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 چکیده:

آراء و نظریات محی الدین  متأثر ازهای اصلی عرفانی لشن راز شیخ محمود شبستری از متنمثنوی گ

یدد یدا ریدر،    یک متن ادبی و هنری به حساب میا ،در این باب که آیا این اثر مشهورابن عربی است. 

، تن پاسخی علمی و فندی بده ایدن سد ا     ارتالف نظرهای بسیاری وجود دارد. این پژوهش برای یاف

و سپس با بررسدی   در نظر گرفتهاز عناصر تخیلی یک متن ادبی ترین شارص تشبیه را بعنوان اصلی

هدای  در آن عالوه بر دستیابی به تحلیلوجود تک تک ابیات گلشن راز و استخراج تمامی تشبیهات م

 ،پدژوهش  اینبندابر ها و رصوصدیات سدب ی تشدبیه در گلشدن راز پردارتده اسدت.       ویژگی، به آماری

درصد ابیدات  72وجود تشبیه در  بیت گلشن راز نشان دهندۀ 0118تمامی  تشبیه از 727 استخراج

ای از انواع تشبیهات کده در متدون تخصصدی ادبیدات     ت و افزون بر آن تقریبا بخش عمدهاین اثر اس

 هدای آمداری تشدبیه در   ود. در این مقاله عالوه بدر تحلیل شمشاهده است، در گلشن راز دیده میقابل 

نسبت بده فرآیندد تشدبیه مدورد بررسدی قدرار        ،هنری رالق اثر گلشن راز، چگونگی نگرش و سلیقۀ

در  و همچنین کداربرد اندواع تشدبیه     ی تشبیهگرفته است و از این طریق، بخشی از مشخصات سب 

 راز، مشخص میگردد. گلشن

 

 .های سب یگلشن راز، تشبیه، صورریا ، ویژگیشیخ محمود شبستری،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه  

تدأثیر   ؛گلشن زیبای شیخ شبستر ریشه در عرفان محیی الدین ابن عربی و صدر الددین قوندوی دارد  

راسدتی  د شبسدتری ب شدیخ محمدو  توان گفت عربی آنچنان است که میری گلشن راز از آثار ابن پذی

و در حقیقت حلقه اتصا  بین بخش  (72)باغ د ، الهی قمشه ای: ص   شاگرد م تب ابن عربی اس

منظومه به محض راهیابی بده   گلشن راز است و این ،عمده از عرفان شرق با مطالعات شرق شناسانه

در بیدان  عنوان یدک اثدر معتبدر    بمیالدی  0211ز حدود سا  اهای تمدن و فرهنگ در اروپا مصطبه

 های صوفیانه مورد توجه محققین و اندیشمندان غرب قرار گرفت.تئوری

های عرفانی شنارته شده است چه ارتبداطی بدا عدالم    ه اینچنین در عالم معنا و اندیشهاما این اثر ک

یدک   یا است ای برای انتقا  مفاهیم عرفانیمنظومهتنها ور، این اثر نام آ آیا واقعاً ؟ادبیات و هنر دارد

بدر آندیم تدا در     در پاسدخ بده ایدن پرسدش،     اینک در این پژوهشید. ااثر ادبی و هنری به حساب می

بده مقولده بالغدت و ادبیدات در      و سبک شناسدانه،  نگاهی کامالً متفاوت و در یک نقد سارتارگرایانه

 بپردازیم. بویژه تشبیه در این اثر گرانقدر عرفانی گلشن راز شیخ محمود شبستری

 ضرورت تحقیق .4

ان متفداوتی اراهده کدرده    سخن ،نظرانصاحبدر ارزیابی جایگاه ادبی و هنری گلشن راز پژوهندگان و 

گلشن راز تصحیح جواد ندوربخش(   )مقدمۀ دانندشعری چندان جالب نمی لحاظ را از ای آنعده .اند

به این  در گلشن راز، بایی و لطافتهایی از زیرگه ضمن تأیید وجود زرین کوبزنده یاد استاد دکتر 

گداه رایحده تلدز  از آن بده     گده   از لطف و جما  شعری ب لی رالی نیست و موضوع اشاره دارد که

به ،از شدور و هیادان شداعرانه    در مدوجی  آن را و(722)نقش بر آب، زرین کدوب: ص   .رسدمشام می

 همده بدا این (722)نقدش بدر آب، زریدن کدوب: ص      داندد روانده میشدود نزدیدک می  آنچه شعر مارد 

ادبی و ابت دار شداعرانه در   شود و چندان ارزش یک اثر ادبی محسوب نمی ،که گلشن راز است معتقد

 نیدز   مرحدوم کیدوان سدمیعی   (373)جستاو در تصوف ایران، زریدن کدوب: ص     توان یافت آن نمی

 «همدین رداطر تخدیالت شداعرانه نددارد     ب »است نه ادبی  عرفانی هلشن راز را منظومگمعتقد است 

 هندری جایگداه   ی،ردادر یدک مدو  (27تصحیح کیوان سمیعی: صشرح گلشن راز  الهیای ، )مقدمۀ

ادبدی بدودن   انتظدار  تدا آنادا کده     مقایسه شدهج مالهادی حا با الفیه ابن مالک و منظومه گلشن راز

اشداره بده    بدا  صاحب این نظریده ، ( 22گلشن راز ، کاکایی: ص )راز.  .توقعی گزاف استگلشن راز،  

 یهآرا)  های لفظی و معنوی در گلشن رازصنایع بدیعی و آرایهدر پیشین های صورت گرفته بررسی 

شعر حداف   ی تبدیل یک نظم به شعری چونان این ها را برا (00، قربانی: صدر گلشن راز یادب یها

 (22گلشن راز ، کاکایی: ص )راز .دانسته استو سعدی کافی ن
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هدای  با بررسی صدنایع و آرایده   تا سعی شده است مختصر، کوتاه و ایمقاله در ،نگرش فوقدر مقابل 

فدراهم گدردد و برآیندد آن،     ،هدای ادبدی گلشدن راز   چشم اندازی ناظر بر جنبه ،در گلشن رازبدیعی 

هدای  لف  و معندی بدا ب دارگیری آرایده    موسیقی  ،در جای جای ابیات این منظومه»که چنین است 

ها که اثدر را  وزن و قافیه با آهنگ دلنشین واژهزیبایی  ،بویژه هماهنگی ؛وضوح آش ار استمختلف ب

 (07، قربانی: صدر گلشن راز یادب یها یهآرا) «ای بدیع نیز بخشیده استجلوه

ترین رکن تخیل در بعنوان اساسیل آماری و بررسی سارتار تشبیه تا با تحلی است آنپژوهش براین 

پاسخ به اراهه نماید و در صدد در باب هنری و ادبی بودن گلشن راز را  تری راگیری جدینتیاه ،شعر

از ایدن   سراناام حساب آورد وراز را یک مثنوی ادبی و هنری ب توان گلشناین سوا  است که آیا می

 .دیآمی دستب گرانقدر،ودن و هنری بودن این مثنوی میزان ادبی ب رهگذر،

 پیشینه پژوهش

توسد    ،هایی در تحلیل تشبیه در آثار ادبی بزرگان ادبیات کالسیک و معاصردهه اریر مقالهدو  در 

 . صورت گرفته است ،ان عرصه ادب فارسیپژوهشگر

نگرفتده   کنون هیچ پژوهش تخصصی صورتتا باره تشبیه در گلشن راز شیخ محمود شبستریدر اما

