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 چکیده

برای بیان  شود.ای نو منبعث میزه و تجربهفکر و تخیّل تازه از دیدی تا اندیشه و هر حقیقت، در

 ربه شاعرتخیّل و تج طرز تفکر،ه، گه اندیشتجلیتشبیه ه زبان تازه و جدید نیاز است. باندیشۀ تازه، 

و  ری ارتباط با محیططبیعت بیرونی و درونی و برقرا، او در ایجاد تناسب میان اجزاء و نمودار توانایی

رصهع ز تحوّالت و تغییرات سبکی در همۀرو تشبیه در معنای فراگیر آن، زمینه سااز اینهاست. آفریده

شاعر  نگر سبک شخصی یکاتواند نمایتحلیل و بررسی آن می تا آنجائیکهویژه شعر است های هنری ب

مفاهیم  ها و معانی وبرای بیان اندیشه تشبیه، ازجمله از عناصر بیانی مختلفی، نامه،اسرارعطار در باشد.

ورد های مختلفی ماند؛ این اثر تاکنون از جنبهه است. تا آنجا که نگارندگان جستهبهره جست عارفانه،

رت پژوهشی صو اما در رابطه با تشبیه و ساختارهای مختلف آن در این اثر، بررسی قرار گرفته است.

 ساختارهای ست که ضمن آشنا ساختن مخاطبان بابر این اساس؛ این پژوهش بر آن نگرفته است.

ی این نامب بپردازد. های عطار،رسی جایگاه تشبیه در بیان اندیشهبه بر اسرارنامه،مختلف تشبیه در

اساس معرّفی و تحلیل انواع تشبیهات و ساختارهای آن از جهت عناصر و مقاله از جهت ساختاری بر

و  مقید ،مفرد تشبیهات،ِ فشردگی و گستردگی ساختار عقلی بودن طرفین، حسی و مواد بکار رفته،

از  ا،هکار بر پایۀ توصیف و تحلیل داده استوارگردیده و روش شکل و وجه شبه، مرکب بودن طرفین،

در  جایگاه انواع تشبیه ،های آماریاساس نمونهبر ضمن اینکه در پایان، های بالغت است.دیدگاه اسلوب

 تشبیه در اسرارنامه از عناصره یابیم کمیانجام این پژوهش در  با اسرارنامه عطار نشان داده شده است.

 کار رفته است.و در ساختارها و اشکال مختلفی بای عطار بوده همهم برای بیان اندیشهبیانی ِ
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 مقدمه

ی زبان عرفان را با ِعالیۀ آن مفاهیم و مقاصد عرفانی عطار است که درِ آثار مجموعه یکی از اسرارنامه،

به ذهن و روان مخاطب از  برای تفهیم معانی، ومه،منظاین  در عطار بیان داشته است. شیوا، ساده و

ی دل او که از دل انگیزِ واقع زبان نرم وگفتار دراست. بهره برده های مختلفی ازجمله تشبیه روش

ه ب ل عطارتوسّسازد. ها جایگزین میی بهتر در دلحقایق عرفان را به نحو ید؛اشیدا برمی سوخته و

انقاها ن خمقاصد معتکفا مختلف هنگام طرح یک موضوع عرفانی، ایراد حکایات تمثیالت گوناگون و

فصاحت و بالغت وی در این اثر  ال و قریحه جوشان و. طبع سیّسازدمی آشکارتربرای مرم عادی  را

 اد؛و هنری ارائه دادبی ِ های دقیقی برای ارزیابی زیبایی آثارتوان مالکهرچند که نمی مانند است.بی

 ،گیری وی را از صنایع و فنون ادبیت بهرهعطار و کمّیت و کیفیِّ  تصویرپردازیِ هنر واقع این اثر، در

 قابل ارزیابی و سنجش است.که بر این اساس گذارد تا حد زیادی به نمایش می

 ابی و سنجشعطار مورد ارزی "اسرارنامه" برآنیم که تشبیه و ساختار مختلف آن را دردر این پژوهش 

 د.شودر این کتاب به مخاطب معرفی می عریکی از ابعاد مفید شعر این شااین اساس،  بر قرار دهیم.

کنون ر تابررسی تشبیه در اسرارنامه عطا نقد و توان ادعا نمود که در زمینۀنان میقاطعیت و اطمی با

 اشد.بهمین مورد مذکور می بنابراین یکی از علل پرداختن به این بحث، پژوهشی صورت نگرفته است.

لی وها حذف شده است اهد مربوط به آنانواع تشبیه و شو بسیاری از دلیل محدودیت مقاله،همچنین ب

های یافته وسیلۀ جدول و نمودار،ب در بخش پایانی، آمارها و درصدها شامل تمام تشبیهات است.

ن یپژوهش به شکل آماری و دقیق ثبت شده است تا مخاطب در یک نگاه اجمالی بتواند به نتیجۀ ا

 تحلیل برسد.

 تشبیه در اسرارنامه عطار .4

فنون بالغی برای تبیین مفاهیم عرفانی استفاده شده  های کالمی وانواع آرایش اقسام و عطار، شعر در

 وو اصالت ا شعر در نوآوری او نشانۀ گسترش حوزة تخیّل و توجه عطار به تشبیه، درحقیقت، است.

ید. نمار سخن بگوید؛ سخنش شگفت انگیز میترین امواگر از عادیکه تا جایی هنرمندی است. در

 احساسات انسانی پرشور و زنده در بیان افکار عمیق و خیال وِ ای است برای پروازاشعارش زمینه

 یانی هرِب به کمک ابزار توفان روحی عالم خلسه را، تا سبب گردید پرتکاپو. همین امر دنیایی زنده و

 بیان کند.ای، چند ذره

ان تعلیمات انس مانع آن نیست که فرصت اندیشیدن را برای ادامۀ التذاذ از درتشبیهات عطار،تأمل 

ابزارهای  یه ازکه تشبآنجائی از شود.می برای دریافت حقایق بیشتر بلکه کشش فرد سلب کند، گونۀ او

 مثل دیگرعطار  استفادة آن، اگرچه در جریان دارد، اسرارنامه، در ،خواهنا خواه گسترش معناست و

 ست.ابیت آمده  در معانی به اقتضای شعرهمراه ب خود،ب خود این تصاویر، شعرای سلف تأمل نکرده،

