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 چکیده:
خیال اسییت و بررسییی آن در شییناخت    تشییبیه یکی از اركان برجسییتج صییور  زمینه و هدف:

شی كه رو- بندی بروک رزاین مقاله به شیوۀ تقسیم فراوان دارد. در ر تأثیرویژدیهای سبکی شاع

به استخراج تشبیهات خاقانی پرداخته شده است تا بتوان به پاسخ       -شناسی است   دستوری زبان 

این پرسییشییها دسییت یافت: ویژدیهای برجسییتج سییاختاری تشییبیهاتِ قصییاید خاقانی براسییاس  

ست؟ قلمروه طبقه شبه    بندی بروک رز چی سی م سا صه   بهای ا صاید خاقانی كدام عر ها را ها در ق

 میگیرد؟ دربر

 تحلیلی است.-یصیفتو روش مطالعه:

سی   ها:یافته شبیهات خاقانی  برر ساس ت سیم  بر ا شان داد بترتیب   پنجگانج بندی تق بروک رز ن

ضافی  -روشهای ربطی  سنادی، ا سامدها برخوردارند؛ بیتردید پرب   ،ا شاره از باالترین ب   سامدترین و ا

)از نوع مقید( است كه    «بودن»اسنادی با مصدر   -ساختار تشبیهی قصاید خاقانی، ساختار ربطی    

شبه »در آن  شبه » به «م سناد می   « بهم ستقیم ا شبیهات        .ابدیبطور م ضافی )ت ساختار ا س س 

ل  كه معاد ،انگلیسی را  of جبروک رز استفاده از حرف اضاف   ؛ندفشرده( از بسامد باالیی برخوردار  

سر  ست   هك سی ا شی برای برقراری این پیوند میداند  ،در فار شاره قرار میگیرد؛     . رو س س روش ا

شاره      شهای ا سلوب معادله از میان انواع رو ست؛    ،روش ا شترین فراوانی را دارا روش ربطی با   بی

ستفاده از فعل   شهای بروک رز  «ساختن »ا سترده    ،از میان رو سامد را دارد. د ترین  پایینترین ب

 در قصاید خاقانی، قلمرو اشیاء است. بهو مشبهقلمر

وح، ترتیب ممدبندی بروک رز، در بیشترین ابیات بهموارد تقسیم میانخاقانی در  :گیرینتیجه

عناصر مورد اسناد  جبیش از هم« ممدوح» متعلقات آن و خویشتن را مورد تشبیه قرار داده است؛

بندیهای او حضور پررنگی متعلقات وی در رتبه وشاعر  «من» و ددردونی قرار درفته است؛ س س

 دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Simile is one of the prominent elements of 
imageries and its investigation has a significant effect on recognition of the 
poet's style. This study deals with a linguistic-grammatical method i.e. Brook-
Rose categorization method for deriving Khaghani's similes in order to answer 
these questions: what are the prominent structural features of similes in 
Khaghani's odes based on Brook-Rose categorization method? What fields are 
included in basic realms of vehicles in Khaghani's odes? 
METHODOLOGY: This study applied descriptive-analytic method. 
FINDINGS: Upon using Brook-Rose quintet categorization method for Khaghani 
's similes, the findings demonstrated that copula-attributive, genitive and 
pointing enjoy the highest frequencies respectively. Then, the genitive 
structure (concise simile) enjoys the highest frequency; Brook-Rose considers 
the usage of preposition 'of' (an equivalent for '  in Persian language) in 'اِ

Khaghani's odes as a method for establishment of this relationship.  Khaghani 
used some methods for creating novel, concise and prominent simile in many 
cases; then, the third most frequent method is pointing method. Allegory 
method enjoys the highest frequency among other methods. Attributive 
method has the lowest frequency by using verb 'making' among Brook 
methods. The things realm is the widest realm of vehicles in Khaghani odes. 
CONCLUSION: Regarding Brook-Rose categorization, Khaghani used simile in 
most verses for the praised, its appurtenants, and self respectively. The highest 
usage of attribute and transformation is for 'The Praised'; then the poet's 'self' 
and his appurtenants are boldly present in the categorization. 
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 مقدمه
های مختلف محقق شییود؛ اما آن طریقی كه مخصییوی های دونادون، میتواند به نحوهادای معنای واحد به طریقه

سبک ادبی است صور خیال است كه اساس غالب آن بر شباهت استوار است و با بررسی آن میتوان به تفاوتها و            

ست كه نمونه یکی از ویژدیهای نمایان شعر خا  شباهتهای آثار ادبی دست یافت.   و هایی از نوآوریهای اقانی، ابداع ا

تصییاویر تکراری دوری  خلقاز  ،واقع خاقانی با كاربرد روشییهاییرد. را میتوان در تصییاویر تشییبیهی مشییاهده كرد

ست    سته ا شک تجربه  .ج شاهدات او از احوال روزدار و زنددی    بی سیت م سا در این ابداعات نقش  ،های ذهنی و ح

ست؛ ا   ؤم شته ا سی جهان    ثری دا ست با برر سعی بر آن ا شبیهات  زاینرو در این پژوهش  ص در بینی متفاوت ت اید ق

كه   ،بندی آن )با تکیه بر دو بخش ساختار و محتوا( براساس تقسیمات تشبیه بروک رز    به بررسی و طبقه  ،خاقانی

ست    شی متفاوت ا شود  ،رو سیم     .پرداخته  شبیه بروک رز تق سیمات ت ست و كارب تق در   رد این روشبندی نوینی ا

صاید خاقانی بطور  صورت درفت  ق شت و نتایج قابل هكامل  ست توجهی به همراه دا سی به   ه ا ؛ در بخش بحث و برر

 است. ارائه شده الزم بحث و توضیح ،های شعریبندیها پرداخته شده و به همراه نمونهاین تقسیم جارائ

 

 پژوهش ضرورت و سابقۀ
اما درمورد تشییبیه در   ؛تشییبیه و اركان آن صییورت درفته اسییت رۀاقانی درباتحقیقات زیادی تا كنون در دیوان خ

قصاید خاقانی به روش بروک رز پژوهشی انجام نگرفته است و این پژوهش كار جدیدی در این زمینه ارائه میدهد. 

 می ردازیم: موضوع پژوهش حاضر استهایی كه نزدیک به اكنون به ذكر نمونه

« مسبررسی تشبیه در غزلیات ش» با عنوان بروک رز منتشر شده است ۀتشبیه به شیو تا كنون یک كتاب درمورد

سین ماحوزی )  ست با عنوان       اینبارهای نیز در مقاله (.4345از امیرح شده ا شته  شبیه در دیوان  »نو نوآوریهای ت

 ،ر قصاید خاقانی استادرچه درمورد تشبیه دوجود دارد كه نیز  یهاینمونه (.4344از غزاله ساجد )« بیدل دهلوی

شییفقی  از «بررسییی تشییبیه در دیوان اشییعار خاقانی» ج. در مقالكار درفته نشییده اسییتبهروش بروک رز در آنها 

شبیهات بدیع  4399) ست كه خاقانی بعلت ت شعری تمام ادوار ادبی       جدر زمین ،( آمده ا سرآمد  شبیه  سیر تحول ت

خاقانی از مواد و  ۀ( آمده است كه نوع استفاد  4345چی )داغمه از «تشبیه و مواد تصاویر آن  » جدر مقال بوده است. 

 است. متفاوت، شبهبه و وجهبه در تصاویر تشبیهی بعلت نگاه او به مشبهمشبه و مشبه ۀدهندعناصر تشکیل

 

 بحث و بررسی

 بیان آمده است اشاره میکنیم:  علم در اینجا به چند نمونه تعریف تشبیه كه در كتابهای

شبیه  ست كه     ت شبیه( از نظر رادویانی آن ا صفی )وجه   )چیزی »)به اعتبار فاعل ت شبه( را در و  شبه( به چیزی م

داللت بر »شییبه( تشییبیه عبارت اسییت از اما به )اعتبار وجه؛ (11: ترجمان البالغه« )به( مانند كننددیگر )مشییبه

اره صورت استع  شبه، بدان شرط كه به  وجهبه در مشاركت امری با امری در معنایی، یعنی مشاركت مشبه با مشبه    

: میدهد ارائه(. شییمیسییا تعریف كاملتری از تشییبیه  414-416: العلوممفتاح« )صییورت تجرید ظاهر نشییود یا به

ر مشروط بر اینکه آن ماننددی مبتنی ب  ؛اصطالح تشبیه در علم بیان به معنی مانند كردن چیزی است به چیزی   »

در فرهنگ كادن، تشبیه، شکلی    .(33: 4345)شمیسا،    «یعنی با اغراق همراه باشد كذب یا حداقل دروغنما باشد  

تشبیه   .از بیان است كه در آن شیء به شیء دیگر مانند میشود، در شکلی كه آن تصویر را روشن یا برجسته سازد
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سه  ست مقای شبیه حتماً با ذك    ؛ای بیرونی ا ستعاره یک قیاس درونی. در این تعریف ت شب حال آنکه ا یه رخ ر ادات ت

