
JSPPP, (14)62: 51-67, August 2021 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Investigation of the event in khaghani poems 

M. Rahmani, Hengame Ashouri*, S. Razeghi 
Department of Persian Language and Literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the most important discussions in 
simile is the pseudo-face discussion, based on which one can notice the 
innovation or imitation of the artist. The pseudo-face expresses the breadth of 
the poet's imagination and the indicator of his new mental world. The simile is 
divided into allegorical aspects in terms of being compound and singular, 
closeness and nostalgia, real and imaginary, unity and plurality, allegorical and 
non-allegorical, vulgar and unlikely, research and imaginative, and single and 
multiple. The pseudo-face is also divided according to grammar. In Khaghani's 
poems, the aspects of doubts are very diverse. Khaghani has created this 
diversity by using imaginative aspects. Since in traditional rhetoric the 
relationship between pseudo-face and two elements of simile is not 
discussed, in this article, based on Gutli's division, a new classification of 
pseudo-face is discussed in Khaghani's Divan in order to answer the question 
of how to use pseudo-face in How is Khaghani's divan related to "similar" and 
"similar"? Is there a specific pattern for the pseudonym in his divan? Which 
ultimately leads to the achievement of the purpose of the article or the 
achievement of Khaghani stylistic features in the use of pseudonyms.
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive-analytical.
FINDINGS: Most of Khaghani's similes are imaginary. Although the aspect of 
Khaghani's suspicions in some verses is imaginative for both "similar" and 
"similar" elements, but these verses are not very numerous and are not 
considered as Khaghani's stylistic features; On the other hand, the aspect of 
suspicions that is real for one of the imaginary elements and real or expected 
for the other element, is considered as one of the characteristics of 
Khaghani's style because it has the majority of similes.
CONCLUSION:  The face of Khaghani's doubts is in many cases the present 
face of doubts that gives character to "similar" or "similar" or that is 
interpreted in relation to similar. In Khaghani's poetry, we seldom come 
across verses that cannot be found in the form of character, forgiveness and 
symbolic interpretation. Khaghani has used the employment industry in a 
different way and has paid more attention to the virtual meanings of the 
words so that we can consider the use of this feature as one of the features of 
Khaghani style.
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 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

 

 چکیده:
متوجهه   میتهوان بحث وجه شبه است كه بر مبنهای آن  ، یکی از مهمترین بحثها در تشبیه زمینه و هدف:

دهنهدۀ جههان ذهنهی تهازۀ     كنندۀ وسعت تخیل شهاعر و نشهان  نوآوری یا تقلید هنرمند شد. وجه شبه بیان

وحدت ، حقیقی و خیالی بودن، قربت و غربت، اوست. تشبیه به اعتبار وجه شبه بلحاظ مركب و مفرد بودن

. میشهود تحقیقی و تخییلی و واحد و متعهدد تقسهیم   ، مبتذل و بعید، لو تعدد به تشبیه تمثیل و غیرتمثی

ها، گونهاگونی فهراوان   وجه شبه، بندی شده است. در اشعار خاقانیوجه شبه براساس دستورزبان نیز تقسیم

های تخییلی این گوناگونی را ایجاد كهرده اسهت. ازآنجاكهه در بالغهت     دارند. خاقانی با استفاده از وجه شبه

نحوۀ ارتباط میان وجه شبه با دو ركن تشبیه مورد بحث قرار نگرفته اسهت، در ایهن مقالهه براسهاس      سنتی

میشود تا بتوان به پاسخ این  ای از وجه شبه در دیوان خاقانی پرداختهبندی تازهبندی گوتلی به طبقهتقسیم

بهه  « مشهبهبه »و « مشبه»با ی كاربرد وجه شبه در دیوان خاقانی در ارتباط هاپرس  دست یافت كه شیوه

یشود؟ كه درنهایت منجر بهه رسهیدن   مچه نحوی است؟ آیا الگوی خاصی برای وجه شبه در دیوان او یافت 

 یگردد.مبه هدف مقاله یا همان دستیابی به ویژگیهای سبکی خاقانی در استفاده از وجه شبه 

 تحلیلی است. –روش این تحقیق توصیفی روش مطالعه: 

های خاقانی در بعضی ابیات برای هر دو ركن اگرچه وجه شبه، لب تشبیهات خاقانی خیالی استاغ ها:یافته

آفرین است اما این ابیات فراوانی چندانی ندارند و جزو ویژگیهای سبکی خاقانی خیال« بهمشبه»و « مشبه»

حقیقهی یها   هایی كه برای یکی از اركهان خیهالی و بهرای ركهن دیگهر      محسوب نمیشود؛ درعوض وجه شبه

موردانتظار باشد، بعلت اینکه اكثریت تشبیهات را به خود اختصاص داده است، جزو ویژگی سهبکی خاقهانی   

 .میشودمحسوب 

-مشهبه »یا « مشبه»های فعلی است كه به وجه شبه، های خاقانی در بسیاری مواردوجه شبه گیری:نتیجه

. در شهعر خاقهانی بنهدرت بهه     میکنهد مزی پیدا و یا آنکه در رابطه با مشبه تفسیر ر میبخشدشخصیت « به

خاقهانی از   بخشی و تأویل رمزی نیهز نتهوان وجهه شهبه را یافهت.     یخوریم كه در صورت شخصیتمابیاتی بر

گیری كرده و توجه بیشتری به معانی مجهازی كلمهات داشهته اسهت     صنعت استخدام به شیوۀ متفاوت بهره

 ویژگی را از ویژگیهای سبکی خاقانی بشمار آوریم.یم استفاده از این میتوانای كه بگونه

  

 4344مرداد  54 :دریافت تاریخ   

 4344شهریور  47:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  69: اصالح تاریخ   

 4344آبان  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  وجه شبه، تشبیه، خاقانی،
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 مقدمه
وجه شبه است كه از  میکندبینی شاعر را مشخص میزان تخیل و جهان، مشبهبهدر تشبیه آنچه بیشتر از مشبه و 

تمثیل و  ۀتقسیم آن به دو دست، بندیهای تشبیه به اعتبار وجه شبهیکی از تقسیم ای برخوردار است.اهمیت ویژه

تمثیل و تشبیه غیر میشودرتمثیل است؛ تشبیه تمثیل كه وجه شبه در آن مركب است و از امور متعدد منتزع غی

از دیدگاه جرجانی در تشبیه غیرتمثیل همانندی در  .(419ص تفتازانی: ،)المطول كه وجه شبه در آن مفرد است

تمام تشبیهات معقول به محسوس را  شکل، رنگ و هیأت است؛ در تشبیه تمثیل وجه شبه نیازمند تأویل است و

 (.55-56جرجانی: ص  ،. مثال او در این مورد تشبیه سخن به عسل در شیرینی است )اسرارالبالغهمیگیرددربر