مدورد   سدارتاری تشدبیه در گلشدن راز    تحلیدل   ،، برای نخستین باردر این پژوهش ،است. بنابر این

 ید.انظر اثری مستقل و نو به حساب میو از این م توجه قرار گرفته

 روش تحقیق

و  .مورد تحقیدق و بررسدی قدرار گرفدت    از نظر وجود تشبیه، ،امی ابیات گلشن رازدر این پژوهش تم

ای و رسم نمودار و فدراهم  مقایسه ی وری شده و سپس به شیوه تحلیلابیات حاوی تشبیه فیش بردا

 کردن جدولهای مرتب  جایگاه تشبیه در گلشن راز مورد تحلیل و بررسی و تبیین قرار گرفته است

 0381، گلشن راز به تصحیح پرویز عباسی داکانی است که به سا  مقاله متن مورد تحقیق در این

ذکر است الزم ب چاپ رسیده است.در نوبت دوم صفحه به  022ش در انتشارات الهام در تهران در .ه

ثبت گردیده  ،بیت 0118که در این تحقیق با جداسازی ابیات الحاقی، تعداد کل ابیات گلشن راز 

 است.

 تشبیه در گلشن راز

ختلدف مدورد تحلیدل و    های ماز دیددگاه وزه تشبیه در گلشن راز ها و تصاویر در حامدر این مقاله پی

 .گیردبررسی قرار می
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 ساختار و شکلالف(

 انواع تشبیه از جهت فشردگی و گستردگی -4

کوتاهترین شد ل   نگرش،در این  .اندداده مورد تقسیم قرارتشبیه را از جهت فشردگی و گستردگی  

که بیرون از محدوده این ی هر تشبیه دیگر را تشبیه فشرده وسارتار تشبیه یعنی اضافه تشبیهی و 

، یمعندو  یدر مثنو یهمختلف تشب یسارتار ها یبررس) .ندار قرار گیرد تشبیه گسترده نامیدهسارتا

 گلچین(

از بالغدت  « ادات تشبیه»و « وجه شبه »فشرده به جهت کوتاهی و فشردگی سارتار و حذف  هتشبی

ه این سارتار تشبیه بلید  گفتده   رو بایناز » دار استرو تأثیر بیشتری نسبت به تشبیه گسترده بررو

طرفین تشبیه یا وجه  ۀذهن شنونده و مخاطبش را برای دست یافتن به رابطمیشود چرا که همواره 

)واژه « نمایدد ت تخیل او را در این جهدت فعدا  می  دارد و قدرجستاو و کوشش وا میشبه آن دو به 

آورده فشرده  صورتب تشبیه 021راز حدود بر این اساس در گلشن ( 83میرصادقی: صنامه شاعری،

بقیه انواع تشبیه گسترده اعم از چهاررکنی یدا سده رکندی بسدیار کمتدر از تشدبیهات        شده است و 

 فشرده است. 

 
 تقسیم بندی ساختار تشبیه در بالغت -2

در کتب بالغدت بده مقولده ذکدر یدا       :انواع تشبیه از جهت وجود یا عدم ادات تشبیه -4-4

حذف ادات تشبیه در تقسیمات تشبیه پردارته و آن را به اعتبار حدذف یدا ذکدر ادات بده دو قسدم      

 تقسیم نموده اند:

 )معدانی و بیدان،  « تشدبیهی اسدت کده در آن ادات ذکدر شدود     » :تشبیه مرسل)صریح( 4-4-4

 (72تالیل: ص

 (72)همدان: ص  اگر ادات تشبیه حذف شود تشبیه موکد نامیده می شود تشبیه مؤکد :  4-4-2

 ند عاملی است بدرای  دک تشبیه را به استعاره نزدیک میحذف ادات که اندک ان»نچه واضح است آ

پر تاثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه زیرا غرض از تشبیه عینیت بخشیدن بده دو چیدز مختلدف    

(مشبه و مشبٌه به)تشبیه دو رکنی

(ذکر ادات)تشبیه سه رکنی 

(ذکر وجه شبه)تشبیه سه رکنی 
تشبیه با تمام ارکان

0

100
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نمودار تشبیه براساس فشردگی و گستردگی
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رند و چدون ادات حدذف شدود    بخشیدن است به دو چیزی که غیریت دااست یا بهتر بگوییم عینیت 

شفیعی کدکنی: )صور ریا  در شعر فارسی، «شودایانده میتری نمعینیت بصورت محسوستر و دقیق

72) 

 : وجه شبه ذکر یا حذف انواع تشبیه به اعتبار -4-2

« به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر شده باشد تشبیه مفصدل گویندد  »  تشبیه مفصل: -4-2-4

بدر فرایندد    مخاطدب، گدذاری  تأثیر ،در تشبیه مفصل با ذکر وجده شدبه گویدا   (21)بیان، شمیسا: ص 

رسد.: در تشبیهات گلشن راز میزان تشبیهات مفصل مشارکت وی در رالقیت به حداقل میتشبیه و 

 .که بسیار ناچیز می نمایدبیه است تش 8بسیار اندک است و در حدود 

تشدبیه مامدل گویندد     ،به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر نشده باشدد  :تشبیه مجمل 4-2-2

و  نمایدد را فعدا  می  قدرت تخیدل  ،ف تشبیهاین نوع تشبیه برای کشف پیوند دو طر(21ص،اا)همان

 حذف و ادات ذکر گردد وجه شبه ه در تشبیه در صورتی .وردایم وجودلذتی مضاعف برای مخاطب ب

مامدل تأکیدد بدر روی     باشد باید توجه داشت که در تشبیههمان تشبیه مرسل می این نوع تشبیه،

 .سل تأکید بر روی ادات تشبیه استوجه شبه و در مر

تشبیهی است که ادات تشبیه و وجه شدبه آن حددف شدده باشدد و فقد         :تشبیه بلیغ 4-9

در ایدن ندوع تشدبیه    ( 783)جواهر البالغه، هاشدمی: ص  ذکر شودطرفین تشبیه )مشبه و مشبه به(

ادعدای اتحداد و    ،ذف ادات تشبیهعالوه حب شودسبب کن اش ذهنی والتذاذ ادبی می حذف وجه شبه

تقسدیم   چندین معاصر این ندوع تشدبیه را    ادب شناسان .بخشدمیبه را قوت مسانی مشبه و مشبهٌه

 :اندکرده

به هم اضدافه شدده    بهتشبیهی است که در آن مشبه و مشبهتشبیه بلی  اضافی: عبارت از  4-9-4

 و مثل قد سرباشند 

تشدبیه و وجده شدبه حدذف     تشبیهی که در آن ادات : »تشبیه بلی  غیر اضافی )اسنادی ( 4-9-2

را در رسدد زید  غیر اضافی نیز ب ار رود در اینصورت اغراق در آن به اوج میشده باشد میتواند بصورت 

 (001صادقیان: ص)طراز سخن،«تر از ادعای شبیه بودن استکالم ادعای همسان بودن قوی

بلید  آورده شدود و از   صدورت غیر تشدبیه ب  077فشدرده و   صورت بلی  وتشبیه ب 071 گلشن رازدر 

صدورت غیدر اضدافی آورده    تشدبیه ب  72بصورت تشبیه اضدافی و  تشبیه  72های بلی  ماموع تشبیه