 .(4444میدهد )كادن، 

 .اكنون به ذكر تعریف استعاره و تفاوت آن با تشبیه از دیدداه شرق و غرب می ردازیم

سا   در  شمی ستعاره میگویند و این نوع مجاز در       جمهمترین نوع مجاز، مجاز به عالق»نظر  ست كه به آن ا شباهت ا

شبه  وجه تشبیهی،  جبدین ترتیب كه از جمل ؛نیز میتوان بیرون آوردزبان ادبیات موسوم است. استعاره را از تشبیه     

شبه  وو ادات را حذف كنیم  شبه فقط م ستعاره    به باقی بماند، به این م ساخت هر ا ستعاره میگویند. پس هرف ای به ا

ه جرجانی بر آن است كه هر تشبیهی را نمیتوان بصورت استعار(. »53: 4345)شمیسا، « تشبیهی استج یک جمل

د...  نن شییباهت دوررس، ناآشیینا و مبهم باشیید، قابل بیان ازطریق اسییتعاره نیسییت آهایی كه در بیان كرد. تشییبیه

تنها زمانی ممکن اسییت كه شییباهت بین دو چیز ریشییه در سیینت فرهنگی یا   ،جانشییینی اسییتعاره بجای تشییبیه

شد    شته با صطالح ادبی ». (495و  499: 4391)ابودیب،  «اجتماعی دا شبیه،    فرهنگ ا كادن در تعریف خود از ت

سایر     ست. در  سته ا سبب ایجاد  نیز در این مورد اتفاق فرهنگها آمدن ادات را الزم دان نظر وجود دارد. حذف ادات 

ر آنها د« بهمشبه »و « مشبه »استعاره میشود. در كتاب بروک رز با ساختارهای متعدد استعاری روبرو میشویم كه      

شود. او حتی   ش »ذكر می ستعاره « قآتش ع ضافی  را جزو قلمرو ا از این نظر  بندی میکند.رده (genitive)های ا

سیار زیاد  شبیه  یدروهی ب شبیه   از ت سنتی یعنی ت شبیه های محذوفهای بالغت  كد و ؤهای بلیغ، ماالدات مانند ت

لحاظ ذكر و تشییبیه از. (61: 4399)ماحوزی، « دنمضییمر، در بالغت غرب، در قلمرو تعریف اسییتعاره قرار میگیر 

صل »و « مجمل» جشبه از نظر علمای بالغت به دو دون حذف وجه شبیه به دو  « مف و ازلحاظ ذكر و حذف ادات ت

سل » جدون شود   « موكد»یا « مر سیم می شبیهی كه وجه   ». تق شبیه مجمل یا ت شبیه       ت شود و ت شبه در آن ذكر ن

است در تشبیه، ادات تشبیه ذكر نشود     همچنین ممکن » (،419 المطول:) شبه در آن ذكر میشود  مفصل كه وجه 

شبیه م     شبیه، ت صورت به ت شبیه ب ؤكه در این  شبیه محذوف اكد یا ت شبیه    االدات میگویند، و ادر اداتلکنایه یا ت ت

صریح میگویند       شبیه مرسل یا  شبیه، ت شود به ت سا،   « ذكر  شمی سته  دواز تركیب این . (35: 4345) نوع  چهار ،د

مرسیل و مفصیل   ؛ )مجمل( لمرسیل و مجم ؛ كد(ؤكد و مفصیل )م ؤم؛ و مجمل )بلیغ(كد ؤم آید:تشیبیه پدید می 

 .)مطلق(

 اول، تشبیه بلیغ نامیده میشود، كه به دو صورت شکل میگیرد: جدست

ضاف    ضافی یا همان ا ست كه در آن   » تشبیهی،  جتشبیه بلیغ ا ضافه «بهمشبه »و  «مشبه »تشبیهی ا شده   ، به هم ا

به اصطالح علم بیان تشبیه هم مجمل است و هم      و شبه محذوف است  تشبیه و وجه  باشند و در این صورت ادات  

 .(15 :)همان« بهمشبه»، به «مشبه» جمثل قد سرو اضاف« كدؤم

د در نقش مسند ظاهر میشو   «بهمشبه »كه در آن مشبه، در نقش مسندالیه و   »ای )غیراضافی(:  تشبیه بلیغ دزاره 

شبیه دریافت میگردد، مثل    همانی یا عینو از آن معنای این سوی ت ست »یت دو  :  4315)آق اولی، « روی او ماه ا

لزوم جداسازی این دو دسته تشبیه بلیغ از یکدیگر بدلیل تفاوت میزان تأثیردذاری و كیفیت بسیار  . (454و  457

تقسیییم شیید  به دو دروه فشییرده و دسییترده تشییبیهاز كامالً ضییروری مینمود. ازاینرو این دسییته  ،متفاوت آن دو

بصییورت اضییافه به یکدیگر مربوط « بهمشییبه»و « مشییبه»در تشییبیه بلیغ فشییرده . (496: 4371)پورنامداریان، 

هات های اسنادی را هم جزو این تشبی میشوند و تشبیه بلیغ دسترده كه از این قاعده بیرون است و میتوان تشبیه     

سیار اهمیت دارد و ما را بر آ نکته قرار داد. شت  ای كه ب سیم  4از روش بروک رز كهن دا شبیه در تق ها بهره بندی ت

                                                      
1 - Brook - Rose 
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ست كه   ،بگیریم شبیه      تقسیم »آن ا شبیهات فشرده و دسترده نمیتواند میان ت شبیه به ت ای بدون ادات و هبندی ت

جه بدون ادات و و یهاتشبهی كه بصورت مضمر یا با حروف اشاره و اصوات به یکدیگر می یوندد و سایر تشب        وجه

تمایز قائل شییود. حال آنکه این دو نوع تشییبیه از نظر بالغی،   یابد،ه با افعال ربطی به یکدیگر پیوند میشییبهی ك

ست  ۀهنری و نحو سیم . (15: 4399)ماحوزی، « تأثیردذاری كامالً با یکدیگر متفاوت ا ساس    تق شبیه برا بندی ت

ستورزبان و نحو  شبه    ۀد شبه و م ش به میتواند این تفاوتها رپیوند میان م سازد. بروک رز در كتاب     نا برو شکار  ی آ

 .(جااز این شیوه بهره درفته است )همان 4دستورزبان استعاره

ارتباط دسییتوری میان دو ركن تصییویر، تأكید   ۀاخیر درمورد تشییبیه و اسییتعاره بر نحو اتكه تحقیق ن جهتاز آ

سازی خاقانی     فراوان میکند و از آن صویر سیاری از ویژدیهای خای ت سیم  جهت كه ب ض با این تق یح  بندی قابل تو

ی( اساس دستورزبان بروک رز )منتقد بریتانیای   بندی تشبیه بر های خاقانی از روش تقسیم در تحلیل تشبیه  ،است 

 اسمی را به پنج دروه تقسیم میکند: ۀ، بروک رز استعار«دستورزبان استعاره»در كتاب  بهره درفته شده است.

 6جانشینی ساده (4

 3روش اشاره (6

 1اسنادی -ربطی روش (3

 5روش ربطی با استفاده از فعل ساختن (1

 4روش اضافی (5

شگران در این مقاله  ساس روش بروک رز       به پژوه صاید خاقانی برا ساختار ق سی  ستوری   ۀكه بر نحو ،برر رابطج د

شبه    شبه و م ست رابط  می ردازند. ه میکند،به تکیمیان دو ركن م س  جآنچه بروک رز مورد تأكید قرار داده ا  تورید

ت؛ قرار درفته استوجه میان اجزای تصویر و نحوۀ قراردیری تصویر در جمله است، كه در بالغت سنتی كمتر مورد 

ساده كه در حوز  در این طبقه شینی  ستعاره قرار میگیرد، روش   ۀبندی، غیر از روش جان شاره »ا های بندیتقسیم  «ا

 .ی استمتعدد می ذیرد كه بسیار روشنتر از تشبیه مضمر در بالغت سنت

سته    صاید خاقانی برج ساختار       در ق ست كه با  سنادی ا شها، روش ربطی یا ا ست »ترین این رو صورت « الف، ب ا  ب

شد مقید  ضیح می ردازد.      میبا سام متفاوت آن به بحث و تو ساختار و نحوه تأثیردذاری و اق . بروک رز درمورد این 

شبه »در این نوع  شبه »به « م ستقیم ارتباط می « بهم شیوه » د.ابیبطور م شیو  بروک رز در   ۀهای موردبررسی خود، 

اسییاس محتوای فکری و روش دیگر كه زبان را در   روش اول بر .متفاوت تحلیل اسییتعاره را مشییخص كرده اسییت

بررسی محتوایی است كه از دل    ،تحلیل در این تحقیق ۀشیو  (.65-3 :4445)بروک رز، « مركز توجه قرار میدهد

 ،ی و محتوایی به صییور خیالسییشیینازیرا بررسییی هریک از دو رویکرد زبان ؛آیدمی شییناسییی بیرونسییاختار زبان

