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 چکیده

دهندة وسعت خیال رین عناصر در حوزة علم بالغت و بیان و نشانتشبیه یکی از مهمترین و محوریت

النساء هندوستانی )مخفی( از شاعرانی است که تشبیه در دیوان او و زاویة دید شاعر است. زیب

به و گردد و از لحاظ عناصر مشبهدو دستة فشرده و گسترده تقسیم میای داشته و به جایگاه ویژه

امد انواع تشبیه قابل تأمّل است. تشبیه، اَشکال، پویایی و ایستایی و بس شبه، طرفینتازگی آن، وجه

النساء مورد بررسی تحلیلی، جایگاه و چگونگی کاربرد تشبیه در دیوان زیب-در این پژوهش توصیفی

ست که سادگی، حسی به حسی بودن طرفین ته است. نتیجة پژوهش حاکی از آنو تحلیل قرار گرف

 33/06مورد و  067با  –رین ویژگی تشبیهات فشرده ی تشبیه بلیغ، مهمتاالتشبیه و بسامد ب

 66/07مورد و  981با  -تشبیهات گسترده النساء بوده که این ویژگی در برابر در دیوان زیب -درصد

ای فعلی و اسمی و زندگی و تعصب خانوادگی، وجود ردیفهو عوامل دیگری چون: محیط  -درصد

، موجب ایستایی و عدم نوآوری در تشبیهات شعر وی گردیده است و قلّت تشبیهات مرکب و نو

خفی ساده و به راحتی قابل برخالف پیچیدگی چنان در سبك هندی، تصاویر تشبیهی در دیوان م

 باشد. فهم می
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 مقدمه

و انواع  احوالت بسیاری به خود دیده و سبکهو ت زبان و ادبیات فارسی در طول زمان تغییرات

ای مهم و مطرح در این میان، سبك هندی است که ر آن ظهور کرده است. یکی از سبکهمختلفی د

بیش از هر سبك دیگری در مبانی نظری و »در قرن دهم و یازدهم هجری رواج پیدا کرد، این سبك

با کمی  -توانای شعر فارسی است که میبکهی و معنایی دارد و از معدود سزبانی، وحدت موضوع

و آن را به صورتی یکپارچه و همخوان، استخراج  صول و مبانی شعریت و نگاه شاعرانةا -توسّع نگاه

که این سبك از  برآنند (. برخی از محققان838ص: 0ج از معنا تا صورت،«)بندی و تحلیل کردطبقه

 ریشه گرفته و بعدها توسط محتشم، نظیری، کلیم، وای حافظ و اشعار خاقانی و بابا فغانی غزله

)دویست و یك غزل صائب،  مال رسیده استوسیلة صائب به کآملی مستقل گشته و سپس، بطالب

 (. 03-02صص

 سوال اصلی پژوهش

تار و کارکرد تشبیه و باشد، به این قرار است که ساخین سوالی که در این پژوهش مطرح میاصلیتر

 النساء مخفی هندوستانی چگونه است؟دیوان زیبدر جایگاه آن 

 تحقیقو ضرورت انجام  پیشینه

النساء مخفی جایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب»ای انجام گرفته در زمینة بر طبق بررسیه

ردید. بنابر این با توجه به مطالعات انجام شده در زمینة هیچگونه پژوهشی مشاهده نگ« هندوستانی

کمتر مورد توجه  اهمیت موضوع مورد بحث و اینکه اشعار زیبا و پر مضمون این شاعراین تحقیق و 

مندان به زبان و ادب فارسی قرار گرفته است. لذا انجام تحقیقی جامع دربارة پژوهشگران و عالقه

 تشبیه در کالم وی، ضرورت دارد.

 شیوة پژوهش

های تشبیهی آن بررسی قرار گرفت و نمونهتحلیلی در ابتدا کل دیوان مورد  -در این مقاله توصیفی

عنوان شاهدمثال، بسیاری الة کالم، به جز ابیات معدودی باستخراج گردیده و برای جلوگیری از اط

بیان شده است و شیوة ارجاع شواهد  صفحهبیت و اع مربوط به تشبیه با ذکر شمارة از شواهد و انو

است، ت اضافی و زیر ابیات به ترتیب از چپ به رچنین است که اعداد ذکر شده در مقابل ترکیبا

 اشد.شماره بیت و شماره صفحه میب

 النساء مخفی هندوستانیزيب -4

نساء لازیب آنان، بانویکی از که ظهور کرده و در اوج قرار گرفتند  مطرحی در سبك هندیشاعران 

زیب از پادشاهان بزرگ سلسلة گورکانی دختر اورنگ ه.ق(9992 -9728مخفی هندوستانی )

پدرش برای تربیت او بانویی از دربار به نام مریم را انتخاب کرد )تلمیح اشخاص در هندوستان است. 



 

 

 

 

 

 

 061/ النساء مخفی هندوستانیجایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب

در جوانی به آموختن زبان تازی، ریاضی و اخترشناسی پرداخت، »وی (. 078دیوان مخفی، ص 

او به آموزگار و عموی خود پس از آن به پارسی شعر سرود. سرایی را به زبان تازی آغازید ولی چامه

تاریخ ادبیات ایران، «)سخت دلبسته بود ،ریگ اوستردهاش مکه باورهای صوفیانه داراشکوه

زیسته و اینکه دختر شاه بود، درویشانه میبا  کرد وتخلص می« مخفی»شعار خود (. او در ا9080ص

سرد پدر  سنت خشك وو کیش به خاطر النساء زیبکرد. ندگان و شاعران حمایت میاز نویس

گیری کرد و بیشتر ایام های دنیوی کنارهورده و از هرگونه دلسپاری به لذتبیشتر به زهد روی آ»

(. وی تا پایان 119 ص :9ج زن از کتیبه تا تاریخ، «)اندوزی و سرودن شعر گذراندخود را به دانش

 دهلی بدرود حیات گفت.سالگی در  68عمر ازدواج نکرد و در 

از طبع روان، »سرایی کرده است که شعر وی پذیر فارسی سخنفساء با زبان نرم و انعطاالنزیب

گر جای سخن او جلوهای لطیف در جایاطر حساس او حکایت دارد و مضمونهظرافت اندیشه و خ

عکس کنندة حاالت منالنساء (. اشعار زیب920 النساء مخفی در پرتو کالمش، صحیات زیب«)است