 :مشاهده کرد جزهیات را توانمودار زیر می. در نشده است
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 مضمون و محتواانواع تشبیه از نظر  ب(

 تشبیه براساس عقلی و حسی بودن طرفین تشبیه تقسیم بندی -4

 ،طرفین تشبیه )مشبه و مشبهٌ بده » باید در این نوع تشبیه تشبیه محسوس به محسوس  -4-4

)جدواهر البالغده،    «باشدند  درک قابدل  ظداهری  ۀگاند ای باشند یعنی ی دی از حدواس پن  هر دو حس

در مثنوی گلشن راز نیز بیشترین بسامد کاربرد تشبیهات از نوع حسی به حسی  ( 778هاشمی: ص

 تشبیه حسی به حسی است.  072تشبیه در گلشن راز، 727از ماموع  است و

یک طرف تشبیه حسی و طرف دیگرش غیدر محسدوس   وقتی : تشبیه معقو  به محسوس -4-2

تشدبیه از ندوع    002 درگلشدن راز، ( 731همدایی: ص  ،یفنون بالغت و صناعات ادب) .است

 . عقلی به حسی است

لذا تصدور   ؛عقلی و انتزاعی است ،مشبهٌ به، در این نوع تشبیه  تشبیه محسوس به معقو : -4-9

میدزان  »معتقدندد   امدا برردی   ؛رسدد ینظر مهاتی در برری مواقع غیر منطقی بو تاسم چنین تشبی

 ردارجی  وجدود  شرط و است مستقیم ۀا پسند و ناپسند ذوق سلیم و سلیقحسن و قبح تشبیه همان

 ،تشدبیه  03تعدداد   ،در گلشدن راز ( 737)همانادا : ص  «نیسدت  تشبیه کردن ع س قابل یا داشتن

 حسی به عقلی است.

)اسرار البالغه  (20)جرجانی  مثل تشبیه وجود به عدمتشبیه معقو  به معقو  است  -4-1

 رارج، در عالمو  سرو کار دارند ،با حوزه درون و عاطفه همچنین، مواردی ه( 20جرجانی: ص ،

گلشن راز از تشبیه در  07( 777)جواهر البالغه، هاشمی: صنند غم و شادیمحسوس نیستند ما

 باشد.نوع عقلی به عقلی می
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 : «مشبهٌ به»و  «مشبه»تشبیه به اعتبار تقسیم بندی محتوایی  -2

-بررسی میزان توجه شاعر بده پدیدده   : درگلشن راز« مشبه»تقسیم بندی محتوایی  -2-4

و  بیدرون دید ونوع نگرش شاعر به جهان  ۀزاوی ۀنشان دهند ، بهٌن مشبه یا مشبههای گوناگون بعنوا

تشبیه گلشن را  721ی موجود در ها. در تشبیهات گلشن راز تمام مشبههای گوناگون استیا پدیده

 صورت زیر تقسیم بندی نمود:میتوان ب

اصدددطالحات عرفدددانی ، فلسدددفی   2-4-4

 مورد( 82)مذهبی،

 مورد( 00)زندگیاسباب و اشیاء 2-4-2

 مورد(01)پیامبران واولیای الهی 2-4-9

 مورد( 77)انسان 2-4-1

 مورد(32)های انساناندام 2-4-7

مفددداهیم انتزاعدددی در پیرامدددون   2-4-6

 مورد(23)انسان

 مورد(32)طبیعت 2-4-5

 مورد(2)حروف و اش ا  هندسی 2-4-0

 

 درگلشن راز «مشبهٌ به»تقسیم بندی محتوایی  -2-2

 ها در گلشن راز نیز به شرح زیر قابل مشاهده است:«مشبهٌ به»یی تقسیم بندی محتوا

 مورد(03)های قرآنرهآیات و سو .2-2-4

 مورد(02)پیامبران و اولیای الهی .2-2-2

 مورد( 02)عالم مل وت .2-2-9

 مورد(70)نتزاعیمفاهیم ا .2-2-1

 مورد(01)اش ا  هندسی و اعداد .2-2-7

 مورد(32)های انسانانسان و اندام .2-2-6

 مورد(22)طبیعت .2-2-5

 مورد(07)گیاهان .2-2-0

 مورد(00)ستارگان .2-2-3

 مورد(03)هاسارتمان .2-2-48

 مورد(2)جانوران .2-2-44

 مورد(20)زندگیاسباب و اشیاء .2-2-42

محسوس به محسوس

محسوس به معقول

معقول به معقول
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های اطین و انسدددانشدددی .41-2-2 مورد(8)مشاغل .2-2-49

 مورد(7)پلید
 

 در گلشن راز «وجه شبه»بررسی محتوایی  -9

 ،وجده شدبه   .وابسته اسدت  ،هنری یک تشبیه به چگونگی و کیفیت وجه شبه -زیبایی و ارزش ادبی

کمتدر از یدک    ،ای است که شاعر یا نویسنده به کشف آن نایل گردیدده و اهمیدت ایدن کشدف    رابطه

 ،وجده شدبه  »همچندین  ( 08شفیعی کددکنی: ص   )صور ریا  در شعر فارسی،  قانون علمی نیست

متوجده  وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجده شدبه اسدت کده      ن جهان بینی ومبیّ

 ،ارزیابی وجه شدبه در آثدار یدک شداعر    ( 78شمیسا: ص  ) بیان ، «شویممی نوآوری یا تقلید هنرمند

های ت راری و تقلیددی اسدتفاده   ش ار سازد. وقتی شاعر از وجه شبهرا آوی تواند میزان رالقیت می

کشدف وجده شدبه بده بیدنش و      »عر از برجستگی ادبی و هنری اسدت.   ند نشان از رالی بودن شمی

و شاعر مم ن است رنگ و حرکت و حالت و ش ل و اثر حسی یا عقلی  دریافت گوینده بستگی دارد

عندوان صدفت   ای از حداالت و حرکدات را ب  اموعده همانند بین دو چیز را به تنهایی پیش ب شد یا م

 (22)بیان در شعر فارسی، ثروتیان: ص  مشترک )وجه شبه( در نظر داشته باشد

در بالغت کالسیک وجه شبه به لی بودن تقسیم بندی تشبیه به اعتبار واقعی بودن یا ریا -9-4

 دو بخش تقسیم شده است:

 وجه شبه تخییلی .9-4-4

 بده  وادار شداعر  همدراه  نیدز  مخاطدب  ،باشد شاعر تخیل ۀغیرواقعی و ادعایی و سارت ،گر وجه شبها 

 تخییلدی  را شدبه  وجده  ندوع  ایدن میگدردد.   شاعر ادعای مورد شبه وجه یافتن و تشبیه رابطۀ کشف

در مثندوی   .اسدت  اثر آن بودن ادبی ۀدهندنشان  اثر یک در تخییلی شبه وجه میزان قطعاً. مینامند

 مورد از نوع وجه شبه تخییلی است.777تشبیه،  727گلشن راز از ماموع 

 وجه شبه تحقیقی .9-4-2

یعنی شاعر هیچگونه تخیل و رالقیدت  دوطرف تشبیه واقعی و قابل تصور باشد  وقتی وجه شبه در 

 در گلشدن راز  مدورد از ندوع وجده شدبه     بیسدت  . به نداشته استمشبه و مشبهٌر ایااد ارتباط بین د

 است. تحقیقی

 وجه شبه تصویری و یا غیر تصویری -9-2

 شبه اسدت و ایدن بدر    وجه توجه به تصویری و یا غیر تصویری بودن ه،ارزیابی تشبی مهم دراز ن ات 

هایی رواهد بیشتر سراغ وجه شبهیک شاعر درونگرا و ذهنیتگرا یعنی  داللت دارد؛رش شاعر نوع نگ

مربوط به امور معنوی اسدت در حالی ده یدک شداعر برونگدرا و عینیتگدرا       رفت که تصویری نیست و 
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 دهدد. وجده شدبه قدرار می    ت مشاهده دارد،ظاهری و قابلی ۀرنگها و آنچه را که جنب بیشتر تصویرها،

 (22)هماناا: ص 

نظر مورد بررسی قرار گرفدت و مشدخص گدردد تعدداد     تشبیهات گلشن راز از این م ،در این پژوهش

تشبیه دارای وجده شدبه غیدر تصدویری و      011تشبیه دارای وجه شبه تصویری است و حدود  027

 معنوی است.