المی باغ سبز عشق، اس). «دآورده باشن است نه آنکه آن را آمده خود تصویری بوده، اگر» دیگر به تعبیر
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 نکه:ای رسد،ت میبه عینیّ وعطار صادق است ِ اشعارباب ِ آنچه که در بدین ترتیب، (901 :ص، :ندوشن

چه تبیین آن وظیفۀ ایضاح و» افهام مستمعان است و تقریب آن در برای گسترش معانی و "ایماژها"

اح وظیفۀ ایض گاهی نیز عهده دارد نه تزیین.ب بیان استدالل گریزان است، تجربۀ حسی و که از را

ه ب، گاهی احوال نفسانی شاعر تصاویرشود. به افهام بدان سپرده می نزدیک کردن معنی، معنی و

 مایۀ سخن حقایق مربوط وقتی موضوع و ویژه،به کشف معنی است ب منجر تجربه، درک معنی وِ قصد

و داستانهای رمزی،  )رمز« شخصی است. عواطف روحی ناب و هیجانات و الهیات و به عرفان و

 (81و 82 :ص پورنامداریان،

یهات تشبِ روانی درکاربرد سادگی و رسد؛می نظرب ،اسرار نامه درتشبیهات عطار درنکته دیگری که 

 مرام و دوره، هر هرسبک و سایر فنون بالغی در موسیقایی کالمی و درواقع صناعات شعری واست. 

ه دهدکامی مهارت واقعی شاعر را نشان میهنگ این امر، شاعراست.هنرمندی ِ نشان از مسلک که باشد؛

 وقتی گر،دی به تعبیر. به تصنّع ختم نشود خدمت لفظ نگیرد و در معنی را و رنگین نشود پیچیده و

اینک ( 55: ص دشتی،سیری در دیوان شمس، ) «هنراست. مبدل به تکلّف نشود، صنایع شعری،»

 گیرد:بررسی قرار می بحث و های مختلف موردجنبه در اسرارنامه از تشبهات عطار،

 اسرارنامه عطار تشبیه در موّاد . عناصر و 2

انسان و  در این اثر، موضوعات و عناصر متعددی را مورد توجه قرار داده است. در اسرارنامه، عطار،

نات حیوا ها،مکان و ابزاراالت و شیاءا طبیعی، عناصر معنویات و عناصر انتزاعی و ذهنی، متعلقات وی،

یل عناصر تشبیه را تشکاز جملۀ  نوشتار؛ و عناصرگفتار مذهبی، دینی وِ عناصر پرندگان، جانوران و و

 شود:یل و مقایسه آنها پرداخته میلدهند که در زیر به تحمی

 . انسان و متعلقات وی 4ـ  2

انسان و " ه رابیشترین موضوعات مشبّ ست آمده از منظومه اسرارنامۀ عطار،براساس آمارهای بد

ۀ اهمیّت آن در نگاه عارفان عطار به انسان وتوجه ویژه ِ این خود بیانگر وتشکیل میدهد  "متعلقات وی

موجودیّت  معناست و جهان،هویتی بیِ رتصوّ ر جهانی بدون انسان،عطار میداند که تصوّاوست. 

ر این اث سبک تعلیمی عطار در کند و از سوی دیگر،صرفاً از حضور انسان کسب می را خودِ معنادار

 تشبیه شده است:در دو طرف  باالی این ماده، باعث بسامد

 همشبّ

 به موم نادانانسان  (،991همان:) به گرگ خوی ناخوش(، 901: 9918عطار،) به گنج انسان

 (809همان:) به شیر مو، (918همان:) به سرو قد (،961همان:) به ماهی )مخاطب( تو (،949همان:)

بههٌمشبّ
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 یرردت خرروشا سررررو رویری آ گرر ایرنرجرر   

 
 شررررآت ،زرگر  وررردت چرررررردن بایرررررردمی

 (912همان:)

ــتادو آن رررررره نادانی چررررررب   حجّامِ اس

 

 کشرررنررد از خون او برراددمری خروش مری   

 (911همان:)

 رررررر تحیّررررن دیررررن دریررررا مرررردایررررخ

 
 دسررت و دلی پرتهی مپیرو آن رررررررررررر  چ

 (890همان:)

 عناصرانتزاعی.  2ـ  2

 جهان ملموس یعنی آنچه که به ذهن مرتبط است و ازشود. اعی به مفهومی ذهنی اطالق میانتز عنصر

خود روی  شعر مفاهیم انتزاعی درِ به کاربرد شاعران در ادوار مختلف ادب فارسی، ی به دور.مادّ و

 رنتزاعی دعناصر ا بسیاری از عطار؛ِ شعر ساختار در خود بیفزایند. آوردند تا بر دایرة مضامین شعر

در  یآنست که و علت توجه زیاد عطار به عناصر انتزاعی در رکن مشبه، هیأت تشبیه نقش آفرینند.

ن از ای رعی و اعتقادی و عرفانی ر تعلیمی است.های شدر پی تبیین بسیاری از آموزه ،این منظومه

دات هستند را از راه مانند کردن به مجرّمعقول که مربوط به عالم غیب و ِ جهت نیاز است که امور

تر ن شنونده و فهم و ادراک او نزدیکبه ذه امری محسوس که از جهاتی مشابه آن امر معقول است،

 کند.

 همشبّ

 فطرت (،919همان:) به قبا  راز (،949همان:) به دریایِ بی پایان اسرار (،994همان:) به مرغ جان

 (890همان:) به دیر تحیّر (،911همان:) به بازار عدم (،921همان:) به بازار

 بههٌمشبّ

 ینرردیشسررررت ایرنهمرره عررالم ب  ا یـال خ

 

 شررررررررررین آخر خیالی را از این بیررررربمَ

 (995همان:)

 چرررررر ه هیرررررر و فانی هم  ه ناچیزرررررر هم

 
ــمیهرمرره هرمرچرون       پیچ پریچ بر  طلس

 (996ان:هم)

 عناصرطبیعی.  9ـ  2

 وی طبیعت راوجه و دید عطار نسبت به جهان است. ت اسرارنامه، از جملۀ مسایل مهم مطرح در

یایی یک دن و هرگویی تمام عناصر طبیعت با او در حال گفتگویند بیند. یکپارچه زنده و جاندار می

تفاده گرایی و اسطبیعتید. نیز چنانکه از آمارها بر میا ساختار تشبیهات عطاردر گشایند. میبرای او 
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درواقع حسی بودن  دارند و علت اصلی این امر، بهای را در رکن مشبهطبیعی نقش عمده از عناصر