زبان و بیان اشعارش بسیار ساده است وبین مردم تاجیك »باشد وو میروحی و لحظات تنهایی ا

و یار تأثیر پذیرفته است (. این شاعر هندی از حافظ بس000 یاد یار مهربان، ص«)شهرت بسیار دارد

مین شعری دیشه و مضاایش، واژگان و ترکیبات مشابه و انثیر در انتخاب قافیه و ردیف غزلهاین تأ

توجه به شاعر  (.903 النساء مخفی از حافظ، صتأثیرپذیری زیبورد)هم به چشم میخنزدیك ب

و در موجب خلق تصاویر ساده  ،قوة تخیّل و ثبت لحظات و حاالت روحیبزرگی چون حافظ، و 

است که وی  مهمی النساء شده است، که در این میان تشبیه از عناصرزیبحال زیبا در دیوان عین

بیشترین توجه را به آن داشته و به مدد آن تصورات، مکنونات قلبی، ناکامی و شادیهای خود را ابراز 

  میدارد.

 النساء تشبیه در ديوان زيب -2

دهندة وسعت خیال و زاویة در واقع جزء ذاتی ادبیات است که نشانو  تشبیه از ارکان مهم بالغی

ا کند و برای آنهارتباط برقرار میزیرا شاعر به وسیلة تشبیه، میان عناصر و اشیاء  ،دید شاعر است

 ود.قائل میش تهاوجوه شب

همانند کردن »در کتب بالغی تعاریفی از تشبیه ارائه شده که وجه اشتراک همة این تعاریف، ذکر

یزی به چیزی تشبیه عبارت است از چ» گوید: میرازی شمس قیس  باشد.می« یزی به چیز دیگرچ

به چاره نبود و چون چند معانی به مانند کردن و در این باب از معنی مشترک میان مشبه و مشبه

المعجم فی معاییر اشعار العجم، « )ر بودتر و کاملترا شامل شود، پسندیدهیکدیگر افتد و تشبیه همه 

ر آن تشبیه بهت ،شبه بیشتری را شامل شود وجوه ر چه دایرة تشبیه بازتر باشد وه(. یعنی 936 ص

العمده فی )باشدمیسایر تعاریفی که در زمینة تشبیه صورت گرفته است، بر همین مبنا است. 
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 سفر در مه، ص ؛022 معالم البالغه، ص؛ 922 هنجار گفتار، ص ؛086 محاسن الشعر و آدابه، ص

 (.90 جواهرالبالغه، ص؛ 092

در دیوان شعر شاعران عربی و پارسی و نویسندگان علم بالغت، نشان از حضور و کاربرد تشبیه 

. سکاکی در خصوص اهمیت این موضوع عنصر بالغی در نزد این افراد دارد اهمیت و ارزش این

اند، ا اقرار کردهفضیلت و شرف تشبیه در همة زبانه قدما و شاعران جاهلیت عرب بر»نویسد: می

همانند قطبی (. تشبیه 028 مفتاح العلوم، ص)«ندکید و بر آن تأکید میافزاا را میتشبیه وضوح معن

 (.96 اسرارالبالغه، صزنند)که معانی پیرامون آن امر دور می است

که دانند و یا ایناین کارکرد را بیان حال مشبه می در خصوص کارکرد تشبیه برخی از بالغیون

 ،دانیمچه فطرتاً میرا با آن -اندیشه– فکر حاصل شدهچه با معنا را از نهان به ظهور میاورد، آن»یه تشب

ما محسوس  سازد و امر معقول را برایبه ما انتقال میدهد... معنای نامحسوس را آشنا می

شده است اما در (. دالیل بسیاری برای خلق تشبیه ذکر 339 االیضاح فی علوم البالغه، ص«)کندمی

مور واقف نیست و ز ماهیت و حقیقت بسیاری از اچون انسان ا»توان گفت که یك کالم مختصر می

بر (. 60 نقاب، صدروغ شعر بیشعر بی«)کندها را تشبیه میتواند تعریف کند، آنآن چیزها را نمی

 را دارای این عنصر بیانی واناساس تعاریف، اهمیت و کارکردهای ذکر شده در خصوص تشبیه، میت

 ، کهالنساء قلمداد کرددیوان زیبنقشی مؤثّر و تعیین کننده در برجستگی و مخیّل نمودن 

 –توصیفی در این تحقیق  بیشترین کارکرد را در راستای ادبی ساختن کالم وی داشته است.

سفر در ) م بندی شده استیتقسگردیده و تحلیلی، تشبیهات به دو دستة فشرده و گسترده جدا 

 (.88-17، صص رزبان نامهفرینی در متصویرآ)و مقالة  (069-000، صص مه

   تشبیه فشرده2 -4

شود، صورت یك ترکیب اضافی مطرح میب وبه در آن ذکر شده باشد شبه و مشبهتشبیهی که فقط م

غی باال ارزش بالبه لحاظ موجز بودن و فشردگی دارای ام دارد. که تشبیه فشرده یا اضافة تشبیهی ن

شبه آن دو ذهن شنونده و مخاطبش را برای دست یافتن به رابطة طرفین تشبیه یا وجه»است زیرا، 

واژه نامة هنر «)نمایدت تخیل او را در این جهت فعال میدارد و قدربه جستجو و کوشش وا می

از جهت ساخت »همین خاطرب باشد،میشبیه بلیغ دارای ساختار نحوی کوتاهی ت(. 83 شاعری، ص

 نشان ،استفاده از تشبیه بلیغ در کالم. (973 سیب باغ جان، ص«)استعاره دارند گرایش بیشتری به

کارگیری معانی و مفاهیم متعدد درونی و بیرونی در قالب جملة از مهارت شاعر یا نویسنده در ب

 . داردتشبیهی بسیار کوتاه 

دینی و النساء در آن رشد کرده بود و تعصب با توجه به محیط زندگی و شرایطی که زیب

بهترین ابزار برای بیان حاالت روحی و  )تشبیه بلیغ( گوییسختگیری شدید پدرش، گزیده و مختصر

 .ه استای زرین قصر دولت گورکانی بودت درونی برای زنی محبوس در اتاقهبیان احساسا



 