فقط تا جایی مهم اسهت  « ب»است و « ب»و « الف»كانون توجه شباهت بین ، ابودیب معتقد است كه در تشبیه

از اهمیتهی خهاص    ی آنهها با توجه به روابط موجود بهین واحهد  « ب»خود كه به الف مربوط باشد؛ اما در تمثیل 

تری است تا فعالیتی كهه در تشهبیه دخیهل اسهت     برخوردار است. پس تمثیل دربرگیرندۀ فعالیت تخیلی پیچیده

 .(439دیب: ص اابو ،)تحقیق در صور خیال جرجانی

وجه شبه حسی برخالف وجهه شهبه عقلهی بها یکهی از       .وجه شبه از دو نظر حسی و عقلی نیز قابل بررسی است

آمهده اسهت. امها در بالغهت سهنتی، سهخن از       اسرارالبالغه  بندی درحواس پنجگانه قابل درک است؛ این تقسیم

حالیکه بهروک رز در كتهاب خهود در مهورد ایهن      درتركیبی از وجه شبه حسی و عقلی با هم بمیان نیامده است؛ 

 .میکندتشبیهات بحث 

ت حقیقی و خیالی هم دارای تعاریف زیر است: تشبیه حقیقی كه وجه شبه در طرفین تشبیه واقعی است تشبیها

 جرجانی:  ،خیالی و ادعایی است )اسرارالبالغه، و تشبیه خیالی كه وجه شبه در طرفین تشبیه یا در یکی از آن دو

 .(14-55ص 

امها تعهداد   ، عقلی و خیالی فراوانی بیشتری دارند در دیوان خاقانی اگرچه تشبیهات حسی در مقایسه با تشبیهات

 تشبیهات عقلی و خیالی نیز بسیار قابل توجه است و درصد زیادی از تشبیهات، را به خود اختصاص داده است.

شک امکان تعیهین  ی سنتی در مورد اركان تشبیه كاستیهایی وجود دارد كه  بیهابندیبا توجه به اینکه در تقسیم

بندی وجه شبه فقط بعنوان نمونه در گذشته در تقسیممیکند، سبک تصویرسازی شاعران را سلب دقیق و درست 

یگرفت؛ در صورتی كه  ما باید بدانیم كه هر شاعر از چه صهورت خیهالی در   مدو نوع خیالی و حقیقی مدنظر قرار 

 مشهبهبه تباط وجه شبه با مشبه و بندی از نحوۀ اراز دیدگاه سنتی تقسیم .میگیرد بهره مشبهبهرابطه با مشبه یا 

 ارائه نشده است. 

( كه عالقۀ اصلی مطالعاتی او در زمینهۀ اسهتعاره   4449اولین بار گوتلی، استاد گروه آموزشی لینگنان انگلستان )

تحلیل گفتمان انتقادی از جمله زبانشناسهی بهومی و    ،ویژگیهای سبکی زبان ادبی ،شامل تحلیل انتقادی استعاره

. توجهه كهرد   مشهبهبه اقدام به ایجاد جدولی كرد و در آن به نحوۀ ارتباط وجه شهبه بها مشهبه و     ،است زبان طنز

بندی در این مورد ارائه نشده بود. با كاربرد ایهن جهدول میتهوان    كه اشاره كردیم از دیدگاه سنتی تقسیمهمانطور

میگیهرد و میتهوانیم سهبک     بههره « مشهبهبه »و « مشهبه »دانست كه شاعر از چهه صهورت خیهالی در رابطهه بها      

تصویرسازی شاعر را مشخص كنیم و تفاوت تصویرسازی او را از سایر شاعران بازشناسیم. ایهن جهدول در كتهاب    

گیری از این جدول میتوان به بررسی بهتر و علمیتری دربارۀ تشبیه در دیوان او موجود است. با بهره زبان استعارۀ

اكنون به ذكر توضیحاتی در مورد حروف  مقاله قابل مشاهده است. 4و 7شاعران پرداخت. این جدول در صفحات 

 .و ستونهای جدول گوتلی میرردازیم بکاررفته در نامگذاری ردیف
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وجه شبه در ارتباط با مشبه دارای چهار صورت ضروری، مورد انتظار، خیالی )تشخیص یا رمز( و غیرممکن است 

به دارای است و وجه شبه در ارتباط با مشبهدر ردیفهای افقی نامگذاری شده  Dو A،B،Cكه به ترتیب با حروف 

تشهبیهات ایهن    در ستونها نامگهذاری شهده اسهت.    ZوW،X،Yهمین چهار صورت است كه به ترتیب با حروف 

مهورد  دریند. سهت یسورئالردیفها و ستونها به ترتیب دارای صورتهای حقیقی، حقیقی تحت شرایطی، سمبولیک و 

 اد جدول نکات زیر دارای اهمیت است:اعد

غالب تشبیهات در شعر كالسهیک را   ،پر شود« بهمشبه»و « مشبه»وجه شبه با  در رابطۀ 4و5،6،4اگر خانه های 

غالهب ایهن تشهبیهات در شهعر شهاعران رمانتیهک و        ،پهر شهود   44و45،4،7،3های تشکیل میدهد؛ چنانچه خانه

کی از اركان تشبیه با وجه شبه صورتی خیالی )تشخیص یها رمهز( پیهدا    سمبولیک مشاهده میشود، زیرا حداقل ی

یسهتی مشهاهده   سورئالاین تشبیهات در شهعرهایی بها تصهویرهای     ،( پر شود44تا46، )9،1های میکند. اگر خانه

به و یا هر دو ركن است )حهداقل یهک سهوی    میشود و بیانگر غیرممکن بودن وجه شبه در ارتباط با مشبه، مشبه

بحثههای   4رزطریق رمز یا اسناد مجازی نیست(. همچنین بهروک ه حتی قابل تفسیر ازه در رابطه با وجه شبتشبی

 میتهوان بهها استفهههاده از الگوههای او     .میدههد دقیقتری راجع به نحوۀ ارتباط افعال و تركیبهای تشبیهی ارائههه 

در نهایت گامی برای یهافتن سهبک شهعری او     بررسی بهتر و علمیتری دربارۀ تشبیه در دیوان خاقانی انجام داد و

 برداشت.

