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  چكيده

از آخـرين قصـيده سـرايان    . خواجه سلمان ساوجي اوايل قرن هشـتم در سـاوه تولـد يافـت    
  . شهرت وي مرهون غزليات نغز اوست. معروف پيش از صفوي محسوب ميشود

ـ وضـعيت ك : گويي به اين سئواالت اسـت  به دنبال پاسخ ،اين ضرورت  اين مقاله در پي ي و م
چگونه است؟ به دنبـال آن چگونـه   كيفي تشبيهات و استعارات و انواع آن در كليات سلمان 

هـاي خيـال وي را    گيـري تصـوير   هاي مختلف بكار توان وزن و ارزش و منابع الهام و حوزهمي
  تعيين و داوري كرد؟
ه از نـوع غيـر   مكني ةمكنيه از نوع تشخيص و استعار ةمصرحه، استعار ةبعد از تشبيه، استعار

  .دهندر خيال وي را تشكيل ميعناص ،تشخيص
تشبيهات و استعارات وي در مدح معشوق و ممدوح و توصيف زيبايي هاي طبيعـت، وصـف   

ل رسشاعر بيشتر به تشبيهات بليغ و م. اند مجالس بزم و در قلمرو عام غزل و تغزل بكار رفته
در شـعر سـلمان   . عر وي وجـود نـدارد  تشـبيه تفصـيلي در شـ   . ي گرايش داردو مفرد و حس

هـا   وجه شـبه . ي هستندي به حسآنها حس ةتشبيهات مركب بكار رفته و اغلب اجزاي سازند
مهـم   .بعد از آن اشتراك در نتايج است ،در تشبيهات مركب بيشتر اشتراك در شكل و رنگ

كـه   يباشدممبتني بر تلميح ترين خالقيت سبكي سلمان در هم تنيدن تشبيهات با تناسب 
  .در اين مقاله بصورت خاص بررسي شده

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
ملك الشعراء خواجه جمال الدين سلمان بن عالءالدين محمد ساوجى معـروف بـه  سـلمان    

سراى بزرگ قبل از  دوره بازگشـت   رين قصيدهساوجى از بزرگترين شعراى قرن هشتم و آخ
تـأثير و تـأثر سـلمان و    : رك (در اهميت شعر سلمان تأثيرگذاري فراوان او در شعر حافظ اسـت  . است

 ).حافظ، محمودرضا سازواري
پـدرش خواجـه عالءالـدين سـاوجى     . وى در خاندان نسبتاً معروفى به جهان آمده بـود «

سلمان در شهر ساوه در اوايل قرن هشتم و در حدود سال والدت . مردى اهل قلم بوده است
هجرى اتفاق افتاد و ظهورش در شعر و اشتهارش در اين فن، پس از كسـب مقـدمات    709

علوم و آموختن آداب ديوانى و علم سياق، در اواخر عهد ايلخانان و بـه هنگـام وزارت غيـاث    
ير ادب پرور را چنـد بـار سـتوده و    الدين محمد بوده است و سلمان در آغاز كار خود اين وز

تـاريخ  ( »در ستايش آن وزير دانش دوست اسـت » بدايع االسحار«قصيده مصنوع او موسوم به 

 .)1005ص  :3، ج صفا  ادبيات در ايران،

هدف اين مقاله بررسي و تحليل تشبيهات و استعارات به كـار رفتـه در كليـات سـلمان     
اين مقاله بـه روش سـندكاوي و كتـاب    . آنهاست ساوجي و نشان دادن وضعيت كمي و انواع

از . بيان شده است ،بندي و استنباط توصيف، طبقهة خواني انجام گرفته و مطالب آن به شيو
هاي مختلف، كليات سلمان ساوجي با مقدمه و تصـحيح مهـرداد اوسـتا انتخـاب      بين نسخه

غزليات، رباعيات، ترجيعـات  اين نسخه قريب به يازده هزار بيت دارد و شامل قصايد، . گرديد
. كليـات سـلمان سـاوجي ميباشـد    ة صـفح ة اعداد داخل پرانتز نشان دهند. و مثنويات است

بـه عنـوان   را ) 1377ارديبهشـت   24و  23(جهاني سلمان ساوجي ة مجموعه مقاالت كنگر
اي كه با ديد جزئي نگر،  در اين مجموعه مقاالت مقاله. ايم تحقيق پيش چشم داشتهة پيشين

  .موضوعي و همه جانبه به تشبيه و استعاره بپردازد، وجود ندارد
  

  تحليل مباحث تشبيه و انواع آن -1
   تشبيهات غيراضافى -1 -1
  تشبيهات مركب در قصايد -1-1-1

اند، بنابراين طرفين تشبيه هر  از اجزاء مختلف تشكيل شدهبِه  مشبهو  مشبهدر تشبيه مركب 
د و پيوند اجزاء مدنظر است، در كليات سلمان ساوجى جمعاً كدام يك هيئت تركيبى هستن

) 32(تشبيه مركـب مربـوط بـه قصـايد اسـت و      ) 107(تشبيه مركب وجود دارد كه ) 140(
 .تشبيه مركب در بخش غزليات، قطعات، رباعيات، ترجيعات، تركيبات و مثنويات جاى دارند

  :م نهفته در آنها به شرح زير استتشبيهات مركبى كه در قصايد آمده است با توضيح ايها
 پــى نــانغريــق نعمــت دنيــا دهــد جــان از

  

 )2(   ا ز شوق آب، مسكين جـان ـچو در دري
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جه شـبهى كـه از ايـن دو اسـتخراج     هر كدام يك هيئت تركيبى هستند، و بِه مشبهو  مشبه
وجـه  » فانى شدن و از بين رفتن به صـورت تـدريجى  «شود نيز يك هيئت تركيبى است؛ يم

 . شبه است
ود و اگر احياناً خـود شـاعر وجـه    يشركب بود، وجه شبه غالباً مركب مم بِه مشبههرگاه «

  .بايد آن را تأويل كرد نموده است،شبهى را به صورت مفرد ذكر 
ــ  ــايى بـــ  فرسودـدلـــــم در بنـــــد تنهـــ

  

 بهــــاران چــــو بلبــــل در قفــــس روز
  

است كه بايد آن را بسـط  » فرسودن«به ى و وجه شمركب حس ،بِه مشبهد عقلى و مقي مشبه
 .)109 ص :شميسابيان، ( »گيرى حالت تحسر و اندوه شديد در طى روزگاران حاصل از عدم بهره: داد

ود، هيئـت  يشـ مركـب اخـذ م   بِـه  مشبهاز  كهاست آن ترين وجه شبه  هنرى«: وجه شبه
ى تـابلو و تصـويرى   يعنـ  ؛زع از چند چيـز اسـت  نتحاصله از امور متعدد است و به اصطالح م

شود و فقط اذهان ورزيده و مأنوس بـه شـعر   مياست كه از مجموع جزئيات گوناگون حاصل 
قادر به لذت بردن از آنند و بدين لحاظ ممكن است ذهنى نسبت بـه ذهـن ديگـر جزئيـات     

  .)107 ص :شميسا بيان،( »بيشترى از تصوير را دريابد

 آثــار حســامت صــف اعــدا درد از هــم
  

 )5(شعاع قمر اوتـار كتـان را   چون تاب 
  

 .شودميآثار شمشير ممدوح شاعر كه سبب از هم گسيختگى صف دشمنان : مشبه  
 هيك تفكر قديمى است، پارگى كتان در اثر تابش نور ماه: بِه مشب . 
  . وجه شبه است» گسيختگى«در اين جا  