 طبیعت است:

 همشبّ

 به آفتاب ذره (،16همان:) به طفل خورشید (،18همان:) به موم زمین (،10همان:) به حلقهگردون 

 باف عنکبوتبه دست فلک (،992همان:) به ماه نور (،990همان:) به دیوان راغ (،900همان:)

 (965همان:) به طفالن نجُما (،944همان:) زارشتبه ک دنیا (،994همان:)

 بههٌمشبّ

 ز خُم کرره تررا در خُم نشرررسرررتی بر آی ا

 
 (942همان:) زیر پای چرو پستی خاکی  چو

 ربِ آن اوجررررررکسررری دانررد شررردن در ق 

 
 مرروج زنرردمرریرر دریــاکرره فررقررر او چررو  

 (919همان:)

ــیز  ــس  دهوش گشرررتهرررررراجل م البِــ

 

 ز پرراسرررل بررلربرلرش خررامرروش گشرررترره    

 (899همران:)

 هامکان الت وآ ابزار اشیاء،.  1ـ  2

 همشبّ

 (،898)همان: سنگ سیه به گوی (،899)همان:  به تیر دلو، (801: 9918)عطار، به خورشید تاج

 (984به الماس )همان:  تیغ

 بههٌمشبّ

 (،14همان:) گوهرپیامبراکرم)ص( به  (،18همان:) گهوارهگور به  (،10همان:) گلیمعجز به 

 (901همان:) شمعجان به  (،901همان:) آینهدل به  (،11همان:) شب افروزِ دُرپیامبراکرم)ص( به 

 سرررت یکسرررر  زنجیریز سرررر تررا ب ن چو 

 

 رهرری نررزدیررک دان زان یررک برره دیررگررر 

 (998همان:)

 سررررنگون مردانِ میدان چوگـان و ررررررچ

 

 ه پایانرررررر رده بررروی ناب ررری این گرررکس

 (981همان:)

 دلو آی بررررررر ماه در چررررررو دلوت گفت:

 
 زین رَسرررَن رفتی فرو چرراه دلوی وررررررچ

 (961همان:)

 جانوران و پرندگان حیوانات،.  5ـ  2

 همشبّ
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 به جوزا بز (،959همان:) به آتش طوطی (،959همان:) به باد طوطی (،950همان:) به همای مگس

 (884همان:) سوبه طاو مگس (،880همان:) به کاهی ماهی (،961همان:)

 بههٌمشبّ

 زنررد خویشبررر آتررش مرریرر پـروانــه چرو  

 

 (902ان:رهم) که تا هستی او برخیزد از پیش

 گررویچررو زیررر از عشررررق رمررزِ زار مرریرر 

 
 گویزبرران اسررررار میبرری  بــلــبــل چرو  

 (901همان:)

 ر دلررررررهرزاران تریرررِ مررحررکم خورده ب  

 
 (999همان:) لردود دو پای در گمی آهو ورچ

 دینی و مذهبی عناصر.  1ـ  2

 همشبّ

پل  (،901همان:) به مرغزار خُلد (،11همان:) به گنجشک جبرئیل(، 16همان:) به انگِشت جبرئیل

 (899همان:) به ابر رحمت (،914به گوهر )همان: پیامبراکرم)ص( (،929همان:) به موصراط 

 بههٌمشبّ

 زنن رررزمی ررررررر ها ب بت ابراهیم ورررررر چ

 

 زن« ینرررربُّ اآلفلررررررالاُح» س ازررررر فرررر  ن

 (966همان:)

 ردی از عِزررررررگ عرش اعلیون ررررررچ اگر

 

 زررررررهرگ یرندررررررگچت بر نمیررررررررر به هی

 (861همان:)

 المرررع ررررررر عرررررر در ق یونسیون ررراگر چ

 

 و جایت جوف ماهی شررد مزن دمررررررررررچ

 (804همان:)

 نوشتار و گفتار عناصر.  9ـ  2

 همشبّ

به  زبان (،802همان:) به آفتاب سخن ،(942همان:) به شکر زبان (،982همان:) به آب زر سخن

 (881همان:) به بت حرف (،881همان:) به حضرت مریمسخن  (،881همان:) الماس

 بههٌمشبّ

 ه دانیرررررررررر کیزیرررررتو اندر وصررفِ او چ

 
 وَهررمِ خررویررش خرروانرری  دفــتــرهــایِز 

 (956همان:)
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 رررررروز نی درآمرررررر معِ اَبجد ر در،رررررر ز س

 

 رافروزررررررررشمعِ دل ب رع،ررررررررررررز نورِ ش

 (960همان:)

 رررررررررردهرص در کارت کشرریررررراال ای ح

 
 (800ان:رمره) وارت خمیده الفِ و شد قدّرچ

 تقسیم تشبیه براساس حسی یا عقلی بودن طرفین.  9

ه قابل حس باشد و آن یا از ست که با یکی از حواس پنجگانی و محسوس بودن آنمقصود از حسّ

کی از این ی ،بههٌه یا مشبّیعنی مشبّهاست. ز شنیدنیها و یا اپسودنی ها،بوییدنی چشیدنیها، ها،دیدنی

ا حواس ب ست که از امور و کیفیات نفسانی باشد وا معقول بودن آنمقصود از عقلی ی محسوسات باشد.

شق و... )معانی و بیان، کرم و جوانمردی و ع غضب، عقل، جان، قابل ادراک نباشد مانند: پنجگانه،

 (15و 14ص: علوی مقدم، 

ه هستند. تمایل عطار ب "یعقلی به حسّ" و "یی به حسّحسّ" نوع عطار ازِ شعر تشبیهات درِ بیشتر

باعث شده است که از بسیاری از  سبک تعلیمی ایشان در این اثر، نیز وفلسفی  مفاهیم عرفانی و

طبیعی و ملموس  صرعنا و برای تفهیم به ذهن مخاطب ازشعرش بهره جوید  مفاهیم انتزاعی در

 کند.استفاده می

 یه هردو حسّبهٌبّه و مشمشبّ.  4ـ  9

. «ارتباط استظاهراً بی شیء فعالیت ذهنی میان دو ها،الزمۀ ایجاد آن» ی که:ی به حسّتشبیهات حسّ

