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 چکیده

در حد معمول بکار برده است. خود سالست شعر و تفهیم افکار  ايبررا  شهریار، صور خیال
ه درارتباط بر قرار کاز طریق تشبیه بین عناصر موجود در جهان هستی ش، بتکاراو به نیروي ا

توجّه به عناصر حَسی، بویژه طبیعت، بعد از بیان اوصاف انسانی ظریفی آفریده است لذا  نکات
تشبیهات شهریار است. بخش عظیمی از اوصاف انسانی شعر  در قالب مشبّه، بیشترین مضامین

حکایات عاشقانه اي که دیگر شاعران راوي آن شهریار نیز، ناشی از درونمایۀ عاشقانۀ اوست 
عواطف او حاصل زندگی خاص و تجربه هستند شهریار آن را تجربه نموده لذا تصاویر، افکار و 

وجه به کثرت اشعار، تنوع مضامین و قالبهاي شعري با تهاي ویژة اوست و از انتحال بري است. 
از شهریار، گاه تصویرهاي شعري، اندیشه هاي مختلف شاعر را براي خوانندگان نشان میدهد. 

  شعري دارد.بیشترین بسامد و بلیغ اضافی انواع تشبیه، تشبیه مفرد به مفرد میان 
از لحاظ شکلهاي هشتگانۀ  این پژوهش، به شیوة تحلیلی ـ توصیفی، انواع تشبیهات را

تشبیه، محتوا (خیالی و وهمی)، ارکان، مرکب و مفرد، طرفین تشبیه (حسّی و عقلی) و 
است و تحلیل آماري و علمی از هر  درونمایه در تمامی دیوان شهریار مورد بررسی قرار داده

 یین گردد.تب شهریاری شعر سمعیارهاي اساسی زیباشناتا  یک از تشبیهات ارائه خواهد نمود
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 شهریار، صور خیال، تشبیه و تحلیل آماري.کلمات کلیدي: 
 مقدمه -1

 محله بازارچۀ میرزا نصراهللاش، در ه.1283در سال  بهجت خشگنابی،محمدحسین سید
 1300. در سال پاي به عرصۀ هستس نهاد» کنار رودخانه« معروف به چاي قیراغی ،تبریز

پرداخت سپس به مدرسۀ طب راه یافت امّا تحصیل  به دارالفنوندر مدرسه و  به تهران آمد
شهریار در  )174گزیدگان خاك، (با خلوت سرانجام به سراغ او آمد.عشقی ناشناخته و بی

سالهاي آخر دوران تحصیل در رشتۀ پزشکی به دام عشق نافرجامی گرفتار آمد و این 
ور ساخت و تحوالت رون و سوز و التهاب شاعر را شعلهناکامی موهبتی بود الهی، که آتش د

اي کشانید تا جاییکه از بند عالیق رست و در سلک درونی او را به اوج معنوي ویژه
) این 8هایش رنگ و بوي دیگري یافت. (مقدمه دیوان شهریار، صاحبدالن درآمد و سروده

بهترین قالب براي پوشش این  بود. 1ي آپولوعشق در شکوفایی قریحۀ شاعر به حقیقت الهه
اند آزمایی کردهاکثر شاعرانی که در قالبهاي مختلف طبعغلیان جز غزل نیست ــ البته 

اي که ــ شهریار نیز این امر را به خوبی شناخت به گونه اندبیشتر با غزل انس گرفته
البته شد. » خداوند غزل«، 2غزل  547بیشترین قسمت دیوان او غزل است و با سرودن 

شهریار در سرودن انواع شعر سنتی فارسی از قصیده و مثنوي تا غزل و قطعه و رباعی «
 )170(چون سبوي تشنه، » مهارت داشت.

شهریار چون سایر شاعران، براي اینکه بتواند حاصل افکار و عواطف خود را آشکار کند، 
 از نیروي تصویر بهرهسعی کرده بین احساسات خویش و جهان مادي ارتباط برقرار کند لذا 

تصویر در شعر، بیانی است که به صورت «هاي خود را براي دیگران ابراز کند. برده تا یافته
تصویر ). 105، حکایت شعر» (ذهنی حاصل از دریافتهاي حسّی شاعر زندگی میبخشد.

