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 چکیده

معناستت و همتین نک ته باعت       یکی از مسائلی که برای شاعران اهمّیت دارد، چگونگی طرح و بیان

هتا و  سترا، از شتیو   عنوان یکی از شاعران قطعهان از یکدیگر میشود. ابن یمین بتفاوت و تمایز شاعر

استت کته در ایتن مهادته در سته بخت         د ابزار مخ لفتی بترای طترح و بیتان معنتا، است فاد  کتر       

)اس دالل، تعریف، تفسیر، توصیف، است ناد   اس نادی )حکایت، روایت و گف گو(؛ توضیحی وساخ اری

)تشبیه، تمثیتل، بیتان نمتادین و شرست       به آیات و احادی ، تضمین و نهل سخن دیگران( و بالغی

ایجتاد تنتوّد در    ،هتا  فاد  از ایتن شتیو   در اس او است؛ هدف و غرضمورد بررسی قرار گرف ه بالغی(

بیان، دوری از یکنواخ ی، اقناد خوانند ، آراس گی کالم و نهای اً تأثیرگذاری بیش ر در مخاطب است؛ 

 زیتادی  همّیتا، شیوۀ بیان برای او های ارشادی و تعلیمی داش ن قطعات ابن یمینبا توجه به جنبه

 گان قرار گیرد.دارد تا سخن  مورد توجّه و قبول خوانند

 

       .یمین، قرن هش م، ساخ ار، بالغت، طرز بیانقطعه، ابن کلمات کلیدی:

 

                                                           
ـ این مقاله از طرح تحقیقاتی که با بودجه پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده، 1

 است. استخراج شده

 amani@iaut.ac.irران.   ـ استادیار گروه ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ای2

 farzi@iaut.ac.irـ استادیار گروه ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران.   3
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 ـ مقدّمه4

در شژوه  حاضر میخواهیم به این شرس  شاسخ دهیم که ابن یمین برای طرح و بیان معانی متورد  

بتا رو    شاستخ برای رسیدن به این است؟ ها و ابزاری اس فاد  کرد از چه شیو نظر خود در قطعات 

ها و ابزار مخ لف طرح و بیان معانی در قطعات ابتن یمتین   شیو  تحلیل مح وایی به تجزیه و تحلیل

سترایان اد   و بزرگ رین قطعته  با دحاظ کردن این نک ه که ابن یمین یکی از مهمّ رینایم؛ شرداخ ه

ن منظور)تعلیم و تربیتت( از  جنبۀ تعلیمی و تربی ی دارد و او برای ایفارسی است و قطعات او عمدتاً 

از  است، تحهیق در این زمینته ضترورت و اهمّیتت شیتدا میکنتد.     ها و ابزار مخ لفی سود جس هشیو 

های طرح و بیان معنا را در قطعات ابتن یمتین یتا ح  تی     طور مس هل شیو ، اثری که بدحاظ شیشینه

نگار  و »جود ندارد. امّا در دو ک ا ایم، وکه ما تحهیق کرد باشد تا آنجا شاعر دیگری بررسی کرد 

 (0833از محمّد غالمرضایی) «سبک شناسی نثرهای صوفیانه»( و 0831از احمد سمیعی)« ویرای 

 مطادبی نزدیک به موضود ما وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم:

 «دن معتانی راههای شرور» ت نگار  و ویرا : احمد سمیعی در فصل چهارم این ک ا   با عنوانادف  

تت  0استت:  راههای گوناگون شرور  معانی را در هشت مورد به شترح زیتر آورد    (021ت   38صص )

ت تهستیم     7 .تت مهایسته  6 .ت اس شتهاد   5 .ت بررسی علل و ن ایج4 .ت اس دالل8 .ت توصیف2  .تعریف

ابتن یمتین،   های طرح و بیان معنتا را در قطعتات   . در تحلیل ما از شیو ت مکادمه و مناظر   3 .بندی

؛ بتا ایتن   متورد وجتود دارد   هشتت مورد)تعریف، توصیف، اس دالل، اس شهاد و مناظر ( از ایتن   شنج

شیو  برای طرح و بیان معنتا مشتخص گردیتد  کته در سته بخت         سیزد توضیح که در تحهیق ما 

ها و تهسیم اند. بنابراین کار ما از دحاظ تعداد شیو ساخ اری، تأویلی و اس نادی و بالغی جای گرف ه

 بندی آنها با مطادب دک ر سمیعی تفاوت دارد.

بعضتی  »محمّتد غالمرضتایی نیتز در بخت  چهتارم بتا عنتوان       شناسی نثرهای صتوفیانه:  ت سبک   

ها را به شرح زیتر  ( این شیو 883ت  813صص«)های طرح و توضیح مطلب در نثرهای صوفیانهشیو 

تت آوردن ترجمتۀ   4اس ناد به آیتات و احادیت .   ت 8 .ت گف گو در کالم2 .ت خطابی بودن0است: آورد 

تت تتداعی. همینتین    3ت توصتیف.    3ت داس ان و حکایت.   7 .ت تأویل6 .ت مناجات  5آیات و احادی . 

تت متوزون بتودن    2ت سادگی زبان و گف اری بتودن آن.  0است: ایشان به وجو  بالغی زیر اشار  کرد 

ت حسی کتردن مطادب)تمثیتل(    5یا مسند به صفت.  ت تهیید مسندادیه4شرس  و اعجا . ت 8کالم. 

 ت هنجار شکنی با آوردن صفات خاص. که تعدادی از موضوعات در تحهیق متا نیتز دیتد  میشتود.      6

هتا  اثبات این مدّعاست که ابن یمین برای طرح و بیان معانی مورد نطر  از شیو فرضیّۀ شژوه  ما 

 است.و بالغی( سود جس هو ابزار مخ لفی)ساخ اری، تأویلی و اسن ادی 

 های طرح و بیان معنا در قطعات ابن یمینت شیو 2
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ها و ابزار مخ لفی اس فاد  میکننتد. همتین   شاعران برای طرح و بیان معانی مورد نظرشان، از شیو  

از این طریق است که می توان دریافتت   »شیوۀ بیان است که موجب تفاوت  آنها از یکدیگر میشود و 

انتد، کتدامیک به تر آن معنتی را ادا     د شاعر که معنی واحد یا مشابهی را در نظر داشت ه از دو یا چن

( ادب  ه در صورت مش رک یا مسبوق بتودن معنتا،   023)شعر بی دروغ شعر بی نها ، ص« است.کرد 

شاعر بزرگ می واند آن را طوری بیان نماید که م فاوت به نظر بیاید و ایتن مستأده بته شتیوۀ بیتان      

 جویی او در مضامین و تفن ن در معانی مربوط است.    تنوّد شاعر و

چته  »برخی من هدان،  نحوۀ بیان را در ادبیات مهمّ  میدانند؛ به عبارت دیگر مع هدند که در ادبیات 

مهمّ است و به واستطۀ تعبیتر  و بیتان م فتاوت استت کته       « چگونه گف ن»مهمّ نیست، بلکه« گف ن

تعبیر به جهان بینی هنرمند وابس ه است و تفتاوت هنرمنتدان   » عظمت کار هنری مشخ ص میشود.

میشود. ممکن است دو نویسند ، شیام و مح وای واحتدی را در قادتب مشت رک    بیش ر در تعبیر دید 

بارۀ نهتد  )در «بیان کنند امّا آنیه آن دو را م فاوت میکند، تعبیر و طرز برخورد آن دو با قضیّه است

نین شیوۀ بیان و تعبیر م فاوت، باع  تأثیر و نفوذ  بیشت ر اثتر در ددهتا    ( همی 23ت   81ادبی، صص

 میشود.    

سرایان زبان فارسی است کته می توان گفتت شتهرت او بواستطۀ      ابن یمین یکی از معروف رین قطعه

قطعات  است؛ زیرا هم در این کتار است ادی نشتان داد  و هتم بیشت ر از انتواد دیگتر شتعر بته آن          

ادتب  بیشت رین شتعر را در ایتن ق    ،قطعته تتا زمتان ختود     334بن یمین بتا سترودن   ا است.شرداخ ه

قتدرت طبتا او مخصوصتاً در قطعتات     »...  بارۀ ابن یمین مینویستد: کو  دراست؛ دک ر زرینسرود 

تکل تف و  که مشحون از نکات اخالقی است، غادباً متوجز، محکتم، بتی   کوتا  قطعات کوتا  اوست. این 

ت استت. تمایتل بته فکتر و تأمّتل در مستائل اخالقتی از مخ صتات اوستت و          دبریز از حکمت و عبر

در ارز  قطعات او جای شتک نیستت. در ایتن    مخصوصاً تنوّد افکار و ظرافت بیان  جادب است ... 

های دقیق و ستنجید  را در قادتب تمثتیالت و تشتبیهات قتوی      قطعات کوتا  شر معنی، شاعر اندیشه

 (272ه، ص)با کاروان حل  «بیان میکند.