است.  باالیی برخوردارِ بسامد از ،اسرارنامه عطار در (21ص:  ریان،پورنامدارمز و داستانهای رمزی، )

در واقع  دو با یکی از حواس ظاهر قابل درک و دریافتند. هر ه،بهٌه و مشبّمشبّ نوع تشبیه، در این

ن ثل آینه آتابد و ذهن می از شیء خارجی است که بر ذهن میتصویر حسّی محصول یک تأثیر حسّ»

هدف از این تشبیه آن است که نقش  (900: ص فتوحی،بالغت تصویر، ) کند.را با کلمات منعکس می

به خواننده یا  ه است،شاعر اوضح و اعرف از مشبّشبه مورد نظر ِکه در وجه بههٌبوسیلۀ مشبّ ه،مشبّ

 مخاطب شناسانده شود:

 ردهرررررردارد مررررررغزِ پ تخمِ مرغچررررررو 

 

گردد فسرررررررررررده    یخدر آتش همررررچو 

 (991 :9918عطار،)

 انیررررررافترراد ج  تن ه ِچـا و را در ررررررت

 

 یرانرررسمررری  ریرررایرر ت او ز جرر ه دسرر رر ب

 (940)همان: 

 یحسّ بههٌو مشبّه عقلی مشبّ.  2ـ  9

. ستا باالیی برخوردارِ از بسامد "یی به حسّحسّ" از تشبیهات بعد این نوع تشبیه در اسرار نامه عطار،

عقول ه مبّمشمحسوس باشد؛  بههٌه است و اگر مشبّشبّتوضیح حال م در واقع غرض از این نوع تشبیه،



 

 

 

 

 

 

 99پائیز -29در پی  شماره پی -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/26

 

غالباً عطار  محسوس است؛ به،معقول و مشبهٌ ه،در این نوع که مشبّ شود.به خوبی در ذهن مجسم می

مفهومی معقول یا  های اخالقی،خوی و خصلت کوشیده است که امری معقول اعمّ از حاالت عاطفی،

جهاتی  دات را از راه مانند کردن آن به امر محسوس که از جهت یاامور مربوط به عالم غیب و مجرّ

در حقیقت این جنبه از  ونده و فهم و درک او نزدیک نماید.به ذهن شن مشابه آن امر معقول است؛

ند که امر کآنگاه جنبه هنری پیدا می تصویر،» های هنری و زیبایی تشبیه است وکی از جنبهتشبیه ی

 تشبیهات، این نوع از در( 11: ص کروچه،شناسی، کلیات زیبایی) ند دهندمعقولی را به محسوسی پیو

ه بهٌیعنی مشبّ تشبیه، طرف دیگر غیرمحسوس است که با امری معنوی و» ه:مشبّ موارد، اکثر در

 (91: تصویرگری در غزلیات شمس، ص) «.محسوس سازد عینی و خواسته است آن را

 این نوع تصاویر: شواهدی از

ـ مِ  رّدُدم رر انرر فش  اررو بسیررر ترب یـــعنـ

 

 هواررررررررررررر ولی کی کور بینررد د رّ ِ شررر

 (945 :9918عطار،)

ــگ  در گلخن بمرانده  نفسسرررت این  یس

 

 دهرررانرررن بمررردر ت وانرررخرِ استرررهرررزب

 (899همان:)

 ه عقلی:بهٌه عقلی و مشبّمشبّ.  9ـ  9

عینی ِ وجود و فاقد هداس پنجگانه به وجودشان شهادت نمیداموری است که حو عقلی، امور از منظور

عطار بسامد کمتری را نامه اسرار در این ساختار، (91)با کاروان اندیشه، زرین کوب، ص:  هستند

را ید وجود داشته باشد زیاین نوع تشبیه هم قاعدتاً نبا» داراست. در واقع نسبت به ساختارهای دیگر،

بیان، )« ا حال مشبه را به کمک آن دریابیمت شودشبه روشن و صریحی أخذ نمیوجه به عقلی،از مشبه

 اند:دو معقولبه هر هٌه و مشبّدر این نوع تشبیه مشبّ (62: ص شمیسا،

 اسرررت مقام، خیال و وهم  و عقل و حس

 

 ه هریرک در مقرام خود تمام اسرررت  ررررررک

  (51: 9918عطار،)

 بینداخت دوزخون ررررررِچ انـــجس از رررفَنَ

 

 ه را نل نل بینداختررررامرررری جررررز مسررت

 (891همان:)

 ه عقلی:بهٌی و مشبّه حسّمشبّ.  1ـ  9

از نظر تئوری این نوع تشبیه نباید وجود » به معقول است.هٌه محسوس و مشبّمشبّ نوع تشبیه، در این

ه که در صفتی اعرف و اجلی و اقوی بهٌاز تشبیه این است که به کمک مشبّداشته باشد چون غرض 

بت همیشه نسه را در ذهن تقریر و بیان کنیم و بدیهی است که عقلی ه است حال و وضع مشبّاز مشبّ

پایینی ِ بسامد از این نوع تشبیه در اسرارنامه عطار  (64 :ص شمیسا،بیان، ) ی اخفی استبه حسّ

 برخوردار است: 
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 یردِ طلسمرنرک دربرر ی لیرر جرررر  گن ورررر  ت

 
 یررررررلیرک در زندان جسرررم  ینجـا  تو

 (901: 9918عطار،)

 شررراک است و بادی در میانرررفی خرررررر ک

 
ـ ت  انشرنج جرررو گ طلسمون رررررراو چ نـ

   (951همان:)

 تقسیم تشبیه بر حسب فشردگی یا گستردگی ساختار آن:.  1

منظور  . و صورت گسترده و فشرده خالصه کردتوان در دصورت بیانی می تشبیه را از نظر» طور کلیب

 ه(بهٌه و مشبّ)مشبّ تشبیهاتی است که با افزودن دو طرف تشبیه ،در اسرارنامه عطار از تشبیهات فشرده

ی صورت ترکیب اضافتشبیه گسترده تشبیهی است که ب ید.ادر می یا وصفی صورت یک ترکیب اضافیب

شبه و ادات تشبیه وجه ه،بهٌمشبّ ه ومشبّ چهار رکن تشبیه یعنی، و ممکن است که هر بیان نشده باشد

)سفر در مه، « د.حذف شده باششبه و یا ادات تشبیه رشده باشند و یا ممکن است که وجهذک

همان اضافۀ تشبیهی یا بلیغ  اصطالح بیان، اساس؛ تشبیه فشرده دراینبر (894پورنامداریان، ص: 