 تنهایی سبب برخورد با دشواریهای اصولی در تحلیل واقعی اثر میگردد.هب

                                                      
1 -A grammar of metaphor 
2 - Simple replacement 
3 - Pointing formula 
4 - Copula 
5 - Verb to make 
6 - Genitive 
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 0تشبیه با روش اشاره
ست. در این روش نحوۀ ارتباط میان        شیوه پرداخته ا صل این  شرح مف شبه »بروک رز به  شبه »و « م شن  « بهم رو

ت؛ این ارتباط داهی با استفاده از ضمایر اشاره، اصوات و داهی تنها با یک كاما برقرار میشود. بروک رز اشکال نیس

شبیه  ستفاده كند و         این ت شنا ا ست از تركیبهای آ شاعر ناچار ا صویر،  ها را آن میداند كه برای قابل درک بودن ت

شبیه    سن این ت شبی     ح شف رابطج ت ست كه خواننده با ك ضح     ها آن ا ضور ادات وا هی كه در ظاهر بدلیل عدم ح

های نیست، به لذت و هیجان دست مییابد. از نظر بروک رز این شیوه، از استعارۀ مصرحه آشکارتر و از سایر شیوه        

 این شیوه توسط بروک رز به چهار دسته تقسیم میشود:(. 49تر است )همان: تر و زیركانهها پوشیدهارتباط تشبیه

 .5ارتباط ندایی یا آوایی؛ د( 1عطف بیان، بدل؛ ج( 3تقارن یا توازی؛ ب( 6ایشگربیان نمالف( 

سته  شبیه این د ست كه  بندی، یادآور ت شبه »های بدون اداتی ا شبه »و « م صورت پنهان با یکدیگر  « بهم در آن ب

اسیینادی و -یهای ربطچون تشییبیه ،های بدون اداتكلی از سییایر تشییبیه  ارتباط مییابد و از نظر كاركرد بطور

 .(15: 4399فشرده متمایز میشود )ماحوزی، -های اضافیتشبیه

موارد كاربرد این شیوه در كالم در حقیقت جایی است كه فرد از نامی سخن میبرد » :بیان نمایشگر ۀشیوالف( 

شده      شاره میکند. دویی در اثنای آن زمان، كلمه به چیز دیگری بدل  سم ا س س با نامی دیگر به همان ا س  و  ت. ا

 های مشخصی  درحقیقت این تعبیر حدس زده میشود، هرچند غالباً معنی روشن است؛ بویژه ادر شاعر از نمایانگر    

 .4(44 :4445)بروک رز،  «مانند این و آن استفاده كرده باشد

ستفاده از حروف نمایشیگر این و آن    این شییوه بعلت فراوانی اندک )بسیامد پایین( جزو ویژدی سیبکی خاقانی   : ا

 از این ساختار در قصاید خاقانی مشاهده شد.د مور 33 فقط و محسوب نمیشود

 در عنا این زن رعناشدیگر ندارد                      از عالم دورنگ فراغت دهش چنانک

 (36، ی 4ج: )دیوان خاقانی

در بیت، عالم . (14 :4346)كزازی، « پشینیان دیتی را مادینه یا زن می نداشتند ،با توجه به باورشناسی باستانی   »

شود       سان می ست كه باعث دمراهی ان شده ا شبیه  شار  .دورنگ به زن فریبکاری ت به   ما را« این» ۀخاقانی با حرف ا

كه    ،زن رعنا رهنمون میکند. در این بیت خاقانی با لحنی تعلیمی تأكید میکند كه باید نفس را از عالم دغلکار                

 ا در معرض رنج قرار نگیرد.دور كرد ت ،ای استمانند زن فریبنده

 سودا جدنبد هوس است این و دخمكه                  نگر كه نام سری بر چنین سری ننهی

 (66 :)دیوان خاقانی

                                                      
1 -Pointing Formula است    ذكر شده « بررسی تشبیه در غزلیات شمس   »بندیها برای نخستین بار در كتاب  : این تقسیم

ستناد كرده     صول امانتداری، به آن ا صالت علمی و ا شمس    و ما در این پژوهش با حفظ ا شبیه در غزلیات  سی ت   ،ایم )نک: برر

 (.4399 ،امیرحسین ،ماحوزی
6 - Demonstrative Expression 
3 - Parallelism 
1 -Apposition 
5 -Vocation 

ی امیرحسییین  هابروک رز انجام شییده اسییت، از ترجمه دسییتورزبان اسییتعارهدر هر قسییمت از مقاله كه ترجمه از كتاب  - 4

 .(4399 ،ماحوزی ،ات شمسایم )ر.ک. بررسی تشبیه در غزلیاستفاده كرده تشبیه در غزلیات شمسماحوزی در كتاب 
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ه  تغییر نام یافت« بهمشیبه » سیودا  جدر اثنای یک زمان به دنبد هوس و دخم« مشیبه »ر سی  جدر این بیت نیز كلم

 ،این ساختار در تشبیهات قصاید خاقانی    شواهد با دقت در  ار ساخته است.  آشک را )این( تغییر  هاست و حرف اشار  

حن در بیشتر موارد تصاویری با ل   ،به این نتیجه دست یافتیم كه خاقانی در ابیاتی كه مشبه آنها امور معقول است   

 است. در چند مورد محدود دارای لحن تعلیمی ،تعلیمی دارد؛ اما ابیاتی كه مشبه آنها امور محسوس است

 را ندهد كس به ایرمان  كاین دنجخانه                    دل دستگاه توست به دست جهان مده

 (136: )همان

 نیابی كز این تیزتر آسیایی                                         به آب خرد سنگ فطرت بگردان

 (577 :)همان

 د و لحن تعلیمی آشکار است.)خرد( مشبه معقول محسوب میشون در ابیات باال )دل( و

 دسته تقسیم كرد: دو اند میتوان بههایی را كه در این ساختار موردتوجه خاقانی بوده«بهمشبه»و  «مشبه»

شبه  صای داده   م شترین فراوانی را به خود اخت طلب  و اند، مانند فقر، وفا، عدل، دل، خرد، جان،های معقول كه بی

 قلمرو اشیاء است و بیشتر تصاویر دارای لحن تعلیمی است.از ها به آنكه در بیشترین موارد مشبه

 ارزد این بها عیاران دوهر تمامك   دنیا به عرض فقر بده وقت من یزید

 (46 :)همان

شبه معقول   شبه      «فقر»در بیت باال م شاره )آن( ما را به م شاعر با حرف ا ست و  ست   ا شیاء ا به دوهر كه از قلمرو ا

 رهنمون كرده است.

متعلقات  ش،شییعرخود، خاقانی در این تصییاویر،  :های محسییوس كه فراوانی آنها از دروه اول كمتر اسییتشییبهم

قلمرو افراد و دیاهان  ، دربهرا مشبه قرار داده است كه در بیشترین موارد مشبه     ...ممدوح، عالم و عناصر طبیعت و 

 است. در این دروه ابیات، لحن تعلیمی كمتر مشاهده میشود.

 باز دهید بدان سبز شجرتش حسن آك               عالجش ید بیضا بنمایید همهدر 

 (669 :)دیوان خاقانی

ر مرجع ضمی  و آیدو تصویر استعاری می  « آن»با  فقط ،قبلی ۀبدون اشار « مشبه »در این ساختار در بعضی موارد   

اره قرار میگیرد و باید آن را از این تصیییاویر در دیوان خاقانی فراوانی دارد و در قلمرو اسیییتع .مشیییخص نیسیییت

 های باال متمایز دانست.تشبیه

 بین كه چه پیدا برافکندآن زرد پاره                              كبود خویشتف دردون یهودیانه به ك

 (494)همان: 

حوی سانه یا بن شنا در این روش عامل نمایشگر، نوعی استدالل زیبایی  »: «زیراكه»و « كه»استفاده از حروف ربطی  

شکل نوعی قیاس هنری بوجود می     شان میدهد. این  سن تعلیل را ن شبیه با حرف ربطی  ح «  هك»آورد كه در آن ت

سامد پایین عاین روش نیز مانند روش قبل ب. (17: 4399)ماحوزی، « فهم میشود  شاعر    ،لت ب سبکی  جزو ویژدی 

 شد. مورد این ساختار در قصاید مشاهده 31محسوب نمیشود. تنها 

 چو نایش بی زبان باید نه چون بربط زباندانش         نخست از من زبان بستد كه طفل اندر نوآموزی

 (341)دیوان خاقانی: 
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شیوۀ   شعاری كه از        »: 0تقارن یا توازیب(  شعار مذهبی و ا شود و در ا شعر مدرن دیده می شتر در  این روش بی

 بلکه تکرار ساختاری  ؛وجود ندارد« مشبه »صریحی به   ۀهیچ اشار در این روش درحقیقت . ... اندانجیل بهره درفته

یا موضوع و ایده است. چون اتصال    « مشبه »آن است كه تصویر درحقیقت همان    ۀدهندنشان « و»خای یا آمدن 

شتی تشبیهی كرد و یا آنکه هریک را بصورت مستقل        ؛یشود بجای آنکه بیان شود حدس زده م  میتوان از آن بردا

سیر و ت  سی این نوع توازی در دونه ». (95: 4445عبیر نمود )بروک رز، تف شبیه در بالغت فار های مضمر از  ای از ت