با توجّه به اینکه موضود اکثر قطعات ابن یمین، نکات اخالقی و تربی ی است، او بترای تتأثیر بیشت ر    

و ابزار مخ لفی برای طرح و بیان معانی مورد نظر  سود جس ه است که متا  ها در خوانند ، از شیو 

   کنیم؛ساخ اری، تأویلی و اس نادی و بالغی بررسی می بخ  ها را در سهاین شیو 

 ها و ابزارهای ساخ اریشیو ت 2ت0

صتورت حکایتت، روایتتت و   ورد نظتر  قطعتات  را در متواردی ب   ابتن یمتین بترای بیتان معتانی مت      

 ایم؛نام نهاد « ها و ابراز ساخ اریشیو » است که ما این موارد راگف گو)سؤال و جوا ( آورد 

استت و ابتن یمتین،    حکایت بیان شد حکایت: در میان قطعات ابن یمین هفت قطعه به شکل  (ادف

است و واضتح استت کته بیتان     معنای مورد نظر  را در ساخ ار حکایت برای خوانندگان بیان کرد 
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معانی در شکل حکایت تأثیر زیادی در خوانند  دارد و از سابهۀ زیادی در ادبیات فارستی برختوردار   

ت؛ مانند حکایت انوشیروان با شیر دههتان  ها برگرف ه از آثار شیشینیان اس، برخی از این حکایتاست

(، حکایتت ستلیمان بتا    484( حکایت حضرت عیستی)قطعۀ  410)قطعۀ  0یکاشتم که درخت گردو

شتیوۀ تمثیتل بته آنهتا اشتار       ای نهتل تمتام حکایتت ب   جت (. گاهی نیز ابن یمین، ب602طعۀ )قدیوانه

ا باشد؛ این موارد عبارتند از است که شاید به خاطر معروف بودن و عمومیت داش ن آن حکای هکرد 

 ؛ 2: حکایت روبا  با طبل

  ر استت ت مکرمتت آنجتا قتوی   یجا که صت هر

 
 

 آواز طبتتل و حستترت روبتتا  بتتی  نیستتت 

 (050)قطعۀ 

 آمد ؛« حمّال برف»صورتکه ادب ه در شعر ابن یمین ب 8فرو حکایت یخ

 همیتتتو حمّتتتال بتتترف بتتتا همتتته رنتتتج   

 

 حاصتتتتتتل  آ  در ستتتتتتبد بینتتتتتتی  

 (318)قطعۀ 

       ؛4و حکایت چنار و کدو بن

 کستتی کتته ستتفله و ادنتتای خلتتق بتتود  بتتود

 چنتتار بتتود همستتر... چنتتان بتتود کتته کتتدو 

 

 اگتتتر بگیتتترد امتتتروز متتتا  تتتتا متتتاهی    

 مستتتند شهنشتتتاهی او و دیتتتک نایتتتد از

 (366)قطعۀ 

 تعلتیم و ارشتاد   در همۀ موارد قصد ابن یمینن یجۀ آنهاست که  ،آنیه در این حکای ها اهمّیت دارد

منظور تأثیر بر خوانند ، معنتای متورد نظتر  را بته شتکل حکایتت طترح و بیتان         است؛ بنابراین ب

 است.کرد 

رو شامل آثار ویدادهایی را بیان میکند. از اینرویداد یا رنوعی از کالم و سخن است که » ( روایت: 

 « خی هم میشود. های تاریزندگینامۀ خودنوشت و م ن ها،غیر داس انی مانند خاطرات، زندگینامه

های روایی شعر و ادبیات یکی از زمینه (013ص)در آمدی بر داس ان نویسی و روایت شناسی، 

ای کهن دارد های شاعران است که در ادبیات همۀ زبانها، سابهههای تخیّل در سرود کهن رین جلو 

                                                           
نامه باشد. ترین و زیباترین شکل آن در سیاستابن یمین نقل شده که شاید قدیمی ـ این حکایت در برخی آثار قبل از1

هم چنین شکل دیگری از این حکایت با پایانی متفاوت در مرزبان نامه  (119:ص 33، فصل )ر.ک: سیاست نامه

 .(131است. )ر.ک: مرزبان نامه، باب نهم:ص آمده

 .07ص  ـ برای آگاهی از این حکایت ر.ک: کلیله و دمنه، باب  شیر و گاو:2

صورت تمثیل از آن یاد ب نوری نیزاست. ادرآمدهتمثیل صورت ور اشاره دارد که بفروش نیشابـ این  قطعه به حکایت یخ3

 (.313است. )ر.ک: شرح مشکالت دیوان انوری، شهیدی:ص کرده

 .122:ص  213قصیدۀ ، ناصر خسرو ندیوار.ک:  ـ برای آگاهی از این حکایت1
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اند. )ر.ک: شرنیان هفت که شعرشناسان جهان از قدیم تا جدید به آن اشار  کرد ای است و این نک ه

  (62رنگ، ص

های روایی در شویایی و حرکت و شیوند شعر بتل زنتدگی و ایجتاد جتذابیت و     با توجه به تأثیر زمینه 

شاعرانی مانند ابن یمین برای ایجاد تنوّد در بیان و تأثیر در مخاطب به این شیو  کششهای عاطفی 

ند، با این توضیح که متا  برخوردارزمینۀ روایی  ازطعه ق شنجاند؛ در میان قطعات ابن یمین روی آورد 

 ند.دارها)سؤال و جوا ( را جداگانه بررسی کردیم، با اینکه زمینۀ روایی گف گو

، یک طرف گانه است( که روای ی از س ارگان هفت433در این قطعات روایی به جز یک قطعه )قطعۀ

(، یتار) قطعتۀ    447(، ممدوح ) قطعۀ  213 دوست ) قطعۀ ،یمین و طرف دیگر ماجراماجرا خود ابن

 :را نهل میکنیم 613عنوان نمونه قطعۀ است.  ب ( 635( و عهل )قطعۀ  613

 روزی گتتذر ف تتاد متترا از قضتتای چتتر     

 ز عهتتتد و وفتتتای قتتتدیم او  میتتتاد آمتتتد

 باریتتدم آ  دیتتد  و گفتت م بتته ستتوز دل  

 تو چو تون و تنجه نماید بته چشتم متن   بی

 تی درازگتتر بتتی تتتو زنتتدگی بتتودم متتدّ    

 حه تتا کتته بنتتد  ابتتن یمتتین را در آرزوت  

 یدهتتتتد دل ختتتتود را تستتتتل یامّتتتتا همی
 

 بتتتر منزدتتتی کتتته بتتتود در او یتتتار همتتتدمم  

 او نهتتاد بتته صتتدق و صتتفا قتتدم  جتتایی کتته 

 کایّتتتام خر متتتی شتتتد و آمتتتد زمتتتان غتتتم  

 گتتر بگتتتذرم بتته روضتتتۀ رضتتوان و بتتتر ارم   

 دانتتم کتته در ریتتاض طتتر  کم تترک چتترم   

 صتتد نتتدمبتتر عمتتر مانتتد  از شتت  تتتو هستتت 

 کان چتون گذشتت بگتذرد ایتن روز نیتز هتم      
 

عنتا از آن بهتر  بترد ، شتیوۀ     هتایی کته ابتن یمتین بترای طترح و بیتان م       ج( گف گو: یکی از شتیو  

تعتدادی از قطعتات    است؛ او برای طبیعی جلو  دادن کالم و تجّسم آن در ذهن خواننتد  در  گف گو

قطعه  شنج کرد ، به جز ه از رو  گف گو اس فاد قطع . ابن یمین در چهلاستکار برد این شیو  را ب

قبیتل   فلک، الده، عطارد و اشخاص مخ لتف از  طرف گف گو خود شاعر و طرف دیگر خرد،در بهیّه یک

مضمون اکثر این قطعات ان هاد، شتکایت از اوضتاد روزگتار و     معشوق، دوست، شدر، باغبان و ... است.

، استت مورد به صتورت ستؤال و جتوا  آمتد      26، طعهق 41مخصوصاً حرمان هنرمند است. از میان 

      ؛053مانند قطعۀ 

 گفتتتتت م ای شتتتتتری شیکتتتتتر  را الدتتتتته 

 بتتتاز گتتتو ایتتتن ستتتیه ددتتتی از چیستتتت؟ 

 گفتتتتت: نتتتتی نتتتتی کتتتته زر نتتتتدارم زر   

 ای داردغنیتتتته را بتتتتین کتتتته ختتتترد    
 

 ستتتتتصتتتتورتت ختتتتو  و ستتتتیرتت نیکو  

 مگتتتتترت زحم تتتتتی رستتتتتید از دوستتتتتت

 زر کتتتتته استتتتتبا  کتتتتتامرانی از اوستتتتتت

 جتتتتتد ز شتتتتتادی انتتتتتدر شوستتتتتت مینگن
 

چنانکه مالحظه میشود، مضمون قطعه شکایت از فهر و نتداری استت کته یکتی از موتیفهتای شتعر       

ابن یمین آن را به شیوۀ گف گو مطرح به بعد است و مضمونی است تکراری، امّا  ششم فارسی از قرن



 

 

 

 

 

 

 92پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/23

 

ح  در بارۀ مسأده از جمله صورت بعه، گف گو بقط سیزد است. در  کرد  و بسیار زیبا از آ  در آمد 