 مقاله به قرار زیر است:  هایپرسش   

یی است؟ آیها الگهوی   به چه نحوه« بهمشبه»و « مشبه»ی كاربرد وجه شبه در دیوان خاقانی در ارتباط با هاشیوه

 ؟ میشودخاصی برای وجه شبه در دیوان خاقانی یافت 

بنهدی تشهبیهات   ساختار تشبیه با رویکرد زبانشناسی صهورت گرفتهه اسهت. طبقهه    در این مقاله بررسی و تحلیل 

 خاقانی در این تحقیق مطابق سه الگوی زیر است: 

 )كتاب اسرارالبالغه(روش جرجانی ( 4

 كتاب دستورزبان استعاره(بندی دستوری تشبیه و استعاره ) رز در طبقهرویکرد بروک( 6

 )كتاب استعاره(.های گوتلی در تحلیل وجه شبه شیوه( 3

 

 سابقۀ پژوهش
تحقیقات زیادی تاكنون در دیوان خاقانی دربارۀ تشبیه و اركان آن بویژه وجه شبه صورت گرفته اما در تحقیقات 

این  پیشین از رویکرد زبانشناسی مورداستفاده در این تحقیق بهره گرفته نشده است. این پژوه  كار جدیدی در

 هایی كه نزدیک به این موضوع كار شده به شرح زیر است:نمونهزمینه ارائه میدهد. تعدادی از 

علهت وارد كهردن   آمهده اسهت كهه خاقهانی ب     (4399از شفقی )« بررسی تشبیه در دیوان اشعار خاقانی»در مقالۀ 

 ست.تشبیهات بدیع در زمینۀ سیر تحول تشبیه سرآمد شعری تمامی ادوار ادبی بوده ا

نهوع اسهتفادۀ    ( به این نتیجه رسیده اسهت كهه  4345) چیمحمدزاده داغمهاز « تشبیه و مواد تصاویر آن»مقالۀ 

به و وجه شهبهی  به در تصاویر تشبیهی بعلت نگاه او به مشبهۀ مشبه و مشبهدهندخاقانی از مواد و عناصر تشکیل

 كه در آن مییابد، متفاوت است.

                                                      
1- Brook Rose 
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 ه از صورتهای خیالیاستفاد آورده است كه «رسی وجه شبه در اشعار سهراب سرهریبر»در مقالۀ  (4349) بسمل

های هایی از وجه شبهدر نمونهسرهری به یا  بصورت هنریتر به هر دو ركن تجسم بخشد. مشبه میتواند به مشبه،

 رنگ رمانتیسم به اشعار خود داده است. ،با اساس قرار دادن صفات انسانی خیالی

 

 بررسیبحث و 

 در جدول گوتلی« بهمشبه»و «مشبه»نحوۀ ارتباط وجه شبه با 

 : 4میشودذكر « بهمشبه»و « مشبه»در ارتباط میان وجه شبه با  سه حالت كلی در جدول گوتلی

خورشید در تشبیه صورت بهه   مانند: روشنی برای، ضروری بودن وجه شبه در ارتباط با هریک از طرفین تشبیه»

محتمل بودن رای درخت در تشبیه انسان به درخت؛ و مانند: میوه داشتن ب ،انتظار بودن وجه شبهمورد خورشید؛ 

 The language of)« هها بهه آن  مانند برهنهه بهودن بهرای مکهان سهرودخوانی در تشهبیه شهاخه       ، وجه شبه

metaphor, Goatly: P230-231).  

 نیم.یکمو در این  مقاله محتمل بودن را به خیالی بودن تأویل 

 

 «مشبه »وجه شبه با  ۀرابط
 «بهمشبه»وجه شبه با  ابطۀر

X 
 ضروری

Y 
 موردانتظار

Z 
 محتمل

A 3 6 4 ضروری 

B 4 5 1 موردانتظار 

C )4 9 7 محتمل )خیالی 

 

ایهن ابیهات    آفرین اسهت، به( خیالمشبههای خاقانی در بعضی ابیات برای هر دو ركن )مشبه و اگرچه وجه شبه

ههایی كهه بهرای یکهی از     اما وجه شبه، دنفراوانی چندانی ندارند و جزو ویژگیهای سبکی خاقانی محسوب نمیشو

علت اینکه اكثریت تشبیهات را بهه خهود اختصهاص    ب اركان خیالی و برای ركن دیگر حقیقی یا مورد انتظار باشد،

ی آن بهره هان دادن این رابطه از جدول گوتلی و خانهآیند. برای نشاجزو ویژگی سبکی خاقانی بحساب می ،داده

شخصهیت   بهه مشهبه های فعلی است كه بهه مشهبه یها    وجه شبه، های خاقانی در بسیاری مواردگرفتیم. وجه شبه

این سهه  ، اكنون با آوردن مثالهایی از دیوان خاقانی .میکندو یا آنکه در رابطه با مشبه تفسیر رمزی پیدا  میبخشد

 : میکنیمبررسی « بهمشبه»رابطۀ وجه شبه را با « انسان به چراغ»: در تشبیه میدهیمه را نشان نوع رابط

 روشن بودن و نوربخشی )ضروری(؛ ( 4

 سوزانندگی )موردانتظار(؛ ( 6

 سیاه بودن )خیالی(؛ زبان آتشین داشتن و دل( 3

 : میکنیمبررسی « مشبه»رابطۀ وجه شبه را با « شاعر یا ممدوح به آفتاب»در تشبیه 

 بسوی خاک آمدن )ضروری(؛ ( 4

                                                      
( ما نیز در این 4397 ،ای نوشته شده است )نک: پورنامداریان و ماحوزیپی  از این در بررسی وجه شبه در غزلیات دیوان شمس مقاله -4

 ایم.مند بودهمقاله از همان سبک و الگو بهره
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 هر سو پیکان آت  افشان افکندن )موردانتظار(؛ ( 6

 آبستنی دادن به آب و گل )خیالی(؛ ( 3

ایهن دو بیهت را مهورد    « بهه مشهبه »و « مشبه»در مورد رابطۀ خیالی وجه شبه با ، در روابط نشان داده شدۀ باال

 : میدهیمبررسی قرار 
 آتشین داری زبان زان دل سیاهی چهون چهراغ  

 
 تردامنی چون آسهیا گرد خود گردی از آن  

 (33: ص4برزگر خالقی، ج ،)شرح دیوان خاقانی

 نه بهاد گیسهوی او ز آته  بههاركم اسهت     
 

 كههه آب و گههل را آبسههتنی دهههههد ز نمهها  

 (447)همان: ص                              

یها  « بهه مشهبه »در مثالهای باال تصاویر خیالی وجه شبه با شخصیت بخشی و یا تأویهل رمهزی قابهل اسهناد بهه      

است: زبان آتشین داشتن و دل سیاه بودن در صورت تأویل رمهزی زبهان و دل كهه اسهتعاره از فتیلهه و      « مشبه»

و آبستنی دادن به آب و گل برای ممدوح با تفسیر آب و گل كه كنایه از انسهان   مخزن چراغ است، محتمل است

ایجادشده از خمیر آب و گل است و همچنین آبستنی دادن به انسان با تفسهیر كنهایی رشهد و تکامهل دادن بهه      

 انسان محتمل است.