 قهر تو به يك ضربتشان بر كند از جاى
  

 )5(جر اَوراق رزان را  ـزان از شـون باد خـچ
  

تفـرق و  «آيـد و آن   بدسـت مـى   بِـه  مشـبه و  مشـبه وجه شبه در اين بيت نيز از اجـزاى  
  .است» پراكندگى

 بزه و آب روان بــدان مانــدـيال ســـخــ
  

  )6(كه خضر بر سر آب افكند مصلى را  

  .شودميحاصل  بِه مشبهو  مشبهست كه از اجزاى يوجه شبه» انگيز العاده و شگفت كار خارق«
 شادى اندر نام او مدغم چو در صهبا نشاط

  

 )8(انجم ضيا   چو در مرـاندر ذات او مض همت
  

» ادغام يك چيز در درون چيـز ديگـر  «: مصرع اول حاوى يك تشبيه مركب است، وجه شبه
» پنهان شدن صفت و حـالتى در درون يـك چيـز   «مصرع دوم نيز يك تشبيه مركب است، 

  . Ĥيدمياست كه از دو طرف تشبيه بدست وجه شبهى 
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 ... تشبيهات مركب در غزليات، قطعات و -2 -1-1

كار رفته در غزليات، قطعات، رباعيات، ترجيعات، تركيبـات و مثنويـات بـا    تشبيهات مركب ب
  :توضيح ايهام نهفته در آنها به شرح زير است
 تو در حجاب ز چشمم چو ماهى اندر ميغ

  

  )286(تـاهى اندر شسـم وـچ لفتز به منم اسير

، قرار گـرفتن  )مركب بِه مشبه(چو ماهى اندر ميغ ) مركب مشبه(م متو در حجاب ز چش 
 )وجه شبه(سفيدى در سياهى 

در قيـد  بـودن   ) مركب بِه مشبه(شست  چو ماهى اندر) مركب مشبه(منم اسير به زلفت 
  .)وجه شبه(
 نده مـ ـواد ديـ ـر سـ ـبت بـعل لـيال لـخ

  

314(ر است چو نقشى كه بر نگين باشد مصو( 
 

  .حك شدن چيزى بر روى چيز ديگر: وجه شبه
 ازو آنكه شد مهجور مسكينو دورم ازجانان

  

 )397(د دور ازوـجانش رفته باش كه تنى باشد چون
  

  .)جدا شدن يك چيز از چيز ديگر(جدا شدن دو چيز الزم و ملزوم : وجه شبه
  

 تشبيهات مركب  نتايج كلى -1-1-3

. تشـبيه مركـب وجـود دارد    140در كليات سلمان سـاوجى جمعـاً   همان طور كه گفته شد 
ى تشبيه مركب حس 94تعداد . ى هستندى به حسحس ،اغلب اجزاى سازنده تشبيهات مركب

تشبيه مركـب   2و ) 536و  83و  29(تشبيه مركب حسى به عقلى در صفحات  3ى، به حس
ى در سراسر مورد تشبيه مركب عقلى به حس 41و ) 215و  206(صفحات عقلى به عقلى در 

 . كليات سلمان به كار رفته است
وح شامل زمينى و فلكـى و  يرى طبيعت بكلّ ةتشبيهات مركب در دو حوز ةاجزاى سازند 

و حيوان و انسان شامل اعضا و اندام انسانى امـور  ) گلها و درختان(طبيعت زنده شامل نبات 
جان، عشق، عقل، دل، افكار و خاطر و همچنين مصنوعات انسان از : به انسان از قبيلمربوط 
  .ها، تيغ، تاج و دستبند و امثال اينساغر، كاسه: قبيل
  :ها نمونه 

ــ  ــب ت ــد دلكشــتـاى خــد دلفري ــر ق  و ب
  

 )11(  اچون ماه چارده شبه بـر خـط اسـتو   
  

  .)خط استوا(مينى و ز) ماه(روح فلكى يانسان و طبيعت ب: اجزاى سازنده
 

 يابدرو عروس تازهكه در خلوت، دامادى چو
  

)15(ناـل رعـگ وشـآغ در دمرـهباـص ادـب زدـخ
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  .)باد صبا و گل(جان و جاندار يانسان و طبيعت ب: اجزاى سازنده
 يان شـطـان در مـرخاهـنان و مـت اهىـم

  

 )16(  در آشنا عكس مه در آب و چو ماهى چو
 

  .طبيعت زنده و غير جاندار و انسان :اجزاى سازنده
ــر آب مــن پلــك كبــود نــرگس چشــم پ

  

 )23(  يلوفرى است كو نكنـد ميـل آفتـاب   ـن
 

  .اعضاى انسان و نبات: اجزاى سازنده
  

ــنــ قطــب گــردونركزِـمــرِـبات از بـ 
  

 )29(   صــايب روشــن افكــارِ چــو بــر خــاطرِ
 

   .دوم امور مربوط به انسان طبيعت بى روح، مصرع: مصرع اول: اجزاى سازنده  
ــهاب از ر ــفحخِشـ ــرخةصـ ــزانچـ  ريـ

  

29(   ســاكبنيلــوفر امطــارِ چــو بــر بــرگ( 
 

و باران از ) طبيعت جاندار(جان، مصرع دوم نبات  طبيعت بى: مصرع اول: اجزاى سازنده  
  . جان عناصر مربوط به طبيعت بى

 ؟با دانـى چيسـتـبز قـسيهـدل س ـةالل
  

و شفق،شام صورت162(  مريخ و زحـل  هيئت( 
  

 .طبيعت زنده و طبيعت غير جاندار: اجزاى سازنده
ــ ــنـنـــ ــتاده در آن انجمـــ  گارش ســـ

  

ــان چمــن   ــرو ســهى در مي ــو س  )492(   چ
 

 .)درخت سرو و چمن(انسان و طبيعت زنده : اجزاى سازنده 
 زانـريـ هدـاران شـبةطرـرزان ق ر برگـب

  

 )70(   تسـ انواق رعشّ ةست كه بر چهرياشك
 

و عنصر مربوط به طبيعت غير زنده ) برگ رزان(طبيعت زنده : مصرع اول: اجزاى سازنده  
  .انسان و امور مربوط به آن: قطرات باران، مصرع دوم

  
 ها  وجه شبه -1-1-4

ها در تشبيهات مركب بيشتر اشـتراك در شـكل و رنـگ و بعـد از آن اشـتراك در       وجه شبه
اى اسـت كـه از    يد، همانند نتيجـه يĤبدست م مشبهاى كه از اجزاى  يجهيعنى نت. نتايج است

  . ود و همچنين اشتراك در صفات و حاالتيشحاصل م بِه مشبهاجزاى 
  

  ساختار ظاهرى تشبيهات مركب -1-1-5
گونه است كه هـر مصـرع يـك هيئـت تركيبـى      ر ظاهرى تشبيهات مركب بيشتر بدينساختا

 . يعنى يك بيت، يك تشبيه مركب است ؛د آمده استاست كه از اجزاى مختلف پدي
  :ها نمونه 

 كرـهـا شـ  لكـشم من زده بـر پـ  ـبادام چ
  

ـ اى است ريخته جلوزينه  )24(  ابش از گـالب لّ
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  .مركب بِه مشبه: مركب، مصرع دوم مشبه: مصرع اول
و  همشـب در يك بيت دو تشبيه مركب وجود دارد، يعنى مصـرع اول شـامل   : گونه ديگر 
ههمركب و مصرع دوم نيز شاملِ  بِه مشبو  مشبهمركب بِه مشب . 
  :ها نمونه 