یکی از عوامل مهم در شناخت شخصیَت روحی و روانی شاعر است. چرا که شعر حاصل 
 ) 21اعر است و از ارادة شاعر ناشی نمیگردد. (صورخیال در شعر فارسی، تجربۀ ش

صور خیال (تصویر) داراي مصادیقی است که مربوط به علم بیان است و آن عبارت از: 
است. در میان صور خیال، تشبیه داراي بیشترین مصادیق  مجاز و کنایه ،استعاره، تشبیه

تشبیه، پرکاربردترین صور بیانی اند لذا نام برده نوع تشبیه 135است تا جایی که برخی تا 

                                                            
۱-  Apolloن قدیم است.؛ خدای شعر و موسیقی در نزد یونانیا 
قطعھ، شعرھاِی مناسبتي پارسی در  ۱٥۰مثنوي،  ۲٥قصیده،  ۱۰۰غزل،  ٥٤۷شعرھايِ فارسي شھریار:  -۲

 شعر؛ ۳۹شعر، اشعاری برايِ انقالِب اسالمي ایران  ۱۲۳قالبھايِ گوناگون 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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» نمایی است.بهترین ابزار براي بیان محاکات و تقلید از طبیعت و حقیقت«است. تشبیه 
 ). 89(همان: 

کند و در شعر وي نیز چون تلف در شعر شهریار، ظهور پیدا میتشبیه به شکلهاي مخ
 )176شناسی قصاید شهریار، بکاغلب شاعران، از شاخصترین عناصر شعري است. (س

 پیشینۀ پژوهش -2
شده  اسفندماه در تاریخ فرهنگ آذربایجان، روز شهریار  نامیده 16رغم اینکه روز علی

 روز شعر و ادب پارسیکه روز  وفات اوست به نام  1شهریور 27) و 8(مقدمه دیوان شهریار، 
ترین کارهایی ار اندك است. برجستهشعر شهری کارهاي پژوهشی انجام شده دربارهاست امّا 

آید، کتابهایی در قالب شرح به چشم می بهجت خشگنابیمحمدحسین سیدي که درباره
توان؛ دیوان شهریار ل و آثار اوست؛ که از آن جمله میحال و تحقیق دربارة افکار، احوا

 گزیدگان خاك)، با خلوت1376)، چون سبوي تشنه تألیف محمدجعفر یاحقی (1391(
اي از تاریخ ادبیات معاصر ایران) عباس مهیار، مرغ بهشتی، زندگی و شعر (گوشه

) و کتابهایی که به شهریار 1386سیدمحمدحسین بهجت تبریزي از مریم مشّرف (
اند، نام برد. دستۀ دوّم کارهاي پژوهشی پیرامون شهریار، مقاالتی است چشمی داشتهگوشه

دربارة علوم بالغی، سبک شعر شهریار و ...  نوشته  که در مجالت مختلف علمی ـ پژوهشی
حمیرا زمردي، امید مجد و نسرین » شناسی قصاید شهریارسبک«است؛ مانند: شده

بررسی  ،السالمخطاب استداللی اشعار شیعی در رثاي امام حسین علیه«)، 1396سیدزاده (
و  نژادفرهاد محمدي» تطبیقی ابعاد حماسی و عاطفی اشعار عاشورایی شهریار و بحرالعلوم

هاي فکري در اشعار تطبیقی بنمایه بررسی و مقایسه«)، 1396(نژادپاشاکی محمدياحمد 
 ،لیال سلیمانزاده» محمدحسین و رابرت لی فراست با تأکید بر الهیات، فلسفه، عشق

بررسی و تحلیل ساختار و محتواي قصاید « )،1394( کیان پیشکار و  محمدرضا شادمنان
 غزل در جناس«)، 1394پورسینی ( خاکپور و خدیجه محمد پور،مهدي محمد» شهریار
تشبیه مضمر در شعر «، )1392( نیاسعیدي بخش و احسانتاج اسماعیل» شهریار

اي آن (با تأکید برآثار بهار، شهریار، رهی، سایه و امیري گراي معاصر، انواع و کارکردهسنت
شناسی غزلهاي استاد زیبایی«)، 1392محمدي (ابراهیم اقبالی و جعفر علی» )فیروزکوهی

خانه « )،1392( عطااهللا کوپال» شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعري او

                                                            
 حیات گـفت. خورشیـدي در بـیـمارستان مھـر تھـران بدرود ۱۳٦۷شھـریـور  ۲۷سیدمحـمدحسین شھـریار در  - ۱

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1347284/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ab%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1347284/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ab%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/529030/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b4%d8%a7%da%a9%db%8c
http://journals.iau.ir/?_action=article&au=561003&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://journals.iau.ir/?_action=article&au=561004&_au=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86++%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://journals.iau.ir/?_action=article&au=561004&_au=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86++%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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و  ) 1378رضا ایراندوست تبریزي (» رپدري و خاطرات کودکی در اشعار المارتین و شهریا
به چاپ رسیده، میتوان گفت تحقیق مستقلی در حوزة تشبیه شعر شهریار صورت ... 