ر و تقدر نامعلوم گویند که تشبیه در نظر ادباء هرمیآن جهت بلیغ  وع تشبیه را ازاین ن»است و 

هرحال تشبیه فشرده ب (969: ص همایی،معانی و بیان، ) «تر باشد مبالغه و تاکیدش بیشتر است.نهفته

ری تبه جهت کوتاهی و فشردگی ساختار و حذف وجه شبه و ادات تشبیه در آن از بالغت و تأثیر بیش

ی نامه)واژه ود.شتشبیه بلیغ گفته می ،رو به این ساختاراز این نسبت به تشبیه گسترده برخوردار است؛

 (61هنر شاعری، میرصادقی، ص: 

نشانگر گرایش شاعر به هنرآفرینی و پرهیز از اطناب و  گونه از تشبیهات،این: . تشبیه بلیغ4ـ  1

 ند.کشان خواننده را به ژرف ساحت سخن میتشبیه ذهاین  غت است.توجه به ایجاز در فصاحت و بال

 گرایش بیشتری به این ساخت از نشان از آن دارد که عطار ،ی این نوع از تشبیه در اسرارنامهافزون

ست که ابزارهایی برای نوکردن تشبیهات و تازه جلوه دادن مضامین تشبیه دارد و به نوعی در پی آن

 دهد. کند تا به شعرش ارزش بیشتری پیدا

افی به بصورت یک ترکیب اضهٌبّه و مشمشبّ در این نوع از تشبیه، . تشبیه بلیغ اضافی: 4ـ  4ـ  1

 است:

ـ خم رررالررردو ع ـ لعـ  ترررازو یاف ت ِهستیـ

 

 ترررتی ازو یافرررن پسرررزمی ک باال،ررررررلرررف

 (21: 9918عطار،)

ـ  گلی ـ ِع مـــ  حیرت رکش زرر در س زـجـ

 

 ک ِحسرررترررررچو باران بر رو افشرران اشرر 

 (10همان:)

 نة دلــآییی ررررن کنرر رر رر ر روشرررررر   اگ

 

  نۀ دلرررریررردرسدت ررررر ایرررر  شرررر  دری بگ

 (901 همان:)
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 هرررتررررررررر رر خ درد ِآزاری رررر  مرر یرررر  ز ب

 

 خفته ازررررررردهوشی به بستر بررررررو مرررر  چ

 (894 همان:)

ـ ب  ار ازرررر  ی عطّرررررر   زه  یانــمع رِــحـ

 

 کانیرررچیرررررررررد ر م ماس ِزبانـــاله ررررررب

 (881همان:)

 96/9) مورد 2 مورد از تشبیهات فشرده عطار، 980از مجموع  :. تشبیه بلیغ وصفی 2ـ  4ـ  1

رکیبی از ت به،هٌه و مشبّبّدو رکن مش در این ساخت از تشبیه، از نوع تشبیه بلیغ وصفی است. درصد(،

 :باشدانات است و اسم دوم، اسم معنی میدو اسم است که اسم اول عام و شامل اسم حیو

ـ شیو رر ر تگرررررر   ا  ل زوریریرو پ عـر طبـ

 

 کرررمرران ِ گرروری   ۀزبررهررر طررعررمرر    

 (989: 9918)عطار، 

ــط طبعتو آن سررگ را زن ای   ِ ناسرراز س

 

 ازرررربه را برررند گانی ستارررریررره برررررر ک

 (948 )همان:

 (هتشبیه گسترد) بلیغ تشبیه غیر . 2ـ  1

 م بکاره دو با هر یا ادات و شبه ویعنی وجه ارکان دیگر به،هٌمشبّ ه ومشبّ عالوه بر این نوع تشبیه، در

 شوند:های ذیل تقسیم میت به دستهاین جه که از روند؛می

ند و دار رکن تشبیه حضور چهار این نوع تشبیه هر دریا کامل األرکان:  مفصل مرسل تشبیهـ 

  .ماندباقی نمی جایگاه چندانی برای مخاطب و مشارکت وی درشعر

ــت  ــد کل را کاله اس ــی کز عقل ص  کس

 

ـ ز   اسررررت غزان راهبی مهرمچو   وریک

 (990: 9918عطار،)

ــخنهـا   ، پاکآب ِزرمیرود چررررررون  س

 

 ر خراک و پ ای داری تدهرررررریکن دیررررررول

 (982ان: )هم

ده تشبیه مجمل نامی شبه نداشته باشد؛تشبیهی که وجه دراصطالح علم بیان،: مجمل تشبیهـ  

 :شودمی

 در دنبال ایرن کرار سـایـه چــون مشررو  

 

 ه پررردیررردار رررع را سایکررره نرررایرررد شم  

 (991)همان:

 است وترررکان ِ ثبررره امررررررن حضرت،کدرآ

 
ــت چون فلک  اسرررت باف ِ عنکبوتدس

 (994همان:)

تشبیه  اصطالح علم بیان، در نشده باشد؛ آن ذکر به تشبیهی که ادات تشبیه در: تشبیه مؤکدـ  

آشنایی تشبیه کاسته و زمینه را برای فعالیت ذهنی مخاطب  از حذف ادات تشبیه، شود.گفته می مؤکد

 کند:کشف آن فراهم می ت حاصل ازلذّ و
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 اوسررت گوهر ،اجانهه رررررانی کررررراز آن ک

 

 تاوسررر خــاک ِ دراز دیرررگرره  فــلــک

 (10: 9918)عطار،

ــنفس ِکن رررراست ای سـط   در نهادم رافـ

 

 زادمررررره من هم خانۀ این سررگ بررررررررررک

 (999مان:ره)

 مقید یا مرکب بودن طرفین تشبیه انواع تشبیه به اعتبارمفرد،.  5

تشبیه به اقسام  هر طرفین تشبیه برحسب افراد و ترکیب ممکن است فرق داشته باشند و از این نظر

یک  یک هیأت یا تصور و تصویر تشبیه مفرد، در»شود. تقسیم می ب،مقید و مرکّ مختلفی چون مفرد،

به قیدی باشد؛  مفردی است که مقید تصویر و تصور تشبیه مقید، در دزد. جام، گل، است مثل: چیز