 بودن وجه شبه به اعتبار مفرد، متعدد و مرکب و -9-9

وجه شبه وقتی مفرد است که از ی ی بیشتر نباشد یعنی مورد اشدتراک  : وجه شبه مفرد .9-9-4

گلشدن راز دارای وجده شدبه مفدرد      اکثر ابیات تشدبیهی  .تنها یک چیز باشد ،مشبه و مشبهٌ بهبین 

 باشد.  می

 .آن، متعدد و از ی ی بیشتر است هایی است که وجه شبهدوم تشبیه نوعوجه شبه متعدد  .9-9-2

 به تشبیه نموده است. اط را از تیزی و باری ی به مشبهٌآن بیت زیر است که مشبه که صر ۀنمون

 بدده بدداری ی و تیددزی مددوی و شمشددیر    

 
 

 نددده روی گشدددتن و بدددودن بدددر او دیددددر     

 (20)گلشن راز:

هیدأت  . شدود بده مرکدب اردذ می   هنریترین وجه شبه است و از مشدبهٌ : وجه شبه مرکب .9-9-9

 (017شمیسا: ص  ) بیان ،از امور متعدد است  تصویر ،تابلو()ایماژ ، حاصل

 مسددددافر آن بددددود کددددو بگددددذرد زود  

 
 

 شدددود چدددون آتدددش از دودز ردددود صدددافی  

 (77)گلشن راز:
 

 
 

 انواع تشبیه از نظر مقید بودن و یا مقید نبودن فرآیند تشبیه -9-1
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چیدزی را   ،انددیگر آن را تشبیه صریح نیز نهاده: در این نوع تشبیه که نام مطلقتشبیه  .9-1-4

اغلدب  ( 737همایی: ص ،یفنون بالغت و صناعات ادب)به چیزی تشبیه کنند بدون هیچ قید و شرط 

ای که دارای نقوش است از تشبیهات جالدب  تشبیه هستی به تخته .تشبیهات گلشن راز چنین است

 و زیبایی گلشن راز است.

 بددویرنددگ و بددیکنددون گفددت از مددی بددی

 

 شددددوی فددددرو هسددددتی ۀتددددنقددددوش تخ 

 (77)گلشن راز:

)جواهر  (72)هاشمی . ست که دارای چند مشبه به و یک مشبه باشدآن: » تشبیه جمع .9-1-2

ابتدا به ع س را  محبوب و سپس به  «مشبه»عنوان در ابیات زیر د  ب(72البالغه، هاشمی: ص

    چشم و زلف و به روی چو ماه و به مساد و کنشت و دوزخ و بهشت تشبیه شده است:

 اگددر هسددت ایددن د  مددا ع ددس آن رددا 

 سدت گهی چون چشم مخمدورش ردراب ا  

 روی چدو مداه اسدت    چدو آن  هی روشدن گ

 گهددی مسدداد بددود گدداهی کنشددت اسددت 

 

 چددددرا میباشددددد آرددددر مختلددددف حددددا  

 گهددی چددون زلددف او در اضددطراب اسددت    

 گهددی تاریددک چددون رددا  سددیاه اسددت     

 گهدددی دوزخ بدددود گددداهی بهشدددت اسدددت 

 (82)گلشن راز:

 در بیت زیر ارالق هم به نور و هم به نیران و آتش تشبیه شده است:

 جددددان همدددده ارددددالق تددددو در عددددالم   

 
 

 گهددددی انددددوار گددددردد گدددداه نیددددران     

 (22)گلشن راز:

 ع س تشبیه جمع است یعنی چند چیز را به یک چیز تشبیه کنند :تشبیه تسویه .9-1-9

در این بیت پا و سر و چشم را چون د  تشبیه ( 732همایی: ص ،یفنون بالغت و صناعات ادب)

 نموده است

 تددو چددون د  بددود پددا و سددر و چشددم    

 

 شدددود صدددافی ز ظلمدددت صدددورت گدددل    

 (22)گلشن راز:

به واحد که درّ شهوار است تشبیه نمدوده  ه نص و نقل و اربار است به مشبهٌدر این بیت نیز مشبه ک

 است.

 بددده هدددر مدددوجی هدددزاران در شدددهوار  

 

 و اربدددار بدددرون ریدددزد ز نقدددل و ندددصّ    

 (27)گلشن راز:

بده واحدد یعندی غدالف تشدبیه      مشبه جداگانه است به مشبهٌه دو در این بیت نیز صوت و حرف را ک

 نموده است.
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 وجدددود علدددم از آن دریدددای ژرف اسدددت

 

 غددددالف دارّ او از صددددوت و حددددرف اسددددت  

 (27)گلشن راز:

بده  آن است که نخست تشبیه کنند پس از فراغدت از تشدبیه مشدبه را    : » تشبیه تفضیل .9-1-1

ر مثنوی گلشن د( 732همایی: ص ،یصناعات ادبفنون بالغت و ) « مشبه به تفضیل و ترجیح دهند

« مشدبهٌ بده  »بدر  « مشدبه »ز تدرجیح  هدایی ا راز تشبیه تفضیل بصورت مستقیم دیده نشد. اما نمونه

 صورت غیر مستقیم آورده شده است که در بخش تشبیه منفی آورده شده است.ب

ه ظداهراً بدا   تشبیه مضمر به معنی تشبیه پنهان است در ایدن ندوع تشدبی   » تشبیه مضمر:  .9-1-7

( 22شمیسدا: ص  )بیان و معدانی ، « سارتار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است

، آرر در قرآن سوره ناس استۀ همانطوری ه سور .یه مضمر در گلشن راز بیت زیر استنمونه از تشب

اما ایدن تشدبیه   انسان نیز در مراتب رلقت آرر قرار دارد پس انسان به سوره ناس تشبیه شده است 

 آش ار نیست.