 است.نگرفته
 شیوة پژوهش -3

پس از مطالعۀ دقیق دیوان اشعار شهریار، تحلیلی ـ توصیفی است که شیوة این پژوهش 
-اکه یک تشبیه ممکن است در حوزهاستخراج گردید. از آنجتشبیه از اشعار شهریار  3561

-چندین ساختار شکلی در یک تشبیه گنجانده هاي مختلف تقسیم تشبیه قرار گیرد؛ یعنی
لذا اعالم درصد براي هر یک از انواع تشبیه منطقی نیست و توجیه علمی ندارد براي  شود

 مثال در بیت زیر:
 تر  از  پــر  غـــراب   شــبی  تیـــره در             تر   از   کــوکب   صــبحاو   درخشنده

         )1180: ص2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 مصرع اوّل یک تشبیه مستقل و مصرع دوم یک تشبیه مستقل دیگر است.  -
 میتوان هر دو را با هم یک تشبیه مفروق به حساب آورد. -
 هر مصرع تشبیه تفضلی است. -
 هر دو مفرد به مقید هستند. -
 وجه شبه در هرد و ذکر شده لذا هر دو تشبیه مفصّل هستند. -
 ادات تشبیه در هرد و ذکر شده لذا هر دو تشبیه مرسل هستند. -
 اند هر دو تشبیه محسوس به محسوس -

به از اجرام فلکی است و در مصرع دوم، مشبّه در مصرع اوّل، مشبّه از امور انسانی و مشبّه
آید بیت باال را به جانداران است و ... . حال این پرسش پیش میههاي فلکی و مشبّاز پدیده

باید چند تشبیه به حساب آورد؟ درصد آن را چگونه باید بیان نمود؟ بیان درصد علمی 
ها وجود هها به صورت مطلق باشد به عبارت دیگر؛ تداخل در دادزمانی ممکن است که داده

 نداشته باشد.  
مفروق، تسویه، جمع، معکوس، ملفوف، عداد هر یک از تشبهات: لذا در این پژوهش، ت

مفصّل، مجمل، مرسل، مؤکد، بلیغ، مرکب خیالی، وهمی، تمثیل، مضمر، مشروط، تفضیل، 
به به حسّی، مشبّه عقلی مشبّهبه مرکب، مرکب به مفرد، مفرد به مرکب، مشبّه و مشبّه

به عقلی  و ... در دیوان شهریار بّهبه عقلی، مشبّه عقلی مشحسّی، مشبّه حسّی مشبّه
است. ذکر این نکته ها نیز ذکر گردیدهبهاست. آمار درونمایۀ مشبّه و مشبّهمشخص شده
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هایی از تشبیهات شهریار به عنوان شاهد ضروري است به دلیل کثرت مصادیق، به نمونه
 است. ردیدهمثال اشاره نموده در پایان، تحلیل آماري نیز به صورت جدول ارائه گ

     تشبیه به لحاظ شکل -4
بندیهاي مختلفی وجود دارد. کتاب بیان سیروس در کتب بیان، براي تشبیه تقسیم

شمیسا تشبیه را به لحاظ شکل شامل تشبیه: ملفوف، مفروق، تسویه، جمع، معکوس یا 
 داند.مقلوب، مضمر، مشروط و تفضیل می

متعدد باشد به این طریق که  تشبیهین و آن این است که طرفالف) تشبیه ملفوف: 
اشعار شهریار، ) در 154(معانی و بیان، بیاورند.  بهنخست چند مشبّه و سپس چند مشبّه

 نوع تشبیه به لحاظ شکل در دیوان شهریار است.  کمترینتشبیه ملفوف وجود دارد که  54
  اغــب چ ـهی در   ستنی  بلبلی و  ل ـــگ           جفت اینچنین کهري ـچه خط و چه شع

 )1102: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 آب  و ش ــآت  لتــخج  وقـش  تاب ز             ت از خوابــواب دید و جسـبالل این خ

 )797(همان: 
در مقابل تشبیه ملفوف، تشبیه مفروق آن است که چند مشبّه و ب) تشبیه مفروق: 

ا تالی مشبّه خود قرار دهند. (فنون بالغت و صناعات بهی ربه باشد و هر مشبّهچند مشبّه
 مورد آنها از نوع تشبیه مفروق است. 219) در میان تشبیهات دیوان شهریار 238ادبی، 

 نم       ـچی    بـــکواک   رزان ـــل    لـــگ            بنشینم   قــشف   ويــج   بــل   رــب
 )958: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 درود    و   د ـــدری  هم   ز   ها ـــان            تیرگیـــمژگ    رـــخنج    و    ابرو    داس
                                  )907(همان: 

آن را تشبیه مزدوج نیز گویند و آن، این است که مشبّه متعدّد و ج) تشبیه تسویه: 
) به 155چیز مانند کنند. (معانی و بیان،  به یکی باشد؛ یعنی: چند چیز را به یکمشبّه

مورد از تشبیهات دیوان شهریار از  69آورند. به میعبارت دیگر براي چند مشبّه یک مشبّه
 نوع تشبیه تسویه است. 

