ز لف تو بر ری تو چو بر می پر غراب
خشّ تو بر خادّ تو چو بر شااایر پااای مور
( غ/ص)116
چون ز ب لور سااا یااد ،بسااااّد ساااااده
زان ماای آسااااوده کااز پاایااالااه بااتااابااد
( قش  /ص )111
 -3-3مرکب به مفرد
بسامد این نوع تشبیه  1/11درصد است.
بااه ن کو یی چو نگااارسااااتااان اساااات
چاااهااارۀ بااااغ ز ناااقاااّاش باااهاااار
( قش /ص )111
نااظاار بااود در دیاادههااا باایتااو پاایااکااان
زبااان بااود درکااامااهااا باایتااو خاانااجاار
( قص)913 /
 -9-3-3مرکب به مفرد مقید
این تشبیه  6/12درصد از کل تشبیهات دیوان شاعر را بخود اختصاص داده است.
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در آشااایااان عقاال چو ع نقااای م غر بم
گفتی که لعل ناب و عقیق گداخته اسااات
روزم از دود آتااااش تااااقاااادیاااار
 -2-3مفرد به مرکب

بر آسااامان فضااال چو خورشاااید ازهرم
( قص /ص )923
در جااام او ز ع کس ری او شاااراب خااام
( غ /ص )311
تاایااره چااون طاارّۀ سااااایااه مااویااان
( قش/ص )169

 6/91درصد تشبیهات انوری به این نوع تشبیه اختصاص دارد.
بااه یااچ جر مم مزن چون ک لقااه بر در
چااو دارم کاالااقااۀ عااهااد تااو درگااوش
( قص /ص )221
چو سااارو نو ز صااا با پای کال میکوبم
وزان نشااااط که آن نظم ازو منقح شاااد
( قش /ص )113
 -9-2-3مفرد مقید به مرکب
این نوع تشبیه  6/39درصد در تشبیهات انوری بکار رفته است.
ناله چون زیر رباب و دل برآتش چون کباب
بود اشااکم چون شااراب لعل در زرّین قدح
( قص /ص )21
ابرویش چیساات دو چوگان طلی کرده نگار
زنخش چی ست یکی گوی بلورین در م شچ
( قص)111 /
در این فن چو در زلف ژولیااده شااااانااه
رشااا ید اخت یار ز ما نه اساااات و طبعش
( قش /ص )122
جدول شماره : 3بسامد و درصد انواع تشبیه باعتبارمفرد  ،مقید و مرکب بودن طرفین
تتشبیه

مفرد

مقید

مرکّال

مجموع

بسامد

1113

1291
13

مفرد

درصد

بسامد

11/11

213

1/11

23

96/39
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مقیّد

169
9333

درصد

بسامد

12/13

99

1/13

6/12

مرکال

11

131

 -9-2تشبیه مفروق
این تشبیه با  91/11درصد بیشترین بسامد را در میان تشبیهات شاعر داراست.

درصد

6/91
6/39
1/39
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بااأس تو آتشاااایساااات کااادثااه سااااوز
دامیساااات چین زلفش عقاال اناادرو معلّق
سااااا قش بااه مثاال چو ساااااعااد کورا

ا من تو صاا ا ی ق لیساااات ف تنااه زدای
( قص /ص )116
جزعی ست چ شم شوخش سحر اندرو مرکّال
( غ /ص )111
دسااااتااش بااه مااثااال پااای ماارغاااباای
( قش /ص )199