 لكـففروزان ز اهـم ونـچو،ـرق تـف رـاج بـت
  

  )32(سحاب ز درخشان برق چونتو، دردست تيغ
  .)مركب بِه مشبه(، چون ماه فروزان ز فلك )مركب مشبه(تاج بر فرق تو : مصرع اول
 .)مركب بِه مشبه(، چون برق درخشان ز سحاب )مركب مشبه(دست تو  تيغ در: مصرع دوم

 ناى است ملوسفينهشقايق، سـوا ز عكـه
  

 )120(رست مصويابهيكتزمين به شكل حدائق،
 .)مركب بِه مشبه(ن اى است ملو ، سفينه)مركب مشبه(هوا ز عكس شقايق : مصرع اول  

 .)مركب بِه مشبه(ر اى است مصو بهي، كت)مركب شبهم(زمين به شكل حدائق : مصرع دوم
   اشتراك در شكل و رنگ: وجه شبه 

  
   ساختمان تشبيهات مركب -1-1-6

يعني . ت انضمامي ديگري تشبيه ميشودئت انضمامي به يك هيئدر تشبيهات مركب يك هي
ه از چند چيز به وجود آمده و مشبهوجـه  . شـده اسـت   نيز از اجزاي مختلف تشكيل بِه  مشب

همنـد يـا    »بـر «ت تركيبي كه اجزاي آن يـا  ئشبه نيز حاصل اجزاي مختلف است و يك هي
دو يا سه يـا چهـار   بنابراين تشبيه مركب . هم »پيش و پس«همند يا  »گرد«همند يا  »در«

 . جزء خواهد داشت
نظـر  نبايد اجزاء را به صورت منفـرد و جـدا در    مركب نكته مهم اين است كه در تشبيه

شود، مقصود اصلى در تشبيه مركـب  يمعنى م بگيريم چرا كه در آن صورت تشبيه مركب بى
  . است بِه مشبهو  مشبهپيوند دو يا چند چيز در 

يا سه يا چهار جزء مركب  )مركب اسمي(تشبيهات مركب يا حاصل دو جزء است از اين نظر 
 . فعلي

به . ن ساوجى نيز قابل انطباق استتشبيهات مركب سلمااين تقسيم بندي ساختاري بر 
 :هاى زير بنگريد نمونه

 لكـروزان ز فـاه فـون مـو چـرق تـفرـاج بـت
  

 )32(  سحابدر دست تو،چون برق درخشان ز تيغ
  

 مشبه(تاج و فرق : ند ازدر مصراع اول اجزا عبارت): اسمىمركب (تشبيه مركب از دو جزء  
، بـرق  )مركـب  بِـه  مشـبه (تيغ و دست : ، در مصراع دوم)مركب بِه مشبه(، ماه و فلك )مركب

 .)مركب بِه مشبه(درخشان و سحاب 
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 الم متـينـت در كـ ـعانى درى اسـرا مـم
  

 )114(احجـار  نشسته چون زر و ياقوت در دلِ
  

 مشبه(در معانى و كالم : ند ازدر مصرع اول اجزاء عبارت): اسمىمركب (مركب دو جزئى 
  .)مركب بِه مشبه(زر و ياقوت و دل احجار : دوم ، در مصرع)مركب
 

  تشبيه مفرد به مركب -1-1-7
  :تشبيه مفرد به مركب يافت شد ششدر كليات سلمان ساوجى 

ــابى ــيد آفتـ ــد جمشـ ــب ديـ  در آن شـ
  

 )524(   و طــاووس خرامــان در خرابــى  ـچــ
 

 )مركب بِه مشبه(، چو طاووسى خرامان در خرابى )مفرد مشبه(استعاره از معشوق : آفتاب 
 )526(   چو ياقوتى نشسته در دل سنگ                  نگبگفتا اى چو شكر مانده در تَ

، چـو يـاقوتى   )مركـب اول  بِـه  مشـبه (، چو شكر مانده در تنـگ  )معشوق(محذوف  مشبه
 . آورده است بِه مشبهدو  مشبهشاعر براى يك ) مركب دوم هبِ مشبه(نشسته در دل سنگ 

ـــس ـــهدار ايـپـ ــــ ـــران چـ  اد وزانـو بـ
  

 )494(   كه خيزد بـه فصـل خـزان در رزان   
  

   .)مركب بِه  مشبه(ان ر رز، چو باد وزان كه خيزد به فصل خزان د)مفرد مشبه(سپهدار ايران 
 

  )منابع الهام(در قصايد و نمونه آنها » ها هبِ مشبه « ةمواد سازند -1-1-8
نسيب . ها با توجه به ميراث ادبي تشبيب بِه مشبهمواد سازنده از حيث ن ساوجى قصايد سلما

  در همان شاكله سنتي نگرشي به طبيعت و نگاهي بـه عـالم عشـق جـاي ميگيـرد و      ، قصايد
يعنى در مدح معشوق و ممدوح و توصيف زيبائيهاى طبيعت، مطابق سنت . بندي ميشود رده

 .ادبى و وصف مجالس بزم و از اين قبيل مسائل
وصيف طبيعت در قصايد سـلمان صـرفاً بـراى بـه تصويركشـيدن طبيعـت و از جـنس        ت

 ؛ممـدوح  درآمدى است براى ورود به مـدحِ  تصويرگرى منوچهرى نيست بلكه مقدمه و پيش
فنون وى در قصايد محدود به مدح و تغزل مكرر است كه فقط از نظر  ةانديش ةبنابراين حوز

تشبيه، استعاره، مجـاز  (او  فنون بيانيغالب . مايه و پيامقابل توجه است نه از نظر درون بياني
 .قصايد جاى دارند ةمدر مقد) و كنايه

اليـرى اسـت و بنـابر مناسـبات و     بيشـتر در مـدح خانـدان ج   «قصايد سـلمان سـاوجى   
ليكن امروز . استكرده يى پرورده شده كه در آن وقت آنها را بسيار جالب توجه ميمدهااپيش

كليـات سـلمان   مقدمـه  ( »البته آن تـأثير را نـدارد   ،ز وقايع درست مطلع نيستندبراى اشخاصى كه ا

 .)تصحيح مهرداد اوستا ساوجي،

راجع به تشبيب و تغزلهاى قصايد سلمان اين نكته را بايد همواره در نظـر داشـت كـه    « 
ى وقتى كـه  يرسد گويص به مديحه مغالباً ممدوح و معشوق مشتبه شده و تغزل قبل از تخلّ
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خـوبى  دارد و ايـن حالـت از اشـعار او ب    ند همان ممدوح را در نظـر يكل را شروع معر تغزّشا
Ĥيد كه خيلـى تصـريح كـرده    ير لحظه پس از چند شعر به خاطرش مكه هچنان ؛نمايان است

د ليكن باز در اشـعارش خـود بـه    يدهنموده و نظر عاشقانه را تعميم مناگاه عنان را منعطف 
ايـن اسـت كـه غالبـاً مجبـور بـه تجديـد مطلـع و         . گردنديق مخود ممدوح و معشوق منطب