 

 

 

 

 

 060/ النساء مخفی هندوستانیجایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب

را  ار ساده و صمیمیتصاویر تشبیهی بسی ،النساء با بهره گرفتن از تشبیه فشرده توانسته استزیب

ین کلمات به شکلی زیبا و روشن بیان کند. این امر نشانگر خالقیت و توانایی او در در قالب کمتر

باشد که سبب ایجاز شعرش نیز گشته است. از نظر ن معانی بسیار در حداقل کلمات میگنجاند

شبیهات کار رفته است که در مقایسه با تمورد ب 067النساء در دیوان زیببسامد، تشبیه فشرده در 

 .اشدرقم باال و قابل توجهی میب گسترده

 بهعناصر مشبهـ 

مور روزمره، جانداران و النساء در تشبیهات فشردة دیوان خود امور مختلفی از قبیل طبیعت، ازیب

وانی را به عناصر طبیعی باالترین فرا ،کار برده است که از این میانبه برا بعنوان مشبهبزم و رزم 

اشعار وی رنگ و بوی طبیعت را به خود گرفته است و این  با این کاربرد،خود اختصاص داده است. 

سبك هندی میان اجزاء »باشد، چرا که شاعرطراف خود میهای ادر پدیده نشان از توجه و دقت او

ر ذهن شاعر کند. در این شیوه، طبیعت دذهنیات خود یك معادله برقرار می طبیعت با روحیات و

تصویر رمانتیك، ) «دهدجزای طبیعت تصرفات خیالی صورت میشود و با این ذهنیت در اتحاله میاس

 (. 986 مبانی نظری، ماهیت و کارکرد، ص

به قرار عنوان مشبههای طبیعی بپدیدهمورد از 387النساء، در تشبیهات فشردة دیوان زیب: طبیعت

کوه، باران، آتش، درخت، ماه، باغ، ابر، دریا و بهار... در سراسر گرفته است. عناصری مانند: خورشید، 

النساء اشعار زیب هایی از این عناصر ذکر شده در تشبیهات فشردةنمونه دیوان شاعر پراکنده است.

 باشد:از این قرار می

(، سنگ 987/2(، سنبل گیسو )89/2گل رخسار ) ،(31/21(، خورشید حسن )00/0بحر ناامیدی )

(، شب مو 310/90(، مه حسن )388/91غبار کینه )(، 008/6گرداب محبت ) (،07/1ناکامی) 

، 002/97، 980/9، 980/3، 902/97، 18/97: : )ر. ک. دیوانها(. برای مشاهدة سایر نمونه292/9)

 و ...(.  90/ 277، 9/ 380 ،396/0

و زندگی روزانة خود  انسان در اجتماع که -مورد 989-عناصر روزمره : زندگی و امور روزمرة آن

اشد. در زارآالت و... میب، پوشاک، ابخوراکشامل مواردی از قبیل: مکان،  ،ردآن سر و کار دا با

 :شودفی زیر این موارد مشاهده میای اضاترکیبه

(، شکرِ لب 308/0(، آیینة مقصود )328/3(، سفرة همت )80/1(، دامنِ وصل )08/8چراغِ عمر )

، 901/8، 971/9 ،02/8: : )ر. ک. همان(. برای مشاهدة سایر موارد299/96خانة صبر )(، 380/90)

 (.و... 273/3، 387/90، 090/9،013/0

مورد  61مورد بر عنصر بزم با  86عنصر رزم با  النساءدر تشبیهات فشردة دیوان زیب: بزم و رزم

ست که با وجود زندگی اشرافی این هابهمشبهته است. نکتة قابل توجه در خصوص اینگونه برتری یاف

در  ،داشتمیغلبه ر رزم صاعناصر بزم بر عن ایستالنساء میبنی شاهزاده همچون زیبو درباری ز
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. شاید بتوان گفت که این موضوع نشانگر عدم رغبت ودعکس این قضیه مشاهده میشکه صورتی

شاعر به زندگی اشرافی است. احساس غم و غربت و تنهایی در شعر او ملموس است و در همان 

 ،باشددارای بار معنایی اندوه و مالل میهایی که مواردی هم که عناصر بزم ذکر شده در کنار واژه

 :آمده است

(، تیغ زبان 360/90(، ، سرمة حیا )980/0(، ساز سینه )900/0آه )(، سپاه ناله و 06/6ناوک ناز )

: دیوان)ر. ک. ها: برای مشاهدة سایر نمونه (.293/97(، سنان نگه )386/2(، بادة روزگار )363/2)

 و...(.298/99، 337/1، 390/2 ،076/6، 912/0 ،03/2

ان تقسیم شده دستة انسان و حیوصر جاندار به دو االنساء عندر تشبیهات فشرده زیب: جانداران

برای  (.272/2خنگ فکر )(، 60/0(، مرغ نشاط )292/8(، هندوی خال )30/9یوسف گل ): است

 و...(.  388/8 ،088/8، 928/0، 900/8، 978/8: ها: )ر. ک. هماننهمشاهدة سایر نمو

 ساختمان تشبیهات  فشرده

الف( حسی به شود. دو دستة اصلی تقسیم می اء نیز بهالنسساختمان تشبیهات فشرده در دیوان زیب

 حسی، ب( عقلی به حسی:

 بار ذکر شده 916النساء در اشعار زیب ،بیهات فشردة حسی به حسی، یعنی تشالف(دستۀ اول

ها فعالیت ذهنی نویسنده الزمة ایجاد آن»این نوع از تشبیه کهاست و در جایگاه دوم قرار دارد. 