 در آردددر گشدددت پیددددا نفدددس انسدددان 

 

 کددده بدددر نددداس آمدددد آردددر ردددتم قدددرآن 

 (27)گلشن راز:

فندون  ) «آن است که چیزی را به چیزی مانند کنندبه شرطی و قیددی » تشبیه مشروط:  .9-1-6

نمونه تشبیه مقید به شرط در گلشن راز بیت زیر است که ( 737همایی: ص ،یبالغت و صناعات ادب

 فرایند تشبیه مشروط به حرف رب  اگر شده است: 

 اگددر هسددت ایددن د  مددا ع ددس آن رددا 

 

 باشددددد آرددددر مختلددددف حددددا چددددرا می 

 (83)گلشن راز:

 بههت شکل قرار گرفتن مشبه با مشبهٌتقسیم بندی تشبیه به ج -9-7

ی دی از  ( 77هاشدمی: ص  )جواهر البالغه ،«  گردآوردن هر مشبه با مشبه است: » مفروق .9-7-4

گلشدن راز بدا آوردن    انواع پرکاربرد تشبیه در گلشن راز تشبیه مفروق است. تشبیهات پی در پی در

است. در این دو بیت پنج تشبیه ها را سارته ای تشبیهبه هریک در کنار هم، ماموعهمشبه و مشبهٌ

مفروق آورده شده است تشبیه هستی به دریا و نطق به ساحل و حرف به صدف و دانش د  صورت ب

 به جواهر و نص و نقل و اربار به مروارید

 ی دددی دریاسدددت هسدددتی نطدددق سددداحل 

 بددده هدددر مدددوجی هدددزاران در شدددهوار    

 

 صدددددف حددددرف و جددددواهر دانددددش د   

 بدددرون ریدددزد ز نقدددل و ندددصّ و اربدددار   

 (27)گلشن راز:

 صورت مفروق آورده است.ا به چوگان و سعادت را به گوی ببه ررش و عبادت ردر این بیت علم را 

 بدددده ررددددش علددددم و چوگددددان ارادت  

 

 ز میددددددان در ربدددددا گدددددوی سدددددعادت 

 (87)گلشن راز:
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های هرکدام گفتده  بهتا( جداگانه ذکر شود و سپس مشبه چند مشبه )حداقل دو: ملفوف .9-7-2

 (22شمیسا: ص  )بیان، گونه تشبیه مبتنی بر صنعت لف و نشر استشود این

 شددعاع جددان سددوی تددن وقددت تعدددیل     

 

 چددو رورشددید و زمددین آمددد بدده تمثیددل      

 (27)گلشن راز:

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد  و مقید بودن  طرفین تشبیه -9-6

تشد یل نشدده   نی بیشدتر  هشود که از یک صورت ذبهی گفته میبه مشبه یا مشبهٌ :مفرد .9-6-4

مفرد مارد بصورت ذهنی میگویند که فق  یدک   .مفرد مقید: مفرد مارد و باشد و بر دو قسم است

صفتی یا مضافٌ الیهی یدا قیددی    ،یند که همراه آن یک کلمهگومفرد مقید به مفردی می. کلمه باشد

بدر ایدن اسداس چهدار دسدته      ( 017معانی و بیان، علوی مقدم و اشدرف زاده: ص )« دیگر آمده باشد

 .یداتشبیه بوجود می

 به مفرد مجرد:مفرد مجرد  -9-6-2

. در بیت زیدر از  در این نوع تشبیه که مشبه و مشبهٌ به هردو مفرد و بدون هیچ قید و صفتی هستند

عدالم همچدون    ای از این نوع تشبیه به زیبایی آورده شده است. در مصراع نخسدت، گلشن راز نمونه

ایدن رمخانده    ۀبداد بدرای  پیمانده   را همچدون ای د  هر ذرهمعشوق است و در مصراع بعد  نۀرمخا

 دانسته شده است.

 اوسددت ۀیددک رمخاندد  همدده عددالم چددو 

 

 اوسددددددت ۀای پیمانددددددد  هددددددر ذره 

 (87:راز گلشن)

 تشبیه مفرد مجرد به مفرد مقید: -9-6-9

صفت و یا قیدی  به که دارایدر این تشبیه مشبه مفرد که عاری از هر قید و صفتی است به مشبهٌ

 است که وحدت که مفرد مارد است به دریایی تشبیه شده . در بیت زیرشوداست است تشبیه می

 خیزد.است و از آن هزاران موج مانون میپررون 

 چو دریدایی اسدت وحددت لیدک پدر ردون      

 

 کدددز او ریدددزد هدددزاران مدددوج ماندددون  

 (22)گلشن راز:

اسدت بده صدفت رنگدین موصدف      « پشدم »به که کلمده استخوانها همچون پشم رنگین میشود. مشبهٌ

 گردیده است.

 کدددنش ای مدددرد مسددد ینشدددود از جدددان

 

 ز سسددددتی اسددددتخوانها پشددددم رنگددددین 

 (27)گلشن راز:

 مفرد مقید به مفرد مجرد:  -9-6-1
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رت بی قید و شرط و صوبه بشبهٌو ماست همراه با قید یا صفت مشبه یک کلمه  در این نوع تشبیه،

است یعنی مشبه مقید به هایی که سخت است همچو کوه استخواندر بیت زیر  شود.مارد آورده می

 قید سخت بودن گردیده است.

 چو کوه است استخوانهایی که سدخت اسدت  

 

 نباتدددت مدددوی و اطرافدددت درردددت اسدددت 

 (27)گلشن راز:

 :مشبه مقید و مشبهٌ به مقید -9-6-7

به هر دو دارای قیدی هستند. در این بیت مقیدد بده مقیدد تشدبیه     در این نوع تشبیه مشبه و مشبهٌ

 .است که از هر کما  بی نصیب است ریق اعتزا  است مانند اکمهیعنی او که دارای طشده است 

 نصددیب از هددر کمددا  اسددتچددو اکمدده بددی

 

 کسدددی کدددو را طریدددق اعتدددزا  اسدددت    

 (37)گلشن راز:

 مفرد به مرکب -9-6-5

به مرکب که از زلف و ر  و را  و ابرو تش لیل جهان که مفرد مطلق است به مشبهٌ در بیت زیر

 :شده است، تشبیه شده است

 جهان چون زلف و ر  و را  و ابروسدت 

 

 که هر چیدزی بده جدای ردویش نی وسدت      

 (28)گلشن راز:

 :ادات تشبیه و تقسیم بندی آن در گلشن راز -1

ادات تشدبیه اسدت. از مامدوع     از مباحث قابل تأمل و بررسی در هدر تشدبیه، کدابرد ندوع و جدنس     

یدک بده    نوع ادات و تعدداد هدر  استفاده شده است.  ،بار از ادات تشبیه 83 ،ن رازتشبیه در گلش727

 شرح زیر است: 

آسا  ادات رپسوند وا به سان بدان اعنی   همچون 

 3 7 3 7 0 0 تعداد

 همچو همچند مانند گرفتن چون چو ادات

 2 0 01 0 27 3 تعداد
 انواع دیگر تشبیه در گلشن رازج( 

 تشبیه منفی در گلشن راز -4

 مانندده کدردن  را  تشبیهو نپذیرفته بندی علوم بالغت و بیان تشبیه منفی را در تقسیمبرری اساساً  

)بیدان،  « های ایاابی است نه سلبیتشبیه مربوط به جمله» برآنند که ؛ ) نه ماننده ن ردن(می دانند

تشدبیهی صدورت    ،هایی که فعدل اسدنادی آن منفدی اسدت    جملهبر این اساس در ( 78شمیسا: ص 

یک تشدبیه   فق  «که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد»نگرفته است مثالً این مصرع از مثنوی مولوی 
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بده را  تفضدیل مشدبه بدر مشدبهٌ     ، ه بتوان از آن مضدمون تشبیه منفی را در صورتی ، اما برریدارد. 