 -4-2تشبیه مضمر
یکی از زیباترین گونههای ت شبیه ،ت شبیه م ضمر ا ست؛ « زیرا در آن شاعر ،ک م را طوری میآورد
که گویی خیال تشاابیه ندارد ،و همین امر ساابال میشااود که ذهن مخاطال بیشااتر به جساات و جو
می ردازد و ارتباط را با دقت دنبال میکند(».علوی مقدم و اشااارف زاده .)111 :1911 ،این تشااابیه
11/31درصد از تشبیهات اشعار انوری را بخود اختصاص داده است:
چین سااار زلف تو رونق عنبر شاااکسااات
نوش لال لعل تو قیمت شاااکّر شاااکسااات
( قص /ص )36
هاامااه روی زماایاان شاااااکاار گاایاارد
بااه سااا خن لااال ز هم چو بگشااااا یی
( غ /ص )312
کااان و دریااا هااماایشااااه نااالااه کااناانااد
ای کااریااماای کااه از نااوال کاافاات
( قش/ص )121
جااامااه چااه دری رنا چااه آری ای گاال
تاااب ری یااار ماان نااداری ای گاال
( ر/ص )1661
 -3-2تشبیه ملفوف
آن است که « چند مشبه (کداقل دوتا) جداگانه ذکر شود و س س مشبهبههای هرکدام به ترتیال
جداگانه گفته شود .اینگونه ت شبیه مبتنی بر صنعت بدیعی «لف و ن شر» ا ست ( ».شمی سا:1912 ،
 .)113آمیزش «ت شبیه» و آرایۀ «لف و ن شر» موجال افزایش تأثیرک م میگردد .این ت شبیه 11/11
درصد در اشعار انوری بکار رفته است:
کمینه گل شن و گلخن چو جنّت ا ست و جحیم
نه صااااکبی ،ملکی کز م ما لچ شااارفش
( قص /ص )912
وی در کمایت لال و چ شم تو شهد و سم
ای در خجالت ری و زلف تو روز و شاااال
( غ /ص )311
کااه بااه شاااااگاارد کااقااّه باااز رسااااد
م هره و کق اّه اساااات ماااه و ساا ا هر
( قش /ص )161
-2-2تشبیه تفضیل
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آن است که شاعر مشبه را به مشبهبه مانند کند ،س س آن را به نوعی بر مشبهبه برتری دهد .در
این تشبیه ،شاعر « نه تنها مشبه را به مشبهبه ترجیح میدهد ،بلکه همان خاصیت طبیعی را نیز از
آن سلال مینماید و جنبۀ منفی و کداقل کم خا صیتی و انفعال بدان ن سبت میدهد و رابطه طرفین
مبدل به ت ضاد و تقابل میگردد(».طالبیان)91 :1931 ،؛ از آنجا که انوری شاعری مداح و ستای شگر
است ،تشبیه تفضیل و همچنین مضمر را در سطحی بسیارگسترده بکار برده است و در اغلال موارد،
ممدوح و اعضا ،افکار و خصوصیات او را از عناصری که به آنها مانند شده ،برتری داده است که منجر
به مبالغه و اغراق در ا شعارش گردیده ا ست .شمار ت شبیهات تف ضیل در ا شعار انوری  11/31در صد
است:
روی چااو آفااتاااب تااو را چاااکاار آفااتاااب
زلف چو مشاااچ ناب تو را بنده مشاااچ ناب
( قص /ص )13
غاا م روی خااوباات شاااااایااد امااروز
مااه و خورشاااایااد در خو بی و کشاا اّی
( غ/ص )312
بااارده از ابااار و آفاااتااااب گااارو
دل و دساااات تو گاااه ف یا و ساااخااا
( قش /ص )121
 -5-2تشبیه جمع

آن ا ست که برای یچ م شبه ،چند م شبهبه آورده شود « .این نوع ت شبیه را ت شبیه تف ضیلی نیز
گفتهاند(».شمیسا 3/11 .)126 :1912 ،درصد تشبیهات انوری به صورت جمع بکار رفته است.
پیوسااا ته بی قرار چو سااای ماب و اخگرم
از روشاانان شااال که چو ساایماب و اخگرند
( قص /ص )921
راح صااااافاای چااو عااقاال و روح باایااار
وز پاای ناافاای عااقاال و راکاات روح
( غ/ص )311
ساااااکاان چااو ساااامااناادر و نااعااامااه
در آتااش صاااااباار چاانااد باااشااااام
( قش/ص )121
در این نوع ت شبیه ،شاعر با آوردن چند م شبه و م شبهبه به صورت متوالی موجال خیالانگیزی و
کوشش ذهنی بیشتر مخاطال میشود.
 -6-2تشبیه مشروط
در ت شبیه م شروط ،شاعر چیزی را با شرط و قید به چیز دیگر مانند میکند .این نوع ت شبیه از
جمله تشبیهاتی است که در آن « عنصر اغراق یا دعوی غلبه دارد و همین نقش دعوی یا اغراق که
خود م ستق ً میتواند نوعی بیان هنری یا نوعی از صورتهای خیال شاعرانه با شد – در صورتی که از
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پایههای ذوقی و هنری برخوردار باشااد -میتواند جنبۀ خیالی موضااوع را وسااعت بیشااتری دهد».
(شفیعی کدکنی .)11 :1916،بسامد این تشبیه  1/19درصد است.
در قبضاااۀ شااامشااایر نشااااندی دبران را
گر ثور چو عقرب نشاادی ناقص و بیچشاام
(قص /ص )16
باایااا کااامااروز چااون جااان جااهاااناای
اگاار چااون دیااده و دل بااودیاام دی
(غ/ص )399
سااارو آزاد ار ق بول بنااد گی یااابااد ز تو
پای تا سر هم در آن ساعت کمر بندد چو نی
( قش /ص )111