 ).همان( »شوديگنجانيدن تغزل تازه در قصايد م

سلمان نه تنها در حضور سلطان اويس عنان اختيار از دست داده و تغزل و مديحه را با «
كرد بلكه نسبت به دلشاد و دندى خاتون دخترش نيز عمداً يا سهواً خود را بـه  يهم اشتباه م
شود به وصف موى و روى دلبر كه تـا  يمدح دلشاد يا دندى شروع م ةقصيد. زدياشتباهات م

كند مقصود وصف روى و موى و معاشقه با قـد و چهـره   يشخص خيال م ،به تخلص نرسيده
 .)همان( »كنديثبات مامراجعه به ديوان اين نكته را . ممدوح است

اى از  بندى آنها، در جدولى جداگانه نمونـه  ستهها پس از بيان د هبِ     مشبهبه دليل اهميت  
 .شوديها نيز نشان داده م هبِ    مشبه ةمواد سازند

 :ها در قصايد به سه دسته قابل تقسيم است هبِ    مشبه ةمواد سازند 
باران، صبح، ايام، كوه، آفتاب، ماه، ليـال، مسـاء، محـيط،    ): زمينى و فلكى(روح  طبيعت بى.1

حباب، آتش، برق، صبحدم، چرخ، بدر، چشمه، قمـر، شـب، قطـره، آب، صـبا،     سپهر، نجوم، 
  ...دريا، زحل، هالل، توامان، آسمان و

  :طبيعت زنده.2
شكوفه، غنچه، بادام، سرو، نـرگس، چنـار،   ): ها و گياهان گلها و درختان و شكوفه(نبات  .الف

نوبر، شاخ رزان، عبهر، انـار،  بهار، شمشاد، گياه، بنفشه، گل، شاخ بارور، بيد، نخل، سوسن، ص
  ...چنار، الله، باغ و

عنقا، سگ، بلبل، مار و موش، اژدهـا، نـيش   : شامل پرندگان و خزندگان طور عامحيوان ب .ب
 ...عقرب، سيمرغ، طوطى، كرم پيله، عقرب، ماران سياه، مار ضحاك، باز، مرغ، خفاش و

نون، خوبان ختا، سـودا، عيسـى، اشـك،    مج: و امور و حاالت انسانى) اعضا و اندام(انسان  .ج
موى شاهدان، زليخا، چشم عاشقان، زلف شاهدان، عقل، همت، حلم، ذكـا، مردمـك چشـم،    

 ...خضر، يوسف، انديشه، پيرزال، خال و
لؤلؤ، تنور، نيـزه، تيـغ، كعبـه، آسـيا،     : مصنوعات انسانى) جواهرات(اشياء زينتى و قيمتى  .3

ا، شمع، شمسه ايوان، خيمه، جام، دام، آينه، قدح، پل، مـوم،  نافه، شبه، در، سفينه، تاج، عص
صدف، چوگان، درع، قنديل، هاون، عنبر، كليد، عود، رسن، نعل، زر، شكر، سكه، تير، كمـان،  

  . ...لعل، نقره، كافور، طاس، كشتى، مى، صراحى جزع يمان و
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باعيات، تشبيهات غيراضافى در غزليات، قطعات، ر ةبررسى عناصر سازند -1-1-9
  ترجيعات، تركيبات و مثنويات

صورتهاى گوناگون خيال و نيـز  . تشبيه هسته اصلى و مركزى اغلب خيالهاى شاعرانه است«
انواع تشبيه، مايه گرفته از همان شباهتى است كه نيروى تخيل شاعر در ميان اشـيا كشـف   

 .)214ص: نامداريانرپو ،سفر در مه( »Ĥورديكند و در صور مختلف به بيان در ميم
در اين قسمت بدون احتساب تشبيهات مركب كه جداگانه مـورد بررسـى قـرار گرفتـه      

هاى تشـبيهات غيراضـافى در غزليـات، قطعـات، رباعيـات،       هبِ     مشبهو  مشبهاست، به بررسى 
 .پردازيميآنها م ةترجيحات، تركيبات و مثنويات از حيث مواد سازند

فى بيـان نشـده باشـد،    صورت تركيب اضاهى است كه بشبيه غيراضافى، تشبيمنظور از ت
. توان در دو صورت فشرده و گسترده خالصه كرديطوركلى از نظر صورت بيانى متشبيه را ب«

ـ     مشـبه و  مشبه(منظور از تشبيهات فشرده تشبيهاتى است كه با افزودن دو طرف تشبيه  ) هبِ
تشبيهى است كه به صورت تركيـب   تشبيه گسترده،. Ĥيديبه صورت يك تركيب اضافى در م

شـبه  ، وجه  بِه مشبه، مشبهاضافى بيان نشده باشد و ممكن است هر چهار ركن تشبيه يعنى 
: همان( »و ادات تشبيه ذكر شود و ممكن است وجه شبه يا ادات تشبيه و يا هر دو حذف شود

 .)214ص
. بسـيار غنـى اسـت   صورت فشرده شعر سلمان از نظر تشبيه چه بصورت گسترده و چه ب

تشبيه غيراضافى بدون احتساب تشبيهات مركب، فقـط در غزليـات، قطعـات،     426مجموعاً 
اين تشبيهات به جز » مشبه«مواد . رباعيات، ترجيعات، تركيبات و مثنويات به كار رفته است

چرا كه مضـامين   ؛، بقيه تماماً انسان و اعضاى انسان و صفات و حاالت انسانى استدمور 29
 .اين بخش از شعر شاعر صرفاً عاشقانه است

  :هايى كه غيرانسان است، نشان داده شده است مشبهدر جدول زير مواد 
 

  كلياتة صفح  وجه شبه بِهمشبه مشبه
  251  واقعي نبودن سراب دو كون

  259  گذر خيال چشم شاعر جويبار باغ
  307  درخشندگي رخ معشوق روز
  483  لغزندگي درياي سيماب زمين
  476  ناپايداري رباط جهان

  460  گوارايي شربت خاك درگاه معشوق
  510 )ياهيسگردي و(شكل چشم يار نرگس
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  484  سياهي موي بتان شب
  474  ثمردهي درخت عدل

  274  تاريكي زلف شب فراق
  275  ارزشمندي در ديدهةنوشت

  510  تناسب قامت يار سرو
  288  سوزندگي آتش باده

  
  :شونديها به سه دسته تقسيم م بِه مشبه ةسازندعناصر و مواد 

  .)زمينى و فلكى(روح  طبيعت بى .1
حيـوان بـه صـورت عـام شـامل       -ب ) گلهـا و درختـان  (نبات  -الف: طبيعت زنده شامل .2

  .و امور مربوط به انسان) اعضاء و اندام(انسان  -پرندگان و خزندگان ج 
  .عات انسانجواهرات و سنگهاى قيمتى، بناها و مصنو.3

ها با ذكر وجه شـبه و     بِه مشبهو  مشبه ةتوجه به اينكه در جدولى جداگانه مواد سازند با 
 :وريميĤهايى براى اين سه دسته م نمونه ايم، در اينجا آوردهرا صفحه كليات سلمان ساوجى 

راب، كوه، صبح، آب حيوان، آفتاب، خاك، شب يلـدا، سـ  ): زمينى و فلكى(روح  طبيعت بى.1
ماه، حباب، صبا، قطره، هالل، صباح، كوه الوند، ذره، آتش، دود، خورشيد، سايه، شام، سـحر،  

 . ...گنج، گَرد، شبنم، ابر نوبهارى، نسيم، دريا، بحر، انجم و
نرگس، سرو، گلبرگ، نى، سـرو، اللـه، بنفشـه،    ): گلها و درختان(نبات  .الف : طبيعت زنده.2