مرکب لزوماً  از مقصود کب،درتشبیه مر صفتند. به قید که مقید کشتی سرنگون، جام بلورین، مثل:

به قول  انضمامی است ویک هیأت  بلکه مرکّب از واژه نیست، مجموعۀ چند عبارت یا یک جمله یا

 در تشبیهات عطار، (19ص:  شمیسا،بیان، ) «واژه است. چند هیأت منتزع از ب:مرکّ قدما،

 خوردارند.تری برانواع دیگر تشبیه از بسامد پاییناست و  به مفرد مفرد پرکاربردترین نوع تشبیه،

 اشعار: نمونه هایی از این

 به مفرد: تشبیه مفرد.  4ـ  5

 همرره چشرررمی، نرره بینررا  نرگسچون  تو

 

گوشرری، نه شررنررررروا   چو سرریسررنبر همه  

         (945: 9918)عطار،

 زونیررروری فرررر مررروی از عیب برررجرررم

 
 زبونی یورـمون رچ وـت ، درتره در قررر ک

 (955)همان: 

 به مقید: تشبیه مفرد.  2ـ  5

ــر ــرای کاینات، دخـ ــدس ســـ  است نقـ

 

ــاکسیر حی، عشقیکن ررررول ت رررراس اتـ

 (81: همان)

 شررررد جمررال یوسرررف از دور  چرو پیرردا 

 
ــرِ جامچون  جهـان   گشرررت از نور عمص

 (988همان:)

 به مفرد: مقید.  9ـ  5

 ررررام آسرتانت چرررره سررررران اسررت   ندانم ب

 
ــتـان برراری،  زنـدان تو کرره   اسرررت بوس

 (19)همان: 

ــرد ــکزد چو از جررگر می دَم س  فوراــ

 

 دوررد آب گرررم از ررررررربرو مرریرررررررررف

 (941: همان)
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 ایت از خلّاقیت و تخیّل سرشار ویحک عطار، ب در شعرتشبیهات مرکّ ب:ب به مرکّ. مرکّ 1ـ  5

ین ا خود بهره گرفته، ب برای خیال انگیزتر کردن تصاویرعطار عالوه بر اینکه از تشبیه مرکّ دارد.

 متعالی به نمایش گذاشته است: تشبیهات را در سطحی بسیار بهتر و

ــویـد از من به حق   از کمان تیرچون  ش

 

 ویریررد مریرگرویررد فررالن پرریر    برره حرق گر  

 (44)همان: 

 ناـیـــه سقف ِ مـــزمین در جنب این نُ

 

ــی بود بر روی دریــاچررو  ــخــاش  خش

 (10)همان : 

 ظلم در ایّـام او گُـم چـــنــان شــد 

 

ــرِقُلزُم  ــکی میان بحـ ـــ ــه اشـ ـــ  کـ

 (909)هرمان:

 انوع تشبیه به لحاظ شکل.  1

 ارد.نقش دل و هنر شاعرانه یّتخ جلوه میدهد که درای از نظم و زیبایی را گونه شکل گرفتن مفاهیم،

تشبیهات دارد و با توجه به حضور ارکان تشبیه و چگونگی  تکیه برشکل و ظاهر بندی،این نوع تقسیم

 ردازیم.پخش به مقایسۀ این نوع تشبیهات میدر این ب چینش دو طرف تشبیه و تعدّد آنها متنوع است.

ه شبّو آن اینست که م که آنرا تشبیه مزدوج نیز گویند؛» تشبیه تسویه: :. تشبیه تسویه 4ـ  1

: )معانی و بیان، همایی، ص« د کنند.نیعنی چند چیز را به یک چیز مان یکی باشد، بههٌمتعدد و مشبّ

955) 

ــجسم و جسرت   آینهیک   ان دو رویشـ

 

 نماید از دو رویشرررررررررره حرررررکمت می ب

 (91: 9918)عطار،

 ه گر خواهد به یک دمررررری قدرت کرررررزه

 
م ره لکـفد، رگرردان مــوم ون رر چ زمین

 (18)همان: 

مانند  به چند چیزیعنی یک چیز را  عکس تشبیه تسویه است؛» تشبیه جمع؛ تشبیه جمع.  2ـ  1

(956 ص: همایی،معانی و بیان، ) «.کرده باشند

 رررت ِ کرررارکرررردن شرررتر مررررغی کررره وق 

 
ــترو و چ یمــرغو چر   وقررت خوردن اش

 (66: 9918عطار،)

 نررانرره بی همرره چشرررمی، سنرگون چ تو

 

 واره شَنرررر، نوشیرر ه گمرر ه سیسنبرو رر چ

 (945: همان)

 املاین تشبیهات ش عطار بسامد قابل توجهی دارد.ِ این قِسم تشبیه در شعر؛ . تشبیه مفروق 9ـ  1

ر به عطا شود.ب میبه متوالی است که سبب خیال انگیزی و کوشش ذهنی مخاطچند مشبه و مشبهٌ
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این نوع از تشبیه بیشتر توجه داشته و سعی کرده است برای هنری کردن تشبیهات خود از آن بهره 

 گیرد. 

ــخ ــگنجشـک دام ن ، ردـ  است اتمامیـ

 

ــق ولیکن ــیمرغ ِ معانی، عش  اسرررت س

 (82)همان: 

ــت آینـه چو   تیرگی ِ تناسرررت آن  پش

 

ــجی ررررول  نررررسرت روش  روی آینه، انـ

 (91)همان: 

جه تفضیل و ی به چیزی،آن است که بعد از تشبیه چیز» تشبیه تفضیل،؛ تفضیل. تشبیه  5ـ  1

بعد از  ست که شاعرآن» یا، (990ص:  رازی،المعجم، شمس قیس ) «.دنبیان کنرا به مشبه بر مشبهٌ

تاج الشعر، قدقای).« به پیداکندیل و برتری و ترجیح مشبه بر مشبهوجه تفض تشبیه چیزی به چیزی،

اهی گ تشبیه در اصل بر پایۀ اغراق است، دهرچن افزاید؛ین نوع تشبیه بر اغراق میا (91ص:  الحالوی،

ر تاز تشبیهات شاعرانه است که مخیّلاین تشبیه نوعی » کند.جلوة تشبیه را افزونتر می همراهی اغراق،

شبه م به برتری ر،گیر و دار تأمل و تفکّسوی دیگر میبرد و در و ذهن را از سویی باز دیگر انواع است 

  (906)صورخیال در شعر شاعران سبک خراسانی، طالبیان، ص:  انجامدمی

 این چه بیم اسرررت یتمیر ررررررگ دُری تو

 

 فی یتیم اسررررتکرره د ر را بهترین وصررر

 (900: 9918ار،ط)ع

ستفاده ا از این نوع تشبیه (،درصد 0191) مورد 9اسرارنامه فقط در عطار در  . تشبیه معکوس: 5ـ  1

 کرده است.