تشدبیه   در ( 22وبی: ص مهدنیا چ )تأملی در تشبیه، اندهحساب آورداز مقوله تشبیه بنمود،  دریافت

شدود ولدی در تشدبیه منفدی     تر و آشناتر تشدبیه می به یک چیز شنارته، ارته ناشن یک پدیده ساده

نماید که مشدبه  به ( با استواری و روشنی بیان میگوینده با آگاهی کامل از هر طرف )مشبه و مشبه 

 با کاربرد فعلی تشبیه منفیدر ( 21حسن زاده: ص)تشبیه منفی و کاربرد آن، .مانند مشبه به نیست

به هم به نوعی برداشت تفضیل مشبه بر مشبهٌ ،از این تشبیهو  منفی بر زیبایی تشبیه افزوده میشود

بایدد   تشدبیه منفدی   و لذت بردن از ظرایف و طرایف ی درک هر چه بیشتررسد برابنظر می . شودمی

در تشبیه منفی ( 72ثروتیان: ص  )بیان در شعر فارسی،  ،رازهای گوناگون این عرصه را کشف نمود 

چیز با چیز دیگر وجود دارد که میتواند بعندوان  ای در نفی ارتباط مانندگی در یک نیز راز هنرمندانه

زیدر کسدب معدارف را    در بیدت   .بیشتر مورد عنایت و توجه قرار گیرد ای از تشبیه در علم بیانگونه

 ندانسته است:  فرشتگانیو از عالم استراق دهمچون 

 ولدددی ایدددن بدددر سدددبیل اتفددداق اسدددت     

 

 ندده چددون دیددو از فرشددته اسددتراق اسددت    

 (32)گلشن راز:

 است همچون علم نیست که کار د  است: از آب و گل کاری که  در بیت زیر نیز

 ولددددی کدددداری کدددده از آب و گددددل آیددددد 

 
 

 ندده چددون علددم اسددت کددان کددار د  آیددد    

 (21)گلشن راز:
 

 تشبیه حروفی -2

ایدن ندوع تشدبیه  را نیدز     »اسدت.    ارگیری حروف الفبا در تشبیهب ،بالغت آورحیرت ظرایفی ی از 

چون معیار حسی بدودن طدرفین تشدبیه از     ؛توان در ذیل حسی بودن طرفین تشبیه مطالعه کردمی

در این ندوع از   .قابل درک بودن آن به کمک ی ی از پنج حس ظاهری است ،دیدگاه کتابهای بالغت

تصداویری بددیع    ،زند و در عالم ریدا  میدست به آفرینش ادبی  ،تشبیه شاعر به کمک اش ا  حرف

عرض را مانند اعراب و حرکات  ،در بیت زیر شاعر( 387حاجیان نژاد: ص )تشبیه حروفی، «فریندامی

های وقف در آیات همچون نشانه را مراتب هستی حروف و جوهر را چون رود حروف دانسته است و

 است دانسته قران

 عرض اعراب و جوهر چون حدروف اسدت  

 

 مراتدددب همچدددو آیدددات وقدددوف اسدددت   

 (27)گلشن راز:

   :بسم اهلل تشبیه شده است  عقل کل از نظر مرتبه وجودی و رتبه آمدن در عالم به  باء در این بیت

 نخسدددتین آیدددتش عقدددل کدددل آمدددد   

    

 کددده در وی همچدددو بدددداء بسدددمل آمددددد    

 (27راز:)گلشن 
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 :شودقرار دارد ملحق و واصل به حق می سالک همچون هد که در آغاز کلمه هو و انتهای کلمه اهلل

 نماندددددددد در میانددددددده رهدددددددرو راه  

    

 چدددو هدددای هدددو شدددود ملحدددق بددده اهلل     

 (70)گلشن راز:

 ه یک نقطه بدر سدر  ابتدا تعین و انانیت ب ،با یک روی رد تشبیه حروفی در بیت زیر زیبا یتشبیه در 

 معندی  بده  کده  غدین  ۀکلمد  ،تدوهمی  نقطه این جاباایی با بعد ۀشود و در مرحلیک حرف تشبیه می

 شود.تبدیل می ،شهود است معنی چشم و ماازاً در معنایه بک عین به است مانع و حااب

 ر عدددیند اسدددت وهمدددی ۀتعدددین نقطددد 

 

 چددو صددافی گشددت غددین تددو شددود عددین      

 (70)گلشن راز:

 تشبیه تلمیحی -9

)ابددع   مقصود معنیهمراه با ارتقای  در یک نوشته ، ای معروف یا مثلی مشهوربه قصه اشاره ،تلمیح

تشبیهی است که درک وجه شبه آن در گرو آشنایی با »تشبیه تلمیحی و ( 022گرکانی: صالبدایع،

توان به اساطیری، تداریخی، دیندی، عاشدقانه، و    شد. معموالً این نوع تشبیه را میاسطوره و داستانی با

در ابیات زیر در گلشن راز با اشداره بده وقدایعی کده در     ( 707)بیان، شمیسا: ص  «غیره تقسیم کرد

 تاریخ و قصص هر یک از پیامبران الهی بر سبیل تلمیح در تشبیه گذری نموده است:

 ز افعدددددا  ن وهیدددددده شدددددود پددددداک 

 چددددو یابددددد از صددددفات بددددد نادددداتی  

 نماندددددد قددددددرت جدددددزویش در کدددددل

 ارادت بددددا رضددددای حددددق شددددود ضددددم

 ز علدددددم رویشدددددتن یابدددددد رهدددددایی 

 

 چدددو ادریدددس نبدددی آیدددد بدددر افدددالک    

 شددود چدددون ندددوح از آن صددداحب ثبددداتی 

 رلیددددل آسددددا شددددود صدددداحب توکددددل

 رود چدددون موسدددی انددددر بددداب اعظدددم   

 چددددو عیسددددای نبددددی گددددردد سددددمایی

 (                            73)گلشن راز:

 

 دیثاحاآیات قرآن و  وتشبیه  -1

بدرای  استفاده از آیات، سوره ها و اصطالحات قرآندی اسدت.    ه در گلشن راز،های هنری تشبیوهاز جل

قدرار گرفتده    ،شراب و شمع برای عنوان مشبهنور اسری که اصطالح قرآنی است ب ،نمونه در بیت زیر

تالدی   ،همچون شاهدی است کده در محفدل شدراب و شدمع و جدام      ،آیات کبریاست و همچنین 

  ند.می

 ندور اسدری اسدت   شراب و شمع جان، آن 

    

 ولددی شدداهد همددان آیددات کبددری اسددت     

 (82)گلشن راز:

ی ی را چون  ، تشبیه کرده است؛ای راص از قرآنرعالمی از مراتب رلقت را به سورهدر ابیات زیر ه

 ارالص و عقل کل را همچون باء بسم اهلل قلمداد نموده است:ۀ فاتحه و دیگری را چون سور ۀسور
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 ای ردداصسددورهاز او هددر عددالمی چددون  

 نخسدددتین آیدددتش عقدددل کدددل آمدددد   
 دوم نفددددس کددددل آمددددد آیددددت نددددور

 

 ی دددی زان فاتحددده و آن دیگدددر اردددالص 
 کددده در وی همچدددو بددداء بسدددمل آمدددد 
 کدده چددون مصددباح شددد از غایددت نددور    

 (27)گلشن راز:

 تشبیه مرکب-7 

تخیلدی شداعر دارد و فرآیندد     های ذهندی و ه که سرچشمه در رالقیدت و پیچیددگی  ای از تشبیونهگ