صهورتی  « بهمشبه»یا « مشبه»ند با میتوانكه  میگیریمهای خیالی در نظر تصاویر محتمل را نیز همان وجه شبه

 انگیز )استعاری یا رمزی( بسازند.خیال

بخشی و تأویل رمزی نیز نتوان وجهه شهبه را   یخوریم كه در صورت شخصیتمدر شعر خاقانی بندرت به ابیاتی بر

نیهز بیهان   « بهمشبه»و « مشبه»دریافت. با افزودن ستون دیگر به جدول گوتلی غیرممکن بودن وجه شبه برای 

كه دارای صورتی سمبولیکند  با تشبیهات سطر  C. با افزوده شدن این ستون تفاوتی میان تشبیهات سطر یشودم

D  میشویمكه دارای تصویر سورئالیستیند قائل. 

 

 بهمشبهوجه شبه با  رابطۀ  

  W X Y Z 

 موردانتظار ضروری وجه شبه با مشبه ۀرابط
 خیالی

 }تشخیص/رمز{
 غیرممکن

A 1 3 6 4 ضروری 

B 9 7 4 5 موردانتظار 

C }46 44 45 4 خیالی}تشخیص/ رمز 

D 44 45 41 43 غیرممکن 

 

یم بطور دقیقتری تفاوت میان تصویرسازی خاقانی و سایر شاعران را بهدانیم و  میتواناكنون با توجه به این جدول 

حال به بررسی انواع تشبیهات خاقانی از نظر حقیقی یا خیالی بودن با توجه بهه   ویژگی سبکی او را بررسی كنیم.

 : میرردازیمجدول باال 
 زانکه چون نحل این بنا را خهود مهنهدس بهود شهاه    

 
 «انگبین گشت از صفا هآب چون آیینه شان 

 (436ص )همان:                              
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وجه شبه برای آب و آینه هر دو ضروری است؛ پهس تشهبیه   . درخشندگی؛ وجه شبه: صفا و «آب به آینه»تشبیه 

 .میگیردجدول قرار  4در خانۀ 

 حلههق ربههاب بسههته طنههاب اسههت اسههیروار

 
 كز درد حلهههق ناله بر اعضا برافکند 

 (547)همان: ص                               

« بهه مشهبه »وجه شبه بهرای   اله بر اعضا برآوردن.تشبیه )حلق رباب به اسیر(؛ وجه شبه: با طناب بسته بودن و ن

 .قرار میگیرد( 45موردانتظار است )تشبیه در خانه 

 تو را چو شمع زتن هر زمهان سهری رویهد   

 
 سههری كهههه درد سههرآرد بریههدن اسههت دوا 

 (95)همان: ص                                 

خیهالی اسهت   « مشبه»وجه شبه برای انسان عامه . یافتنوجه شبه: هر زمان سری « انسان عامه به شمع»تشبیه 

یا شمع هم خیالی است؛ بهرای شهمع سهر اسهتعاره از     « بهمشبه»كه كنایه از غرور داشتن است؛ وجه شبه برای 

  (.میگیردقرار  44)تشبیه در خانۀ  میشودنوک نخ آن است كه هر بار با قیچی بریده 

و از این جهت نمیتوان ایهن گهروه    میگیردقرار  44، 45، 46، 44ی هاهدر دیوان خاقانی تشبیهات بندرت در خان

در اشعار خاقانی بیشترین ابیات مربوط به ابیاتی اسهت كهه وجهه     تشبیهات را جزو ویژگیهای تشبیهی او دانست.

 45و  4، 7، 3ی هها و بنابراین خانه میرذیردصورتی خیالی ، «بهمشبه»و یا « مشبه»شبه فقط با یکی از دو ركن 

 ترین تشبیهات او این دسته تشبیهات است: . ویژهمیکندرا پر 

 بههر سههوگ آفتههاب وفهها زیههن پههس ابههروار 

 
 پوشم سیاه و بانگ معزّا برآورم 

 (4551: ص6)همان، ج                      

وجه شبه سیاه پوشیدن و بانهگ عهزا    وجه شبه: سیاه پوشیدن و بانک معزّا برآوردن. ،«انسان عامه به ابر»تشبیه 

بخشی است و برای شاعر كهه در بیهت مشهبه واقهع     است توأم با شخصیت بهمشبهبرآوردن برای ابر كه در اینجا 

 قرار میگیرد(. 3شده است حقیقی است )تشبیه در خانۀ 

 افشهان چون آفتاب ههر سهو پیکهان آته     

 
 سههگال جههوزای شههاه یعنههی دسههت سخا  

 (499ص  )همان:                             

وجهه شهبه پیکهان آته       وجه شبه: پیکان آت  افشان هر سو افکندن.، «دست سخاوتمند شاه به آفتاب»تشبیه 

، موردانتظهار اسهت؛ در وجهه شهبه    ، كه همان دست سخاوتمند شاه است« مشبه»افشان به هر سو انداختن برای 

ی خورشید است و با توجه به ایهن مطالهب   هاپیکان استعاره از اشعه، بیت آفتاب استكه در این « بهمشبه»برای 

 قرار میگیرد.  7وجه شبه خیالی است و تشبیه در خانۀ  

كه در اینجا این بحث را بها تشهبیهات    میرردازددربارۀ چگونگی ارتباط فعل و تركیب. تشبیهی به بحث ، بروک رز

 میتهوان وجه شبه فعلی را با دو ركن تشبیه  رابطۀ .میدهیمعلی دارند تطبیق مفصل دیوان خاقانی كه وجه شبه ف

 به سه گروه تقسیم كرد: 

 بههههصههههورت  راد مشبههههه  میتوان« بهمشبه»استعاره بسازد و نه با « مشبه»ای كه در آن فعل فقط با رابطه(4

  (Brook, 1965: 260). 4درآورد 4مهههوجزتمثیههههلی 

                                                      
1-Brief Allegory 
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 : میکنیم. چنانچه در  بیت مشاهده میدهدرا به خود اختصاص  Dو  Cگروه در جدول گوتلی سطر كه این 

 در آرزوی روی تههو هههر صههبحدم چههو مههن

 
 رخسهههار زرد خیهههزد از بسهههتر آفتهههاب   

 (4/343)همان:                                 

مشبه بیت كهه خاقهانی اسهت، حقیقهی      حالیکه برایآفتاب استعاری است؛ در از بستر زرد رخسار برخاستن برای

 .میدهداینرو كاركرد این دو بصورت تمثیلی حال عاشق و معشوق را نشان از جدول. 4است؛ مطابق با ستون 