 جـان ، تنبود و  تن، جـان محمررد را چو 

 

 سررروی مررعررراج شررررد بررا ایررن و بررا آن  

 (91: 9918)عطار،

فاده کرده است تشبیه دیگرِ ویه بیش از اشکالتفضیل و تس جمع، اسرارنامه از تشبیه مفروق، عطار در

 به،هٌو مشبّ هدلیل تراکم مشبّبه و باز نظر ذکر نشدن ادات و وجه ش در واقع تشبیه بلیغ و مفروق، است.

ه خود و درصد زیادتری را بتر شده هم قرار گرفتن آنها، مخیّل افی و کناربلیغ اض تشبیهاتِ یعنی تعدّد

باعث استواری و  و کشاندن خواننده را به ژرف ساخت سخن میذه این تشبیه، است.اختصاص داده 

ه آن دارد که عطار گرایش بیشتری ب افزونی این نوع تشبیه در اسرارنامه نشان از شود.دیریابی آن می

ست که ابزارهایی برای نو کردن تشبیهات و تازه جلوه دادن ی آناین تشبیهات دارد و به نوعی در پ

 به شعرش ارزش بیشتری دهد. مین پیدا کند تامضا

 عطاردراسرارنامه  . وجه شبه 9

 "تشبیه مهمترین بحث در"و  "جان تشبیه" تعبیرهایی چون: باپژوهان از وجه شبه بعضی از ادب

)رمز و داستانهای رمزی،  «است. خیّلمحیط و وسعت ت مبیّن سرشاری از» که چراکنند. می یاد
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ست که شاعر با روح کنجکاو به اارتباط بین مشبه و مشبه این رکن از تشبیه، (48پورنامداریان، ص: 

ت تشبیه از طریق یافتن شباهتهایی است که جذابیّ بخشد.خویش مییاب خود به تشبیهات ِو نکته

 کند.انتزاعی و... کشف می عناصر اشیاء و جانداران، طبیعی، شاعر در تقابل عناصر

در  هرچه شاعر ، به چگونگی کیفیّت وجه شبه وابسته است.اهمیّت و ارزش هنری تشبیه تردید،بی

جه ادبی نتیشود و در تر میوجه شبه برجستهبندد؛  کارخلّاقیّت ببه هٌه و مشبّبّپیداکردن روابط مش

 دادنفعال کردن ذهن خواننده و مشارکت شبه عامل اصلی و اساسی وجه شود.بودن کالم را منجر می

 دالیل مختلفی صورت گیرد.ن است بممک ،شبه و یا ذکر آنحذف وجه وی در روند آفرینش است.

ردن ود را ملزم به آوشاعر خی باشد؛ صفت و ویژگی واضح و آشکاربه دارای هٌوقتی مشبّ» نخست اینکه

 شبه،وجهوجود یکی از دالیل  (49)صور خیال در خمسه نظامی، زنجانی، ص:  «.بیندوجه شبه نمی

مشبه مجبور به آوردن  و دوری آن از بهدلیل نو بودن مشبهٌاست و شاعر ب تازگی و نویی تشبیه

مجبور  ،عطار نیز با توجه به اینکه معانی و مضامین بدیع و نو در تشبیهات خود آورده شود.شبه میوجه

 شبه را ذکرکند.وجه  ،ه برای خواننده دشوار بنظر نرسدشده است برای اینکه یافتن وجه شب

ر د ید؛اآمارهایی که از این طریق بدست میتحلیل و واکاوی تشبیهات عطار در اسرارنامه و نیز  با

و  شبه حضورداردوجهرکن  مورد از تشبیهات، 926در تشبیهی،رکیب ِت 525 از مجموع یابیم کهمی

یزان به از مشوجه ذکرنشانگر تازگی و نویی تشبیهات در شعر عطار است. از طرف دیگر،  این نکته

رفین رابطۀ ط پردازی و دقت،و این فرصت را از مخاطب میگیرد تا با خیال کاهدمخیّل بودن تشبیه می

فارسی ِ عرش چه در ل بهتر است و اتفاقاً هرتشبیه مجمل از مفصّ از نظر تئوری ادبیات،»تشبیه را بیابد. 

 «.ودشل کاسته میتشبیهات مفصِّ بسامد ازسبکی دورتر شویم؛  یم یا از آغاز هربیای از آغاز به جلو

یه مفصّل( به جمله ماهیت نثری )تشب گرچه ذکر وجه شبه (69، شمیسا، ص: شناسیکلیات سبک)

هاتش یبه ایراد وجه شبه در تشب عطاراما  سازد؛طرز بیان را شاعرانه و مخیّلتر می دهد و عدم ذکر آن،می

ا مان وجه شباهتی رتا مخاطب ه تواند جهت رفع ابهام از تشبیه باشداین کار او می کند؛پافشاری می

 بوده، دریابد.  که مدنظر ِشاعر

 

 :اسرارنامة عطار تشبیه در جداول ونمودارهای بسامدی انواع

 رفته: بکار عناصر و (ـ تقسیم تشبیه برحسب موّاد4.4
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 موضوع

 مشبررره به مشبررره

 

بسام

 د

بسام درصد

 د

 درصد

انسان ومتعلقات 

 وی

856 16/4

9 

996 28/9

1 

84/8 996 عناصرانتزاعی

9 

95 12/5 

21/9 21 عناصرطبیعی

4 

962 19/8

2 

19/8 999 91/9 1 اشیاء

8 

21/9 21 15/4 81 حیوانات وجانوران

4 

 69/4 81 91/1 48 عناصر دینی

عناصرگفتارونوشتا

 ر

82 12/4 91 84/9 

 900 525 900 525 مجموع

 . تقسیم تشبیه بر اساس حسی یا عقلی بودن طرفین: 4ـ  2
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 عقلی حسی