   ؛540است، مانند قطعۀ صورت گرف هشکایت و ان هاد از نبود بخشندگی و حرمان هنرمند 

 ز دد نگتتتتتی ختتتتترد را دو  گفتتتتت م 

 بستتتتا کانتتتتدر شتتتتی کستتتتب فضتتتتایل

 چتتتو حاصتتتل کتتتردم  گفتتت م بیتتتابم  

 بدیتتتدم از هنتتتر عیبتتتی ب تتتر نیستتتت   

 ختتترد گف تتتا مشتتتو یکبتتتار  نومیتتتد    
 

 مادتتککتته ای بتتر ملتتک دانتت  گشتت ه      

 کشتتتتتیدم رنتتتتتج در قطتتتتتا مستتتتتادک

 بتتتته ستتتتعی او خالصتتتتی از مهادتتتتک   

 بتتتتته نزدیتتتتتک بزرگتتتتتان ممادتتتتتک   

 دعتتتتتل  اث یحتتتتتد  بعتتتتتد ذدتتتتتک   
 

صورت مناظر  مطرح شد  و دو طرف در بارۀ برتری مال یا مهام بح  ( نیز ب043)قطعۀ  و یک قطعه

 اند.کرد 

بیان معنا در قطعات  در مواردی ها و ابزار توضیحی و اس نادی: ابن یمین برای طرح و ت شیو 2ت 2

، ستخن بزرگتان و شتعر    از اس دالل، تعریف، تفسیر و توصیف کمک گرف ه و یا به آیتات و احادیت   

نامگذاری « ها و ابزار توضیحی و اس نادیشیو »است که ما این موارد را شاعران دیگر اس ناد جس ه

 ایم و در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. کرد 

گاهی در نوش ه برای اثبات دعوی و حکم اس دالل میشود و آن در مباحثی کتاربرد  »س دالل: ادف( ا

)نگتار  و ویترای ،    «دارد که دارای جنبۀ عهالنی باشند، مانند ریاضیات و مسائل فلسفی و کالمی

 (37ت  33صصسمیعی: 

اقنتاد خواننتد  و   بینتیم و او بترای   در قطعات ابن یمین نیز گاهی فکتر و دحنتی منطهتی متی           

است. در این موارد به جای مهدمات عهالنتی، قیتاو و   قبوالندن سخن  از شیوۀ اس دالل بهر  برد 

  .اس دالل بر مبانی خیادی مب نی است

تعلیمی و تربی ی دارد و او در ایتن متوارد بترای اقنتاد      ،اس دالدهای ابن یمین بیش ر جنبۀ ارشادی 

است؛ ابن یمین در موارد زیر از شیوۀ ن  از اس دالل اس فاد  کرد خوانندگان و باور شذیرکردن سخ

 اح رام به طبیب و ادیتب  (،80ترغیب به بخشندگی )قطعۀ است: بهر  برد  ،اس دالل برای بیان معنا

(، سعادت را در 71)قطعۀ  (، ناراحت نبودن از رف ار فلک66)قطعۀ  (، طلب عفو از خداوند83)قطعۀ 

(، مغترور  012)قطعۀ  وفایی دنیا(، بیان بی33)قطعۀ  قناعت شیشه کردن (،38عۀ )قط راس ی دانس ن

 (، بها نداش ن اقبال205(، ان ظار کرم نداش ن از اهل روزگار)قطعۀ 057نشدن به نواز  فلک)قطعۀ 

(، شنا  بردن بته ستایۀ   718ن به کسی )قطعۀ د(،  بدی نکر611)قطعۀ کسب نیکنامی  (،281)قطعۀ 

)قطعتۀ   (، آموز  قرآن، خط و شیشه به فرزنتد 545(، اثبات اهمّیت حکمت )قطعۀ 552عهل )قطعۀ 

نهتل میشتود کته در     534عنوان نمونه قطعتۀ  ( و ... .  ب733کسب روزی )قطعۀ (، تال  جهت 775

 :استاس دالل اس فاد  کرد ابن یمین برای اثبات ناشایداری جهان از  ،آن

 داشتتتتت ندی در ایتتتتتن ستتتتترای آرام   یشتتت ر زیتتتن بستتتی صتتتدور و عظتتتام  ش
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 و صتتتدور بتتتاقی نیستتتت  جتتتز عظتتتام  

 چتتتون ستتترانجام از ایتتتن خرابتتته ربتتتاط

 کتتته واو ودادتتتتو را شتتت  همتتتان بتتته  

 زانکتته دنیتتا شلتتی استتت و اهتتل ختترد     
 

 ایتتن زمتتان زان همتته صتتدور و عظتتام   

  رختتتت بتتتر بستتتت بایتتتدت ناکتتتام      

 م صتتتل باشتتتدت بتتته متتتیم ستتتالم   

 انتتتد مهتتتام بتتتر ستتتر شتتتل نکتتترد    
 

       ی است برای کسب نیکنامی؛  که اس دالد 611و قطعۀ 

 چتتتو در دنیتتتا نخواهتتتد مانتتتد چیتتتزی  

 بتتته کستتتب نیکنتتتامی کتتتو  و نیکتتتی 
 

 ز بتتتد کتتتردار و نیکوکتتتار جتتتز نتتتام    

 کتتته نیکتتتو را نکتتتو باشتتتد ستتترانجام  
 

یکی از راههای شروردن معانی تعریف و بیان ن ایج آن است. در برخی از علتوم  » ( تعریف و تفسیر: 

رشت و خصلت آنها، مطلب از تعریف آغاز میشتود و شترور  مطلتب در    حکم سو فنون و معارف به 

  (38: ص)همان «حهیهت، توضیح و تشریح اجزای تعریف و اس ن اج خواص و احکام آنهاست.

بلکه نشأت گرف ه از ذوق و ستلیهۀ شتاعر و نویستند      ؛گاهی علمی و منطهی نیستتعریف و تفسیر 

و او بترای طترح و     نتود دوّم استت  از  کار رف هبن یمین بکه در قطعات اتعریف و تفسیرهایی است. 

استت. و نظتر و دیتدگا  ختود  را کته ذوقتی و       کتار بست ه  را ب بیان معنای مورد نظر  این شتیو  

هتا و  نک تۀ جادتب توجّته در ایتن تعریف     ؛استت ای است دربارۀ موضوعات مخ لف بیتان داشت ه  سلیهه

ست؛ مثالً او مردانگی را در جس ن علتم، بخشتندگی و   ، توجّه ابن یمین به فضایل اخالقی اتفسیرها

« کیستت »یتا   «چیستت »و تفستیرها در جتوا  ستؤال     فروتنی میداند. از دحاظ شکلی این تعریتف 

      میآیند، مانند:

 متتتن بگتتتویم کتتته مه تتتری چتتته بتتتود؟  

 همگنتتتتتتتان را ز غتتتتتتتم رهانیتتتتتتتدن 

 

 گتتتتر بختتتتواهی ز متتتتن نیوشتتتتیدن    

  ندر رعایتتتتتتات خلتتتتتتق کوشتتتتتتید  

 (715)قطعۀ

« که»عنوان بدل توضیحی بعد از س ند که در اینصورت به« آن»هی برای توضیح و تفسیر دفظ گاو 

      تأویلی میآیند؛ مانند:

 بیگته نشتان علتم    و مرد آن بتود کته در گته   

 گر علتم یافتت سترور اقتران ختوی  گشتت      

 

 جوید بته هتر دیتار ز هتر هوشتیار و مستت       

  ور متترد عتتذر او بتتر اصتتحا  روشتتن استتت  

 (76)قطعۀ

       بیان میشوند:« یعنی»گاهی با کلمۀ تفسیری  و

 عمر باقی جوی یعنی نتام نیتک ابتن یمتین    

 
 

 کاین دو روز  عمر فانی مس عاری بی  نیستت  

 (73)قطعۀ 
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، 284، 203، 207، 201، 214، 035، 037، 36را می توان در قطعتات    از این موردهای بیش ر نمونه

   کرد.مشاهد   783و700، 558، 432، 471، 458، 403، 283

هتم در   ،کتار میترود  ن مطادتب کته هتم در علتوم و فنتون ب     یکی از راههای رایج شرورد»ج( توصیف: 

)نگتار  و ویترای ،   « های داس انی و شعر و هم در گزار  خبری و سفرنامه، توصیف است. نوش ه

 (33ص

 د وصف را شرح میدهتد به تفصیل مور و با توجّه به اینکه شاعر در توصیف، از اطنا  اس فاد  میکند

 شمار میرود.سبی ببرای تأثیر در خوانند  و اقناد او شیوۀ منا بنابراین

، استبیان کرد در این قادب قطعه از توصیف اس فاد  کرد  و معنای مورد نظر  را  3ابن یمین در 

است خر  در توصتیف   636قطعتۀ   ،توصیف قصر ممتدوح  در 407و 34این قطعات عبارتند از: قطعات 

 در وصتف   340قطعۀ  ،باغ علیاباددر وصف  723قطعۀ مجل  ممدوح، در وصف   633قطعۀ  لیاباد،ع