 -7-2تشبیه تسویه
ت شبیهی است که در آن چند م شبه به یچ م شبهبه مانند میشود .این نوع تشبیه با بسامد 9/69
درصد ،جزء کم کاربردترین تشبیهات انوری است.
یچ جهان جان بود و دل همچون قصال در ماهتاب
تااا ط لوع آ فتاااب ط لعاات تو کی بود
( قص/ص )21
اشاااچ اعمی دان م قا مات کریری و بدیع

پیش آن دریااای ماااالمااال از آب کیااات
(قش /ص )129

 -8-2تشبیه مقلوب
در تعریف ت شبیه مقلوب یا عکس گفتهاند «:آن ا ست که دو چیز را به یکدیگر ،هرکدام را بوجهی
ت شبیه کنند ( » .همایی .)291 :1931 ،میزان کاربرد این نوع ت شبیه به ن سبت دیگر انواع ،ب سیار
اندک است و به سه مورد بیشتر نمیرسد.
پیش ساایر ککم تو چون خاک ،باد اندر درن

پشااته چون هامون کند ،هامون چون پشااته
روزت چوعیاد فرّی ،عیادت چو روز میمون

شتاب اندر خاک باد ،چون تو کلم سن

پیش

(قص/ص)29
پااویااه و جااوالن ز رخااش راهااوارت
(قص /ص )16
وز روزۀ تنفس بر بساااتااه خصااام را دم
( قص /ص )993
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جدول شماره  : 2بسامد و درصد انواع تشبیه بلحاظ شکل
نوع تشبیه

بسامد

درصد

مضمر

133

11/31

مفروق

ملفوف

111

تفضیل

113

مشروط

12

مقلوب

9

جمع

تسویه

 -5وجه شبه

939

مجموع

91/11
11/11
11/31

163

3/11

91

9/69

1122

166

1/19
6/21

وجه شبه ،شباهت ادعایی ایجاد شده بین مشبه و مشبهبه است که بطور تحقیقی یا تخییلی در آن اشتراک
دارند .این رکن از ارکان ت شبیه ،بیش از هر رکن دیگری ،بتو صیف دنیای خیال شاعر می ردازد .در کقیقت«
وجه شبه ،مهمترین بحث تشبیه است ،چون وجه شبه مبیّن جهان بینی و وسعت تخیّل شاعر است و در نقد
شعر بر مبنای وجه شبه است که متوجّه نوآوری یا تقلید هنرمند میشویم (».شمیسا.)33 :1912 ،

انوری از جمله شاااعرانی اساات که در کیطۀ کاربرد وجه شاابه ،توانایی بساایاری دارد .او از وجه
شبه های کقیقی و خیالی بخوبی استفاده کرده و اغلال صفات واضح و ملموس را وجه شبه قرار داده
ا ست .این شاعر توجه خا صی به ت شبیهات مجمل دارد؛ یعنی ت شبیهاتی که وجه شبه در آن کذف
شده با شد .به باور شفیعی کدکنی« ت شبیهی که وجه شبه در آن یاد ن شده با شد و ضمناً ذهن
م ستقیماً متوجه آن شود ،بیگمان ر ساتر و پرتأثیرتر ا ست ( ».شفیعی کدکنی .)16 :1916 ،دلیل
ا صلی عدم ذکر این وجه شبهها ،این ا ست که م شبهبهها ،دارای صفات آ شکار و بارزی ه ستند؛ چرا
که« وقتی م شبهبه دارای صفات و ویژگی وا ضح و آ شکاری با شد ،شاعر خود را ملزم به آوردن وجه
شبه نمیبیند ( ».زنجانی.)19 :1911 ،
انوری در تشبیهات خویش ،وجوه شبه تکراری را چندان مورد توجه قرار نداده است .وی کوشیده
ا ست در اینگونه موارد ،این وجه شبهها را بکمچ صنایع دیگری ،از جمله ک سن تعلیل و اغراق تازه
گرداند .نکتۀ دیگری که در وجه شاابههای این شاااعر بچشاام میخورد ،وجود وجه شاابههای متعدد
است .این نوع وجه شبهها بسیار بیشتر از انواع دیگر آن ( مفرد و مرکال) بکار رفته است:
گشاااات معنی ساااتااان و لفظ سااا ااار
ماانشاااای فااکاارتاام چااو از دو طاارف
(قص/ص )131
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به رأی روشااان پاک آف تاب گردونساااات
در آرزوی رویاات دور از سااااعااادت تااو