سوی دیگر دیده             یک سلوب معادله خواند از  شفیعی كدكنی آن را ا ستین بار  شکلی كه نخ سو و همچنین در 

تمثیل قرار  جدر دسیت  اسیلوب معادله در سیبک هندی به تعالی خود میرسید و   . (19: 4399)ماحوزی، « میشیود 

 .(414 :4399میگیرد )بارزترین مختصج سبک هندی تمثیل است( )شمیسا، 

شیوۀ   شبیه ج(  شبیه »: های موازیت صورت می ذیرد در این ت شبیها  . ... ها، معادله میان دو كلمه  آنچه در این ت

ست    شبیه كمک كند، توازی افعال ا ی در تعداد محدودی ابیات خاقان. (19 :4399)ماحوزی، « 6میتواند به درک ت

 بنابراین ویژدی سبکی شاعر محسوب نمیشود:؛ مورد( در قصاید این روش را بکار برده است 65)

 (655بینند )دیوان خاقانی:  االقصیسلسلج مسجددست در /   آن حلقج زلفدست آرند عشقبازان كه به

شاره به معراج پیامبر » سجد    دارد)ی( بیت ا شب از م سجد الحكه در آن  شاعر در این بیت    رام به م صی رفتند.  االق

  جسلسل» به« زلف جحلق»تشبیه . (115 :4: ج4397)برزدر خالقی،  ای تصور كرده است  دونهبرای حجگزاران معراج

 دست آوردن( یادآور این شباهت است.ه در بیت مشهود است و فعل )ب «االقصیمسجد

 (61: )دیوان خاقانی از پی این مرگ شد ز بند رها یطوطكه  /  یبه بند دهر چه مانی؟ بمیر تا بره

توازی فعلها به درک این  ،)انسان عامه( مشبه طوطی قرار میگیرد. همانطوركه اشاره شد     مخاطب خاقانی ،در بیت

 تشبیه كمک میکند؛ آنچه یادآور این شباهت است فعلهای مردن و رها شدن است.

ها، معادله میان دو مصراع بطور كامل برقرار میشود و میتوان   تشبیه در این دسته از  »: اسلوب معادله د( شیوۀ  

منظور از اسلوب معادله یک ساختار ». (14: 4399)ماحوزی، « اجزای متناظر را در هر سوی تصویر مشخص نمود  

شود      شعر اعمال می ست كه در  صرع         .نحوی سلوب معادله دو م ست با این فرق كه در ا صفت مانند تمثیل ا این 

 ؛ظ نحوی بطور كامل مسییتقل اسییت و هیچ حرف ربط یا شییرط یا چیز دیگری آنها را به هم ربط نمیدهد  ازلحا

ست           شرط نی ستقالل نحوی  شود این ا سیاری از موارد كه تمثیل نامیده می صورتیکه در ب سوی،  « در   :4396)مو

ست    . (67 سی موارد ا سلوب معادله و بیان تفاوت آن با تمثیل و برر سلو  ۀفادبا توجه به تعریف ا ب خاقانی از روش ا

شاره       ،معادله شهای ا شد كه این روش بیش از همج رو صل  سامد   ،این نتیجه حا موردتوجه خاقانی بوده و دارای ب

 مورد(. 416) باالتری است

 خاقانی دشوار است و ربط بین دو مصراع آشکار نیست:در شعر دو مصراع در اسلوبهای معادله  جداهی فهم رابط

 جنت عقیم به جوزا جبه پالکان / دت سقیم خوشتر دلوحج آستان بر

ه با ناتوان است ك  ،. یکی از معانی عقیمیشود حورا عقیم است و نمیزاید، اما با این معنی ربط دو مصراع آشکار نم   »

ست      یسقیم به معنی بیمار ا  سب( نهاده ا ساس معنی را برمبنای معنای غایب )ایهام تنا سب دارد؛ یعنی ا  «هام تنا

 .(414 :4399ا، )شمیس

                                                      
1 -Parallelism  
2 - Verb Parallelism 
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ست و دیگری  » سی و     روش ارتباطدو روش دیگر كه یکی روش بدلی یا عطف بیانی ا صوتی، نه روند قیا ندایی یا 

های نمایشییگر را دارد و نه داللت ضییمنی روش توازی را، این دو روش از نظر بروک رز، از اهمیتی   منطقی پیوند

 .(55: 4399 ،ی)ماحوز« پیشین برخوردار است به روشهایكمتر نسبت

ساختار پیوندها میان  »: بدل یا عطف بیانه(  شبه »در این  شبه »و « م ساده « بهم ترین فرم خود با یک كاما در 

است. از نظر بروک رز این روش  « بهمشبه »و « مشبه »این روش، روشی آشکار برای پیوند میان   ». «شکل میگیرد 

ست:     ضعف و قوت ا ست،   »دارای  ستقیم بودن ا ست كه نه قدرت پیوند      مزیت آن م صلیش در آن ا های ضعف ا

در این روش كاما را . (43: 4445)بروک رز،  «اسیینادی با فعل را دارد و نه پوشیییددی دو نوع نخسییت را -ربطی

 مورد( ویژدی سبکی شاعر محسوب نمیشود. 35روش عطف بیان بعلت بسامد پایین ) میتوان به مکث تعبیر كرد.

 (315، 4)دیوان خاقانی: ج امدوهر اندر كلک و دریا در بنان آورده / كز ثناش حمد،دوهر دریای كاف و نون، م

را بکار برده اسیییت كه تعداد این « یعنی» ۀخاقانی در روش عطف بیان در ابیات محدودی بجای كاما )مکث(، واه

 كه كاما در آنها بکار رفته بسیار كمتر است. تهاییبه بیموارد نسبت

 (49جان من دنج بقا )همان:  ،نان او تخمی است فانی / من جان دادمش یعنی سخننان داد و  شه مرا

صوات و حروف ندا میان  : 0ارتباط ندایی یا آوایی و( شبه »در این روش ا شبه »و« م ارتباط برقرار میکنند « بهم

 ار میگیرداز میان روشیییهای اشیییاره از نظر فراوانی پس از اسیییلوب معادله قر      . این روش(54: 4399)ماحوزی،  

ادا تصاویر من  از حرف ندای )ای( در تصویرسازیها بمراتب از اصوات بیشتر است.      ۀ خاقانیمورد(. میزان استفاد 54)

 میگیرد: بشکل استعاری دو دروه را دربر

ل غالب تصاویر را تشکی «الف» جكه تصاویر دست عناصر طبیعت.  -ب ؛ ممدوح، معشوق، شاعر و متعلقات آنها   -الف

 و از بسامد باالتری برخوردارند. یدهندم

 (15)دیوان خاقانی:  / و از تو كشت آدم را نما ای ربیع فصل

 (947زرین رسن نمایی چون زمزم آیی از بر )همان: /  ورجهانگرد! ای زمزم رسن جای كعب

 ور استعاره از خورشیدند.جهانگرد و زمزم رسن جدر بیت؛ كعب

 توام برجه و درگ مست  سگ  وكا!آه تصاویری ایجاد كرده است:   «بهمشبه »ا به خاقانی در ابیاتی با افزودن الف ند

 (547شو )همان: 

شبیه  ست     در ت شکار یا پنهان نامی رفته ا شوق، ممدوح و ... آ شویم كه     ب ،های جمع كه از مع صاویری روبرو می ا ت

امی هنگ ؛مدحی او یافت میشود  این تصاویر در اشعار   .بیانگر حال معشوق است و با حروف ندا به او پیوند میشود   

 ای دارد و میتوان آن را به طریقی حسن طلب نامید.كه از ممدوح خواسته

 (514)همان:  حوای وقت و مریم آخر زمان شده /  ای آسیه كرامت! و ای ساره معرفت

  :بصورت آشکار حضور دارد« مشبه»در این شرایط شود. داهی لحن ندایی با بدل همراه می

 (544دایگان كعبه )همان:  ۀمن بند/     الدینجملک، عصم جای كعب

 داهی لحن ندایی با توازی همراه میشود:

 (31)همان:   جان به استقبال شد كای مهد جانها تا كجا؟ /  هر آمد به مااز سر زلف تو بویی سر به مُ

میشود:  « بهمشبه »و « مشبه »ن سبب ارتباط میا  ،در مواردی نیز اصواتی مانند هان، اینک، ها، زهی و چه  :اصوات 

 :با صوت )زهی( برقرار شده است «بهمشبه»و  «مشبه»در بیت زیر توقیع ملک به حرز تشبیه شده است و ارتباط 

                                                      
1 -Vocation 
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 (4415امنی و هم دفع بالیی )همان:  جهم داعی / حرز زهیدید جهان دفت  توقیع ملک

 (4411تركان سرایی )همان:  عارض و زلف و لب ها! / د و زمزمواالسكعبه چه كنی با حجر

صویر برجسته ارتباط میان   شبه »سه   در بیت باال در یک ت سیل  كعبه، حجر «م با « ها»صوت   جاالسود و زمزم را بو