 ماند را  نایاب   رـگوه مروت بی  ايـــوف       جوانی را وفایی نیست    حسن و بتا گنجینۀ 
 )202: ص 1ج (دیوان شهریار، شهریار، 

 دهد به دلور خود که شفا میـبا اشک ش    ین طبیب ماست       یرـشتلخ و نغمۀ صبر این 
                                    )284(همان: 
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به تشبیه جمع، برخالف تشبیه تسویه است؛ یعنی: براي چند مشبّهد) تشبیه جمع: 
ارائه مصادیق مایۀ  ر یک از انواع تشبیه،آورند. باتوجه به بسامد باالي هیک مشبّه می
تشبیه جمع وجود دارد که مجالی  191گردد براي مثال در دیوان شهریار اطناب ممل می

 براي بیان و تحلیل مصادیق با توجه با چارچوب محدود مقاله، وجود ندارد.
 تنـۀ   آدمــند      آدمــیان   شــاخــه   و   بـرگ   همند           کاین   همــه   از   یک   

 )702: 2(همان، ج 
 زلف  تو  که  بـور  یا  بلــوطـــی  است             چون  بال  همـا  و  پرّ  طوطـــی  است 

                                     )800(همان: 
بهی تشبیه کنند و سپس نخست مشبّهی را به مشبّهه) تشبیه معکوس یا مقلوب: 

به را در حکم مشبّه و مشبّه را در حکم ه و مشبّه را عوض کنند؛ یعنی: مشبّهبجاي مشبّه
گونه تشبیه باید حتماً وجوه شبه ذکر گردد در کتب بالغی عربی، به گیرند. در اینمشبّه

شود که در آن مورد فوق ــ به تشبیهی اطالق می تشبیه معکوس یا مقلوب ــ عالوه بر
 )49-48و تفضیل نهند. (بیان و معانی،  به ترجیحمشبّه را بر مشبّه

 پرستم  پیمان  من  الستیمن  پیر  می             پیمانۀ  الستم  پیموده  شور  و  مســتی
 )381: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 روز  پیـل  مورچــه  کردند  زیر  پا           امــروز  نیز  مورچــه  را  پــیل  میکنند      یک
                                )223ن: (هما

آن است که شاعر در بعضی از اوصاف خویش تشبیهی مضمر گرداند و) تشبیه مضمر: 
تشبیه مضمر  203ن شهریار ) در دیوا309و مراد او از آن، معنی آن تشبیه باشد. (المعجم، 

 شود.می دیده
 ل تو به خــنده درآورد اداي گــلاز نوشخند مشـق شکفتن به گــل دهی            یا لعــ

 )1105: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 بــه   ســـوي   ابدیـــت   پـــرواز   روروح  گیــــرد  به  پر  و  بــال  نیــــاز            

 )751(همان: 
به در گرو شرطی است. ادات شرط شباهت بین مشبّه و مشبّهز) تشبیه مشروط: 

کاربردترین تشبیه ) بعد از تشبیه ملفوف، تشبیه مشروط کم49یان و معانی، است. (ب» اگر«
 در دیوان شهریار است.
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 نپوشم چشماز تو  من نوشی چشمهئی که تو            زار پرده بپوشیـاگر چه چهره به پشت ه
 )381: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 نیست که نیست وکمري کوه بادیه این در که  د           کنـالنم کمـــــرم میشـمن اگر کوه ک
 )58(همان: 

آن است، که نخست تشبیه کنند و پس از فراغت از تشبیه، مشبّه ح) تشبیه تفضیل: 
) تشبیه تفضل در مضامین 371البالغه، به تفضیل و ترجیح دهند. (ترجمانرا بر مشبّه

 عشقی جوالن بیشتري دارد.
 م  است            که   ماهی   نیست   با   آن   مهــربانیبه  ماهش  گر  کنم  تشبیه  ظـل

 )1305: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 علیزندانم دوچندان یا  لیکنه یوسف  من            ستاز او صبرم به محنت بیشایوبم ولی نه  من