 . ...وفر، بيد، پسته وگل، صنوبر، سوسن، درخت، نيل
كبوتر، طاير قدس، ماهى، پروانه، بلبل، : حيوان به صورت عام شامل پرندگان و خزندگان .ب 

 . ...آهو، مار و
، زلـف، رخ،  )معشـوق (نـور چشـم، مـن    : و امور مربوط بـه انسـان  ) اعضاء و اندام(انسان  .ج 

 . ...بيمارى، اشك، موى، چشم، جان، عمر، مشاطه و
عـود، طومـار، شـربت، شـمع، آينـه،      : جواهرات، سنگهاى قيمتى، بناها و مصنوعات انسانى.3

سنان، قلم، در، محراب، سبو، قدح، چنگ، جرس، صراحى، چوگان، گوى، تيغ، مجمر، آسـيا،  
پرنيان، حلقه، زنجير، نقش نگين، كمند، جام، كمان، تير، شانه، چراغ، عقيق، پرگـار، رشـته،   

  . ...پياله، شمشير، قند، خنجر و جامه، ساغر، بربط،
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   هاى معشوق در غزلياتئيتشبيهات مربوط به توصيف زيبا -1-1-10
Ĥيـد،  يغزليـات در پـى م   ةبه عنوان نمونتشبيهات شاعر در زمينه توصيف زيبائيهاى معشوق 

  :شوديا آورده مه و سپس وجه شبه بِه مشبهو  مشبهابتدا 
 كلياتة صفح  وجه شبه بِهمشبه مشبه
  252  حيات بخشي آب حيوان دهان

  255  درخشندگي آفتاب )معشوق(تو 
  256  بلندي شب يلدا هر تار موي معشوق

  259  درخشندگي ماه روي
  268  شب زنده داري شمع چشم

  269  طراوت گلبرگ تن و اندام
  271  گزندگي سنان غمزه

  272  شكل شكل ماه نو خم ابرو
  282  تناسب اندام سرو قد

 
تشبيهات مربوط به توصيف زيبائيهاى معشـوق در غزليـات سـلمان سـاوجى در همـان      

گنجـد، شـاعر در ايـن زمينـه تشـبيه  جديـدى       ياى شعر فارسى م وب سنتى و كليشهچارچ
 .نساخته است

اى از عناصـر   درختـان و پـاره   ،گلهـا  ،بيشتر عناصر تشبيهات مربوط بـه وصـف معشـوق   
در . يمـه و مصـنوعات انسـانى و لـوازم زنـدگى اسـت      طبيعت و اندكى مربوط بـه احجـار كر  

تشبيهاتى كه سلمان براى اجزاى چشم معشوق آورده، از قبيل تشبيه ابرو به كمان، مژه بـه  
در همـه  . وجه شبه اشتراك در شكل اسـت ... تير، خم ابرو به شكل ماه نو و ابرو به محراب و

از قبيـل تشـبيه رخ بـه    . آشكار استتوجه به عنصر رنگ و نور  ،تشبيهاتى كه از رخ يار شده
وجه شبه رنگ است  ،و نيز تشبيهات مربوط به زلف... آينه، گل سورى، ماه، گل و خورشيد و

 .نيز يافت شد) لب به قند(در يك مورد طعم  ،اما در تشبيهات مربوط به لب عالوه بر رنگ
  

  تشبيهات اضافى  -1-2
با عنـوان شاخصـه    هاى تشبيهى اضافه تناسب مبتنى بر تلميح با درهم تنيدگي -1-2-1

  سبكي سلمان ساوجي
 28اضافه تشبيهى گره خورده با تناسب، وجود دارد كه  74در كليات سلمان ساوجى جمعاً 
 .اضافه تشبيهى از نوع غير تلميحى است 46اضافه تشبيهى از نوع تلميحى و 
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تناسـب ايـن اسـت كـه      خوردگى و پيوند تشبيه بليغ اضـافى بـا   مراد و مقصود ما از گره
»هتشبيه بليغ اضافى در عين حالى كه خود از يك سو جزئى از اركان تشبيه اسـت  »  بِه مشب

بـه عنـوان يكـى از    » بِـه  مشـبه «از سوى ديگر، بدون در نظر گرفتن تشبيه، اين جزء يعنـى  
نـى  يع. تناسب در درون بيت، مطرح است و پيوند ناگسستنى با تناسـب دارد  ةاجزاى سازند

گيرد كه به نوعى آن مجموعه بـا همـديگر ارتبـاط و تناسـب     ياى قرار م در دل يك مجموعه
بـا  )... بِـه  مشبه(توان گفت كه اين جزء يتناسب نيز قابل انكار نيست و نماين ارتباط و . دارند

سازند، رابطه و پيوندى ندارد؛ بلكه اين جـزء از  يممجموعه واژگانى كه در درون بيت تناسب 
تشبيه بليـغ اضـافى مطـرح اسـت و از طـرف ديگـر سـازنده        » بِه مشبه«طرف به عنوان يك 

 . تناسب است
اسبى است اضافه تشبيهى، سازنده تن» بِه مشبه«: نوع اول: خوردگى دو نوع است اين گره

 .كه مبتنى بر تلميح است
 . هاى تلميحى است اين نوع، خاصِ اضافه

توان به انواعى تقسيم كرد كه در كتـب سـنتى   يبه مفه تشبيهى را به لحاظ وجه شاضا«
 . مورد بحث قرار نگرفته است

تشبيه بليغ اضافى است كه در آن فهم وجه شبه در گرو آشنايى با  داسـتان  : اضافه تلميحى
ت كه در آن با توجه به  داستان يوسف عزَّ و اسطوره و به اصطالح، تلميحى است، مثل مصرِ

يا  ماهى نفس كه در آن . به مصر تشبيه شده است) عزيز مصر شد در مصر به عزت رسيد و(
بـه مـاهى   ) يونس در شكم ماهى بود(نفس به لحاظ اسير ساختن با توجه به داستان يونس 

  :تشبيه شده است
ــاه ــدان و چ ــذر از زن ــف بگ ــو يوس  همچ

ــ ــــده سـاى ش ــ ةشتـرگ ــ اهىِّـم  فسـن
  

ــ ـــت ـــا ش ـــوى در م ـــت پزّـصر ع  اهـادش
 )منطق الطير( نفس ديد بد خواهىِّ واهىــچند خ

 

هـاى تلميحـى تشـبيهات     بنيـاد اضـافه  . هاى تلميحى در متون ادبى ما بسيار است اضافه 
 . مبتنى بر تلميح است

: شميسـا بيـان،  ( »را نخواهيم فهميد -وجه شبه  -چه بسا ابياتى كه تا تلميح را ندانيم معنى آن 

 .)118 -117صص 

هاى تشبيهى است كه مبتنى بر تلميح نيست، در  ناسب با اضافهگره خوردگى ت: نوع دوم
اضافه تشبيهى به نحوى از انحا بـا واژه يـا واژه هـايى در بيـت ارتبـاط و      » بِه مشبه«اين نوع 

شـود، بـه قـول ابوريحـان     يت ادبى مها سبب لذّ اين ارتباط و تناسب ميان واژه. تناسب دارد
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كند و از آنچـه  يتناسبى وجود داشته باشد، ميل م ر آننفس آدمى به هر چيز كه د«: بيرونى
 .)106ص: شفيعي كدكنيموسيقي شعر، ( »نظام است روى گردان است و مشمئز بى