 عارض، زلف و لب تركان سرایی ایجاد كرده است. «بهمشبه»سه 

 داهی برای تأثیر كالم، بجای اما» ؛العارف پرسشی برای تأثیر بیشتر كالم و اغراق است     تجاهل: العارفتجاهلز( 

ستفاده میکنند    جسایر انواع جمله )مخصوصاً خبری( از جمل    در اصطالح اهل  ». (443: 4345)شمیسا،    پرسشی ا

سخن با وجوداینکه چیزی را میداند تجاهل كند و خود را نادان وانمود    بالغت تجاهل ست كه دوینده  العارف آن ا

شگفتی   « یا»حقیقت آنجا كه حرف پیوندی در». (694: 4351)همایی، « نماید... شباهت همراه با ابراز  برای بیان 

شیوه      صنعت جزو  شود، این  ستفاده می شاره و اغراق ا خاقانی تمایل  . (53: 4399)ماحوزی، « ای قرار میگیردهای ا

 مورد(: 9) ه استابیات از این روش بهره درفتدودی زیادی به استفاده از این شیوه نشان نداده و تنها در تعداد مح

 ، «بوی زلفت بود یا خاک جناب پادشاه / ما در آب و آتش از فکرت، كه دویی آن نسیم»

 (35 :)دیوان خاقانی« ده صد تبتش در یک فضاآهوان مشک ز  / یا غبار صیدداه شاه كز تعظیم هست»

 ها، تعدد می ذیرد.بهدر بیتهای باال شاعر از تشبیه جمع بهره میگیرد و مشبه

 

 0اسنادی-های ربطیتشبیه

شبیه  شعر خاقانی به دونه ت ستفاده ا  جعالق برداری قرار میگیرد.های متفاوت مورد بهرههای ربطی در  ز خاقانی به ا

  ست. ترین ویژدی سبکی شعر خاقانی دان  تشبیه را برجسته   ۀای است كه بیشک میتوان این شیو   اندازهاین شیوه به 

  ساختار آن بصورت ربط   .شبهی در میان باشد  اسناد مییابد بدون آنکه ادات یا وجه  بهدر این نوع مشب به مشبه  »

آن است. در یک شعر این تركیب     ۀنقش این ساختار در آشکاری بیش از انداز  . ... به است مستقیم مشبه و مشبه   

تباط مسییتقیم و نمیتواند بفراوانی مورد اسییتفاده قرار دیرد مگر در شییرایط بالغی خای. از سییوی دیگر این ار  

سط بی شبه » جوا شبه »و « م شعر میبخشد و مجال بروز ابداع و خالقیت را  « بهم میدهد. همچنین   لحنی مقتدر به 

در شییعر خاقانی، این  . (455 :4445)بروک رز، « نما را در شییعر ایجاد میکند ظهور پارادوكس یا متناقض جزمین

صان  نامرادی، مراد خا: دیده میشود  ،فشرده یا اضافی نیست    نما كه قابل بیان ازطریق ساختار های متناقضتشبیه 

 .(633 :است )دیوان خاقانی

ستفاده از فعل ربطی   »«: بودن»تشبیه اسنادی با مصدر     ست »فرمول و الگوی نخست، با ا . ...  دآیبوجود می« ا

ستفاده قرار     سیاری از موارد برای برابریهای دودانه یا چنددانه مورد ا ساختار در ب میگیرد. در این حاالت الف  این 

انجامد و تشبیه را از قلمرو شباهت به  به مینبودن ادات به یگانه شدن مشبه و مشبهیشود. ... با ب، پ و ت برابر م

)ماحوزی، « چیزی را چیزی دیگر بداند یکسییانی سییوق میدهد. در این نوع تشییبیه، شییاعر مجال مییابد كه هر  

 .(55و  54 :4399

 است )بدون ذكر وجه شبه و ادات تشبیه(ساختار الف، ب 

شبه نخست می    »: الف و ب هر دو مفردند (4 ساختار م صویر در پی آن در این  ضور     و آید و ت شبه ح ادات و وجه 

ساختار الف، ب           . (جا)همان« ندارد ست. او ترجیح میدهد از  سیار اندک ا شعر خاقانی ب ساختار در  ستفاده از این  ا

 ا هر دو مقیدند بهره دیرد.است درحالیکه الف یا ب ی

                                                      
1-  Coupula 
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 (379 :)دیوان خاقانی هیچ مگو تا برآورم نفس اهدهاست / سر زان فروبرم كه برآرم دمار نفس

 الف یا ب مقیدند( 6

بیتردید این روش اسیینادی از میان روشییهای اسیینادی بکاررفته توسییط خاقانی،  : مقید اضییافی با مفهوم تعلیمی

ست و برجسته   بیشترین فراوانی را به خود اختصای   شاعر محسوب میشود.     داده ا امیکه هنگ ترین ویژدی سبکی 

ساختار جنب    «بهمشبه »یا  «مشبه » شد، این  مقید « بههمشب »بویژه آنجا كه  ؛تعلیمی پیدا میکند جبصورت مقید با

عاطفی و  التنمیتواند جایگاه بروز بهترین حا ،آداهانه و تعلیمی آن جاین ساختار بدلیل جنب . الیه میشود به مضاف 

 خالقیت شاعر باشد.

 (595)دیوان خاقانی:  تر زین دوایی نیابیكه سازنده / عقاقیر صحرای دلهاست این دو

سبب درمان درد  ست و جنب   خاقانی در این بیت وفا و كرم را دارویی میداند كه  شر ا  تعلیمی بیت جها و رنجهای ب

ست.    شهود ا ساختار موردنظر  م صری انتزاعی      جبداه جن در دیوان خاقانی  صاً هنگامیکه عن صو كالمی میگیرد؛ مخ

 به بهره درفته است.داهی از عناصر اساطیری یا مذهبی بعنوان مشبه مشبه قرار میگیرد. در این موارد خاقانی

 (35)همان:  عیسی توست نفس و صلیب است شکل ال / باال برآر نفس چلی اپرست از آنک

 به بهره میجوید.اویر اشیاء بعنوان مشبهدر این ساختار خاقانی بیشتر از تص

صویر   ت ،در موارد اندكی كه خاقانی خود، ممدوح و متعلقات آن را تشبیه میکند : مقید اضافی بدون معنای تعلیمی 

 آید.باالیی برخوردار میشود و از ساختار تعلیمی صرف بیرون می جاز احساس و عاطف

 (635)همان:  تر نیایده باغ ملک سروی ز تو تازهكه ب / بخت سبز بادت! سر تو نهال باغ ملکی

 عمقیهای باطنی یا ساخته شدن تصویر

 (464)همان:  چودان و دوی او را میدان تازه بینی / در صحن عالم جان او جان عالم آمد

ست.          ست بلکه جانِ عالم ا ست؛ ممدوح عالم نی شده ا صویر  صویر باال، ممدوح جوهر و حقیقت درونی عالم ت   در ت

 خالی از این تصاویر است. ،خاقانی به این نوع تصویرسازی درایشی ندارد و قصایدش جز چند مورد بسیار محدود

ضافه   ستفاده از ا ست      »: های ملکیا شود كه متعلق به دیگری ا شق به چیزی مانند می شیوه معشوق یا عا  «در این 

 دارد.این تصاویر در دیوان خاقانی بسامد پایینی . (59: 4399)ماحوزی: 

 :معشوق از آن عاشق است

 (14)دیوان خاقانی:  كه نظم و نثرش عید موبد است مرا / سزد كه عید كنم در جهان به عز رشید

شق تبدیل میشود. در بیت باال، خاقانی،       ساختار داه معشوق به بهترین و مهمترین لذتهای زنددی عا ظم ندر این 

  رین زمان است.تبخشرا مانند عید میداند كه لذت و نثر ممدوح

ست     شوق ا شق از آن مع سیله        »: عا شود، او میخواهد به هر و شوق می شیئی متعلق به مع شق،  شیوه، عا ای در این 

 .(54: 4399)ماحوزی، « نسبتی با او بیابد

 (475بنده خاقانی سگ تازیست بر درداه او )دیوان خاقانی: ی 

 او تصویر میکند. خاقانی برای اینکه تسلیم ممدوح باشد خود را سگ درداه

ست(   سرارآمیز بنظر   ادر مشبه » :ساختار معکوس )ب، الف ا به پیش از مشبه بیاید، تركیب احتماالً در اولین نگاه ا

خاقانی در ابیات بسیار . (449 :4445)بروک رز،  «اما قدرت لحن این تركیب، تأثیر آن را توانایی میبخشد ؛میرسد

برای نمونه در بیت زیر ممدوح و شاعر با عناصر طبیعی جهان   مورد(؛ 37) محدودی این تركیب را بکار برده است 

 اند، دویی در آنها حلول كرده است. در اینجا حالت آداهانه در بیان شاعر ضعیف است.آمیخته و یگانه شده
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 (594)همان:  سرشک من رنگرزی و دازری و شرم تو / چون دل و ابر از آن كنند نور تویی و سایه من

اصل  هیجان شگفت ح  و تغییر نحوی جایگاه این دو ركن، بیانگر اطمینان بیشتر شاعر   «ب، الف است »اختار در س 