 .معشوقدر وصف  335قطعۀ طنبی و 

( و دو 017ضمناً دو قطعه نیز به شکل چیس ان مطرح شد  که شاعر در آنها به توصیف بنگ)قطعۀ 

 است. ( شرداخ ه 851چشم)قطعۀ 

مادّی و ملموو کردن مورد وصف و مجسّم کتردن آن در ذهتن    ابن یمین در قطعات وصفی، برای 

توجّته اوستت،    ها مورد؛ یکی از عناصری که در همۀ توصیفهای حسّی بهر  میبردبهخوانند  از مشبهٌ

عنوان مثل اعال و  نماد برتر زیبایی است. ابتن یمتین متوارد توصتیفی     که ب ستبهشت و م علهات آن

هایسه میکند. ح  ی گاهی با تترک اد  شترعی، آنهتا را از بهشتت     خود  را با بهشت و عناصر آن م

  برتر میداند؛ مانند:  

 است این قصر ختر م بزمگتا  شتهریار   تا شد 

 

 بهشتت کردگتار   ای بسا خجلت که دارد زو 

 (407)قطعه

گتاهی از تجاهتل    ینین برای تنوّد بخشیدن به بیان و تأثیر بیش ر در خوانند  و مبادغه در وصفهم

      فاد  میکند:اس  عارف

 ستترای استتت ایتتن نتتدانم یتتا بهشتتت استتت 

 
 

 بهشت استت ایتن نتدانم یتا سترای استت       

 (34)قطعه 

اس خر علیاباد از بهشتت و عناصتر آن   را نهل میکنیم که ابن یمین در وصف  636قطعۀ  ،برای نمونه

       است: کمک گرف ه و با آن مهایسه کرد 

 ر شتتتر متتتا  معتتتین  خغیتتتر ایتتتن اصتتتط  

 از روی آبتتتتت  بتتتتتاد صتتتتتبح  میتتتتتوزد

 میدهتتتتد از ستتتتدر  و طتتتتوبی نشتتتتان   

 مطربتتتتتان  بتتتتتر درخ تتتتتان میزننتتتتتد

 کتتت  نشتتتان داد آستتتمانی بتتتر زمتتتین  

 میفشتتتتتتاند روح قدستتتتتتی آستتتتتت ین

 بتتتر کنتتتار او درختتتت صتتتف نشتتتین    

 شتتتتتتادی دل را نواهتتتتتتای حتتتتتتزین 
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 همیتتتتو جن تتتتت زیتتتتر اشتتتتجار  روان 

 گتتتتر هتتتتوای خلتتتتد و کتتتتوثر بایتتتتدت  

 در هتتتوا و در صتتتفا هتتتر چنتتتد نیستتتت   
 

 شتتتتیر و خمتتتتر و انگبتتتتین جویهتتتتای

 خیتتتز و علیابتتتاد و اصتتتطخر  ببتتتین   

 ینتتتین ...خلتتتد و کتتتوثر آنینتتتان و این 
 

دینی و شرعی در عامّۀ متردم و در   ۀددیل تأثیر بیش ر مطادب نهل شدد( اس ناد به آیات و احادی : ب

یتان  به بعد در طترح و ب  از قرن ششممخصوصاً  مهایسه با دالیل عهلی و منطهی، شعرا و نویسندگان

اند. دک ر سمیعی، اس ناد به آیات و احادیت  را  معنای مورد نظرشان به آیات و احادی  اس ناد کرد 

در م ون قدیم، به نمونه های فراوانی از اس شتهاد نویستندگان   »اند: و نوش ه د اس شهاد آورد از موار

  (018ار  و ویرای ، ص)نگ.« به آیات و احادی  و اخبار و سخن بزرگان، از شعر و نثر برمیخوریم

برای بیان معنا و تأثیرگتذاری آن در خواننتدگان، در    ،ابن یمین نیز مثل شاعران و نویسندگان دیگر

و آرایت  کتالم ختود بته      داست؛ او بترای اثبتات، تأییت   قطعات خود به آیات و احادی  اس ناد جس ه

صورت اق بتاو از  بار ب شنجن یمین است. ابهر  برد ب ،، اق باو و حل  از آیات و احادی صورت تلمیح

 6و 5، ادشترح:  00در قطعتۀ   38یوسف:سورۀ است: آیات قرآنی برای طرح  و بیان معنا اس فاد  کرد 

 ؛301در قطعتۀ   81 :و انبیتا  643در قطعتۀ   87 :، ادنستا  87در قطعتۀ   8و  2:، ادطتالق 81در قطعۀ 

د و ان ظتار فترج   نر دشواریها غمگتین نباشت  جهت ددداری دادن به انسانها برای اینکه دعنوان نمونه ب

کار برد  و معنای شعر خود را بتا  سورۀ ادشرح را بصورت اق باو ب 6و  5نین آیات یداش ه باشند. این

ری صورت داد  و جای یسر و عستر را  یآیه تغیِ ِدوّم در اصلاس فاد  از آن شرورد  است. ادب ه در آیۀ 

              است:عوض کرد 

 دستتت ار غمتتی هستتت و ختتوفی  متتد  دل ز

 نتته ایتتزد چنتتین گفتتت در وحتتی منتتزل    

 

 شتتتادی و یستتترا  تکتتته آیتتتد دو چنتتتدان   

 متتتا ادعستتتر یستتترا متتتا ادیستتتر عستتترا    

 (81)قطعۀ 

صتورت  ب (483در قطعۀ  7: و ابراهیم  843در قطعۀ  3و 7)ادزدزده:  بار از آیات قرآنیدو ینین او هم

   است.برای بیان معنا اس فاد  کرد  «حل »

ورت تلمیح استت؛ اشتار    صاست که دو بار آن ب ن یمین سه بار نیز از احادی  نبوی اس فاد  کرد اب

از صتورت حتل    ؛ و یکبتار ب 532در قطعتۀ  « وقتت ...  دی متا اث  »و  31در قطعۀ « فخری ادفهُر »به 

    است.  اس فاد  کرد  480در قطعۀ « ادسفر قطعه من ادسهر » حدی 

در  را که شاعر، مصراعی یا بی ی یا دو بیتت یتا بیشت ر، از اشتعار دیگتری      چنان است»هت (تضمین: 

محل ی که ضرور و الیق و درکار باشد، در شعر خود بر سبیل تمثیل و عاریت بیاورد و بایتد آن شتعر   

مشهور باشد و در آوردن آن اشارتی کند به شاعر آن، یا به طرزی که معلوم شود از دیگری است که 

 (  43)مدارج ادبالغه در علم بدیا، ص« رقت آن ننماید.ساما حمل بر س
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ن دیگر است ناد کترد  و   ابن یمین در مواردی برای تبیین و تأکید معنای مورد نظر  به شعر شاعرا

بهتر   شاعران دیگتر   بار از شعر سیزد است؛ او در قطعات  کالً  صورت تضمین اس فاد  کرد از آنها ب

حتداقل یتک مصتراد و    ، آورد  او از شاعران دیگر در ضمن شعر خودی که اشعار مهداراست،  هجس 

یک مصراد از شتعر شتاعران    بار سهدو بیت و بار  دوبار یک بیت،  هشتحداکثر دو بیت میباشد. او 

مورد اشتار    چهارنام شاعر اشار  کرد  و در مورد آن ب نُهاست که در هر  برد صورت تضمین بدیگر ب

 است.نکرد 

خاقانی )قطعات  (،23ادیب صابر)قطعۀ ه ابن یمین از شعر آنها اس فاد  کرد ، عبارتند از: شاعرانی ک 

مجیرادتدین بیلهانی)قطعتۀ   بدون اشار  بته نتام شتاعر (،     556و  043(، سعدی )قطعات 041و  024

بتدون اشتار  بته نتام شتاعر(، مستعود ستعد        442(، ستنایی )قطعتۀ  263(، رضی اددین )قطعتۀ  204

(، ضتمناً در قطعتۀ   734(،  عنصتری )قطعتۀ   733معزی)قطعتۀ  اشار  به نام شاعر(، بدون 465)قطعۀ

بدون اشار  به نام او که م أسفانه نام شاعر برای نگارنتدگان   ،ابن یمین از شاعری تضمین کرد  774

 معلوم نگردید:  

 ابتتن یمتتین بتته ستتاغر تضتتمین کشتتاندت   

 بتتتازار فضتتتل کاستتتد و ستتترمایه در تلتتتف 

 جتتویدار عیتتبمتتا را هنتتر م تتاد و خریتت   
 

 کان حسب حال اوست به گی ی عیان شتد   

 نتتر  م تتاد فتتاتر و ستتود  زیتتان شتتد     

 زان است نام ما بته جهتان بتی نشتان شتد      
 

جست ه و    نادبار( به سخن دیگران اس 07)و( نهل سخن دیگران: ابن یمین در قطعات  در مواردی 

غیتر از   ،و سخنی از آنها را نهل کترد  است. اشخاصی که ااز آن برای طرح و بیان معنا اس فاد  کرد 

(، 304، 754، 401)قطعتات  بهیّه ناشناو هس ند. این اشتخاص عبارتنتد از: شتدر خود     ،مورد شنج