 )408(همان: 
 آمار انواع تشبیه به لحاظ شکل -1جدول 

 مدبسا نوع تشبیه از لحاظ شکل
 54 تشبیه ملفوف

 61 مشروط تشبیه
 69 تشبیه تسویه
 87 تشبیه تفضیل

 140 تشبیه مقلوب یا معکوس
 191 تشبیه جمع
 203 تشبیه مضمر

 219 تشبیه مفروق 
     تشبیه به لحاظ محتوا -5

ع، حال که قائل به تقسیم تشبیه از لحاظ شکل هستیم الزم است سوي دیگر این موضو
توان گفت تشبیه وهمی، خیالی و تمثیل بیشتر بر محور یر بررسی شود. مییعنی محتوا ن

 اند.معنا متکی
است: شمیسا در کتاب بیان، تشبیه خیالی را چنین تعریف نمودهخیالی:  الف)تشبیه

به  آن امري غیر موجود و غیرواقعی است که مرکب از حداقل دو مشبّهتشبیهی است که 
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-به عبارت دیگر؛ در صورتی  )86آن حسّی و موجودند. (بیان،  تک اجزاءجزء است، امّا تک
باشند امّا هیئت مرکب آنها شتهبه هرکدام به تنهایی وجود خارجی دامشبّهکه اجزا و مواد 

گویند. (فنون بالغت و صناعات وینده باشد آن را تشبیه خیالی میبوط به توهّم و تخیّل گمر
 )233ادبی، 

. به استمشبّه» اومرآت مغز روشن «مشبّه است و ترکیب » فقا«در مصرع دوم بیت زیر 
 ند.موجود در جهان خارج، اجزاء این ترکیبچنین ترکیبی وجود خارجی ندارد امّا 

 تـاوس   نــروش  ز ــمغ   مرآت  ق ــاف           ستاو  نــجوش ون ــخ ز   رنگی شفق 
 )791: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 ین  کمــال  حیات  دریابند            بسان  چشمه  خورشـید  جـاودان  تابندکه  گـر  سن
 )331: 1(همان، ج

الدین کزازي تشبیه عقلی را به سه دستۀ وهمی، وجدانی و میرجاللوهمی:  ب) تشبیه
آن است  تشبیه وهمی. استتقسیم کرده) 44زیباشناسی سخن پارسی بیان، (عقلی صرف 

جود، مرکب از دو جزء است و یکی از اجزا هم وجود خارجی ندارد. مثل به غیر مومشبّهکه 
تشبیه چیزي به آواز غول یا دندان غول به این اعتبار که غول وجود خارجی ندارد. (فنون 

 ).87بالغت و صناعات ادبی، 
 رهــاها   سهمـــگین   کــــام   اژدهــا    اژدهـــایــان    پیـچــــان            درهجاده

 )99: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 
ـوطـرة   ســنبل   از   نســـیم   سحـــر              بــال   فرشـــته   زیـر   و   زبر   همچ

 )761: 2(همان، ج 
به آن جنبۀ مثل یا حکایت مشبّهتشبیه تمثیل، تشبیهی است که تمثیل:  تشبیهج) 
ن مري معقول و مرکب است که براي تقریر و اثبات آا باشد. در تشبیه تمثیل مشبّهداشته
که محقّقان (مثل سکاکی) چنانبهی مرکب و محسوس ذکر میشود. وجه شبه هممشبّه
تأویل کرد. » چنانکه«یا » ماند کهمثل این می«اند، عقلی است. ادات تشبیه را باید به گفته

 تشبیه در دیوان شهریار است. ) این نوع تشبیه کمترین تعداد انواع مختلف115(بیان، ص 
 آدمــی  از  نــوع  جــدا  زنــده  نیست            برگ  به  شاخ  است  گرش زندگی است

 )702: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 تو از هفــت خــان نیندیشد          نهنگ عشق چه بیم از نهیب و  طوفانش چوتهمتنی 

 )761(همان: 
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 ادب آموختلقمان ادب ز بی کهنبود  مگراد بهره گیري از ابعاد           تو را رسد که به اضد
 )1178(همان: 

 آمار انواع تشبیه از لحاظ محتوا -2جدول 
 بسامد نوع تشبیه از لحاظ محتوا

 64 تشبیه وهمی
 140 تشبیه خیالی
 38 تشبیه تمثیل

     تشبیه به اعتبار ارکان در شعر شهریار -6
، بیانگر حذف یا حضور برخی ارکان تشبیه است بدین صورت که ارکان این نوع تقسیم

 باشند.تشبیه (ادات و وجه شبه) ممکن است حذف شوند یا در شعر وجود داشته
شبه آن ذکر شود. در تشبیهات مفصّل مانند تشبیهی است که وجه الف) تشبیه مفصّل:

کت مخاطب وجود ندارد. در تشبیه قریب یا مبتذل، جایگاه چندانی براي تأمل و مشار
تشبیه مفصّل وجود دارد. توجه شاعر بدین نوع از تشبیه بیانگر گریز و  887دیوان شهریار 