شکل     ست. در  ست »از دیدار او سیار           « الف، ب ا سامد ب ساختار ب ساس كمرنگتر، و این  ست و اح شتر ا آداهی بی

 و یگانگی بیشتری دیده میشود.همانی این« ب، الف است»درحالیکه در الگوی  ؛باالیی در دیوان خاقانی دارد

 

 های ربطیتلفیق در تشبیه

ست و هم پ  شبه    » :الف هم ب ا شبه به م ساختار، یک م های متفاوت و متعدد با حرف عطف هم پیوند بهدر این 

شو  ست     د. ... می شتر ا ساختار بی شیء در یک زمان واحد دو  « هم»با آوردن حرف پیوندی . ... تأكید در این  یک 

ود. های بینهایت میش شاعر در یک لحظه شاهد تجربه   و میشود. اصول منطقی بطوركلی بهم میریزد  شیء متفاوت  

«  اندادر الف، ب باشییید و الف در همان زمان پ باشییید، میتوان نتیجه درفت كه در یک زمان الف، ب و پ یگانه       

در   خاقانیشعر  ر بسیار اندک  بررسی این نوع تصاویر در دیوان خاقانی نشان داد كه تصاوی    . (46 :4399)ماحوزی، 

انگیز ببرد و نتوانسته با ایجاد پارادوكس بین ب و پ نتوانسته شعر او را بسمت جهان جادویی و شگفت  ،این شیوه 

ساختار        ساس و عاطفه در ابیات این  شتر برود. اح سمت تأثیردذاری بی ست  ،ب خاقانی از ظرفیت زیاد این  ؛آرام ا

 نبرده است و این شاید بدلیل وجود آداهی بیشتر در شعر اوست.كافی  ۀساختار در شعر خود بهر

ست نه پ » ستفاد : «الف ب ا ساختار ربطی  ۀا شان  ،منفی از  یک یگانگی هویت، برای اثبات هویتی   کاران ۀدهندن

ست )ماحوزی،  ساختار در شعر خاقانی بندرت دیده میشود. در    . (41 :4399 دیگر ا خاقانی دشمنان  بیت زیر این 

 به قرار داده است:را مش

 (645)دیوان خاقانی:  س اه پرن نیندو  موران با پرند /جمعند بر تفرق عالم ولی ز ضعف 

كه در آنها ممدوح یا متعلقات او مشبه واقع   ،در دیوان خاقانی این تصاویر در ابیات اندكی  :«الف یا ب است یا پ »

 ها استفاده میشود.بهپیوند میان مشبهجهت برقراری « یا»مشاهده میشود. از حرف ربطی  ،اندشده

 (514)همان:  یا تیغ بوالهیجاست آن در قلب هیجا داشته؟ / جام است یا جوزاست آن؟ یا خود ید بیضاست آن

 العارف(در بیت تیغ ممدوح به جام، جوزا، و ید بیضای درخشان تشبیه شده است )تجاهل

 

 كد و مفصل(ؤشبه )مساختار ربطی با ذكر وجه
ست، اما تنها از جهتی خای »ساختار   این شود. الف،    این و بیانگر عینیت ا ساختار برقرار نمی همانی كامل در این 

 .(44: 4399)ماحوزی، « ، صفت یا فعلی خایب است در ویژدی

 (159ای به وحی و برهان )دیوان خاقانی: هرچند نه / یعنی تو محمدی به صفوت

 )ی(، فقط ازجهت صفوت است نه دریافت وحی. حضرت محمد در اینجا شباهت میان ممدوح شاعر و

شاعر در این ساختار كه لحنی مقتدر دارد، آن اندازه هشیار است كه شباهت را » :الف، ب است و الف و ب مفردند

 .(44 :4399)ماحوزی، « درک كند و آن را بیان نماید

 (397)دیوان خاقانی، ی  میمون طایرم كهدر ب رم بر فلک شاید 

به باید ش در بعضی ابیات حرف ربط درحقیقت بیان علتی است كه چرا وجه   ،بدلیل هوشیاری بیشتر در این روش  

شاعر وجه  در بوقوع ب یوندد. ست و پس از آن با آوردن حرف ربطی   «بر فلک پریدن»شبه  مثال باال  را بکار برده ا

از  شبه پیش ایر بودن است. در این بیت وجه شبه را توضیح داده است كه همان ط   )كه( دلیل بوقوع پیوستن وجه 
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شبه    شبه و م ست. م شود، وجه     به آمده ا ساختار در آنها دیده می صاید خاقانی در ابیاتی كه این  شبه در اغلب  در ق

 شبه در اول ساختار مشاهده میشود.به آمده است و تنها در موارد نادری وجهموارد پس از مشبه و مشبه

 (33)دیوان خاقانی:  الزناكامدم بر موت اوالد من سهیلم / قوم معذورم از آنکدر مرا دشمن شدند این 

داهی در این ساختار شاعر حیران    آمده است.  بهپس از مشبه و مشبه  « الزنا آمدنبر موت اوالد»شبه  در بیت وجه

های متعدد كه  بیهرا نشان میدهد. این حاالت را در تش  « بهمشبه »و « مشبه »ای میشود كه شباهت غریب   تجربه

 آید مالحظه میکنیم:با قید نفی )نه( و قید شرط و تأكید )ادر( می

 (444)همان:  سان اوسترضوان مجاور حرم روضه /این پرده در نه صحن بهشت است پس چرا؟ 

ست » صورت مقید می « الف، ب ا ساختار الف یا ب مقید به صفت یا مضاف    : آید()الف یا ب ب ست. د در این    رالیه ا

 .(47 :4399عاطفی بیشتری برخوردارند )ماحوزی،  این حاالت تصویرها از قدرت خیالی و

 (54شان از قضا )دیوان خاقانی: هر نفسی بال و پر ریخته / خرد ركانندفشان، سنقشاخ شکوفه

 گیرد.می آداهانه می ذیرد و بیت حالت تعلیمی به خود جحالت اضافی دارد، تشبیه جنب« بهمشبه»در مواردی كه 

 (645 :)دیوان خاقانی هر دو خونخوار و بیگناه آزار / لهو و لذت دو مار ضحاكند

 

 های تلفیقی ربطیتشبیه
 الف، ب است نه پ

 (369مشو كدخدای خاک )همان:  طیری نه عنکبوت / ، سوی بستان قدس شواینه نحلی، جعل

 

 «الف، ب میشود»)تبدیل(  «شدن»تشبیه اسنادی با مصدر 
است. در این نمونه پیوند با افعال شدن، دردیدن و    «بودن»ربطی با فعل  ۀرین ساخت به شیو  تساختار، نزدیک این 

ماحوزی، ) یکسانی است اما درعینحال فرایند تغییر را نشان میدهد  ۀدهنددشتن صورت می ذیرد. این پیوند نشان   

شدن و ددردونی     . (44 :4399 سازی، یا این تغییر و  صویر سامد باال ) این فرم ت سبکی    443بعلت ب مورد( ویژدی 

شیو        شود، هرچند فراوانی  سوب می صاید خاقانی     ربطی با فعل بودن را ندارد. ۀشاعر مح ست در ق الزم به ذكر ا

شتن   عالوه شدن و د ست، برای     «آمدن»داهی فعل  ،بر فعلهای تبدیلی  شدن( بکار رفته ا نیز در معنای تبدیلی )

 نمونه:

 (554 :)دیوان خاقانی تسبیح زنار آمدهقندیل از او ساغر شده  / آور شدهباده صلیبپیکر شده ساقی صنم

، ساقی  نوشی های رندی و بادههای پارسایی و پرهیز است و ساغر و زنار نشانه    قندیل و تسبیح نشانه  » در این بیت،

ست كه دل و دین از همگنان ربوده و پرهیز و پروا     سونکار ا شامی دیگر كرده  رندی و دوزخه ب ارآنچنان زیبا و ف آ

ست  ست و فعل       ،و تبدیل غییردر واقع در بیت عامل ت .(544: 4346)كزازی، « ا سونگر ا  «آمدن»ساقی زیبا و اف

ست.  «شدن »بجای  شبیه      بکار رفته ا صاید خاقانی ت ساختار در ق سوس از فراوانی    در این  سوس به مح های مح

های محسوس بکاررفته در این ساختار جزو قلمرو اشیاء است و تشبیه       هایبهباالیی برخوردارند و بیشترین مشبه  

 محسوس به معقول را در تعداد محدودی از ابیات شاهد هستیم.

 (447 :)دیوان خاقانی ناالنی عنا دردد زكه چون بی قاف شد عنقا،  /ودر عنقایی از مرغان ز كوه قاف دین مگذر 

یزی جز عنا )رنج( باقی نمیماند و حاصیییل این تبدیل و ددردونی          عنقا، چ  جاز كلم « ق»همانطور كه با حذف     

چیزی جز رنجش باقی   ،رنجوری و ناالنی است، با حذف دین از زنددی آدمی كه مانند كوه قاف برای سیمرغ است
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عیب این روش عدم دسترددی و محدودیت آن است. در این ساختار شاعر فقط میتواند به تصاویری كه         نمیماند.