(،  224(، طبیبتی )قطعتۀ   033(،  اهل خرد)قطعۀ 775، 325، 725شدری خطا  به شسر )قطعات 

قطعه  دوضمناً ابن یمین  (،362و  625 ات)قطع فیلسوفی (،607)قطعۀ مذک ری(، 581دانایی)قطعۀ 

 قطعته  سهاست. عالو  بر اینها نهل کرد  (332)قطعۀ  و انوشیروان  (000)قطعۀ  بزرگمهررا از زبان 

          است؛ مانند این قطعه:  کرد ای بیان ( به قول خود  از روی نوش ه533، 871، 83)قطعات  را

 دیتتتدم بتتتر ایتتتن رواق زبرجتتتد ک تتتاب ی  

 اختل ایتن طتاق ازرق استت    ای که دهر خانه

 ایبیتترون از ایتتن رواق بنتتا کتتن تتتو خانتته  
 

 بتتتر دتتتوح الجتتتورد نوشتتت ه بتتته زرّنتتتا     

 گتتر صتتد هتتزار ستتال بپایتتد شتتود ختترا      

 کتتتو آفتتتت ختتترا  نیابتتتد بتتته هتتتی  بتتتا 
 

جنبۀ تربی ی و ارشادی و مضمون اخالقی و تعلیمی آنهاست داش ن نک ۀ قابل توجّه در این قطعات، 

یمین برای تنوّد و تفن ن در بیان معنا، سخن خود را به گف ۀ دیگران مس ند  و مشخ ص است که ابن

است تا در خوانندگان مؤث ر واقا شود؛ ادب  ه برخی قطعات آمیخ ه با چاشتنی طنتز استت مثتل     کرد 

      است:   که از قول طبیبی نهل شد  224قطعۀ 

 کاوستتتتت اد بتتتتتزرگ بتتتتتود آن متتتتترد     ام روزیاز طبیبتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتنید  
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 گفتتتتتت آن را کتتتتته در شتتتتتکم ناگتتتتتا 

 بیتتتب  معتتتادجی نیتتتک استتتت   گتتتر ط

 کتتتته چشتتتتم وی آن غتتتتذای غلتتتتیظ زان
 

 ردداز غتتتتتتتتذای غلتتتتتتتتیظ شییتتتتتتتتد 

 چشتتتتتتم او را عتتتتتتالج بایتتتتتتد کتتتتتترد 

 دیتتتتد شتتتت  چتتتترا میختتتتورد  گتتتتر همی
 

امّتا   ؛مشخ ص بودن نام اشخاص شاید بیانگر این نک ه باشد که این سخنان از خود ابن یمین استت نا

استت؛ مثتل   او برای تنوّد در بیان و شرهیز از یکنواخ ی و تأثیر در خوانند  از زبان دیگری نهل کرد 

       است:از قول اهل خرد نهل کرد  آن را که 033قطعۀ 

 چتتته ختتتو  نک تتته گف نتتتد اهتتتل ختتترد

 هنرمنتتتد بایتتتد کتتته باشتتتد چتتتو فیتتتل   

 بتتته بیشتتته درون یتتتا بتتته درگتتتا  شتتتا    
 

 نیستتتتتکتتتتزین ختتتتوب ر هتتتتی  گف تتتتار  

 کتتتزین نتتتود هتتتر جتتتای بستتتیار نیستتتت  

 کتتتته او در ختتتتور اهتتتتل بتتتتازار نیستتتتت 
 

 ها و ابزار بالغیت شیو 8ت2

ابن یمین در مواردی برای بیان معنای مورد نظر  از برخی عناصر بالغی همیون تشتبیه، تمثیتل،   

با توجّه ایم؛ اد نام نه« ها و ابزار بالغی شیو » که ما آنها را  بیان نمادین و شرس  بالغی بهر  میبرد

به اینکه مضمون اکثر قطعات ابن یمین تعلیمی و ارشادی و بته قصتد تربیتت و تهتذیب خواننتد  و      

گونه شعرها مخاطب عامّۀ مردم استت و آنهتا ظرفیتت و    آنجاکه در ایننهای اً تأثیر در آنها میباشد. از 

و ملمتوو و متادّی کتردن    حوصلۀ اس دالدهای عهلی و فلسفی ندارند. شاعر میکوشتد تتا بتا حسّتی     

. برای این منظور از تشبیه، تمثیل، بیان نمتادین و شرست    مفاهیم، مطادب را برای آنها تفیهم نماید

بالغی اس فاد  میکند؛ با این رو  عالو  بر روشن کردن و ساد  و قابتل فهتم ستاخ ن موضتود، بتر      

 و باور شذیرتر مینماید.تر  نیآن را در ذهن خوانندگان شذیرفجذ ابیت و شیوایی آن میافزاید و 

ها و ابزار بالغی است که ابن یمین از آن برای بیان معنتای متورد نظتر     ادف( تشبیه: یکی از شیو 

است؛ تشبیه یکی از ابزارها و امکانات تصویرگری و تبیین مطادب بترای اوستت. دک تر    اس فاد  کرد 

بهر  بردن او از تشبیهات اشار  کترد  و   در مورد ازر  قطعات ابن یمین بهزرین کو  هنگام بح  

های دقیق و سنجید  را در قادب تمثتیالت و  در این قطعات کوتا  شر معنی، شاعر اندیشه »مینویسد:

 (272)با کاروان حل ه، ص« تشبیهات قوی بیان میکند.

ذهتن خواننتد  از بلیغ ترین نتود تشتبیه      ابن یمین برای مجسم ساخ ن و ملموو کردن مطلب در 

میکند، او معموالً امور عهلتی و ذهنتی را بته     آن محسوو است، اس فاد  بهمشبّهٌعنی تشبیهی که ی

م نوّد و گوناگون هس ند به  ،هابهدگان قابل فهم باشند. این مشبّهٌحسّی تشبیه میکند تا برای خوانن

 شرح زیر:

 چنتار،   اغ، غتور ، سترو،   سوسن، صدف، دریا، متوج، بت    زار، گلزار، گل، نرگ ،عناصر طبیعت: کش ت 

که شاعر از نرگ  و سوسن و صتدف  مانند نمونۀ زیر  سندروو، آت ، خار، زمین، شنبلید و بنفشه.

 است: عنوان مشبّهٌ به اس فاد  کرد ب
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 ستتر فکنتتد  چتتو نتترگ  انتتدر شتتی    

 ختتتواهیستتتینه گتتتر گتتتنج د ر همتتتی 

 

 خمتتتو  بایتتتد بتتتود  سوستتتنهمیتتتو  

 جملتته گتتو  بایتتد بتتود   صتتدفچتتون 

 (213)قطعۀ 
    

بلبتل، عهتا ، ستگ، آهتو، مترغ، شیتل، بتوم، زغتن، قمتری، ششته، متور، ملتخ،              : طوطی،حیوانات ت 

، عنکبوت، مگ ، مرغ خانگی )ماکیتان(، شتیر، گتاو، صتعو ، چشتم ختروو، طتاووو،        جغد)کوف(

ای در هر مصراد آن، شرند  مانند قطعۀ زیر که شاعر سمندر، ماغ، گنجشک، افعی، کنگر، باز و کبک.

 است:مشبّهٌ به آورد  عنوانبرا 

 دم زدم بتتتر رنتتتگ از آن صتتتعو همیتتتو 

  ختروو یک بطی می هست چتون چشتم   

 

 آستتتتا هتتتتزارعنتتتتددیبت شتتتتد حریفتتتت 

  وار طتتتاوووای کتتتن ستتتوی متتتن جلتتتو 

 (833)قطعۀ 

)فردوو، خلد(،  م، عرقو ، یوسف، قارون، بهشت ت عناصر اساطیری و داس انی و تاریخی: رس

عنها(، یأجوج، هما، قاف، یزید، منصور، جعفر طیّار، باغ ارم، زال، اشکبوو، سیمرغ)مسیح، جام جم، 

فرود، طوو، آ  حیات، فرهاد، حسین)د(، فریدون، کیخسرو، سلیمان، حاتم طایی، خلیل، موسی و 

همیون مثال زیر که ابن یمین، ممدوح را در مردانگی به رس م و در بخشندگی به حاتم  خضر.

 است:تشبیه کرد 

 دستت ان تتتو میکنتتی رستت مستتان ی بمتترد

 

 تتتو میتتتدهی  حتتتاتم طتتایی داد کتترم چتتو    

 (738)قطعۀ 

مانند ایتن نمونته   ت ابزار و اشیا : صیهل، زنگ، تیغ، سپر، تیر، شل، دیگ، کمان، چر  دوالبی، و کوز .

 :که شاعر جهان را به چر  دوالبی و انسانها را به کوز  تشبیه کرد 

 استتتت شنتتتداری جهتتتان چتتتر  دوالبتتتی

 

 خلهتتتتتان او هتتتتتاکتتتتتوز بتتتتتر مثتتتتتال  

 (727)قطعۀ 

مانند ابیات زیر که در آنها، ابن یمین در ساخت تشبیه بلیغ،  ت مکانها: کارخانه، تنور، بازار و مدرسه.