دارای ارزش هنری است و داللت بر  -ارتباط استبی و شیء ظاهراًبرقراری ارتباط میان د برای

(. 81 صنگاهی به تصویرآفرینی در مرزبان نامه، «)قدرت تخیّل نویسنده در حوزة تصویرآفرینی دارد

پذیر است چرا که هر دو طرف شبه از خود ترکیب امکانیافت وجهدر ،در تشبیهات حسی به حسی

 ،در سطح تشبیه حسی به حسی» چرا که اشد. طریق حواس پنجگانه قابل درک میب تشبیه از

در دیوان اشعار  (.370 بالغت تصویر، ص«)بیندبیرونی امور را با هم مرتبط می ةمؤلف پوسته و الی

(، 983/6مشاطة صبا ) (،900/6کشتی دیده )(، 69/8سحاب دیده )(، 02/3جام ماه ) النساء:زیب

باشد. برای هایی از این نوع تشبیه مینمونه(. 292(، شب مو )360گل اشك ) (،000/8پردة زلف )

، 320/0، 037/6، 962/97، 928/2، 973/3، 00/6، 01/8: دیوان ر. ک.)ها مشاهدة سایر نمونه

 و...(. 298/8، 388/2

را به خود اختصاص داده  -مورد 831-از تشبیهات فشرده که بیشترین بسامد  ب( دستۀ دوم

اشد که تشبیه منتزع از امور نامحسوس میباین نوع  عقلی به حسی است. اتمربوط به تشبیه، است

عینیّت بخشیدن و »چرا که تشبیه عقلی به حسی  انایی و قدرت تخیل باالی شاعر دارد،نشان از تو

ادی از تشبیهات فشردة عقلی به تعد (.030 سفر در مه، ص« )ملموس کردن مفاهیم ذهنی است

(، 88/9(، کشور دیوانگی )08/2دفترهای عصیان )النساء عبارت است از: حسی در دیوان اشعار زیب
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شتر )ر. های بینمونه برای مشاهدة(. 290/6ابر کرم )(، 300/6(، خرمن پندار )902/6بستان تمنا )

  (.و... 293/0، 300/9،  081/2، 080/8، 078/0، 988/8، 930/1، 16/1، 87/2: ک. دیوان

 تشبیه گسترده2-2

قرار دارد، تشبیه گسترده « تشبیه فشرده»هر تشبیهی که خارج از ساختار تشبیه بلیغ یا همان 

النساء، تشبیه گسترده از نظر بسامد و کارکرد و اهمیت در در دیوان اشعار زیب شود.نامیده می

بیشتر در جهت خلق تصاویر متعدد و برای بیان مفاهیم و جایگاه دوم قرار دارد. این نوع تشبیه 

  ه قرار گرفته است. های ذهنی باز مورد استفاداندیشه

 تازگی در آنو  بهمشبه

به یکی از ارکان تشبیه است که نقش بسیار مهم و تعیین کننده در نو بودن یا ابتذال تشبیه مشبه

این برای  ،باشدبه میبیان نادرگی و کمیابی مشبه»دارد. یکی از موارد ذکر شده در اغراض تشبیه 

(. 10 بالغت تصویر، ص«)گیرند که نادر و گاه ممتنع و محال باشدای بهره میبهمنظور از مشبه

میزان حدس »شود تا به سبب میبه صورت میگیرد، تازگی مشبهشبه از مشبه خذ وجههمچنین ا

به (. مشبه63 شناسی، صکلّیات سبک«)صفر برسدمخاطب تقلیل پیدا کند یا در برخی موارد به 

نگرش و دید و اندیشة ذهنی او  و همچنینمحصول دنیای اطراف  ،عر هر شاعرکار رفته در شب

ی زش و قوة تخیل و ذهن نوجوبه به قدرت پردااشد و میزان غرابت و یا تکراری بودن مشبهمیب

از  النساءدر تشبیهات زیب دیگران بستگی دارد.ای اهمیت بودن و تقلید از خالقیتهیو یا ب شاعر

از  های ذهن خود شاعر وانگیز و از ساختهکه زیبا و خیالهای دور از ذهن استفاده شده بهمشبه

 عنوان مثال وی در بیت زیر:نماید، بتکرار بیرون و بسیار غریب می

 مننم کنه پرتنو خورشنید، دود آه منن اسنت      

 
 

 مننن اسنننتچننراغ شننام ابنند، آه صبحنننگاه   

 (978/2: دیوان )

ا به آه در مصراع نخست، شاعر پرتو خورشید را به دود آه و نیز در مصراع دوم چراغ شام ابد ر

گونه همان اشد.سوزناکی و شدت تأثیر و تأثر میب شبه گرمی وصبحگاه خود تشبیه کرده است. وجه

شود و خواننده درگیر می ذهنو است ها برای مخاطب مشکل بهدریافت مشبه ،شوده میکه مالحظ

نیاز به دقت و زمان بیشتر برای در کنار هم گذاشتن این عناصر و بدست آوردن تصویر واحد و قابل 

 در بیتی دیگر: پذیرش، وجود دارد.

 نالننة زار دلننم چننون بننه اثننر کننار نسنناخت  
 

 آزرده و محننزون رفننتم همچننو فرینناد، دل  

 (001/90: )دیوان

آزردگی و قرار دادن دلانسان به فریاد بسیار بدیع و بعید است، شاعر با  خود شاعر و یا تشبیه

به ارتباط شبه برای فریاد و انسان، ذهن را متقاعد کرده که بین مشبه و مشبهعنوان وجهمحزونی ب

شك شاعر را مورد تحسین قرار خواهد به ارزشمندی، بیشاهدة چنین مشبهوجود دارد، خواننده با م
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به زیبا توانسته به جنبة هنری و ینکه شعر شاعر ساده و روشن است، اما وی با انتخاب مشبهداد. با ا

 قوت اشعارش بیفزاید.

 شبهوجه

عامل اصلی و اساسی فعال نمودن ذهن خواننده و »باشد کهاز ارکان اصلی تشبیه وجه شبه می یکی

(. وجه شبه 19 صنقش تشبیه در دگرگونی سبکی، «)جریان آفرینش استمشارکت دادن وی در 

مهمترین بحث در تشبیه است، چرا که بیان حال مشبه توسط وجه شبه صورت گرفته و تازگی و 

گیرد. برخی از بالغیون بر این بهی است که مورد استفاده قرار میشبه در گرو وجهزیبایی مشبه

ه به جان تشبیه است. آفرینش هنری در تشبیه باز بست -بهشوجه-مانروی »عقیده هستند که

 (.20صزیباشناسی سخن پارسی، «)ترین پایة تشبیه شمردادیتوان بنیمانروی است... مانروی را می

همین خاطر رای مشارکت مخاطب وجود ندارد، بشود، جایی بشبه ذکر میدر تشبیهاتی که وجه

اد و به هنگامی که ذهن کوشش خود را انجام د»اشد چونشبه مورد پسند میبجهتشبیه بدون ذکر و