 
  :يوسف جان

 خواهى دلم در بند هجران داشتن به كىتا
  

 )395(دان داشتنـزن هـبرا زيزانـع انـج وسفـي
 

 .كننديحضرت يوسف را به ذهن تداعى م انهايى هستند كه داست يوسف، عزيز و زندان واژه
  .تناسب دارد» عزيز«و » زندان«در معناى اصلى خود با » يوسف«
 

بـه عنـوان    هاى تشبيهى غير تلميحى با اضافه» تناسب«در هم تنيدگي  -1-2-2
  شاخصه سبكي شعر سلمان

  : آتش سودا
 اى بسا كز آتش سوداى آن مشكين رسن

  

 )265( بر گذشتچن آبگون يچاپيچ من زينپ دود
  

به آتش تشبيه شده است، آتش در معنى حقيقى خود كـه در ايـن جـا مـدنظر     » سودا« 
 .است» آه«استعاره از » دود«. ايهام تناسب دارد» دود«نيست با 
  :شب فراق

 يستـدا نـل پيـو را روز وصـت راقـف بـش
  

 )266(نيست فرداشب اميد آنكه در شبى عجب
فراق تو چون شب است  .ب. شبى كه فراق تو به وقوع پيوست .الف :شبِ فراق ايهام دارد 

 .تناسب دارد» روز«در معنى حقيقى خود با » شب«
   

  هاى تشبيهى  منابع الهام اضافه -1-2-3
طبيعت بى  -الف . شونديدسته تقسيم م چهارهاى تشبيهى به طور كلى به  منابع الهام اضافه

حيـوان و  ...) گلها، درختان، بـاغ و (شامل نبات : زندهطبيعت -ب . شامل زمينى و فلكى: روح
بناهـا و  (مصـنوعات انسـانى    -ج ). اعضا و اندام و امور مربـوط بـه انسـان   (پرندگان و انسان 

  جواهرات و سنگهاى قيمتى -د). هاى مذهبى و غير مذهبى و اشياء ساختمان
ريـا، سـحاب، چـاه،    قـد ثريـا، د  شـب، سـنگ، ع  : طبيعت بى روح شامل زمينى و فلكى .الف 

، صباح، آتش، صـبح، كـان، كوچـه، گـردون،     )چشمه(، سيل، فرات، طور، سپهر، عين مهتاب
شام، آب، ابر، چشمه، نجوم، كوه، نسيم، آفتاب، هـالل، خورشـيد، طوفـان، سـراب، جويبـار،      

  . ... چرخ، محيط، گرد، بحر، نور، انجم، نيل، شعرا، بيابان، صرصر، آسمان، باد و
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گل، سرو، سپند، گلزار، سنبل، نخل، نـرگس،  ): گلها و درختان(زنده شامل نبات طبيعت  .ب
: پرنـدگان ... پيـل، آهـو، اسـب، مـار، بـراق و     : بادام، درخت، باغ، بهار، سدره، طوبى و حيوان

 ... .طاووس، مرغ، طوطى، زاغ، كركس، هما، عنقا، بلبل، بوم و
طفـال، شـاهد، عـروس، سـلطان، مخـدرات،      ا: و امور مربوط بـه انسـان  ) اعضا و اندام(انسان 

 . ... ه، دهان، زال، رستم ورّدهقان، دبير، زلف، روى، رخ، خال، ابرو، اشك، قامت، طُ
طشت، هاون، خاتم، منجنيق، شـمعدان، طـاس، شمشـير    ): بناها، ابزار(مصنوعات انسانى  .ج
آينـه، دام، قلعـه،   افسر، مهد، آسيا، سايبان، گنبد، جامه، بالش، شمع، طـوق، چتـر،   ) حسام(

رشته، قبا، ساغر، كشتى، تير، رايت، گوى، چوگان، جام، دفتر، خرگه، تيـغ، سـفره، پيـراهن،    
 ....  كاله، قصر، كعبه، كاخ، چراغ، محراب و

گوهر، سرمه، صدف، كيميـا، زمـرد، لؤلـؤ، در،    : جواهرات و سنگهاى قيمتى و اشياء زينتى .د
 . ... گنج و

 . كار رفته استتركيب تشبيهى ب بِه مشبهأجوج به عنوان گاهى ترك و يأجوج و م
  

  ها نمونه ذكر با  غيرحسى و  اجزاى سازنده تركيبات تشبيهى از نظر حسى -1-2-4
تركيـب اضـافى    873تركيب تشبيهى وجود دارد كه  1539در كليات سلمان ساوجى جمعاً 

رباعيات، ترجيعات، تركيبات تركيب تشبيهى در غزليات، قطعات،  666تشبيهى در قصايد و 
وجه شبه و ادات تشـبيه   در تركيبها تشبيهى، تشبيهات بدون«و مثنويات به كار رفته است 

روند و علماى بالغت اين نوع تشبيه را بليغ گويند كه نسبت به تشبيهات مفصل از يبه كار م
ـ  م رسايى بيشتر برخوردار است و عينيت و اين همانى بيشترى را در تجس بـه يـارى   همشـب ،

ه264ص: طالبيانصور خيال در شعر شاعران سبك خراساني، ( »كند ه القا مىبِ مشب(. 

 كلى اجزاى سازنده تركيبات تشبيهى كليات سلمان سـاوجى از نظـر حسـى و غيـر    بطور
 :شوديبه سه دسته تقسيم م) عقلى(حسى 

مفهومى انتزاعى يـا  ) ليهمضاف ا -( مشبهتشبيه اضافى وجود دارد كه در آنها » 891« .الف 
 .محسوس است) مضاف -( بِه  مشبهى نامحسوس است و طوركلّب

 .هر دو محسوس هستند بِه  مشبهو هم  مشبهتشبيه اضافى وجود دارد كه هم » 631« .ب 
 . عقلى استبِه  مشبهى و حس مشبهتشبيه اضافى وجود دارد كه » 17« .ج 

به صورت يك تركيب ) بِه مشبهو  مشبه(و طرف تشبيه تشبيهات فشرده كه با افزودن د 
آيد در كليات سلمان سـاوجى اغلـب قريـب بـه اتفـاق مـوارد، مضـاف در آن،         اضافى در مى

ههو مضاف اليه،  بِه  مشباست مشب .  
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  جدول تشبيهات
نوع 

تشبيه   مفروق  ملفوف  بليغ  لمفص  مجمل  مرسل  دكّؤم  تشبيه
  جمع

  40  51  9  1814  503  2045  662  1886  تعداد

 

نوع 
به  مفرد  دمقي تشبيه

  مفرد
مفرد به 
  مركب

مركب به 
  مركب

حسي
به 

 حسي

عقلي به 
  حسي

حسي به 
  عقلي

عقلي 
به 

  عقلي
  4  39  985  1811  140  6  2693  15  تعداد

 
 2839:بيهاتجمع تش

  
  و انواع آن  استعاره مباحث تحليل -2
   آن بكارگيرى مختلف هاى حوزه و مصرّحه هاى استعاره -2-1
 مختلف هاى حوزه در كه دارد وجود مصرحه استعاره) 758( جمعاً ساوجى سلمان كليات در
   .است رفته كارب

   طبيعت تصوير و توصيف -2-1-1
  :است دسته دو شامل طبيعت تصويرگرى و توصيف حوزه استعارات