 است:دنیا را به کارخانه و سینه را به تنور تشبیه کرد 

 هتتتی  وقتتتت دنیتتتا ب کارخانتتتۀاستتت اد 

 نانی نیافت عاقل از این چتر  ستفله طبتا   

 

 ای نبافتتت...بهتر کت  بتته نهت  بهتتا جامته     از 

 ستتینه بتته ستتوز جگتتر ن افتتت تنتتور تتتا چتتون

 (55)قطعۀ 

مانند نمونۀ زیر کته در آن ابتن    ت آسمان و م علهات آن: سحا ، ابر، شروین، بنات ادنع  و خورشید.

 است:یمین از میان عناصر فلکی شروین و بنات ادنع  را مورد توجّه قرار داد 

 وّر اوهتتتام نامتتتدیجمعتتتی کتتته در تصتتت

 دیدم به چشم خوی  کته دست ان روزگتار   

 صتتتفت بریتتتدن شیوندشتتتان ز هتتتم  شتتتروین 

 شراکندشتتتان ز هتتتمبنتتتات نعتتت   همیتتتون
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 (533)قطعۀ  

مانند نمونۀ زیر کته در ستاخت تشتبیهی آنهتا ابتن یمتین از        ت بازیها: نرد، گوی، فرزین،ر  و شیاد .

 است:های شطرنج اس فاد  کرد مهر 

 کژرو استت  فرزین ام هر کو همیواندر این ای
 و هستاسترو بود راستر چوناستتا بود آنکه

 

  شتا   شهلوی رخانه د فرزیندارد از منصب چو  

 ای محتروم و دور از روی شتا    دائماً در گوشته 

 (748)قطعۀ  

ماننتد نمونتۀ    ها: مشک، دعل، مرجان، دؤدؤ، زر، چاو، عروو، اس اد، ادف و شا  نبتات. بهت سایر مشبّهٌ

 اند:دؤدؤ و مرجان و ادف مشبّهٌ به واقا شد  زیر که

 بتتتر تتتتو شاشتتتم ز بحتتتر دانتتت  ختتتوی    

 بختتتت اگتتتر یتتتار و عهتتتل رهبتتتر توستتتت  

 

 مرجتتتتتان و دؤدتتتتتؤستتتتتخنی همیتتتتتو   

 در جتتتتتان ادتتتتتف  چتتتتتون یبنگتتتتتار

 (665)قطعۀ 

ستاطیری و  های ابن یمین از عناصتر طبیعتت، حیوانتات و عناصتر ا    بهبینیم بیش ر مشبّهٌچنانکه می 

ماننتد فترود،   وی  توجّته متورد   عناصر استاطیری  بعضی از شاعران دیگر به اند.ن خا  شد داس انی ا

. نک ۀ دیگر توجه ابن یمین به حادثۀ کربال و مشبّهٌ به قرار دادن اندشرداخ هکم ر  طوو و اشکبوو

            یزید و امام حسین)د( میباشد:

 فعتتتتل یزیتتتتدآن بایزیتتتتد نتتتتام ودتتتتیکن  

 

 فعتتتل یزیتتتد نیستتتت مناستتتب ز بایزیتتتد    

 (204)قطعۀ 
      

 عهتتل را نایتتد حستتن کتتز نتتان ختتوان ر فتت  

 
 

 حستین ام محروم چون از آ  جان شترور  ماند  

 (658)قطعۀ 

صتورت  و هتم مجمتل و بلیتغ؛ تشتبیه بلیتغ ب     کار رف ه اخ ار تشبیهی هم، تشبیه مفصّل باز دحاظ س

)مضاف ادیه( عهلی استت و مشتبّهٌ بته )مضتاف( حسّتی؛       هاضافۀ تشبیهی است و در آن معموالً مشبّ

غورۀ خذالن، نرد جود، همای همّت، قاف قناعت، گتوی  مانند: یأجوج ظلم، عروو فضل، باغ وزارت، 

کشت امتل، طتوطی   مراد، بازار فضل، صیهل قناعت، زنگ حرص، تیر فکرت، سپر حزم، سحا  کرم، 

م، آت  طبا، شیل حواد ، اسب کین، شیتادۀ فکترت،   طبا،  بلبل طبا، گلزار مدح، گل مدح، افعی غ

 ابر جود، خار غم، زمین قناعت، بحار غم، مدرسۀ آز، اس اد امل و یأجوج ف نه.

امّتا اگتر    ؛امر مشخ ص و معروفی باشد، معموالً وجه شبه را حتذف میکنتد  در مواردی که وجه شبه، 

های م عدّد باشد، وجه شبه به دارای وجه شبهباشد، یا مشبّهٌ وجه شبه خاصّی از مشبّهٌ به اراد  کرد 

شوی اگر تو چتو قتارون   »مشخص است، ذکر نمیکند:   «قارون»را ذکر میکند؛ مثالً چون وجه شبه 

 (32)قطعۀ « گدا شمارندت.

     ها را ذکر میکند:  ها دارد، وجه شبهبهامّا در مثال زیر بخاطر تل هی خاصی که از مشبّهٌ
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 واربتتر ختتود فتترزین شتتا  ملتتک کرمتتی در  

 رو استت بند  بر رقعۀ اخالص چو ر  راستت 

 شیلم که فراشی  تو از بیشتۀ ختوی    چو من

 

 جتتای دادی و شستتندد ز تتتو هتتر کتت  شتتنود 

 نه چو فرزین که از این گوشه بدان گوشته رود 

 کت  گترود  مته  نه چو شش ه که دل متن بته ه  

 (208قطعه )

تل هتی  ها های شطرنج شرورد  و با ذکر وجه شبهاد  از مهر ها را با اس فدر ابیات باال ابن یمین تشبیه

 است.ها بیان داش هبهخاص خود  را از ذکر مشبّهٌ

در را ها تناستب  ایتن  ها با یکدیگر است کته او های ابن یمین، تناسب تشبیهنک ۀ آخر در مورد تشبیه

ن ختود  و به سخ بهر  برد انند  مواردی رعایت کرد  و از این مسأده برای زیبایی کالم و تأثیر در خو

 ،748و  208 اتهتای قطعت  هتای شتطرنج در تشتبیه   عنوان مثال تناسب مهتر  است؛ بتن ود بخشید 

. ادب  ته  و ...  472، تناسب عناصر اساطیری در قطعۀ  833و  837، 200 اتتناسب حیوانات  در قطع

کتار رف ته کته بتر زیبتایی و      هتا ب بیهدر ساخ ار این تشت نیز ایهام تناسب و اشارات داس انی و تلمیح 

             ظرافت آنها میافزاید؛ مانند این مثال:

 )گردون( زادی است سادخورد  بته دست ان گشتاد  دستت    
 دانتتا فتترود وار در ایتتن ستتر گرف تته حصتتن     

 

 و او بتتر مثتتال رستت م و دانتتا چتتو اشتتکبوو 

 جرم و چر  در طلب  کینه ور چو طووبی

 (472 ۀ)قطع

شدر رس م و اشار  به جنگ رست م و اشتکبوو و    ،ه در معنای ایهامی اشار  دارد به زالکاربرد زال ک

  است.ماجرای فرود و طوو بسیار زیبا و هنرمندانه از آ  درآمد 

هتای  همتوار  از دیتدگا    ، ( تمثیل: تمثیل از موضوعاتی است که در ک ب بالغی از قدیم تا جدیتد 

 ،مّا تعریفی که با تله ی ما از این شیوۀ بیان بالغی سازگار استت ااست.  مخ لف مورد بح  قرار گرف ه

کنتد، دفظتی   ی اشارتی اچون شاعر خواهد که به معنی» د: تعریف صاحب ادمعجم است که مینویس

بدان ی دیگر کند، بیارد و آن را مثال معنی مهصود سازد و از معنی خوی  اچند که دالدت بر معنی

شعرا و نویسندگان از تمثیل برای حسّتی و ملمتوو کتردن      (863: ص)ادمعجم «مثال عبارت کند.

ک تر  و ادای به ر معانی مورد نظرشان اس فاد  میکنند؛ دمطلب و مجسّم کردن آن در ذهن خوانند  

کتار میترود و قتادبی استت در     مثیل برای توضیح و تبیتین معنتا ب  ت»ف وحی در این مورد مینویسد: 

ا تجسّم بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم ان زاعتی و عهایتد دینتی و    خدمت ادبیات تعلیمی. تمثیل ب

، امر آموز  به عوام و ذهنهای مب دی را ساد  میکند ... تمثیل با حسّی کردن امور ان زاعتی  اخالقی

( ابتن یمتین نیتز از     278)بالغتت تصتویر،    « به آگاهی ذهنی شکل میدهد و آن را تثبیت میکنتد. 