شد ب ردازد. در مثالی كه بروک رز می        فرایند شته با شدن دا شکار  صورت منطقی مجال آ زن   آوردتبدیل در آنها ب

سنادی با فعل     یتواندنم شود؛ درحالیکه در روش ا ست »به آینه تبدیل  شیو « ا شبیه      ۀو در  شاره براحتی این ت ا

 :4445)بروک رز،  میگردد تحقق می ذیرد. سیی س بعلت محدودیت این سییاختار تصییویر در آن مبتذل و عادی  

خاقانی بخوبی توانسته است حتی تصاویری را كه از نظر منطقی مجال آشکار شدن       ،برخالف نظر بروک رز. (461

برای مثال تبدیل دریا به خشییکی از آه سییوزناک شییاعر و تبدیل     .با اسییتفاده از این سییاختار خلق كند  ،ندارند

 دسته را نشان میدهد:كیفیت جادویی این  ،ستان به بوستانشوره

 (14)دیوان خاقانی:  تیممگاه عیسی قعر دریا / از آه دریاجوشش من ستشده

در تشییبیه باال تبدیل یک عنصییر به متضییاد خودش مشییاهده میشییود كه این یعنی كاملترین تغییری كه در این 

 :ساختار نشان داده میشود

 (155)همان:  ستان دل من بوستانشوره / از كلک تو شودنیست عجب در 

ادرچه در این ساختار خاقانی خود را   در این بیت تبدیل حاالت روحی شاعر با این ساختار كامالً قابل بیان است.   

در بیشییترین موارد خود را به عناصییر طبیعت مانند  ،كمتر به چیزی تبدیل كرده اسییت اما در همان ابیات اندک

 شفق تبدیل میکند. و خاک، ماه، شاخه دیاه،

 (644فرش )همان:  یجزآنکس كه آفتاب بود سا / ، سر و تن اطلس و قصبو شفق شدمصبح 

حضور معشوق در وجود عاشق اتفاق میفتد و شخصیت قبل را از او درفته        جتغییرات در این ساختار داهی بواسط  

 و به او هویت جدید میدهد كه داهی با هویت قبلی او متضاد است.

 (547نه شما شمع من و مهر سمایید همه؟ )همان:  / شدمه چارده بودم مه سی روزه ممن 

شبیه با فعل   اسیینادی -های ربطیبندی خود، پس از پیونداین سییاختار را بروک رز در تقسیییم «: ساختن »ت

. (75 :4399اشاره میکند )ماحوزی،   «شدن »های تبدیلی با فعل آورد و به شباهت بسیار آن با ساختار تشبیه    می

ده كننجادویی آن است. دویی در این ساختار، پریان در پیش چشمان نظاره    جن نوع ساخت، جنب مهم در ای جنکت»

یک كدوی تنبل را به یک كالسییکه تبدیل میکنند؛ بجای آنکه شییاعر به ما بگوید كه كدوی تنبل یک كالسییکه   

سنادی را ندارد و از  ا-های ربطیفراوانی شیوه  ،در شعر خاقانی، این تصویرسازی   . (436 :4445)بروک رز، « است 

سیم  سامد  ،بروک رز جدانپنجبندیهای میان تق ساختار    مورد(، 44) را دارد پایینترین ب ستفاده از این  اما خاقانی با ا

صاویری بدیع خلق كند و جنب     ست ت سته ا صاویر خواننده را جذب  جبخوبی توان ه ذكر . الزم بمیکند جادویی این ت

 بکار برده است. «ساختن»را در معنای فعل  «كردن»شاعر فعل  ،ن ساختارهای ایاست كه در بیشترین تشبیه

 (695از منظر س هر به مستنظر سخاش )دیوان خاقانی:  / و بر شود نردبان كند از وهماندیشه، 

سازنده و تبدیل كننده     شبیه  شه »در این ت سخاوت ممدوح از    « اندی ست كه برای فهمیدن میزان    كمک «وهم»ا

  جآسمان برسد و سخاوت ممدوح را بنگرد. در بیت بنمای    جآن به دریچج تا بوسیل  یسازد وهم نردبانی م، و از یگیردم

ست     شکار ا شبیهی آ ست  «نردبان»همان  «وهم» و ت صیت    .ا شخ شی به  خاقانی با  شه »بخ سته  « اندی بیت را برج

 شاعر یا مخاطب او )انسان   درمورد این ساختار در قصاید خاقانی بیشترین عامل تغییر و تبدیل خود    ساخته است.  

 عامه(، معشوق یا ممدوح است.

 (467)همان:  درخت كدو را چنار كردكاقبال او  / در بر درش درختک دانا شدم چه باک



 694/ نوآوریهای تشبیه در قصاید خاقانی

 

 داه ممدوح میتواند صییورت دیگری بگیرد. جممدوح عامل تغییر اسییت و جهان و عاشییق مرتب با سییلط  ،در بیت

یء متضییاد صییورت درفته اسییت كه در این صییورت اوج قدرت عامل  همانی میان دو شییسییاختار شییباهت یا این

 كننده نشان داده میشود:تبدیل

 (39)همان:  الضحیشمس جكافور كرد از قرص جقرص / بهر مزدوران كه محروران بُدند از مانددی

 (جا)همان زآب سازد شمع و زآتش آسیادر بخواهد  /زانکه امروز آب و آتش عاجز از اعجاز اوست 

 درفته است: در ایجاد این ساختار بهره ،انی داهی با یادآوری انبیاء و معجزات آنهاخاق

 (441)همان:   پر طاووس فردوسی كند بر خوان مگسرانی / زرین جاز خورشید سازم خوانچو در چون عیسی 

 د:ترین شکلها، عاشق خود، وجود خویشتن را تبدیل میکند و در خدمت معشوق قرار میدهدر شاعرانه

 (545)همان:  سازیم سینه مجمر سوزان صبحگاه / بهر بخور مجلس روحانیان عشق

 (555)همان:  خواهی تختش كنند خواهی چودان او /درختی است پیر منتظر آن كز او  عقل

ساختار   شترین ابیات این  ست و قلمرو       ،خاقانی در بی شبه قرار داده ا شدن بعنوان م امور محسوس را برای تبدیل 

شیاء   سیع ا شبه   تو ست كه در تبدیلها بعنوان م ست؛ اما دیوان خاقانی از  به موردتوجه خاقانی رین قلمرویی ا بوده ا

فقر   و ؛ امور معقولی مانند دل، عقل، سینه، اند خالی نیست امور انتزاعی كه در این ساختار مورد تبدیل قرار درفته 

بتخانه تبدیل   و چودان، تنور، مجمر، دلشیییکر،   را میتوان مثال زد كه به امور محسیییوسیییی مانند نردبان، تخت،        

 اند.شده

 (133 :وز فقر خواه مهر تب جان ناتوان )همان / از فقر ساز دلشکر عیش بددوار

 

 فشرده -های اضافی تشبیه
حروف اضافه، تحت این عنوان شناخته میشود. استفاده از   ج بندی بروک رز، پیوند دو سوی تصویر بوسیل   در تقسیم 

رین روش برای برقرار ساختن این پیوند است تدر انگلیسی كه معادل كسره در فارسی است، شایع   of جحرف اضاف 

اضییافه در فارسییی را بعنوان حرف اضییافی پیونددهنده مدنظر قرار   ۀیا كسییر ofادر تنها  .(74 :4399)ماحوزی، 

سته را می  ساب آورد و در مواردی كه پ     توان دهیم، این د شرده بح صویر ف شبه »یوند دو كلمه میان معادل ت  و «م

شبه » شد  «بهم ضاف       ،با شود و از ا شرده ایجاد می شبیه ف ستعاری متمایز میگردد )همان  جدرحقیقت ت شب . (جاا یه  ت

 به هم اضافه شده باشند و در این صورت «بهمشبه»و  «مشبه»تشبیهی است كه در آن » یتشبیه جفشرده یا اضاف

فشرده در شعر خاقانی بسامد    -های اضافی  تشبیه . (464: 4343میسا،  )ش « شبه محذوف است  ادات تشبیه و وجه 

سوب م      سبکی او مح سیار باالیی دارد و ویژدی  شود ب شبه  ی ست و در دیوان او كمتر از      و غالباً م شده ا ضافه  به ا

ر یپورنامداریان تکراری شدن این تصاو  » هایی بهره میگیرد كه در آن مشبه مضاف است مثل زنخدان دوی.   تشبیه 

«  ها باشییدضییعف این تشییبیه  یتواندكه م یدهدهای معقول به محسییوس مورد توجه قرار مرا بویژه در تشییبیه

ست. خاقانی در ابداع     ساز بیتردید خاقانی یکی از تركیب. (444 :4371)پورنامداریان،  سی ا شاعران ادب فار ترین 

شبیهی عالوه  سب شاعرانه، تعمق الزم درمو  جبر ذوق و قریحتركیبات ت شته، و به    تهایرد منا اجزای تركیب نیز دا

شاهدات و اطالعات خود در این ابداعات بهر این منظور از تجربه سبت    ۀها و م ست. منا معقول و  هایكافی درفته ا

فقط متکی به   ،های منطقی در تمام این تركیبات مشییهود اسییت و پیداسییت كه شییاعر در ابداع این نوعشییبهوجه