 سیز شاعر با شعر سمبلیک و استعاري است.  
 کنون  که  ابر  بگرید  مثال  دیدة  وامق            کنون که الله بخــندد بسـان چهرة عذرا

 )447: 2(همان، ج 
 ه قصد مدرســه کز در رود برون            چون حــلقه چشــم مادرش بر در استکودك ب

 )473(همان: 
شبه ذکر نمیشود و : بر خالف تشبیه مفصّل، در این نوع تشبیه، وجهب) تشبیه مجمل

شباهت طرفین  این نوع تشبیه در قیاس با تشبیه مفصّل، ادبیتر است زیرا ذکر وجه شبه،
 839کند و مانع جوالن ذهن میگردد. در بررسی اشعار دیوان شهریار، تشبیه را محدود می

 آید.   تشبیه مجمل به چشم می
 مردي  از  روســـتاي  رودك  خواســت           خســـروش  خوانم  ارچه  دهــقان  بود

 بود     ســــاناند           نتــواننـد     رودکـــــیدگـــران     پیــــروان     روکــــی
 )500(همان: 

تشبیهی است که داراي ادات تشبیه باشد. معروفترین ادات تشبیه  ج) تشبیه مرسل:
تشبیه مرسل در  846کردار، گویی و ... است. عبارتند از: مانند،  ماند، چون، چون، بسان، به

 دیوان شهریار براي این مقاله رصد شد. 
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 در   یکی   لجّــۀ   خــون   مســتغـرق          د   خورشــید   چــون   وارون   زورق  بو
 )750(همان،

 وا  شد            قد   چون   سـرو   دوســت   پیدا   شد  درحــلقــه  بر  در  زدیـــم  و  
 )762: 2(همان، ج 

حذف گردد، تشبیه  تشبیهی که ادات تشبیه آن االدات:د) تشبیه مؤکد یا محذوف
) آنها حذف گردد شعار، هر اندازه از ارکان تشبیه (ادات و وجه شبهشود. امؤکد نامیده می

یابند. در میان ارکان تشبیه، ادات، وجه بارزتري نسبت به سایر ارکان صورت هنریتري م
گري تشبیه شود زیرا هم از جلوهلطافت بیشتري در تشبیه احساس می دارد و با حذف آن

غرض اصلی از «عینیت بیشتري میبخشد  جلوگیري میشود هم به قرابت دو رکن تشبیه
تشبیه عینیت بخشیدن به دو چیز مختلف است یا بهتر بگوییم عینیت بخشیدن است، به 

ر تر و دقیقتدو چیزي که غیریت دارند و چون ادات حذف شود؛ عینیت به صورت محسوس
چ ) از طرفی جنس ادات تشبیه نیز هی66(صورخیال در شعر فارسی، » .شودنمایانده می

قرابتی با سایر ارکان تشبیه ندارد در حالی که سه رکن دیگر تشبیه ـ به صورت حقیقی یا 
یابند. اگر در مصرع اوّل هر دو بیت زیر دقت شود زي (ادعایی) ـ کل و صورت واحدي ممجا

 تنیدگی و اجماع خاصی دارند.  ها درهمگویی واژه
 اي مــاه فــرود آي در این حـلقــۀ ماتم           شــمع و من و پروانه همه ســوختگانیم

 )304: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 شکفته کوکب اشکـش شبی که من دارم            چه با شـکوه شبی و کوکبی که من دارم

 )300(همان: 
هدف اصلی تشبیه، ادعاي یکسانی دو پدیدة متفاوت است و ذکر ادات  ه) تشبیه بلیغ:
به است. از سویی، آوردن ادات و بویژه وجه شبه مانع یز مشبّه و مشبّهتشبیه، بیانگر تما

درك لذت ادبی تشبیه میگردد و میتوان گفت از بار تخیل آن میکاهد. لذا حسب وجه 
به ذکر شده اند که تنها مشبّه و مشبّهتسمیه، رساترین نوع تشبیه را، بلیغ بدین جهت گفته

شود. زیباترین تشبیه، همین تشبیه بلیغ است. چرا یشبه هر دو حذف مهادات تشبیه و ج
 )42-45کند. (زبان تصویر، هرکس وجه شبه متفاوتی را درك می که ذهن

 بیتدر » استخر فلک« ترکیبشود مانند میار هم تشبیهات بدیع و نو دیدهشهری شعردر 
 زیر:

 موشخا شود دنییی ايغوغ وزغ بانگ چون که           اندازد سنگیشهابت  به استخر فلک گویی
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 )511: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 
 هم تشبیهات تکراري به سبک پیشینیان:

 یابد حیات جاودانی را چون یشخو به مرگزندان   گیــتی   را               یننیرزد   گویی   ا
 )602(همان: 

 تشبیه بلیغ به دو صورت تشبیه بلیغ اسنادي است:
 اي           کو بر فـــراز ســدره هم بـال و پر گشادو طبعش فرشتهپرویــن ما و ســتاره 

 )1325: 2(همان، ج 
نشان میدهد در دیوان شهریار،  3جدول شماره شود. ا به صورت بلیغ اضافی استعمال میو ی

کمترین تعداد مربوط به تشبیه بلیغ اسنادي و بیشترین آمار مربوط به تشبیه بلیغ اضافی 
 است.