 بـرف،  ران،بـا  شـبنم،  خورشـيد،  نـور  خورشـيد، : شامل فلكى و زمينى روح بى طبيعت . الف
  ...  و دجله ،آب روز، و شب دنيا، ستارگان، آسمان، باد، ماه، زمين،

   ... و گياهان ،ها شكوفه ،گلها: شامل زنده طبيعت . ب
  :شبنم قطرات از استعاره: الال لؤلؤ
   ها شكوفه و گلها: پيروزه و لعل

 پيـروزهولعـلظرفكهسار كمر بر نشاند
  

 )15(الال  لـؤ لؤشـبنم اللـه  تاج بهآويزددر
  

  :باران قطرات: زر
 )22(صبا دم هر دم بـه افروزد بر راگـل آتـش سحابشبهرزربهبيارايد را نرگس تاج

  

  قصايد در معشوق و ممدوح براى رفته بكار حهمصرّ استعارات -2-1-2
 و آن هـاى زيبائي و طبيعـت  توصـيف  بـه  قصـايد  مقدمـه  در ساوجى سلمان اينكه به توجه با

 ممـدوح  و معشـوق  بـه  مربوط استعارات است، پرداخته ممدوح و معشوق وصف به ينهمچن
 ايـن  سـلمان  قصـايد  تغزلهاى و تشبيت به راجع«. است آمده) مقدمه( قسمت اين در بيشتر
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كليـات سـلمان   ( »گـردد يم مشـتبه  غالبـاً  ممدوح و معشوق كه داشت نظر در همواره بايد را نكته

 معشـوق  هـم  و اسـت  ممـدوح  شـامل  هـم  حهمصرّ استعارات بنابراين .)ساوجي، تصحيح مهرداد اوسـتا 
 ممـدوح  مـدح  بـه  بعد و كننديم معشوق وصف قصايد ابتداى در شعرا كه است اين معمول«
 مديحـه  بـه  تخلـص  از تغـزل  و شـده  مشتبه معشوق و ممدوح غالباً سلمان براى پردازند،يم
شناسـي،    كليـات سـبك  ( »دارد نظـر  در را ممـدوح  همان ،كنديم شروع را تغزل وقتى گويى رسدمي

 و انـد  تنيـده  هـم  در غالباً ممدوح و معشوق به مربوط استعارات خاطر همين به .)202ص :شميسا
 بـه  مربوط يك كدام و است ممدوح مخصوص استعاره كدام كه كرد مشخص دقيقاً توان نمى

  .است تناسب ايهام همراه ديگر هاى حوزه مانند حوزه اين در كه استعاراتى. معشوق
  :اويس سلطان: مه

  )22(  آرا خورشيدجهان است بسته توأمان كمرچون سعدش طالعپـيش كه طالعافق از گشت مهى
  اشعار ساير در معشوق ةويژ حهمصرّ استعارات -2-1-3

 و تركيبـات  ترجيعـات،  رباعيـات،  قطعـات،  غزليـات،  در كـه  معشوق ةويژ حهمصرّ استعارات
 كـه  اسـت  فارسـى  ادب رايـج  و مشـهور  و معمول استعارات همان ت،اس رفته كارب مثنويات
 اسـتعاره )758( مجمـوع  از. انـد  بـرده  كار به خويش اشعار در ساوجى سلمان از قبل شاعران

  .است معشوق ويژه استعاره )142( حه،مصرّ
   تغزل و غزل عام قلمرو استعارات -2-1-4

 هـاى  اسـتعاره  همـان  ،اسـت  گرفته كار هب تغزل و غزل قلمرو در كه اى حهمصرّ هاى استعاره
 بكـار  ادبـى  سـنت  صـورت  بـه  او همعصران و وى از پيش شاعران كه است رايجى و معمول

 از  استعاره الله چشم، براى نرگس محبوب، و قد براى سرو چون معمولى استعارات. اند برده
 همـان  از نهـا اي امثـال  و لـب  بـراى  لعـل  و روى براى ماه اشك براى خونين آب و آب گونه،
 كارب... و فرخى دقيقى، رودكى، چون شاعرانى شعر در و است شده شروع فارسى شعر ابتداى
 بـه  اينكـه  تـا  داده ادامـه  خـود  حيات به ادبى سنت يك صورت به بعدها واست  شده گرفته

 شـاعران  شـعر  در اسـتعارات  گونـه  ايـن  تفصيل. است رسيده ساوجى سلمان چون شاعرانى
   .است آمده خراسانى سبك خيال صوردر كتاب  مفصل وربط خراسانى سبك

   حهمصرّ هاى استعاره بودن بعيد و قريب -2-1-5
 آنهـا  بكـارگيرى  ةسابق و هستند) اصليه( اسم در استعاره ساوجى، سلمان حهمصرّ استعارات

 حه،مصـرّ  استعارات ةحوز در مثال بطور. دارد وجود ساوجى سلمان از پيش شاعران شعر در
 سـلمان  حهمصـرّ  اسـتعارات  و خراسـانى  سـبك  شاعران حهمصرّ استعارات ةمقايس با نواميت

 نشـان  »خراسـانى  سـبك  شاعران شعر در خيال صور« كتاب براساس را آنها ةسابق ساوجى،
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 بـر  مبتنـى  آنهـا  سـاخت  ژرف كـه  چرا قريبند نوع از ساوجى سلمان حهمصرّ استعارات. داد
 تـالش  به نياز آنها شبه وجه يا جامع فهم براى است ىتكرار و كهنه و ساده بسيار تشبيهات

 نقـش  ذهـن  در آن تشـبيهى  ساخت ژرف استعاره، واژه ديدن محض به نيست زيادى ذهنى
 چهـره، : مـاه  دهـان، : پسـته  چشـم،  از اسـتعاره  بادام: نماييد توجه زير هاى نمونه به .نددميب

 زلـف، : بنفشـه  لـب، : يـاقوت  اشـك، : گوهر چهره،: گل لب،: لعل چشم،: نرگس چهره،: سمن
 رخ،: آفتـاب  زلـف، : شـب  سـفيد،  مـوى : بـرف  معشـوق،  يا معشوق قد: سرو چهره،: خورشيد
 زلف: رنجير معشوق، لب موى: سبزه خط لب،: عنّاب نگاه،: خدنگ زلف،: سنبل زلف،: چوگان
 كرشـ  چهـره، : قمر اشك،: در زلف،: كمند شراب،: آتشين لعل عشق،:  باغ نگاه،: تير معشوق،
  .لب از استعاره

  
   همكني استعاره -2-2
   نمونه ذكر با) استعارى ةاضاف( تشخيص نوع از همكني استعاره -2-2-1

 كـه  فشـرده  صـورت  به تشخيص اما است، اسنادى صورت به اغلب سلمان شعر در تشخيص
 تركيبهـاى  ايـن  سـوى  يـك  چـون . دارد وجود او شعر در نيز است، اضافى تركيبهاى حاصل
  .وريمميĤ »تشخيص« شمار در را آنها شودمي مربوط انسان با نوعى به اضافى
  :كرد تقسيم دسته دو به توانمي را تشخيص نوع از همكني هاى استعاره اين 
 كلـى  طـور  به يا انتزاعى مفهوم يك به انسان، به مربوط صفات يا اعضاء از يكى افزودن -الف

 جـان  و دل پـاى  ،)49( اميـد  پشت ،)81( عدل غيرت ،)4( سارهك فرق: مانند غيرمحسوس
  ....و) 54( نصرت روى ،)47( عصيان گردن ،)46(