ی مدرتب  بدا   هدا ه رلق تصداویر ترکیبدی و چیدنش واژه   گذرد و بتخیل از مفاهیم ساده و ت راری می

عبدارت دیگدر، تدابلو    حقیقت شد ل و هیدأت و ب  اناامد. در این نوع تشبیه در ی دیگر در کنار هم می

)بیدان و   ذهنی شاعر است که اجزای آن در به وجود آمدن یک تصویر مرکدب نقدش داشدته باشدند    

ه ترکیب دو هیأت انتزاعی ب وشبیه مرکب را مرکب بودن وجه شبه اساس ت ( 21شمیسا: ص معانی،

در ( 28شدفیعی کددکنی : ص   )صدورریا ،  باشدد  مدی  به مرکبنحوی که هم وجه شبه و هم مشبهٌ

 :شاهده استمبه روبی این رصوصیت، قابل تشبیه زیر 

 انددددددوربددددددود نددددددور رددددددرد در ذات 

    
 

 به ساان چشام سار در چشامه خاور     

 (21)گلشن راز:

 .مینماید تداعی ذهن در را قوی مرکب شبه وجه یک تشبیه نیز زیر ۀدر نمون

 تندددددت در وقدددددت مدددددردن از نددددددامت

 دمدددداغ آشددددفته و جددددان تیددددره گددددردد

 

 قیامدددددترزد چدددددون زمدددددین روز بلددددد

 چدددو انادددم ریدددره گدددردد  حواسدددت هم

 (                27)گلشن راز:

تواند اجزایی را در کندار ی ددیگر ذکدر    طرفین تشبیه می از و گاهی ایااد ترکیب و هیأت در هر یک

 (770شدمی: ص )جواهر البالغه، ها. نماید که به سادگی قابل تف یک و جدا شدن از ی دیگر هستند

صورت یک هیأت انتزاعدی اسدت   به مرکب و هم وجه شبه که بهٌدر این بیت هم مشبه مرکب و مشب

 به سادگی قابل مشاهده است.

 مسدددددافر آن بدددددود کدددددو بگدددددذرد زود

 

 ز رددود صددافی شددود چددون آتددش از دود    

 (77)گلشن راز:

 تشبیه تمثیل-6

وجه شبه در تشبیه مثل یا ح ایت داشته باشد  ۀجنب« مشبهٌ به »تشبیه تمثیل تشبیهی است که 

 ( 22شفیعی کدکنی : ص )صورریا ،  .تمثیل امری آش ار و ظاهری نیست و نیاز به تأویل دارد

ذهن  را در یماژ حاصل از فرایند تشبیهتصویر ذهنی رود را آش ار سازد و ا ه برای اینشاعر 

 زیردر تشبیه  .ت مخاطب یاری میاویدهای موجود در محدوده تخیالتمثیل مخاطب ایااد نماید از



 

 

 

 

 

 

 333/  شناسی تشبیه در گلشن راز شیخ محمود شبستریبررسی تحلیلی و سبک

ه گرفتوجه شبه قرار  ،که در تمثیل عنقا آشناستدور بودن  ،بسیار آشنای عامیانه مثا در یک 

 :است

 قدددیم و محددد  از هددم رددود جدددا نیسددت 

 همدده آن اسددت و ایددن ماننددد عنقاسددت    

 

 هسددتی اسددت بدداقی داهمددا نیسددت  کدده از  

 مسماسددتجددز ازحددق جملدده اسددمی بددی  

 (22)گلشن راز:

  و عدد،  مورد توجه بوده است:  آتش ۀتمثیل نقط ،در این بیت نیز

 جهددان رددود جملدده امددر اعتبدداری اسددت   

 بگددددردان آتددددش ٔ بددددرو یددددک نقطدددده

 ی دددی گدددر در شدددمار آیدددد بددده ناچدددار  

 را رهدددا کدددن« مدددا سدددوی اهلل»حددددیث 

 کین چون ریا  است چه شک داری در آن

 

 چو آن یک نقطه که انددر دور سداری اسدت    

 کددددده بیندددددی دایدددددره از سدددددرعت آن

 نگدددددردد واحدددددد از اعدددددداد بسدددددیار  

 کددنبدده عقددل رددویش ایددن را زان جدددا    

 کدده بددا وحدددت دویددی عددین محددا  اسددت 

 (                               22)گلشن راز:
 

 های سبکی تشبیه در گلشن رازویژگی

بیه در گلشدن راز رلدق کدرده    را که  شیخ محمود شبستری در کاربرد صنعت تش های سب یویژگی

 توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:   است می

 کاربرد خاصی از تشبیه بلیغ  در گلشن راز -4

صدورت مفدروق در   یا چند تشبیه استفاده شده که ب در موارد بسیار در یک بیت، از دو ،در گلشن راز

های قبل یا بعد از تشبیه ذکر گردیده است و در تشبیهادات  ،اما در ی ی از آنها ر هم آمده است؛کنا

« تشبیه بلید  »آن، ادات تشبیه به قرینه لفظی حذف گردیده است. این نوع تشبیه که در ظاهر یک 

طدور  بتشدبیه  یک در  آورده شده است بسیار متفاوت است با جایی که« تشبیه مامل»در کنار یک 

ادات تشبیه محذوف به قرینه لفظی در مصراع دوم گردد. در بیت زیر ت تشبیه حذف میمستقل، ادا

 . تو او را  ]چون[ جان و او تو را ]چون[ تن گشته است .قابل مشاهده است

 جهان چدون توسدت یدک شدخص معدین     

 

 تددو او را گشددته ای جددان، او تددو را تددن    

 (22)گلشن راز:

صورت حذف به قرینه لفظی به قرار زیدر مشداهده کدرد:    بیت زیر نیز حرف تشبیه چو را میتوان ب در

 .فیض و علم اسما ]چو[ باران استتن تو ]چو[ ساحل و هستی چو دریاست. بخارش ]چو[

 تددن تددو سدداحل و هسددتی چددو دریاسددت 

 ردددرد غدددواص آن بحدددر عظدددیم اسدددت 

 

 بخددارش فددیض و بدداران علددم اسماسددت   

 جددواهر در گلددیم اسددت  کدده او را صددد  

 (   27)گلشن راز:
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 تشبیه و اشکال هندسی -2

 های ادبی و هنری گلشن راز، استفاده از اش ا  هندسی و اعداد در فرآیند تشبیه است.از زیبایی

 گیری از ش ل دایره و بویژه پرگار و نقطه به روبی مشهود است:دربیتهای زیر بهره

 مگدددر د  مرکدددز عدددرش بسدددی  اسدددت  

 

 بددر ردد  شددار شددد     چددو سددیر حبدده   

 چدددو شدددد در دایدددره سدددالک م مدددل    

 دگددددر بدددداره شددددود ماننددددد پرگددددار    

 

 جهددان رددود جملدده امددر اعتبدداری اسددت   

 بگددددردان آتددددش ۀطددددبددددرو یددددک نق 

 

 که آن چون نقطه ویدن دور محدی  اسدت    

 (22)گلشن راز:

 ردد  ز ردد  دوری دگددر شددد   ز نقطدده

 او  بدددده آرددددر ۀرسددددد هددددم نقطدددد

 کدددار بدددر بدددود او  کددده کددداری آن بدددر

 (77:راز گلشن)