 که  شهریار  بدان  عرضـه  شد  تقاضایی            اع  محــبت  شکفــت  در  بازارمگر  مت
 )1309(همان: 

 آمار انواع تشبیه به اعتبار ارکان -3جدول 
 بسامد نوع تشبیه از لحاظ ارکان

 580 تشبیه بلیغ اسنادي
 828 تشبیه مؤکد
 839 تشبیه مجمل
 846 تشبیه مرسل
 887 تشبیه مفصّل

 1179 بلیغ اضافی تشبیه
: تشبیه مرکب یک هیئت ترکیبی است و به قول قدما، مرکب، هیأت و) تشبیه مرکب

منتزع از چند چیز است و با زبان امروز، تابلو و تصویري است ذهنی که چند چیز در 
شبه تشخیص تشبیه مرکب از طریق وجه )89، بیان(باشند. بوجود آمدن آن نقش داشته

به مرکب باشد. لذا ی ممکن است تنها یکی از ارکان مشبّه یا مشبّهمیسر است لذا گاه
 تشبیه مرکب دراي سه وجه است:

به ترکیب انتزاعی در این نوع تشبیه، هم مشبّه، هم مشبّه) تشبیه مرکب به مرکب: 1
دارند و ساختار آن بر خالف تشبیه ملفوف، به هم تنیده است. مهمترین راه تشخیص 
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شبه است که مرکب است؛ یعنی: صفت مشترك بین دو کمک وجهتشبیه مرکب، به 
 رکن تشبیه، یک مطلب و یک کلمه نیست.   

 الجرم   در   طبع   سـاده   خــوي   بد            بـرق  را  مــاند  که  در  خــرمــن  زند
 )770: ص2(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 گویـی   از   غـــار   برون   آید   مـــار       دود   خیزان   ز   دهـان   چون   غـــار     
 )772(همان: 

به ترکیب انتزاعی دارد امّا ساختار در این تشبیه، مشبّه) تشبیه مرکب به مفرد: 2
به وجود دارد در آن نیز مشبّه ساده است ولی ظرفیت ترکیب انتزاعی که در مشبّه

 مستور است.
    انی است بدین سیمــاي آرامم درون دریاي طوف

 حــذر کن از غــرق آري که خود غرقاب را ماند
 )203: 1(همان، ج 

این تشبیه، عکس تشبیه مرکب به مفرد است. مصرع اوّل ) تشبیه مفرد به مرکب: 3
 بیت زیر داراي این نوع تشبیه است.

 دسـرو افراشته چون پرچم شیر و خورشی            چمنچو شاهنشه ایران زده خرگه به  گل
 )75(همان: 

 آمار انواع تشبیه مرکب -4جدول 
 بسامد نوع تشبیه مرکب

 154 تشبیه مرکب به مفرد
 189 تشبیه مرکب به مرکب
 279 تشبیه مفرد به مرکب

    تشبیه به اعتبار طرفین آن -7
نصویر حسّی محصول یک تاثیر حسّی از شی « به هر دو حسّی:الف) مشبّه و مشبّه

(بالغت » ذهن میتابد و ذهن مثل آینه آن را با کلمات منعکس میکند.خارجی است که بر 
) تشبیه حسّی به حّسی در ادبیات کهن و مخصوصاً در سبک خراسانی رایج 100تصویر، 

 478در شعر شهریار  )36(بیان و معانی،  بود امّا در ادبیات معاصر نمونۀ فراوانی ندارد.
 است.تهتشببیه که دو طرف آن حسّی است بکار رف
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 حسی به عقلیو   حسی به حوزه حسی دو در شهریار شعر در تشبیهات گفت میتوان
 خاطر بدان این شاید .است محسوسات قلمرو در بیشتر تشبیهات شهریار کالم در .است
 سرچشمه وي فردي هايتجربه و زندگی از او شعر است. واقعنگر شهریار شاعري که است