 138 ميـان  اين از كه است رفته كار به تشخيص نوع از همكني استعاره 390 سلمان شعر در
 بـه  مربوط ويژگيهاى و صفات يا اعضاء از يكى يعنى است، اول نوع به مربوط استعارى اضافه
  .است شده افزوده غيرمحسوس طوركلى به يا نتزاعىا مفهوم يك به انسان

 شـامل  طبيعـى  محسـوس  ء شى يك به انسان به مربوط صفات يا اعضاء از يكى افزودن -ب
 مصـنوعات  نيـز  و هـا  شـكوفه  و گلهـا  شـامل  زنـده  طبيعت و زمينى و فلكى جان بى طبيعت
 ،)7( گـل  رخسـار  ،)4( صبا دست ،)4( الله رخ ،)3( خاك بدن ،)1( خار دامن: مانند. انسانى
 ،)189( دريـا  چشـم  ،)200( نـى  دل ،)17( خورشيد رخ ،)17( فلك چشم ،)11( هوا  روى
  ...و) 262( صراحى گردن ،)359( سگنر ديده ،)448( ساغر خون ،)167( هوا  نبض
  :فراق خانمان :اول نوع هاى نمونه

 فــــراقزمــــانآيــــدكــــه شــــبانگه
  

ـــاداكــه  )497(  فــراقخانمــان ســيه ب
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  :باده رخ
ـــاده رخ آب از ـــاددمب ـــبابـ ـــيزصـ  ن
  

 )4( را دخـان  ونـار سيه خاك بربنشاند
 

  )استعارى اضافه( نمونه ذكر با غيرتشخيص نوع از همكني استعاره -2-2-2
 ويژگيهـاى  و صـفات  يـا  اجـزاء  از يكـى  آن بـر  عـالوه  شود،يم ذكر مشبه همكني استعاره در

هيم كالم در نيز هبِ مشبĤجزء اين. يد هاستعاره در آن ويژگى يا هبِ مشب اضـافى،  نـوع  از همكني 
 را آن ،نباشـد  انسـان  بـه  مربوط    بِه مشبه ويژگى يا جزء اين اگر حال. رددميگ اضافه مشبه به

  .ناميممي غيرتشخيص نوع از همكني ةاستعار
  :است گونه دو تشخيص غير نوع از) استعارى اضافه( همكني استعاره ساوجى سلمان اشعار در
  .)197ص :شميسابيان،(»است مدارانه استعاره،جانور اصطالح به و« است حيوان محذوف هبِ مشبه.الف

  . فلك فتراك عزم، ركاب دولت، فتراك فلك، ران: مانند 
  .رحمت ساحل كرم، موج وحدت، اميد،شاخ شاخ:مانند. روحست ذى غير محذوف به مشبه.ب

 مرسـوم  چنـدان  فارسـى  كهن زبان در - روح ذى غير محذوف هبِ مشبه يعنى - نوع اين«
 تشـبيه  دريـايى  بـه  غـم ( غم ژرفناى: شوديم ديده آن استفاده به گرايشى امروزه ولى نبوده
  .)202: همان( »اندوه عمق ،)است آن مالئمات از ژرفنا كه شده

 هـاى  اسـتعاره . دشـ  يافت غيرتشخيص نوع از استعارى اضافه 54 ساوجى سلمان شعر در
كرم موج ،)12( اميد شاخ ،)9( رأى سايه ،)1( وحدت شاخ: مانند غيرتشخيص نوع از همكني 

  .)27( دل موج ،)26( آفتاب ركاب ،)26( رحمت ساحل ،)24( چشم آفاق ،)17(
  
     نتيجه

 :هم نتايج زير بدست آمديبر روسلمان ساوجى، تشبيهات و استعاراتپس از بررسى و تحليل 
سلمان از نظر تشبيه چه به صورت گسترده و چه به صـورت فشـرده، بسـيار غنـى      شعر

استعاره مصرّحه، استعاره مكنيه از نوع تشخيص و استعاره مكنيه از نوع  ،بعد از تشبيه. است
 .دهنديعناصر خيال وى را تشكيل م غيرتشخيص

صف مجـالس  هاى طبيعت و وئيدح معشوق و ممدوح و توصيف زيباتشبيهات شاعر در م
شاعر بيشتر بـه تشـبيهات بليـغ و مرسـل و مفـرد و حسـى       . بزم و از اين قبيل مسائل است

از ادات معمـول و رايـج    ،در تشبيهات .گرايش دارد، تشبيه تفصيلى در شعر وى وجود ندارد
جان شامل زمينى و فلكى و طبيعت زنده شامل  طبيعت بى. ادب فارسى، استفاده كرده است
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 ةپرندگان و حيوانات و نيز انسان و امور انسـانى و مصـنوعات، اجـزاى سـازند     گلها، درختان،
 .هستندوي تشبيهات 

ـ   ةسـازند  اجـزاىِ  در شعر سلمان تشبيه مركب نيز وجود دارد كه اغلـبِ   ى بـه  آنهـا حس
ها در تشبيهات مركب بيشتر اشتراك در شكل و رنگ و بعـد از آن،   وجه شبه. ى هستندحس

اى  Ĥيـد، ماننـد نتيجـه   يبدسـت م  مشبهاى كه از اجزاى  است، يعنى نتيجهاشتراك در نتايج 
ايهامهـاى نهفتـه در تشـبيهات مركـب، تصـاوير      . شـود يه حاصل مبِ مشبهاست كه از اجزاى 
تشـبيه مفـرد بـه    . تر، كرده اسـت ذابتر و ج انگيزتر و از نظر هنرى، پيچيده تشبيهى را خيال

مبتنى بر تلميح است كـه ايـن   » تناسب« ،ز تشبيهاتدر تعدادى ا. مركب بسيار اندك است
و از جمله شاخصه مهم سبكي شعر  نوى ابيات وى را افزايش دادهموسيقى مع ،بديعى شگرد

 .سلمان ساوجي است
هاى مختلفى چون توصيف و تصوير طبيعت، مدح ممدوح،  هاى مصرّحه در حوزه استعاره

استعارات مصرّحه، استعاره . اند به كار رفته وصف معشوق و خالصه در قلمرو عام غزل و تغزل
هستند و از نوع قريبند، چرا كه ژرف ساخت آنها مبتنى بر تشبيهات ساده و ) اصليه(در اسم 

 .گيرديامع يا وجه شبه به آسانى صورت مفهم ج. روشن است
ف ه محذوبِ مشبهگاهى : مكنيه از نوع غيرتشخيص در شعر سلمان دو گونه است ةاستعار

ـ  مشـبه گاهى  ران فلك و فتراك دولت،: حيوان است، مانند روح اسـت،   ه محـذوف غيـر ذى  بِ
ه از    ها نسبت به اسـتعاره  تعداد اين نوع استعاره. موج كرم و ساحل رحمت: مانند هـاى مكنيـ

 .نوع تشخيص بسيار كمتر است
مفهـوم  در استعارات مكنيه از نوع تشخيص، اعضا يا صفات مربـوط بـه انسـان بـه يـك      

ء محسوس طبيعـى افـزوده شـده     انتزاعى يا به طور كلى به يك غيرمحسوس و نيز يك شى
كـه بازمانـده يـك سـنّت ادبـى اسـت، در اسـتعارات و        » عنصر تـرك و سـپاهگيرى  «. است

  .تشبيهات شاعر راه يافته است
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