ن کوشش چندان کوششی شبه ذکر شود، ایکه وجهبرد، البته در صورتینتیجه رسید، لذتی خاص می

(. در هر 09 صصورخیال در شعر فارسی، «)ة مستقیم خواهد بودید بلکه نوعی ارائبه حساب نمیا

هنری و جایگاه مهم آن در میان ارکان تشبیه  شبه چیزی از ارزشصورت ذکر یا عدم ذکر وجه

ینی و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای ببین جهانم»شبه چرا که وجه ،نمیکاهد

 (. 979 صبیان، )«میشویمد شبه است که متوجه نوآوری یا تقلید هنرمنوجه

 تشبیه مفصل

راوانی تشبیهات مفصل سبب شده تا مورد تشبیه مفصل وجود دارد که ف 998النساء در دیوان زیب

اشعار شاعر نکاسته، چرا که این موضوع از ارزش بالغی زیبایی و لطافت و روانی شعرش آشکار شود. 

نگاه هنری و نو به جهان باشد، بلکه ی به تعاریف و نظرات بالغیون نمیهدف از تشبیه، صرفا پایبند

ف ه ذکر و یا حذشبخواه وجه یرد،جه قرار میگست که مورد توهاو پدیده اطراف و پیوند بین امور

 گردد. در بیت زیر:

دقت و تخیّل شاعر سبب گشته تا امری عقلی به امری حسی تشبیه شود و این تصویر زیبا شکل 

را  اتفاق شده وقوع این شبه ایجادو طفل دبستان تخیّلی است، اما وجهبگیرد. شباهت بین عقل 

حال که باعث پذیرش سریع شبه، در عینلق شده است. ذکر وجهممکن ساخته و تشبیهی قریب خ

که در درنگ طوالنی مخاطب شده است، چرا گمی وسردر شباهت ایجاد شده گشته، همچنین مانع

ها از تشبیه ر نمونهسای ةجهت مشاهد شود.قل احساس نمیشباهتی بین طفل و ع خوانش آغازین

 بی دانشی زک ربپی به کنهت چون برم یا 
 

 فنس ق یران مانده چون طفل دبستان درعقل ح 

 (082/8: دیوان)
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، 018/3، 000/90، 038/0، 986/2، 928/0، 09/0، 26/2، 38/8، 00/3: فصل )ر. ک. دیوانم

 و...(.298/0، 313/9، 307/6

 شبه و استخداموجه

تسلّط استخدام در بحث تشبیه از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است. این صنعت نشان دهندة اوج 

در ارتباط با مشبه شبهی که دارای استخدام است، وجه اشد.وسعت دید و قدرت تخیّل شاعر میب و

شبه موجب فعالیت بیشتر به معنی دیگری دارد. استخدام در وجهیك معنی و در ارتباط با مشبه

کشف »زیراند، تعدد و خالف انتظار دو چندان میکذهن خواننده شده و لذت او را از یافتن معنی م

بررسی «)افتدمی دلیل ایهام موجود در کلمه به تأخیرب« بهمشبه»و « مشبه»شبه، با هارتباط وج

یهات مفصل مورد استفاده قرار شبه استخدام در تشب(. وجه88 صشبه در کلّیات شمس، وجه

 گردد.شبه محسوب میرین نوع وجهرد که عالوه بر نو بودن از هنریتگیمی

شبه استخدام در النساء موجب گشته تا وی نیز از وجهصل در دیوان زیبوجود تشبیهات مف

النساء گشته انگیزی اشعار زیبتشبیهات خود استفاده کند. کاربرد این صنعت سبب زیبایی و خیال

 عنوان مثال در بیت زیر:ز مهارت و قدرت تخیل او دارد، بو نشان ا

 لبان جز لب شیرین تنو نیسنت  شربت تشنه
 

 دهانننت ز ازل حننبّ نبننات آمننده اسننت ایننن  

 (09/0: دیوان)

کار رفته است، چرا که در هر مصراع یك تشبیه جداگانه وجود شبه استخدام بهر دو مصرع وجه در

شبه است که در وجه« شیرینی»باشند. در هر دو تشبیهه هر کدام دارای صنعت استخدام میدارد ک

سی و معنای حقیقی دارد و در ارتباط با لب به(، حمصراع نخست در ارتباط با شربت)مشبه

(، معنای مجازی لذت را دارد. در مصرع دوم شیرینی در ارتباط با دهان)مشبه(، عقلی شیرین)مشبه

و  به(، حسی و معنای حقیقی دارد.معنای سخنان شیرین، و در ارتباط با حبّ نبات)مشبه و مجازاً

 وید:در جایی دیگر میگ

 در دامنن صنحرا  چون سنبزة ننو خاسنته    
 

 نمننناییمو از شنننبنم احسنننان تنننو در نشنننو  

 (313/9: )دیوان

با سبزة نوخاسته به است، که در ارتباط « در نشو و نمابودن»شبه ندها، وجهبدر بیت فوق از ترکیب

معنی حسی طراوت و در حال رشد بودن است و در رابطه با مشبه مضمر )من( و با توجه به تشبیه 

ن به خاطر احسان و توجه ممدوح شبنم احسان، در معنای مجازی رشد و ارتقاء و گرامی بود ،بلیغ

 ،16/0،990/6، 08/0،  67/3، 20/8، 23/2، 03/9: )ر. ک. همان اشد. برای مشاهدة سایر مواردمیب

  (.و...309/1، 368/8 ، 013/0، 068/8، 908/3، 900/2

 تشبیه مجمل
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شبه و کند و مخاطب برای کشف رابطة ممیشبه خودداری در این نوع تشبیه شاعر از ذکر وجه

ین تالش ذهنی برای مخاطب حاصل شود و لذتی مضاعف از نتیجة ابه وادار به کوشش  میمشبه

شود، زیرا شعر او شبه پی برده میا کمی دقت به وجهالنساء، بشود. درتشبیهات مجمل زیبمی

شبه، شعرش را دچار پیچیدگی و یا حال زیبا است که حتی عدم حضور وجهو در عینبقدری روان 