است ی مورد نظر  اس فاد  کرد برای طرح و بیان معناها و ابزار بالغی عنوان یکی از شیو تمثیل ب

ویژ  در قطعات است. او برای بیتان  و تمثیل از ویژگیهای سبکی او ب ای که می وان گفت تشبیهگونهب

 است. کار گرف هتمثیل را باجزا  از تشبیه بهر  برد  امّا برای بیان مطلب کل ی 
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کتار بترد  و بته    را در اشتعار ختود ب  « تمثیتل  »لمۀ ت که خود ابن یمین کنک ۀ جادب توجّه این اس 

که ما از آن تله ی ابن یمین از تمثیل را م وجّه میشویم و شی میبریم کته  آوردن تمثیل اشار  کرد ؛ 

بیتان کتردیم ؛    ، بته نهتل از منتابا دیگتر،    تمثیل در نظر او همان چیزی است که متا در تعریتف آن  

    د کلمۀ تمثیل در قطعات ابن یمین:ای از کاربرنمونه

 ایابتتتتن یمتتتتین نک تتتته  ،بتتتته تمثیتتتتل

 هنرمنتتتتتتد ماننتتتتتتد بتتتتتتازی بتتتتتتود  

 

 کنتتتتتد عرضتتتتته بتتتتتر شتتتتتا  فرمتتتتتانروا 

 کتتتتتته او را بتتتتتته دام آوری از هتتتتتتوا ...  

 (7)قطعۀ  

کار برد  و به کارکرد آن در بیان معنا و حسّتی کتردن مطادتب اشتار      را ب« مثل »ینین او کلمۀ هم

       (؛ مثال:231و  284، 63ت طعاقاست. )کرد 

 در مصائب ناده کم کن این مثل مانتد بتدان  

 عاقبت خواهد ف ادن بتر   در چنگتال گترگ   

 

 بتتر   را میبتترد گتترگ و اشتت لم میکتترد کُتترد   

   خواهتد کترد کُترد   یگرچه بستیاری نگهبتان  

 (284قطعۀ)
 

نتوّد و تلتوّن چشتمگیری    دارای ت ،کار رف ه در قطعات ابن یمین از دحاظ عناصر ستازند  تمثیلهای ب

همیون طبیعت، حیوانات، اشیا ، نجوم، است. بدین شکل که ساخ ار این تمثیلها از عناصر گوناگون 

ای است؛ در این میان ابن یمین توجّه ویتژ  بازیها، اشخاص، عناصر اساطیری و دینی ... تشکیل یاف ه

ماجرای فدک  ،عدم توجّه به مال دنیا ؛ مثالً برایبه اع هادات شیعیان مخصوصاً حضرت علی)د( دارد

           را تمثیل میآورد: 

 رو هنتتر جمتتا کتتن از تفرقتتۀ متتال منتتال    

 

 فتتدک ،مرتضتتی را چتته تفتتاوت کتته بتترد غیتتر 

 (583)قطعۀ 

ح خیبر به دستت حضترت علتی)د( را بعنتوان تمثیتل بکتاربرد  استت.        ف  702ینین در قطعۀ هم 

هس ند که بعدها مخصوصتاً   «اسلو  معادده »همانن، گاهی کار رف ه در قطعات ابن یمیتمثیلهای ب

یتک  در سبک هندی رواج مییابد. با این تفاوت که در ساخ ار شعر سبک هندی، اسلو  معاددته در  

، اکثتراً یتک   کار میروند. امّا در قطعات ابن یمینبیت شکل میگیرد و دو مصراد بعنوان مدّعا و مثل ب

 . برای بیت قبلی یا بعدی: مانند این قطعه:  بیت یا بیش ر تمثیل واقا میشود

 ستتهل استتت اگتتر جفتتا کشتتم از دور روزگتتار

 شتتمار دیتتک  در آستتمان ستت ار  بتتود بتتی   

 

 زحمتتتتت نصتتتتیب متتتتردم واال گهتتتتر بتتتتود  

 رنتتتج کستتتوف بتتتر دل شتتتم  و قمتتتر بتتتود 

 (212)قطعۀ 

      یا:

 دامتتتتن متتتترد کتتتتاهلی چتتتتو گرفتتتتت  

 مطتتتتتر  از کتتتتتار چتتتتتون فرومانتتتتتد  

 نتتتتتتتدگلتتتتتتته از گتتتتتتترد  زمانتتتتتتته ک 

 خشتتتتتم بتتتتتر گوشتتتتتۀ چغانتتتتته کنتتتتتد  
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 (232)قطعۀ  

  که در هر دو مثال باال، بیت دوّم تمثیل است برای بیت اوّل.

)قطعتۀ    «آخر اددوا ادکیّ »است؛ مثل: و گاهی مثل معروفی است که ابن یمین به آن اس ناد جس ه

   (762)قطعۀ « نشود بز به کد کدی فربه»( و 743

حکایتت  » نه به حکایت معروفتی است ناد میکنتد؛ ماننتد تمثیتل بته       ای تلمیح گوگاهی نیز با اشار 

« حکایتت طبتل و روبتا    »( و 346)قطعۀ « حکایت چنار و کدو بن( »318)قطعۀ «فرو  نیشابوریخ

 ( .050)قطعۀ 

 symbol»و در برابر واژۀ فرنگی نماد در دغت به معنی نمود، نما و نمایند  است»ج ( بیان نمادین : 

هم مظهتر مفتاهیمی فراتتر از    ا موجود جانداری که هم خود  است جان یاد شی  بیمیآید.  نم«  

ها و ابتزار بالغتی استت کته     عنوان یکی از شیو ( نماد ب433صفرهنگ اصطالحات ادبی، ) «خود .

ت ادبتی در  شعرا و نویسندگان از آن برای بیان مفاهیم و معانی اس فاد  میکنند. در ک ا  اصتطالحا 

در ادبیتات نمتاد یکتی از شتگردها و ترفنتدهای       :» کتار رف ته در ادبیتات میختوانیم    ببارۀ نمادهتای  

هتای دیگتر تهلیتد    تصویرگری و از جملۀ امور حوزۀ بیان است. نمادهای ادبی بی  از آنکه از حتوز  

 (511)همان:  «باشند، زاییدۀ ذهن خل اق نویسند  و شاعر هس ند. شد 

تا معانی و مفاهیم  های بالغی زبان اس فاد  کرد از ابزارها و شیو عنوان یکی یمین نیز، از نماد ب ابن

بخشتی و زدودن یکنتواخ ی از زبتان و    مورد نظر  را به کمک آن بیان نماید. نماد عتالو  بتر تنتوّد   

استت کته   توجّه خوانند  میشود و همین ویژگی باع  شد نوش ه، باع  برجس گی زبان و در ن یجه 

 زبان شعرشان را با آن بیارایند. ،نشاعرانی مثل ابن یمی

کار رف ه در قطعات ابن یمین، اکثراً خاس گا  اساطیری و داس انی دارند که او بتا است فاد    نمادهای ب

این نمادها عبارتند از: عنها: نماد گوشه نشتینی  است؛  از آنها به شعر خود  عمق بیش ری بخشید 

نی، حاتم: نماد بخشندگی، ایتو : نمتاد صتبر، نتوح: نمتاد      و نایا  بودن، رس م: نماد مردانگی و شهلوا

علم و دانایی، مسیح: نماد زندگی بخشی، خضتر: نمتاد زنتدگی دایمتی،     عمر طوالنی، ابن سینا: نماد 

انوشیروان: نماد عدل و داد، یوسف: نماد زیبایی، کیهباد: نماد شکو  و عظمت، کیخسرو: نماد شتکو   

معن زاید: نماد بخشندگی، آل برمک: نمتاد بخشتندگی و کیتوان:     و عظمت، قارون: نماد ثروتمندی،

رست م، حتاتم،    نماد بلندی. ادب  ه این نمادها از دحاظ کثرت کاربرد یکی نیس ند و برخی از آنها مثل

       ای از کاربرد عناصر نمادین در قطعات ابن یمین:اند. نمونهکار رف هعنها و ... زیاد ب

 ی و مردمتتیای ستتروری کتته در ر  متترد 

 

 

 رستت م تتتو را مهابتتل و حتتاتم نظیتتر نیستتت  

 (63)قطعۀ  
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ابن یمین معموالً در مدح ممدوحان برای بیان بخشندگی آنها حاتم طتایی را مثتال میزنتد و بترای     

       شجاعت آنها رس م را؛ چنانکه جای دیگر میگوید:  

 شتتتهریارا تتتتویی کتتته از تتتتو شکستتتت  

 قتتتتتدر بخشتتتتتندگی حتتتتتاتم طتتتتتی 

 
 

 و زمتتتتان مهتتتتال بتتتته گتتتته عشتتتترت    

 نتتتتتتتام کوشتتتتتتتندگی رستتتتتتت م زال  

 (568)قطعۀ 

صتورت  آوردن جملته ب  ،بترای طترح و بیتان معنتا    هتای بالغتی   د( شرس  بالغی: یکی دیگر از شیو 

بلکه اغتراض دیگتری در آن    ،شرسشی است؛ ادب  ه در این نود جملۀ شرسشی، طلب اخبار مراد نیست

شرس  هنری، شرسشتی استت کته خواستت از آن     » است؛ دک ر کز ازی در این مورد مینویسد:نهف ه

ای زیبتا شتناخ ی   ای جز دانس ن او را به شرسیدن برمیانگیزد ... انگیتز  و انگیز آگا  شدن نیست ... 