 درصد بسامد درصد بسامد

 91/9 22 98/14 914 حسی

 11/1 21 82/98 491 عقلی

 525 مجموع
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 ساختارآن:تقسیم تشبیه برحسب فشردگی وگستردگی  (9،9

 

 :مرکب بودن طرفین تشبیه یا مقید مفرد، انواع طرفین تشبیه به اعتبار (9،4

 انواع تشبیه به لحاظ شکل: درصد و بسامد (4. 5

  درصد بسامد نوع تشبیه

 38/2 49 تشبیه جمع

نوع 

 تشبیه

تشبیه  تشبیه گسترده         

تشبیه  فشرده

مرسل 

 مفصل

تشبیه 

 مجمل

تشبیه 

 مؤکد

 428 452 441 439 بسامد

 54/28 32/25 22/43 58/99 درصد

 525 مجموع

نوع 

 تشبیه

 مرکب مقید مفرد

 درصد بسامد درصد بسامد درصد بسامد

 38/2 49 91/48 19 83/59 991 مفرد

 8 8 8 8 31/1 92 مقید

 22/24 422 8 8 8 8 مرکب

 525 مجموع
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 59/4 3 تشبیه تسویه

  23/5 94 تشبیه مفروق

 49/8 4 تشبیه معکوس

  51/2 45 تشبیه تفضیل

 15/42 99 مجموع

 نتیجه گیری

 و فکری سبکی ویژگیهای به بردنپی بالغی، تحلیلهای دستاوردهای بهترین از یکی

 یافت دست شاعر سبکی گزینشهای به توانیم آماری بسامدگیری طریق از است، شاعر

در این جستار  .شودمی شاعر کالمیدقیقتر ظرفیتهای  و بهتر شناخت سبب ،مطلب این و

با ارائۀ جامعۀ آماری دقیق سعی در کشف  پرداخته، ه جانبۀ تشبیه در اسرارنامه عطاربه بررسی هم

توان نتایج حاصل از این جستار را می .داشته است نگیهای موجود در ذهن و زبان عطارروابط و هماه

 چنین برشمرد:

و معنویات درصد  16/49نی انسان و عناصر انسا ،نامۀ عطارعناصر بکار رفته در اسراروّاد و م از نظر .9

از بیشترین بسامد آماری  ه،در رکن مشبّ درصد،41/44 انتزاعی و ذهنی با و مفاهیم مجرد،

 ،ر تشبیهات اسرارنامۀ عطارعناصر و موّاد بکار رفته دتجزیه و تحلیل ِ براین اساس، برخوردارند.

 است. ارزشمندِ های خاص زبان و سبک تعلیمی شاعر در این اثرویژگیمعرّف 

ت چهار نوع قابل تشخیص اس ی یا عقلی بودن طرفین تشبیه،جهت انواع تشبیه به اعتبار حسّ از .8

، معقول به معقول محسوس به محسوس، معقول به محسوس، کاربرد عبارتنداز: که برحسب بسامد

عقلی ر  تشبیهاتِ از بیشتر شد ذکر چنانکه اسرارنامه در عطار وس به معقول.محس

 ،تشبیهی ساختار دو این باالی بسامد است، کرده استفاده یحسّ ی رو حسّ یحسّ

 چنین کالم، فحوای و موضوع زیرا است، اسرارنامه گریزناپذیر مانند اثری در

 و عقلی معانی و مفاهیم از بسیاری طریق این از عطار د.میطلب را ساختاری

 دریافتنی مخاطب برای را مطلب و تشبیه کرده یحسّ هایبههٌمشبّ به را معنوی

را  معنوی و روحانی بلند معانی کوشیده تا طریق این از او .است کرده ملموس و

 راهکاری هدف این برای .رادریابد آن بتواند ایخواننده هر تا کند بیان ایبگونه

 ادبی اثر محوری عنوان کانون به تشبیه از شاعر که نیست شگرد این از بهتر

 از بهره گیری شود، آموختنی و دریافتنیه ک دبپرورای بگونه را مطلب و بگیرد بهره

 و عقلی اثری هیچ زیرا است؛ جهت همین در نیز یحسّ به یحسّ تشبیهات

 محسوسات ظرفیتهای از شاعر است. آمیخته محسوسات با و نیست محض انتزاعی
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 معنوی و و عرفانی معانی و کرده استفاده...و مزه طعم، رنگ، شکل، نظیر

 دغدغه بدون مخاطب تا کرده فراهم را امکان این و است نموده مطرح را اخالقی

 .بگیرد بهره آن، از و یابد راه او معانی عمق به دشواری و

 ه دروصفی کهای تشبیهی و ترکیبات ِ هاضاف از جهت فشرده یا گسترده بودن ساختار تشبیه،  .9

تشبیه فشرده و هر تشبیهی غیر از این به بصورت یک صفت مرکب ذکر شده، هٌه و مشبّآنها مشبّ

ادات محذوف است و به همیشه  ،عطار ِ فشرده تشبیهاتدر  گرفت.تشبیه گسترده نام  ساختار،

 ست.ر اتآن افزون در جنبۀ تأکید ر وتبلیغ شبه و ادات تشبیه از تشبیه گسترده،جهت حذف وجه

به شتشبیهات فشرده هم وجه قاعدة ثابتی ندارد و گاه در ،شبه در تشبیهات اسرار نامۀ عطاروجه

به سه  نشان داده شده است؛ (؛9ر9همانگونه که درجدول و نمودار) تشبیه گسترده، گردد.می ذکر

 تقسیم شده است. مؤکد مجمل و ل،مفصّ گروه

نشان داده شده است.  (9ر4) ه در جدولهمانگونه ک ترکیب طرفین تشبیه، جهت افراد و از .4

دازتشبیهات را شامل شده درص41/65 است که تشبیه مفرد به مفرد پرکاربردترین نوع تشبیه،

 است. برخوردار ب از کمترین بسامدان گفت که تشبیهات مرکّتواست و می

ضمر م مفروق، جمع، تسویه،هایی ازتشبیهات علیرغم اینکه نمونه اذعان داشت، شکل باید در مورد .5

متر ک چندانی ندارند و عطار اینگونه تشبیهات بسامد امّا شود؛دیده می و تفضیل در اسرارنامه عطار

 به استفاده از چنین ساختارهایی توجه داشته است.

شبه رکن وجه ت،مورد از تشبیها 962 در ترکیب تشبیهی، 525 از مجموع شبه نیز،جهت وجه از .6

 حضوردارد.
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