ولوله و غوغای زنبوران در كندو، برای تجسییم   ۀالمثل با مشییاهدفی ؛نبوده اسییت یو ذوق ادبی تهایپیروی از سیین

شق   » شهوات »و نیز  «شور و غوغای ع ستی صدمه و آواز مال »و  «تزاحم  در ابداع « زنبورخانه»مركب  ۀاز واه :پر
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ایی كه خاقانی با اكنون به روشییه. (7 :4397كن، بهره درفته اسییت )معدن« عاشییقی جزنبورخان»تركیباتی چون 

 های فشرده را برجسته ساخته است می ردازیم:بکاردیری آنها تشبیه

ابد كه در سیینت ادب فارسییی نمونه یخاقانی به شییباهتهایی دسییت می :های غیرعادی و متنوعبهبکار بردن مشییبه

 نداشته است:

 .(655)همان:  ادهم فتنه (،176(، اوباش طبع )همان: 44(، تیه ال )همان: 4سرهنگ عشق )دیوان خاقانی: 

شبه      جوجود رابط شبه و م سیقایی میان م شبیه  :بهمو شرد در ت شعر های ف سیقایی میان  جخاقانی داهی رابط ۀ   مو

 بسیار بدیع در شعر او میشود: ۀهای فشردبه وجود دارد. این دسته تصاویر سبب خلق تشبیهمشبه و مشبه

 (49 چه افتی و عمر در نقصان؟! )همان: چاه جاهبه 

( 131( هوای هویت )همان: 593(، سییحاب سییخا )همان:  653(، درج ترنج )همان: 64سییور )همان: ی  ۀسییور

 .(661: زار زلفش )همانبنفشه

داهی   این دسترددی  ،معقول به محسوس خاقانی  ۀهای فشرد در تشبیه  :بخشی دسترده شدن تشبیه با شخصیت     

صیت    شخ ست    با  صورت درفته ا شی به امور انتزاعی  صیت   بخ شخ صورت می ذیرد كه      . این  شتر با فعل  شی بی بخ

 شبه باشد یا نباشد.میتواند مربوط به وجه

 (43ور شد به قهر خویش هم افکند از قضا )همان:  / مادر قضا ز وفا حامله نشدخود 

 (145)همان:  عروس خاطرم را وقت زادن / سفال نو شود دردون چو باشد

صیت    شخ شی به امر در ابیات باال  شاهده       بخ شدن، و امر انتزاعی خاطر با فعل زادن م ضا با فعل حامله  انتزاعی ق

 میشود.

ها در دیوان خاقانی برجسییتگی دارد و داهی این این تشییبیه :های تلفیقیهای فشییرده در تصییویرحضییور تشییبیه

 های فشرده در كنار هم تمثیل ایجاد میکند.تشبیه

 (63طوق و تاج شود چون ز بوته دشت جدا؟! )همان:  نه / خاک جبوتتو چون پاک شد به  نهاد زرِ

 در این بیت نهاد انسان عامه، زر است و خاک، بوته و این دو تشبیهی تمثیلی زیبا خلق كرده است.

 (614بگشایید )همان:  انگشت ظفربه  دره عجز / جای عجز است و مرا نیست دمانی كه شما

 د.انشت ظفر دشود و این دو تشبیه فشرده، تمثیل خلق كردهاست كه میتوان آن را با انگ یعجز مانند دره

پس  ؛دهای فشرده دارن به تشبیه اشیاء بیشترین فراوانی را در قلمرو مشبه    :های فشرده ها در تشبیه بهقلمرو مشبه 

عر ده در ش های فشر تشبیه  های افراد و تصاویر طبیعت، جانوران، مکانها و دیاهان قرار دارند. از آن به ترتیب قلمرو

از جهاتی خای  فقطآن است كه شاعر    ۀدهندشبه نشان  آید. حضور وجه شبه می خاقانی در بسیاری موارد با وجه 

شبیه را یکسان میشمرد.      سوی ت س  » دو  ه  شبه چیست؟ بنا ب  وجه« عروس عافیت»ال كند كه در ؤمثالً ادر كسی 

شبیه، اخذ وجه  ۀدو قاعد شبه   معروف ت شبه   دن وجهوببه و اقوی شبه از م میگوییم زیبایی، طراوت و  ،بهشبه در م

 شبه( نوینی درنظر درفته است.آراستگی، اما خاقانی خود مورد شباهت )وجه

 (44 :كه عمر بیش بها دادمش به شیربها )دیوان خاقانی / عروس عافیت آنگه قبول كرد مرا

 .(435: 4343)شمیسا، « استشبه شیربها دادن است كه درمورد عافیت عمر را س ری كردن كه وجه

ها رمزهای به سمبل یا نماد مشبه است. این تشبیه    مشبه  ،های سمبولیک در تشبیه  :سمبولیک  ۀهای فشرد تشبیه 

شخص  صیتهای مذهبی یا مکانهایی        شعر  م شخ شان میدهد. این رمزها میتواند  شان ن خاقانی را با توجه به تکرار
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(، هند آز )همان: 345جوج ظلم )همان: أ(، ی149آدم امید )دیوان خاقانی: : باشد كه به داستان پیامبران ربط دارد  

 .(549(، بوقبیس حلم )همان: 695

 و كنعان دل در بیت:

 (595)همان: بی ز صاع لئیمان عطایی نیا / یوسفی زن كه كنعان دل را درِ

(، 46 :مرغ طرب )همان سییت:ها بهره درفته اخاقانی از جانوران و عناصییر طبیعت هم در بسیییاری از این تشییبیه

باز  319(، هدهد دین )همان:    645(، رخش بدعت )همان:    314(، بحر طلب )همان:   655ابرش كینه )همان:     ،)

 .(465)همان:  س ید دولت

 

 گیرینتیجه
بندی بروک رز بترتیب ممدوح و متعلقات او، و خویشییتن را مورد تشییبیه قرار داده موارد تقسیییم جخاقانی در هم

شاعر و آنچه به   « منِ»د اسناد و ددردونی قرار درفته است و پس از آن   رمو ،عناصر  جبیش از هم« ممدوح»است؛  

 او تعلق دارد در تبدیلهای او حضور پررنگی دارد.

شیوه  صاید خاقانی های مختلف تقسیم در میان  شبیه  ،بندی بروک رز در ق سامد  -های ربطیت سنادی باالترین ب را  ا

شبیه       مورد(4545اند )به خود اختصای داده  شوند؛ كه از این میان ت شاعر محسوب می سبکی  های  و جزو ویژدی 

های اسنادی مفرد بسیار محدودند. از دستاورد   -های ربطیاسنادی مقید فراوانی چشمگیری دارند و تشبیه   -ربطی

( نیز بعلت بسامد  مورد 443)تبدیلی( با فراوانی ) «شدن »دیگر این پژوهش آن است كه تشبیه اسنادی با مصدر      

صاویری كه             ساختار را برای خلق ت شد؛ برخالف نظر بروک رز كه این  سوب می شاعر مح سبکی  باال جزو ویژدی 

خاقانی با كاربرد این ساختار داه موفق به خلق تصاویری    ،بصورت منطقی مجال آشکار شدن دارند مناسب میداند    

شدن ندارند.       شکار  ست كه از نظر منطقی مجال آ ست كه در روش تبدیلی با مصدر   شده ا   «شدن »الزم به ذكر ا

سان عامه( بوده        شاعر )ان شاعر، ممدوح و مخاطب  شترین ابیات عوامل تغییر و ددردونی،  اند؛ در این روش در بی

شترین                 ست و بی صای داده ا شترین فراوانی را به خود اخت سوس دیگر بی صر مح سوس به عن صر مح تبدیل عن

شبه  شیاء قرار دارند. های بکاررفته دبهم شبیه  ر قلمرو ا سنادی -های ربطیپس از ت شبیه  ،ا شرده ب   ت ضافی ف ا های ا

اند. خاقانی برای جلودیری از ابتذال تصاویر و دریز  ( مورد باالترین بسامد را به خود اختصای داده  4315فراوانی )

شبیه     ، از هنجارهای متعارف و تکرارها سته ت شهای خای توان ضافی بدیع خلق كند. پس از آن  های ابا كاربرد رو

روش اسلوب معادله  ،بکاررفته ۀروشهای اشار جمورد( قرار میگیرد، بیتردید از میان هم 365روش اشاره با فراوانی )

مورد(  44با فراوانی ) «ساختن»مورد( باالترین بسامد را دارد؛ س س روش ربطی با استفاده از فعل 416با فروانی )

 بندیهای بروک رز پایینترین بسامد را به خود اختصای داده است.ن تقسیمقرار دارد كه در میا
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  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر هنگامه آشوری .استشده استخراج تهران شمال

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب مرضیه رحمانی . سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم دكتر ثریا رازقی. اندداشته شنق نهایی متن

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندخصصی این پژوهش نقش داشتهت

  .استبوده

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را سندداننوی كهتهران شمال دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 تحقیق این .ارندد رضایت  و آداهی آن انتشار  به نسبت  ایشان  و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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