نیز در شرست  جتز    "ای دیگراز گونه "ای هنری بپرسد. رف ار ادبی سخنور را وا میدارد که به شیو 

ز  و خواس ی دیگر، جز آنیه در زبان کاربرد دارد، بته  ساحت شرس  را به انگیآن نیست که سخنور 

  (216)معانی، ص «کار میگیرد.

ابن یمین نیز در قطعات  از این شیو  و ابزار بالغی برای طرح و بیان معنتا و مطلتب متورد نظتر      

ی تاً  کردن کالم و نهااست، او برای ایجاد تنوّد در بیان، زدودن یکنواخ ی از نوش ه، برجس هبهر  برد 

در ادامته آنهتا را بیتان    است که تأثیرگذاری بیش ر در مخاطب در مواردی از این شیو  اس فاد  کرد 

 میکینم:

        ت شرس  برای بیان شرهیز و دوری از امری و اس بعاد و مخادفت با آن:

 متترا ستتخن ز مفاعیتتل و فتتاعالت بتتود    

 
 

 متتن از کجتتا ستتخن ستتر  مملکتتت ز کجتتا؟   

 (25)قطعۀ 

 است. صورت شرس  بیان داش هاسرار ملک و مخادفت با آن را ب شرهیز و دوری خود از که شاعر

      ت شرس  برای تأکید و تهریر امری: 

 خو  با  اگرچه روز به شب شد به ناخوشتی 

 
 

 آختتر نتته شتتام را ستتحری هستتت در عهتتب      

 (85)قطعۀ 

  ماً به دنبال شام سحر میآید.که در مصراد دوّم غرض از شرس ، تأکید و تهریر  امر است؛ یعنی ح

       ت تشویق و ترغیب به امری:

 ای بتتتتد و نیتتتتک  گتتتتر بتتتته مثهتتتتال ذرّ  

 در قیامتتتتتت جتتتتتزا  ختتتتتواهی یافتتتتتت

 

 آورد فعلتتتتتتت از عتتتتتتدم بتتتتتته وجتتتتتتود  

 شتتت  ببتتتین تتتتا چتتته میکنتتتی محمتتتود؟    

 (843)قطعۀ 
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ن در ینتی ستت؛ هم در مصراد آخر، منظور از شرس ، تشویق و ترغیب مخاطب به انجام کتار نیتک ا  

، از عراق به خراسان برگتردد، در حادیکته از عتدم بخشتندگی آنهتا      قطعۀ دیگر وق ی شاعر میخواهد

         ناراضی است، میگوید:  

 گتتتتر اصتتتتحا  خراستتتتان  بپرستتتتند   

 چتتتتو اینجتتتتا از کتتتترم نشتتتتنید بتتتتویی 

 

 کتته در ملتتک عتتراق اهتتل کتترم کیستتت؟      

 جتتوا  آن چتته گویتتد؟ مصتتلحت چیستتت؟  

 (38)قطعۀ 

 ، با شرسشی که میآورد، قصد او تشویق و ترغیب مخاطبان برای بخشندگی است.که در مصراد آخر

      یم:  ظت شرس  برای تع

 شتتتتنیدم صتتتتفات تتتتتو عاشتتتتق شتتتتدم 

 بتتته یتتتاد تتتتو برخاستتتت صتتتبر از ددتتتم   

 

 ندیتتتتتتتتد  بدیتتتتتتتتد  ر  فرختتتتتتتتت   

 هتتتا خیتتتزد آیتتتا چتتتو بینتتتد رختتتت؟ چتتته

 (081)قطعۀ 

که رخسار معشتوق بستیار زیباستت و بتا      در مصراد آخر، قصد شاعر از شرس ، بیان این نک ه است

 دیدن آن اتفاقهای بزرگ میاف د.

      ت شرس  برای انکار امری:

 هتا را خست ه کترد   گرد  گردون دون آزاد 

 
 

 ای کز دستت او مجتروح نیستت؟   کو دل آزاد  

 (63)قطعۀ 

د ندارد کته از  ای وجودر مصراد دوّم غرض از شرس ، نفی و انکار موضود است؛ یعنی اصالً دل آزاد 

       ینین در قطعۀ زیر: باشد؛ هم دست او مجروح نشد 

 نبینتتتتی کتتتته صرصتتتتر ار بتتتتوزد  متتتتی

 ستتتتتروهای کهتتتتتتن ز جتتتتتتا بکنتتتتتتد 

 

 چتتتتون بتتتتر اطتتتتراف جویبتتتتار رستتتتد    

 کتتتتتی از او ستتتتتبز  را غبتتتتتار رستتتتتد؟  

 (874)قطعۀ  

      ست که اصالً از او به سبز  غباری نمیرسد؛ و این قطعه:منظور این ،در مصراد آخر

 گتتتتتر بالفتتتتتی فریتتتتتب دنیتتتتتی دون    

 دشتتتتتمنی در دبتتتتتاو دوستتتتتت بتتتتتود

 

 دل بتتتتته جتتتتتان آیتتتتتدت ز صتتتتتحبت او 

 کتتتته کنتتتتد تکیتتتته بتتتتر محبّتتتتت او؟    

 (785)قطعۀ 

 ک  بر محبّت دنیا تکیه نمیکند.فی و انکار این مسأده است که هییدر مصراد آخر، ن

       ن  کسی:  زت شرس  برای توبیخ و سر

 زنتتتتتتدگانی بتتتتتته کتتتتتتنج عتتتتتتافی ی  

 بتتتتر  و بحتتتتر شیمتتتتایی  شتتتت  چتتتترا  

 

 بتتتتی مشتتتتهت چتتتتو می تتتتوان کتتتتردن    

 ای ستتتتتلیم از بتتتتترای نتتتتتان ختتتتتوردن؟

 (63)قطعۀ  
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خاطر روزی است؛ و ایتن  سرزن  برای شیمودن بر  و بحر ب ، غرض از شرس ، توبیخ ودر مصراد سوّم 

      قطعه:   

 چتتتون رستتتد روزی بتتته وقتتتت خویشتتت ن

 اجتتل چتتون کتت  نخواهتتد متترد نیتتز   بتتی

 

 ود مینهتتی؟زحمتتت جستت ن چتته بتتر ختت     

 شتت  چتترا بتتر عجتتز و سستت ی تتتن دهتتی؟   

 (384)قطعۀ 

ختاطر تحمّتل عجتز و    بر خود نهادن، و در بیت دوّم، بخاطر زحمت جس ن در بیت اوّل مخاطب را ب

  است.  از ترو مرگ، نکوه  و سرزن  کرد سس ی 

      ت شرس  برای اظهار تأسّف و تحسّر:

 در عنا تتا کتی تتوان بتودن بته اّمیتد بهتی؟       

 
 

 گر کسی را صبر ایو  است عمر نوح نیستت  

 (046)قطعۀ 

خاطر یاری نکردن عمتر  د  را از ان ظار بهبودی کشیدن بکه شاعر با شرس ، حسرت و ناراح ی خو

 است. بیان داش ه

 گیری:نتیجه

که برای شاعری چون ابن یمتین، طترح و بیتان معنتا بته       با توجّه به آنیه بیان شد، می وان دریافت

مخ لف برای تأثیرگذاری بیش ر در خوانند ، ایجاد تنوّد در بیان، دوری از یکنواخ ی و... از  هایشیو 

توضیحی و ها و ابزار مخ لف ساخ اری، او از شیو  ،است. برای این منظوراهمّیت زیادی برخودار بود 

ادتب حکایتت،   در ق دحاظ ساخ اری مطادب را است؛ بدین صورت که او ازاس نادی و بالغی بهر  برد 

استت و از دحتاظ توضتیحی و است نادی بته است دالل، تعریتف و تفستیر،         روایت و گف گو بیان کرد 

و از دحتاظ بالغتی،    ، م وّستل شتد   توصیف، اس ناد به آیات و احادی ، تضمین و نهل سخن دیگران

تا بتا است فاد     اندعنوان ابزاری در خدمت او قرار گرف هیل، بیان نمادین و شرس  بالغی بتشبیه، تمث

محه ق گردد. از مضمون  ،ها، اغراض ارشادی و تعلیمی که در قطعات او مشاهد  میکنیماز این شیو 

نامته و ... دریافتت   نامه، کلیله و دمنته، مرزبتان  مثل سیاست ؛توجّه  به م ون شیشین ،اوحکای های 

هالنی فاصله گرف ه و به اس دالل او از اس دالل منطهی و ع ،میشود. در اس دالدها و تعریف و تفسیرها

تا خوانند  را اقناد کند. در نهل سخن از دیگران به نظر میرسد کته   است ادبی و ذوقی م وّسل شد 

استت.  سخنان بیان شد ، دریاف های خود شاعر باشد؛ امّا برای تنوّد بخشی از زبان دیگران بیان شد 

از  ،و ملموو و مادّی کردن آنها صورت گرف ته  در تشبیهات و تمثیلها که برای حسّی کردن مطادب

عناصر م عدد و م نوّعی چون، عناصر طبیعت، حیوانات، عناصر اساطیری و داس انی و ... بهر  گرف ه 

     است. 
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