 عنوان مثال در بیت زیر:کرده است. بابهام در فهمیدن و ایجاد پیوند در طرفین تشبیه، ن

 بیننا در چشننم مننن چننون دیننده جننا کننن

 
 

 تنننو مردمنننك را جنننا نباشننند   کنننه بنننی  

 (913/0: )همان

یت به معنی نور چشم و بینایی، اول بیت است؛ دیده، در این ببار معنایی و تشبیهی در مصرع 

شبه، ارزشمند بودن ابراین وجهعنوان مشبه)مضمر(، قرار گرفته است. بنبه و معشوق ببعنوان مشبه

مندترین دارائی یابد که نور چشم و معشوق جزو ارزشرا که مخاطب با اندکی تأمل در میباشد، چمی

شبه تخیّلی و زاویة تشبیه قریب، و ساختمان تشبیه مفرد به مفرد شود. وجههر شخصی محسوب می

، 069/0، 918/1، 928/3، 999/9، 83/99، 00/0: ها )ر. ک. هماناهدة سایر نمونهشاست. برای م

 و...(. 312/9، 369/96، 390/1

 اشکال تشبیه

 رد بررسی قرارل ظاهری مودر بحث اشکال تشبیه، که بحثی فرعی است، انواع تشبیه از لحاظ شک

ها، تعدد بهو این بررسی شامل مواردی از قبیل نظم و ترتیب قرار گرفتن مشبه و مشبه گیردمی

در اشعار  النساءباشد. زیببه میتشبیه، برتری مشبه بر مشبهآشکار بودن به، پنهان یا مشبه و مشبه

 :استفاده کرده است از تمامی اشکال مهم تشبیه تقریبا خود

 تشبیه جمع

 به وجود دارد و مخاطب با تعدد تصویر رو به رو است:برای یك مشبه، چند مشبه

 بنازم زلف خوبان را کنه بهنر سنایه افکنندن    
 

 گهی سنبل شود بر رو گهی بال همنا گنردد   

 (962/9: دیوان)

برای مشاهدة سایر بیه کرده است. بار به سنبل و بار دیگر به بال هما تشزلف خوبان را یک شاعر

 و...(.270/97، 390/1، 060/97، 08/0، 01/0)ر. ک. همان: هانمونه

 تشبیه مفروق

تصاویر  ند تصویر وجود دارد که این امر منجر به تنوعطور معمول دو یا چباز تشبیه، این شکل در 

 عنوان مثال در بیت زیر:گردد. بحاصل از تشبیه در ذهن می

 ای، چهره چو عنّاب چیستگرم غضب گر نه
 

 نیست گرت قصد ما، زلف چو قنالب چیسنت   

 (992/1)همان: 



 

 

 

 

 

 

 069/ النساء مخفی هندوستانیجایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب

و دو تصویر  ،به خود ذکر کرده است. چهره به عنّاب و زلف به قالب تشبیهشاعر هر مشبه را با مشبه

، 968/6، 933/8، 68/2. همان: )ر. کسایر . برای مشاهدة موارد از بیت فوق حاصل شده است

918/1 ،320/0.) 

 تشبیه تفضیل

این صنعت چنان باشد کی شاعر »تشبیه تفضیل از رشید وطواط چنین آمده است که:  در تعریف

به ترجیح و تفضیل شبهرا به چیزی مانند کند، باز از آن برگردد و مشبّه را بر م یچیز

ای نو کردن تشبیه است و در (. تشبیه تفضیل یکی از راهه87الشعر، السحر فی دقائقحدائق«)نهد

به در معنی تشبیه از مشبه مشبه را که باید»دهد زیراوعی هنجار شکنی رخ مینازدایی و نآن آش

(. 20صآیین سخن، «)به باالتر تصور کنندز مشبهبه وجهی قویتر نشان دهند و او را ا ،ر باشدضعیفت

النساء هم از این تشبیه زیب باشد.می بسیار شبیه دارای ارزش هنری و زیباشناسیاین شکل از ت

ة این روش در ای استفاده کرده است که نمونة اعمال شدبرای نو کردن تشبیهات مبتذل و کلیشه

 ردد: بیت زیر مشاهده میگ

 این چه خوی است که در هم شده بازار گالب
 

 زن مشك ختن استوین چه بوی است که برهم 

 (11/97: دیوان)

داند، ة اعتبار مشك ختن میزنند زنندة بازار گالب و بوی او را برهمشاعر عرق معشوق را بر هم 

 (. و ... 986/8، 20/0: وارد)ر. ک. دیوانمشاهدة سایر م برای

 تشبیه مضمر

در کالم خود طور ضمنی گوینده بظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم اما  ،تشبیهدر این شکل 

ازد و ارتباط را با دقت دنبال پردجو میوبیشتر به جستذهن مخاطب »ه است، وکار بردتشبیه ب

 در بیت زیر: (.999 ص :زادهمقدم و اشرف)معانی و بیان، علوی «کندمی

 باینند گذاشننت در خننم ینناران ذخیننرة عمننر 
 

 باشد که گردش چرخ فرصت دهد شما را 

 (00/8: همان)

شراب را برای ذخیره در همانطور که  شبیه کرده است.طور مضمر باقیماندة عمر را به شراب تشاعر ب

عمر را نیز همچون شراب باید در خم نگه داشت تا شاید چرخ فرصتی دهد و از  ،دارندخم نگه می

دیگر این  هایبرای مشاهدة نمونه آسیب و گزند و تمام شدن لحظات باقیماندة آن جلوگیری شود.

 و...(.30/0شکل از تشبیه)ر.ک. همان: 

 تشبیه مشروط

گردد و با اداتی از قبیل اگر یا ر گرو شرطی است که در بیت ذکر میتشبیه مشروط خلق تشبیه ددر 

 ید. :این شرط به وجود میا ،گر

 یابننند اگنننر ترشّنننح آب و هنننوای عشنننق      ام از خنناک بردمنندنشننو و نمننا چننو سننبزه
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 (066/97: همان) 

برای مشاهدة سایر است.  شروط به ترشّح آب و هوای عشق شده، متشبیه منِ شاعر به سبزه

 (.و ... 309/1، 368/8، 369/8، 380/91، 326/1 :همان موارد)ر. ک.