 چو آن یک نقطه که اندر دور ساری اسدت 

 کدددده بینددددی دایددددره از سددددرعت آن  

 (28)گلشن راز:

 تزاحم تشبیه در گلشن راز -9

برجسدته    ند. مهمترین کارکرد تدزاحم در تشدبیه،  تشبیه را با هم در یک بیت ذکر میچند  شاعر،»

ی ددیگر و   رتشبیه در کندا دلیل وجود چندین ابیات است. همچنین ب ۀهای زیبا شناسانکردن جنبه

لذت ادبی  دار شده،رو کالم از ایااز باالیی بررومدتاً وجه شبه محذوف است. از اینفشردگی ابیات ع

)تحلیل در  «اند.تصاویر زیبایی پدیده آورده همراه دارد. این تشبیهات تو در تو و فشرده،بیشتری را ب

کداربرد   ،گلشدن راز در  های سب یاز ویژگیکریمی و شمسی پور لنگرودی( تشبیه در ناظر و منظور،

ه مشداهد  ،توان به سدادگی ای که کثرت تشبیه را میچند تشبیه در یک یا دو بیت پیاپی است. بگونه

سدو بدا   از ی  و تابلوگونه شراب و شداهد و شدمع   ایارتباط ماموعه ،کرد. برای نمونه در دو بیت زیر

 مصباح و نور و آتش و شار از سوی دیگر قابل توجه است.

 شددراب ایناددا زجاجدده شددمع مصددباح    

 ز شددداهد بدددر د  موسدددی شدددرر شدددد  

 

 بدددددود شددددداهد فدددددروغ ندددددور ارواح 

 شددرابش آتددش و شددمعش شددار شددد  

 (82)گلشن راز:

 تشبیهات مرکب پازلی و چندجزئی -1

بدا وجدود   کده   وابسته اند در کنار هم و چنان ،بهمشبهٌچند مشبه و  گاهی ، در تشبیهات گلشن راز 

از  و قطعه قطعده  صورت پاین اجزا بدر حقیقت متن، دیگری نیز به ذهن متبادر میگردد و ی ی در 

ارتبداط بخدار و بداران و     در دو بیت زیرهستند؛ د نظر یر کلی موجود آوردن یک تصوبا ی دیگر در ب

 :سازدزایی است که یک تصویر مرکب را میساحل مروارید و غواص در حقیقت اج
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 تددن تددو سدداحل و هسددتی چددو دریاسددت 

 ردددرد غدددواص آن بحدددر عظدددیم اسدددت 

 

 بخددارش فددیض و بدداران علددم اسماسددت   

 کدده او را صددد جددواهر در گلددیم اسددت    

 (27)گلشن راز:
 

 ،جدان  و حدواس  و سر و تن عناصر و کوه آسمان و ورورشید انام نۀارتباط پاز  گودر بیت زیر نیز 

 .است بهمشبهٌ و مشبه سوی هر در تابلو یک دهندۀ نشان

 تددن تددو چددون زمددین سددر آسددمان اسددت

 

 حواسددت اناددم و رورشددید جددان اسددت   

 (27)گلشن راز:
 

 نتیجه گیری

دیدده  در این مثندوی رلدق گر   تشبیه  727تعداد با بررسی ابیات گلشن راز مشخص گردید که  -0

درجه نیستند اما این ن تده   ها از نظر زیبایی و ادبی بودن در یکاست اگر چه تمامی این تشبیه

توجه ن دهنده درصد از ابیات گلشن راز صنعت تشبیه وجود دارد، نشا 72طور میانگین در  که ب

جایگاه ادبی و هندری  شاعر به عنصر تخیل در سرودن این مثتوی است و همین امر بیان کننده 

گلشن راز و دورماندن و شور آفرینی در  . این میزان از تشبیه باعث ریا  انگیزیگلشن راز است

 های صرفاً تعلیمی شده است.ی و مال  آوری و ی نوارتی منظومهآن از رش 

درصد  81 تشبیه سه رکنی  که ماموعاً حدود 27دو رکنی و تعداد  فشرده تشبیه   071وجود  -7

ز ی سدو،  تشدبیه گسدترده چهدار رکندی ا     77دهندد در مقابدل تعدداد    از تشبیهات را تش یل می

از  و  ارگیری تشبیهات زیباسدت ن بالغت و بیان و مهارت او در بکننده تسل  شاعر به فنوتایید

هدای ادبدی و هندری مدتن گشدته      شتر رواننده در رالقیتکت هرچه بیموجب مشار ،سوی دیگر

کامدل گردانیددن ارکدان     ،که در  تشبیهات فشرده و به بیان کالسیک تشبیهات بلید  چرا ؛است

سی شده و نهایتداً بده لدذت    باعث رستاریز ذوق ادبی و زیبا شنا ،تشبیه در ذهن توس  مخاطب

 اناامد.هنری می

تدوان گفدت ایدن    وجز اما زیبا و مدوثر شدده اسدت. می   موجود تشبیهات بلی  باعث رلق یک اثر  -3

رصوصیت در نیاز گلشن راز به شروح مختلف بی تأثیر نبوده است. قطعا وجود این درصد باالی 

هدای بسدیار در مدتن از عوامدل     ر فرآیند مااز و کنایه و اسدتعاره تشبیهات فشرده و بلی  در کنا

 نگارش شروح متعدد بر گلشن راز است.

 722که ماموعداً  عقلی به حسی تشبیه  002تعداد حسی به حسی و  تشبیه  072دوجود بسام -2

نشان از تخیلی بدودن و ایماژمندد بدودن    گیرد درصد از تشبیهات را در بر می 71 تشبیه و حدود

است این ویژگی در تمام آثار ادبی قابل مشاهده است وجود تشبیهات عقلی  تشبیهات گلشن راز

مفداهیم  ی انتقدا   به حسی و حسی به حسی نشان دهنده بهره گرفتن شاعر از فرایند تشبیه برا

 .صورت محسوس برای آشنایی مخاطب استانتزاعی عرفان و طریقت ب
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، یحی تشدبیه منفدی و تشدبیه تمثیدل    تلمکاربرد انواع تخصصی تشبیه در متن اعم از تشبیهات  -7

نظریده    ند که گلشن راز یک مثنوی کامالً ادبی است و اینتباط آیات قرآن و تشبیه اثبات میار

های عاری از صور ریا  تعلیمی مقایسه نمدوده اسدت کدامالً مدردود     که گلشن راز را با منظومه

 است.

ویژگیهدای سدب ی مدتن بده حسداب      ص تشبیه در گلشن راز که از های ابداعی و بسیار راشیوه -2

ید. تزاحم تشبیه وجود تشبیه مرکب پازلگونه و ترکیبی و آوردن تشدبیهات بلید  متعددد در    میا

های شبستری در تشدبیه و همچندین از   و مواردی از این دست از نوآوری  کنار یک تشبیه مرسل

 بالغت است. یژگیهای سب ی وی در حوزۀشگردهای بیان و و

ده از تشدبیهات تلمیحدی و همچندین اسدتفاده از آیدات و مفداهیم قرآندی در        با استفاشبستری  -2

سب ی راص در ایااد ارتباط بین ادبیدات تعلیمدی و ادبیدات غندایی داشدته اسدت و        ،تشبیهات

 عنوان یک مثنوی عرفانی شده است. ر باعث افزایش تأثیر گلشن راز بهمین ام
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