 جدول مطابقت دارد. Yو  Z. این دسته با ستون میسازداستعاره « بهمشبه»فعل تنها با ( 4

 لههب خههوی  از پههی نههان چههون پرنههان   

 
 چهههه كهههنم بوسهههه زن بهههر در سهههلطان 

 (4541: ص 6)همان، ج                      

  جدول(. 7استعاری است و برای سلطان قابل انتظار و محتمل است )مطابق با خانۀ  6بوسه زدن برای پرنان

 .میگیردخاقانی در تشبیهات تفضیل نیز  گاهی از این شیوه بهره 
 الف دینداری زنم چون صبح آخر ظهاهر اسهت  

 
 ز صههبح اولههین كههاذبترم كانههدراین دعههوی 

 (4579: ص 6)همان، ج                      

 .میکنداستعاره ایجاد ، فعل با هر دو سوی تشبیه( 6

مطابقت دارد. این دسته در دیوان خاقانی كاربرد فراوان ندارد و  44، 45، 46، 44ی هااین گروه در جدول با خانه

 آید.جزء اختصاصات سبکی او بشمار نمی، گیری خاقانی از آن در شعربه علت ندرت بهره
 ی و سین بهر در یاسهین خفتنهد    چون، عقل و جان

 
 تن چهههو نون كز قلم  دور كنی تا بینند 

 (133: ص4)همان، ج                        

قهرار   44بخشهی همهراه اسهت )تشهبیه در خانهۀ      ی و سین بها شخصهیت  خفتن بر درِ یاسین برای عقل و جان و

 میگیرد(. این نوع، از نظر بروک رز مؤثرترین نوع تصویرسازی است.
(Grammar of metaphor, Brook Rose: P.264) 

كابرد تشخیص شعر خاقانی را بسوی تصاویر رمانتیک میبرد كهه در آن احسهاس انسهانی بهه طبیعهت بخشهیده       

 .میشود
 مستان چو شب سهودا زده ، چون شفق صفرا زده یم

 

 خضرا زده دسهتی كهههه حمهرا داشهته    آت  در این  

 (4413: ص 3ج ،برزگر خالقی ،)شرح دیوان خاقانی

 و شفق و شب به آنها احساس انسانی بخشیده است.صفرازدگی و سودازدگی می 

 وار از خجالت سهرفکنده بهر زمهین   آسمان

 
 آسههها بسههوی خههاک غلطههان آمههدهآفتههاب 

 (4413)همان: ص                              

خاقانی مانند آسمان خمیده و سرافکنده است و مانند آفتاب بسوی خاک تربت پیامبر غلطان است. سهرافکندگی  

در انهواع  « بهه مشهبه »و « مشهبه »اكنون به بررسی رابطه وجه شبه بها   به آسمان احساس انسانی بخشیده است.

 .میرردازیمتشبیهات از نظر معقول و محسوس بودن 

                                                                                                                                       
ای كه توسط پورنامداریان  همکاران در مقاله بررسی وجه شبه در غزلیات شمس انجام شهده اسهت، اسهتفاده    در این قسمت از ترجمه - 4

 (.4397كردیم )ر.ک. تقی پورنامداریان 
« ی فارسی یافت نشهد ایزدند و این لغت در فرهنگهمباشد كه قبل از پختن نان بوسیلۀ آن روی خمیر نان نق  و نگار ظاهراً باید پری  - 6

 (.4455: ص 6ج ،)شرح دیوان خاقانی، بزرگر خالقی
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 «بهمشبه»و « همشب»رابطه وجه شبه با 

 تشبیهات معقول به محسوس

بخشی بهه امهر انتزاعهی مواجهه     بیشتر با شخصیت، محسوس و مشبه معقول و انتزاعی است ،بهمشبههنگامیکه 

 .میشودكمتر بصورت تشخیص یا استعاری ظاهر  بهمشبهو در این موارد  میشویم

 الحههاجبی اسههت بههر در اال شههده مقههیم   

 
 میزنهههد  قفههههههاكهههو ابلههههان باطلهههه را  

 (15: ص4)همان، ج                           

 پوشكوب كه پیری است ژندهبها عقل پای

 
 لقها بر فقر دست ك  كه عروسی اسهت خهوش   

 (455)همان: ص                              

وجه شبه مقیم شدن بر در اسهت كهه بطهور قطهع بهه ال شخصهیت       میشود، ال به حاجب تشبیه  ،در بیت نخست

در  قهرار میگیهرد(.   4یعنی حاجب ضروری است )تشبیه در خانۀ « بهمشبه». این وجه شبه در رابطه با میبخشد

و وجه شبه لباس كهنه پوشیدن اسهت و همچنهین فقهر بهه عهروس تشهبیه        میشودبیت دوم عقل به پیر تشبیه 

ها در . این وجه شبهمیبخشدها به عقل و فقر شخصیت لقا بودن است كه این وجه شبهو وجه شبه خوش میشود

 قرار میگیرد(.  45قابل انتظار است. )تشبیه در خانۀ « بهمشبه»رابطه با 

 

 تشبیهات محسوس به محسوس

 ی زیر تقسیم كرد: هابه گروه میتوانرا « بهمشبه»و « مشبه»در این تشبیهات رابطۀ وجه شبه با 

 

 «بهمشبه»بخشی به شخصیت

رابطهۀ خیهالی از طریهق    « بهه مشهبه »رابطۀ ضروری یا مورد انتظار دارد و بها  « مشبه»وجه شبه با  ،در این گروه

جهدول را پهر میکنهد و فراوانتهرین تشهبیهات را در دیهوان        7و  3. این دسته ردیف میکندبخشی ایجاد شخصیت

 : میدهدخاقانی به خود اختصاص 

 هیبههت و هبههت بههه دو وقههت   هههر دو از 

 
 همچو گل خاضع و چو مل جبّار 

 (946)همان: ص                               

 احرام كه گیهری چهو قهدح گیهر كهه دارد     

 
 عریهانی بیرون و درون لعل قبایی 

 (4411: ص3)همان، جلد                    

 گاهی سریدپوش چو آب است و همچو آب

 
 فارغ ز هر حطاممسلسل و  شوریده 

 (4343: ص 6)همان، ج                      

 میکنههههد در مثالهههههای بههههاال: در بیههههت نخسههههت خاقههههانی ممههههدوحها را بههههه گههههل و مههههل تشههههبیه  

، هها بخشی به گل و مل همراه است و برای ممدوحها یا همان مشبههای خاضع و جبار بودن با شخصیتشبهوجه

پوش سهرید ، . همچنین است احرام گرفتن برای قهدح میگیردجدول قرار  3ضروری است پس هر تشبیه در خانۀ 

 بودن برای آب.