 ايستايی و پويايی تشبیه-9

شعر هر شاعری مبین نگاه و میزان تکاپوی ذهنی او در دنیای بیرون و درون وی است. برخی از 

رنگ حس و طبیعت  شاعران از محسوسات و دنیای طبیعت فاصله نمیگیرند و در واقع شعرشان

مگیری در آن ملموس طور چشزند، تحرک و پویایی بری که این دو مقوله در آن موج میدارد و شع

همراه دارد و جوش، رنگ و حرکت را با خود ب که محسوسات و طبیعت؛ زندگی، جنباست؛ برای این

ای دیگر از شاعران به امور انتزاعی و درونی و نیز زنده و جاری است. دسته ،و تصویر ارایه شده

یی تشبیهات موجود در شعر تشبیهات کوتاه و فشرده گرایش بیشتری دارند که این امر موجب ایستا

کنند اما نمیچه این شاعران نیز کامالً امور طبیعی و حسی را از شعر خود حذف شود. اگرآنان می

 یرد. ر در شعر آنان در حاشیه قرار میگصحضور این عنا

برای  محققانکه  اییویژگیهالنساء و با توجه به در بررسی انجام شده در تصاویر تشبیهی زیب

، (066 -087 صص)صورخیال در شعر فارسی،  دنکنی و ایستایی تصاویر شعری بیان میپویای

 گیرد به دلیل:و آرام قرار می النساء در گروه تصاویر ایستاتشبیهات زیب

ایستا، فراوانی  ای تصاویر تشبیهییکی از ویژگیهکاربرد فراوان تشبیهات فشرده: -الف

از تشبیهات فشرده و ترکیبات اضافی بیشتر در اشعارش النساء زیبباشد. تشبیهات فشرده می

مورد تشبیه  067تشبیه وجود دارد که از این میان  188استفاده کرده است. در مجموع دیوان وی 

ایستایی تصاویر  بیه گسترده است که این خود یکی از عوامل اصلیمورد تش 918تنها فشرده و 

 تشبیهی در اشعار اوست. 

فعلی و اسمی یکی دیگر از  ایفراوانی کاربرد ردیفهو اسمی:  های فعلیاستفاده از رديف-ب

این ویژگی که . ( 008ص )صورخیال در شعر فارسی،  باشدای تصاویر تشبیهی ایستا میویژگیه

شود. برای به کرّات مشاهده میالنساء در دیوان زیب ،رددجب کاهش تحرّک تصاویر تشبیهی میگمو

 (،016/غ093خواهد بود) (،07/غ68برنخاست)(، 66/غ62ت)صریخ ای فعلی:یفهنمونه رد

(، 072/غ982)صبوح  (،073/غ983): صبحاسمی . ردیفهای .( و..391/غ000)برآید

  ( و... .369/غ082)قفس  (،307/ غ081)آتش(، 387/غ068)زلف

تصویر و که تشبیه مرکب دارای تعدد از آنجاییاندک بودن تعداد تشبیهات مرکب و نو: -ج

گردد. رّک و پویایی تصویر ارائه شده میگونه تشبیه سبب تحایناشد، وجود میب وجه شبهدامنة وسیع 

همچنین نوآوری در خلق تصاویر تشبیهی که نشان دهندة تخیّل قوی و ذهن پویای شاعر است، 



 

 

 

 

 

 

 031/ النساء مخفی هندوستانیجایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب

و این خود باعث پویایی  ندتبدیل به تصویری نو میکه، تشبیه را از حالت ابتذال و کهنگی درآورد

مورد تشبیه مرکب  یك، تنها اءالنسزیب اشعار انبررسی انجام شده در دیو شود. درتشبیه می

ی از این مشاهده گردید. همچنین در زمینة ارائة تشبیهات نو و ابتکاری، نوآوری و خلّاقیّت چندان

 وی افزوده است. شعر خورد و این دو عامل بر ایستایی تشبیهات شاعر به چشم نمی

 گیرینتیجه

در وی  .باشدتشبیه می کاربرد )مخفی( لنساء هندوستانیازیبدیوان رین عناصر بالغی تمهماز یکی 

انواع  و عقلی به حسی تشبیه طرفین شرده داشته است و ازرا به تشبیه ف دیوان خود بیشترین توجه

طبیعت به، میان عناصر مشبه در. است اضافة تلمیحی استفاده کرده خصوصاً های تشبیهیاضافه

شرده دارند، تشبیه که بسامد کمتری نسبت به نوع ف در تشبیهات گستردة اونمود بیشتری دارد. 

از میان انواع اشکال تشبیه گسترده، تشبیه  است. وی قرار داشته بیشتر مورد توجهحسی به حسی 

او با استفاده از باشد. همچنین سایر اشکال زیباتر و درخشانتر میتفضیل و مضمر نسبت به 

. نوآوری و ابتکار اندک شاعر در شبه استخدام نیز بهره برده استتشبیهات مفصل فراوان از وجه

ات مرکب و کاربرد فراوان تشبیهات هانگشت شمار بودن تشبیتشبیهی و نیز  زمینة خلق تصاویر

تصاویر  شده است.ات وی هموجب ایستایی تشبیهای فعلی و اسمی و فراوانی کاربرد ردیففشرده 

ق نشانگر خالقیت و هنر وی در خلکه این امر  ساده و صمیمی استالنساء یهی در دیوان زیبتشب

بدین وسیله وی توانسته است از پیچیدگی و ابهام در واقع  اشد،تصاویر تشبیهی زیبا و روان میب

که  ، دوری کند و نبایددر عناصر خیال و سایر موارد شاعران سبك هندیشعر رایج میان  افراطی

بهم و تصاویر مرکب و متعدد و دور از حمل بر ناتوانی وی در کاربرد تشبیهات م ،گراییاین ساده

   .شود ذهن و اندیشه

 النساءانواع تشبیه در دیوان زیب -9

 گسترده فشرده نوع

 981 067 بسامد

 66/07 33/01 درصد

 

 النساءدیوان زیب به در تشبیهات فشردهن جدول بسامد عناصر مشبه0

 حیوان انسان رزم بزم زندگی و امور روزمره آن طبیعت عنوان

 02 80 86 61 989 387 بسامد

 98/3 82/6 39/99 70/1 86/91 78/26 درصد
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 طرفین تشبیه در تشبیهات فشرده -3