به قدر و جاه و شااارف آسااامان گردانسااات
(قش/ص )111
پیچااان و ساااوگوارم چون زلف تاااباادارت
(غ/ص )111

نوآوریها و برجستگیهای تشبیه انوری
انوری در تشبیهات خود از عناصر متنوعی بهره برده است که این تنوع نشان دهنده وسعت قلمرو
علمی وی در زمینه های گوناگون ا ست .او از انواع ت شبیه ،بخ صوص ت شبیهات مفرد به مفرد ب سیار
استفاده کرده است .بسامد باالی ت شبیهات مفرد به مفرد نشانۀ نوآوری و همچنین زبان روان شاعر
ا ست .در میان ت شبیهات این شاعر ،ت شبیه ف شرده (بلیغ) در ا شعار وی بی شمار ا ست؛ بگونهای که
گاهی در یچ بیت با ازدکام تصاویر روبرو میشویم .مانند:
زماایاان نااوری ،دریاااگااذار ،کااوپاایااکاار
ه ل ن عل ،ف لچ قا مت ،سااا تاره مسااایر
بقاد ،کوه و تن  ،پیال و پویاه صااارصااار
بزور ،چری و بااآواز ،رعااد و جساااتن ،برق
(قص)211 /
زیااناات بااوساااااتااان بااخااواهااد باارد
ناارگااس چشاااام و سااااروقاااماات تااو
(غ)361 /
از دیگر برجسااتگیهای تشاابیهات انوری این اساات که او بیشااترین تنوع را در وجه شاابههایی که
بصورت تحقیقی و تخییلی بکاربرده ،برای « قلم» آورده است:
ق ل مش ه م چو عصااااا ث عبااانساااات
آنااکااه در مااعاارکااه سااااحاار باایااان
(قص )36/
زیرا که چون قلم بصااا فت سااا خت الغرم
دساااات ز ما نه جدول ا نده بمن کشااا ید
( قص)921 /
زان قاااماات و قااد کااه چااون قاالاام دارد
دایاام چااو قاالاام بااتااارکاام پااویااان
(غ )362 /
نتیجه
یافتههای این پژوهش نشااان میدهد که تشاابیه بعنوان رایجترین صااور خیال شاااعرانه ،در دیوان
انوری از گستردگی قابل توجهی برخوردار است .انوری از جمله شاعران موفقی است که برای تفهیم
اندی شههای خود ،به زیبایی از همه نوع ت شبیه در ا شعار خویش ا ستفاده کرده ا ست .در دیوان وی
بدلیل تسلش و اکاطه شاعر به علوم مختلف زمان ،عناصر و مواد تشبیه دارای تنوع زیادی است .او از
میان این مواد ،گرایش زیادی به کاربرد «ممدوح و متعلقات وی» در جایگاه مشااابه داشاااته و از
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عنا صرگوناگونی برای م شبهبه بهره برده ا ست .در سرودههای این شاعر ،ا ضافۀ ت شبیهی و همچنین
ت شبیه بلیغ کاربرد ب سیار و سیعی دارد و همین امر ن شان از توجه انوری به ایجاز درک م و پرهیز از
اطناب دارد .رویکرد این شااعر تصاویرگرا اساتفاده از تشابیهات کسای به کسای اسات؛ خصاو ص ًا
ت شبیهاتی که م شبه به آنها ک سی ا ست ،در دیوان وی دارای ب سامد باالیی ا ست که بیانگر دیدگاه
کساای و طبیعت گرای اوساات .از لحاظ افراد و ترکیال طرفین ،وجود تشاابیهات مفرد به مفرد به
مراتال بیشتر از انواع دیگر آن است و از نظر ساختار شکلی تشبیه ،هنریترین نوع آن؛ یعنی تشبیهات

مفروق از فراوانی زیادی برخوردارند .بطورکلی برر سی ت شبیهات شاعر خرا سانی ن شان میدهد که وی چندان
بدنبال تشبیهات نو و بدیع نبوده و از همان تصاویر شاعران قرن چهارم و پنجم بهره جسته است.

منابع
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