 : میدهداین شخصیت بخشی گاهی در تشبیهات تفضیل نیز خود را نشان 

 مههی سهی روز  ، امزبههونتر از مه سی روزه

 
 مرا به طنز چو خورشهید خوانهد آن جهوزا    

 (446: ص4)همان، ج                          
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شاعر حسّ درونهی خهود را بهه محهیط بیهرون      میشود، اخذ « مشبه»در این گروه از تشبیهات گاهی وجه شبه از 

نه عمل طبیعی  میدهدحالت مشبه را نمای  ، در مواردی میدهدشخصیت « بهمشبه»در واقع آنچه به میبخشد، 

 ایم: زیر را بعنوان نمونه آورده . برای این گروه بیتهایمیگرددرا و این باعث برتری تصویرسازی « بهمشبه»

 نهههه بهههه یهههاران كمربنهههدم چهههو غنچهههه

 
 نه بر خصهمان سهنان سهازم چهو سوسهن      

 (4157: ص 3)همان، ج                      

 گه در سجود بهاش چهو در مغهرب آفتهاب    

 
 گه در ركهوع بهاش چهو در مركهز آسهمان      

 (4344: ص3)همان، ج                        

 اینرگسی در خفقان چو اللهدر یرقان چو 

 
 ای نالۀ خهاک بسهتری  جامهنههرگس چاک 

 (4994)همان: ص                              

و انسان عامهه اسهت    ویژگیهای شاعر، یرقان و خفقان داشتن، كمر بستن و سنان ساختن در سجود و ركوع بودن

 .میشودالله نسبت داده  نرگس و، آسمان، كه به آفتاب

 

 «مشبه»رمز یا نشانه در  ایجاد
مهورد انتظهار یها ضهروری     « بهمشبه»جنبۀ خیالی دارد و برای « مشبه»ای از تشبیهات وجه شبه برای در دسته

جهدول را   C. این تشبیهات ردیف میشوداست. در این گروه ممدوح )معشوق( یا عاشق به امری محسوس تشبیه 

 : میدهدو به تصویر شکل تمثیلی  میکندپر 
 خورشید و چو ایمان شو كه ویرانهها كنهی روشهن   چو 

 
 یبخ  اگر خورشهید و ایمهانی  مها برهنه خلعه 

 (4914: ص3جلد  )همان،                     

برای ، یرود اما روشن كردن ویرانهامدر این تصویر روشن كردن ویرانها برای خورشید در معنای حقیقی خود بکار 

قرار  4نسان عامه است، جنبۀ رمزی دارد و باید تأویل شود. )تشبیه در خانۀ كه همان ا« مشبه»مخاطب شاعر یا 

 میگیرد(. 

 نشگفت اگر چو آهوی چین مشک بهردهم 

 
 چهون سر به خورد سنبل و سوسن درآورم 

 (4533ص  ،6)همان، ج                      

آنها و تبدیل آنها به مشک در بدن معنای حقیقی دارد و خوردن ، در این تصویر سنبل و سوسن برای آهوی چین

دلیل رمزی بودن سنبل و سوسهن  به خورد سنبل و سوسن درآوردن ب سر، اما برای مشبه، آهو معنای واقعی دارد

 قرار میگیرد(.  4نیاز به تأویل است )تشبیه در خانۀ  ،. برای درک مفهوم آنمیگیردصورت خیالی 

 

 محسوس« مشبه»بخشی به شخصیت
. این دسته از تشبیهات در دیوان خاقانی میشودكه امری محسوس است شخصیت داده « مشبه»به  ،در این گروه

 ای برخوردارند.از فراوانی قابل مالحظه

 وار بههود بسههته نقههاب بههنف  شههب عربههی

 
 از چه سبب چون عرب نیزه كشید آفتهاب  

 (634)همان: ص                               
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ده كه نقاب بنف  به صورت بسته است و آفتاب هم مانند انسان عرب نیهزه كشهیده   شب به انسان عرب مانند ش

حال آنکه نقاب بنف  بستن برای عرب قابل ، است. به شب با استفاده از فعل نقاب بستن شخصیت بخشیده شده

 (.میگیردقرار  45انتظار است )تشبیه در خانۀ 
 خشهک تهن  ، سهرافکنده ، چنگ است پای بسته

 
 كهه گوشهت ز احشها برافکنهد     4چو زرّقهی  

 (544)همان: ص                               

تن بودن از صفات اوست. به سه صورت در مورد بسته، سرافکنده و خشکچنگ به زرق تشبیه شده است كه پای

تن بودن بهرای زرق قابهل   بسته بودن، سرافکندگی و خشکبخشی صورت گرفته است. حال آنکه پایجان، چنگ

 .(میگیردقرار  45انتظار است. )تشبیه در خانۀ 

 

 غیرممکن بودن وجه شبه
. میشهود غیرممکن است در دیوان خاقانی بندرت یافت « بهمشبه»و « مشبه»تشبیهاتی كه در آن وجه شبه برای 

هرچند ، یرودمی سورئالیستیند هاتشبیه به سمت اینگونه تصویرها كه تصویرمیشود،پر  Zیا  Dآنجا كه ستونهای 

تشبیهاتی است كهه حهداقل یهک طهرف آن در      (44 تا 46و)  9، 1یهاساختار تشبیهی وجود نداشته باشد. خانه

 رابطه با وجه شبه قابل تغییر از طریق رمز یا اسناد مجازی نیست.

 صبح بسوزد چهو مههر   ،چرخ بدوزد چو تیر

 
 تیهغ تهو گهاه ضهراب    ، رمح تو گهاه طعهان   

 (657)همان: ص                               

د آسمان را بدوزد و تیغ ممدوح بهه خورشهید )مههر(    میتوانكه  میشوددر اینجا رمح )نیزه( ممدوح به تیر تشبیه 

وزانندگی صبح شود. وجه شبه )سهوزاندن صهبح( بهرای خورشهید     د باعث ایجاد گرما و سمیتوانكه  میشودتشبیه 

العهاده در  اما برای نیزه ممدوح غیرممکن است كه باعث سوزانندگی و ایجاد گرمای فوق، حقیقی و ضروری است

 قرار میگیرد(. 45)تشبیه در خانۀ  میگیردصبح شود پس این تصویر صورت سورئالیستی به خود 

 صرصهریم  رخ  همههام گفت كه مها بهاد  

 
 ز زور و توان ماست، مفلوج گشته كوه 

 (376)همان: ص                              

باد صرصر توان نابودی كوه را هم داشته اسهت امها   ، با توجه به تلمیح، در بیت )مفلوج كردن كوه( وجه شبه است

 میگیهرد مفلوج كردن كوه برای رخ  همام )ممدوح(، غیرممکن است این تصویر صورتی سورئالیستی بهه خهود   

 قرار میگیرد(.  45)تشبیه در خانۀ 

 

 تشبیهات محسوس به معقول
در این گروه شاعر خود یا ممهدوح را بهه   ، میشوددر بیشتر موارد به امر انتزاعی تجسم بخشیده ، در این تشبیهات