 عقلی به حسی حسی به حسی نوع

691 بسامد  828 

 09/09 08/08 درصد
              

 النساءجدول تشبیهات مفصل، مجمل، مؤکد و مرسل در دیوان زیبن  2

 مرسل مؤکد مفصل مجمل نوع

 972 61 998 67 بسامد

 80/80 82/32 81/81 3/37 درصد
 

 النساءدر دیوان زیب اشکال تشبیه -8

 تفضیل مضمر مشروط جمع مفروق نوع

 2 3 6 93 6 بسامد

 70/0 89/9 73/3 86/6 73/3 درصد

 

 و مآخذ منابع

(، به کوشش محمد روشن، 9380، پورنامداریان، تقی، )«نامهآفرینی در مرزباننگاهی به تصویر» -9

، تهران: بنیاد «دفتر نخست: بیست و پنج خطابه»هشتمین کنگرة تحقیقات ایرانی 

 .82 -900های ایران، صص فرهنگستان

(، به کوشش سیروس شمیسا، 9303رازی، شمس قیس، ) المعجم فی معاییر اشعار العجم،  -0

 تهران: فردوس. 

 ، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.2(، چ 9306البالغه، رجایی، محمد خلیل، )معالم -3

نامه پژوهش دو فصل(، 9382، رضایی جمکرانی، احمد، )«نقش تشبیه در دگرگونی سبکی» -2
 . 88-977ادبیات فارسی، دوره جدید، شماره پنجم، صص  زبان و

 (، ترجمة ابوالقاسم سری، تهران: سخن.9380ریپکا، یان، )تاریخ ادبیات ایران،  -8

 ، تهران: علمی.9(، چ 9389زرین کوب، عبدالحسین، ) نقاب،دروغ شعر بیشعر بی  -6

 بیروت: دارالکتب علمیه. (،9207العلوم، سکاکی، ابویعقوب یوسف بن محمد، )مفتاح  -0

 ، تهران: آگاه.8(، چ 9301ها، شفیعی کدکنی، محمد رضا، )شاعر آیینه -8

 ، تهران: آگاه.99(، چ 9386، )_______________صورخیال در شعر فارسی،   -1

 (، تهران: فردوس.9303، شمیسا، سیروس، )شناسیکلّیات سبك  -97



 

 

 

 

 

 

 030/ النساء مخفی هندوستانیجایگاه و تحلیل تشبیه در دیوان زیب

 از ویراست چهارم، تهران: میترا.  9چ (، 9317بیان، نننننننننننننننن، ) -99

 ، تهران: ققنوس.91(، چ 9300آیین سخن، صفا، ذبیح اهلل، ) -90

 ، تهران: سمت.0(، چ 9301معانی و بیان، علوی مقدم، محمد، اشرف زاده، رضا، )  -93

های پژوهش زبان(، 9387النساء، )، علیخان، زیب«النساء مخفی در پرتو کالمشحیات زیب» -92
 .933-928، صص 99، شماره خارجی

 ، تهران: سخن.9(، چ 9388فتوحی رود معجنی، محمود، ) نقد ادبی در سبك هندی،  -98

 ، تهران: سخن.0(، چ 9381بالغت تصویر، ننننننننننننننننننننننننننن، ) -96

(، 9382، نننننننننننننننننننننننننننن، )«تصویر رمانتیك، مبانی نظری، ماهیت و کارکرد» -90

 . 989-987، صص 97و  1، شماره ادبی هاینامة پژوهشفصل

 ، تهران: زریاب. 9(، ج 9308زن از کتیبه تا تاریخ، فرخ زاد، پوران، ) -98

 (، بیروت: دارالمعرفة.9188ق، )قیروانی، ابن رشی العمده فی محاسن الشعر و آدابه  -91

 ، تهران: زوّار.8چ (،9389بانو، )فیروزکوهی(، امیردویست و یك غزل صائب، کریمی)امیری -07

 (، تهران: مرکز.9368زیباشناسی سخن پارسی، کزازی، جالل الدین، ) -09

 ، تهران: نگاه.9(، چ 9389نننننننننننننننننن، ) سفر در مه  -00

 ، تهران: سخن.0، چ 0ج  ،(9317تا صورت، محبتی، مهدی، )از معنا   -03

تحقیق و بررسی مهیندخت صدیقیان و ، (9389النساء بیگم، )دیوان، مخفی هندوستانی، زیب -02 

 ، تهران: امیرکبیر.9ابوطالب میر عابدینی،      چ 

مجلة زبان و ادبیات (، 9386، مشهدی، محمد امیر، )«النساء مخفی از حافظتأثیرپذیری زیب» -08
 .903-980سال پنجم، صص دانشگاه سیستان و بلوچستان،  فارسی

 تهران: توس.، (9387یاد یار مهربان، مال احمد، میرزا، )  -06

 ، تهران: انتشارات کتاب مهناز.9(، چ 9303نامة هنر شاعری، میرصادقی، میمنت، )واژه  -00

(، به تصحیح عباس اقبال، تهران: 9360، رشید، )، وطواط السحر فی دقایق الشّعر حدائق -08

 سنائی و طهوری.

 ، قم: بالغت.8، چ 0(، ترجمه حسن عرفان، ج 9388جواهرالبالغه، هاشمی، احمد، ) -01

 مجله(، 9380نننننننننننننننننن و ماحوزی، امیرحسین، )«شبه در کلّیّات شمسبررسی وجه» -37

 .29-62، صص 986، شماره 81، دورة اه تهراندانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگ

 (، هنجار گفتار، تهران: مجلس.9390تقوی، نصراهلل، )  -39

 (، ترجمه جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران.9366جرجانی، عبدالقاهر، ) اسرارالبالغه  -30

(، 9277خطیب قزوینی، جالل الدین محمد بن عبدالرحمن، ) االیضاح فی علوم البالغه،  -33

 بیروت: منشورات دارالکتب اللبنانی.
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 ، تهران: سخن.9(، چ 9387، خلیلی جهانتیغ، مریم، )سیبِ باغِ جان  -32

 ، تهران: اساطیر.3(، چ 9362نگاهی به صائب، دشتی، علی، )  -38

 ، تهران: سروش.9چ (، 9300، )------------------ام ابری است،خانه -36