 .میکندامر انتزاعی تشبیه 

 نه آن كسم كه در این دامگاه دیو و سهتور 

 
 چو عقل مختصران تخم جادویی كارم 

 (4613ص :6)همان، ج                       

                                                      
 جره )لغتنامه دهخدا( ،باز سرید - 4
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شتن است كهه بهه   كه وجه شبه این تشبیه تخم جادویی كا میکنددر بیت شاعر خود را به عقل مختصران تشبیه 

 .میبخشدشخصیت  بهمشبه

 طیرانههههت چههههو دور فکههههرت مههههن   

 
 بهههههر از ایهههههن نهههههه مقهههههرنس دوار   

 (944)همان: ص                                

كه قدرت پریهدن   میکندو شاعر از این طریق مخاطب خود را به مرغی تشبیه ، کنیه وجود داردمدر بیت استعاره 

. چنانچه پرواز مرغ وجود انسهان بایهد ماننهد پهرواز     میکنددارد، سرس پرواز این مرغ را به پرواز فکر خود تشبیه 

فکرت و اندیشۀ شاعر باالتر از نه فلک باشد در اینجا از طریق كاربرد وجه شبه پرواز كردن بهه فکهرت شخصهیت    

 بخشیده شده است.

 

 صنعت استخدام

معنی دیگری دارد و یک بار حسهی و بهار    بهمشبهبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با گاهی وجه ش»

اسهتفاده از  . (16شمیسا: ص ،)بیان و معانی« دیگر عقلی است. در این صورت كالم بسیار زیبا و هنری خواهد بود

یژگهی را در شهعر او از ویژگیههای    یی متمایز شده است كه بتهوانیم اسهتفاده از ایهن و   هاصنعت استخدام به گونه

ی میهان  هها بندیهایی در رابطه با این صنعت بهرای نشهان دادن تفاوت  اكنون تقسیم سبکی خاقانی بحساب بیاوریم.

 .4آوریمیمخاقانی و شاعران دیگر در بکارگیری آن 

 

 حقیقی است، دو معنی واژۀ استخدامی
كه تقریباً اكثر آنها دارای تصاویر مرتبط با بهروج فلکهی    میکندخاقانی، در این نوع استخدام، تصاویر زیبایی خلق 

 .میشوداست كه در ابیات زیر دیده 
 ماند چهو یهونس بهه حهوت    ، یوسف رسته ز دلو

 
 صههبحدم از هیبههت  حههوت بیفکنههد نههاب 

 (654: ص 4برزگر خالقی: ج ،)شرح دیوان خالقی

خورشید است متناسب است و حوت به معنی ماهی بها  حوت به معنی یکی از بروج فلکی با یوسف كه استعاره از 

 یونس تناسب دارد.

 فلههک طفههل خههویی اسههت كانههدر تههرازو  

 
 ز خورشههههید نههههارنج گههههیالن نمایههههد  

 (514)همان، ص                              

ست با كلمۀ گیری وزن اترازو كه وسیلۀ اندازه، ترازو به معنی یکی از بروج فلکی با كلمۀ خورشید و به معنی شیء

چنانچه ذكر شده اكثریت تصاویر صنعت استخدام كه هر دو معنی ایههامی كلمهه حقیقهی     نارنج در تناسب است.

مانده در ابیات از این نهوع، مربهوط بهه اسهتخدام ایههام      است مربوط به تصاویر بروج فلکی است و چند مورد باقی

 آوایی كلمات است.

 

 

                                                      
ذكر شده است و ما در این پهژوه  بها حفهظ اصهالت     بندیها برای نخستین بار در مقالۀ بررسی وجه شبه در غزلیات شمس این تقسیم -4

 (.4397 ،ایم )نک: پورنامداریان و ماحوزیداری به آن استناد كردهعلمی و اصول امانت
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 استفاده از ایهام آوایی كلمات
. میکندو تصاویری بدیع خلق  میگیردانی در ابیات زیر از ایهام آوایی كلمات در ساختن صنعت استخدام بهره خاق

 گرفته است.او از صدای حیواناتی مثل گوزن و سگ در ایجاد این تصاویر بهره 
 شیر مردان چون گوزنان هوی هوی اندر دههان 

 
 انهد از هواهلل بهر خههدنگ آه پیکهان دیهده    

 (157: ص4)همان، ج                          

در بیت هوهو به معنی خدا خدا گفتن با حاجیان و به معنی هوهوی گوزن )صدای گهوزن( بها حیهوان گهوزن در     

 تناسب است.
 گهر پشهیمانی  ، گهو یمسگی كردن كنون العفو 

 
 مگهر دل شهد پشهیمان    ، كه سگ هم عفو میگوید 

 (446)همان: ص                               

با انسان در تناسهب و العفهو بهه معنهی      میشودای كه هنگام پشیمانی به درگاه حق تعالی گفته العفو بعنوان كلمه

 عوعو كردن سگ )صدای سگ( با حیوان سگ در تناسب است.

 

 یکی مجازی است، از دو معنی واژۀ استخدامی
وجه شبه با معنای كنایی خود با یک ركن و با معنای حقیقی خود بها ركهن دیگهر تناسهب     ، در این نوع استخدام

 .میکندپیدا 

 در این مقام كسی كاو چو مار شد دو زبان

 
 زبهان در آن مهههأوا  چو ماهی اسهت بریهده   

 (جا)همان                                          

 دو زبان بودن برای مشبه كنایی است.، در بیت

 چو خاتمم به دروغی به دست چپ مفکهن 

 
 ام، پایبند مال و نصهابكه دستمال تو 

 (671)همان: ص                              

این صنعت در شعر شاعران پیشین نیز دیده  به دست چپ افکندن برای مشبه كه شاعر است صورتی كنایی دارد.

 و در دیوان خاقانی فراوانی دارد. میشود

ایهن   .میکندبا معنی حقیقی خود با یک ركن و با معنی استعاری خود با ركن دیگر تشبیه رابطه برقرار  وجه شبه

 ها فراوانی زیادی در تشبیهات دیوان خاقانی دارند: وجه شبه

 چهههرخ گهههویی دكهههان قصهههابی اسهههت  

 
 فشههان برخاسههت كههز سههحر تیههغ خههون   

 (349)همان: ص                               

 امكافتهههابی در نههههان آورده  وارمصهههبح

 
 امآفتههابم كهههز دم عیسههی نشههان آورده    

 (4454: ص4)همان، ج                      
 دست چون جوزاش داری گنج زر چون آفتهاب 

 
 گنج زر دادن به یغما برنتابد بهی  از ایهن   

 (4551: ص 3ج)همان،                       

تاب و زر است در معنای حقیقی خود بها یهک سهوی تشهبیه )مشهبه یها       آف، هایی كه شامل تصاویر تیغوجه شبه

این نوع تشبیهات را نیز نهوعی صهنعت    میتوان( در ارتباط است و با معنای استعاری خود با سوی دیگر. بهمشبه

 یگیرند.مجدول قرار  Yو ستون  Cاستخدام نامید این تشبیهات در سطر 
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 مجازی استهر دو ، از دو معنی واژۀ استخدامی
 صبحهدم چون كله بندد آه دودآسای مهن 

 
 پیمهای مهن  چون شفق در خون نشیند چشهم شهب   

 (جا)همان                                        

 پشت بهر دیهوار زنهدان روی در بهام فلهک    

 
 چون فلک شد پرشکوفه نرگس بینای مهن  

 (4164: ص3 ج )همان،                     

باال در خون نشستن برای شفق و چشم و پرشکوفه شدن برای ملک و چشم هر دو معنای مجهازی   یهادر نمونه

دارد؛ شکوفه در رابطه با چشم به معنای اشک و شکوفه در رابطه با فلک به معنی ستاره اسهت )تشهبیه در خانهۀ    

 قرار میگیرد(. 44

 

 استخدام و شکل پیچیدۀ آن
د با هر دو معنای حقیقی و مجازی تعبیهر شهود، شهکل پیچیهدۀ صهنعت      میتوانها وجه شبه تشبیهاتی كه در آن

 استخدام را دارا است. این تشبیهات در میان اشعار خاقانی بسیار نادر است: 

 تهو را به حقهه و مههره فریفتنهد ایهههراک    

 
 سهروپا  دل و مغزی چهو مههره بهی   چو حقه بی 

 (44: ص 4)همان: ج                           

سروپا تصور شده است كه به معنهی الابهالی و بهد اسهت و     ، بیاین تصویر مخاطب خاقانی كه انسان عامه استدر 

امها  ، سروپا تصور شده است كه به معنی گرد بودن مهره و نداشتن پایه برای ایستادن و قرار گرفتن استمهرۀ بی

دل و مغز را برای حقه هم اراده كهرده  هره و بیسروپا را برای ماینگونه نیز تصور كرد كه خاقانی صفات بی میتوان

و این به آن دلیل است كه حقه و مهره كه باعث فریب خوردن انسان  میبخشدباشد كه به مهره و حقه شخصیت 

 آلود شاعر را به خود جلب كرده باشد.نگاه غضب ،میشود

و درحقیقهت كلمهه بها ههر دو معنهی ادبهی و        میدهدوجه شبه استخدامی هر دو عرصۀ حقیقت و مجاز را نشان 

 .میشوداستعاری خود قابل درک است و این باعث برجستگی تصویرسازی او 

 

 گیرینتیجه
را در « بهه مشهبه »و « مشهبه »بندی گوتلی چگونگی رابطۀ میان وجهه شهبه و   در این مقاله با روش جدید جدول

ود اهمیت ویژۀ وجه شبه در بحث تشبیه و با توجهه بهه اینکهه    ایم. زیرا با وجدیوان خاقانی مورد بررسی قرار داده

در بالغهت  ، كنندۀ میزان نوآوری یا تقلید شاعر و میزان تخیهل و جههان ذهنهی او باشهد    د تعیینمیتوانوجه شبه 

سنتی از نحوۀ ارتباط میان وجه شبه با دو ركن تشبیه سخنی بمیهان نیامهده اسهت. بها ایهن بررسهی بهه سهبک         

 ایم.بهره گرفته است پرداخته« بهمشبه»و « مشبه»عر و اینکه از چه صورت خیالی در رابطه با تصویرسازی شا

و « مشهبه »های خاقانی در بعضی ابیات برای ههر دو ركهن   اگرچه وجه شبه، اغلب تشبیهات خاقانی خیالی است

سهبکی خاقهانی محسهوب     آفرین است اما این ابیات فراوانی چنهدانی ندارنهد و جهزو ویژگیههای    خیال« بهمشبه»

 هایی كه برای یکی از اركان خیالی و برای ركن دیگهر حقیقهی یها موردانتظهار باشهد،     عوض وجه شبهدرنمیشود؛ 

 .میشودجزو ویژگی سبکی خاقانی محسوب  ،علت اینکه اكثریت تشبیهات را به خود اختصاص داده استب
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شخصهیت  « بهه مشهبه »یها  « مشهبه »اسهت كهه بهه    های فعلی وجه شبه، های خاقانی در بسیاری مواردوجه شبه

یخوریم كهه در  م. در شعر خاقانی بندرت به ابیاتی برمیکندو یا آنکه در رابطه با مشبه تفسیر رمزی پیدا  میبخشد

 بخشی و تأویل رمزی نیز نتوان وجه شبه را یافت.صورت شخصیت

« بهه مشهبه »ه محسهوس هنگهامی كهه    در تشهبیهات معقهول به   « بهمشبه»و « مشبه»مورد رابطۀ وجه شبه با در

كمتر  بهمشبهبخشی به امر معقول مواجهیم و در این موارد بیشتر با شخصیت ،معقول است« مشبه»محسوس و 

 .میشودبصورت تشخیص یا استعاری ظاهر 

در تشبیهات محسوس به محسوس هنگهامی كهه وجهه شهبه بها      « بهمشبه»و « مشبه»مورد رابطۀ وجه شبه با در

، در ایهن گهروه   میکنهد بخشهی ایجهاد   طریق شخصیتخیالی ازرابطۀ « بهمشبه»ابطۀ ضروری دارد و با ر« مشبه»

در واقهع   میبخشدو شاعر حسّ درونی خود را به محیط بیرون  میشوداخذ « مشبه»تشبیهات گاهی وجه شبه از 

را و « بهه مشبه»طبیعی ، نه عمل میدهدرا نمای  « مشبه»، در مواردی حالت میدهدشخصیت  بهمشبهآنچه به 

 .میگردداین باعث برتری تصویرسازی 

در تشهبیهات محسهوس بهه معقهول میتهوان گفهت كهه در ایهن         « بهمشبه»و « مشبه»مورد رابطۀ وجه شبه با در

. در این گروه شهاعر خهود یها ممهدوح را بهه امهر       میشودتشبیهات در بیشتر موارد به امر انتزاعی تجسم بخشیده 

 .یکندمانتزاعی تشبیه 

گیری كرده و توجه بیشتری به معانی مجازی كلمات داشته است خاقانی از صنعت استخدام به شیوۀ متفاوت بهره

 یم استفاده از این ویژگی را از ویژگیهای سبکی خاقانی بشمار آوریم.میتوانای كه بگونه

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامهپایان این راهنمایی سركار خانم دكتر هنگامه عاشوری. است شده استخراج شمال تهراناسالمی واحد 

 در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم مرضیه رحمانی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیز ثریا رازقیسركار خانم دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و شمال تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
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 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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