 همین است. نسروده شعري باشد نداشته ايانگیزه تا اردمو بسیاري از در و است گرفته
شناسی قصاید (سبک .است بوده محسوسات به بسیارِ وي توجه موجب اشعار بودن تجربی

 ) 176شهریار، 
 که  چشم  مانده  بره  آهوان  صحــرا  را           کمند زلف به دوش افکن و به صحـرا زن

 )78: ص 1(دیوان شهریار، شهریار، ج 
تشبیه عقلی به حسّی رایجترین نوع تشبیه است  به حسّی:ب) مشبّه عقلی، مشبّه

زیرا غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشبّه در ذهن خواننده است و مشبّه عقلی به 
) در 37(بیان و معانی، به حسّی، به خوبی در ذهن مجسم و تبیین میشود. کمک مشبّه

است که بیشترین نوع تشبیه به اعتبار استعمال شده عقلی به حسّی 1089شعر شهریار  
 طرفین آن است. 

 سایه  با  پرچم  خورشید  به  تبریز  آمد            شهــر غــم از شعف و شعشعه لبریز آمد
 )1263: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 

ه : شمیسا معتقد است به لحاظ تئوري این نوع تشبیبه عقلیج)مشبّه حسّی، مشبّه
نباید وجود داشته باشد. چون غرض از تشبیه این است که به کمک معلومی، وضع مجهولی 

بهی که در صفتی اعرف و اجلی و اقوي از را در ذهن روشن کنیم یعنی به کمک مشبّه
مشبّه است حال و وضع مشبّه را توصیف کنیم و بدیهی است که عقلی همیشه نسبت به 

 )37، (بیان و معانیحسّی اخفی است. 
 چه بسا لب به تبسم بگشاید چون فجــر           با وجودي که غـم انباشته دارد چون کوه

 )1201(همان: 
هر دو سوي تشبیه امري عقلی، یعنی محسوس به به عقلی: د) مشبّه عقلی و مشبّه

شود ولی در تزاعی و مجرد که به عقل ادراك میحواس باطنی باشد، از قبیل مفاهیم ان
 )41اي دارد. (زبان تصویر، ود ندارد که دامنۀ گستردهخارج وج

 گـر   نزند   راه   تو   غـــول   هـــوس           نقد  جهان  خـلق  جهـــان  راست  بس
 )704(همان: 
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 آمار انواع تشبیه به اعتبار طرفین  -5جدول 
 بسامد نوع تشبیه به اعتبار طرفین

 1089 به حسّیمشبّه عقلی، مشبّه
 784 به هر دو حسّیمشبّه و مشبّه

 251 به عقلیمشبّه حسّی، مشبّه
 107 به عقلیمشبّه عقلی و مشبّه

 انسان و اوصاف انسانی -1-7
در دیوان شهریار، از شاعرانی چون: حافظ (حافظ جاویدان، وصال حافظ، خداحافظ 

(در  سعديوته و ...)، حافظ، خلوتی با خواجه، حافظ در ابدیت، معماي حافظ، گلۀ حافظ با گ
، بهار، سیمین، فردوسی، پروین، رودکیو ...)،  سعديغزل  تضمین، سعديبیان  سحر، سعديبارگاه 

، ایرج (بر عشقیابتهاج (در استقبال مقدم آقاي سایه)، نیما (شاعر افسانه)، میرزاده  شنگهو
اط) و سقر مرگاط (شتین) سقرایرج) و ... و شخصیتهایی چون انیشتین (پیام به انی خاك سر

، بانو پري) قمر(غروب  قمر، صبا، بانو فریدهشده از زنانی چون از دوستان و مدیران نام بردهبرخی 
تعبیۀ اوست باعث  شهریارمعشوق دبستانیش (ثریا) که قول و غزل  ذکرو ... یاد کرده و  فرخ

معشوق است، در قالب که مربوط به زیبایی  ییشده شهریار، انسان و جوارح او را بویژه اعضا
و عناصر آن  طبیعتهایش، انسانها را به تصویربکشد. او گاهی در  تصویربه، به مشبّه و مشبّه

 است.  پیوند داده
: شهریار، از شخصیتهاي مختلف، هیأت الف) انسان و اوصاف انسانی در قالب مشبّه

زلف معشوق به شناسی معشوق (تشبیه معشوق به ماه، ظاهري و حاالت انسانی، جمال
مورد از تشبیهات دیوان شهریار براي  959بهره برده و در  )شب، عارض معشوق به گل و ...

 است. مشبّه از توصیفات انسانی استفاده شده
 مــــوي    تو    پرســـتوي    بهـــاري           روي    تـــو    بهــــار    بخــــتیـاري

 )800(همان: 
-تشبیه دیده 335دیوان شهریار، : در بهسانی در قالب مشبّهب)انسان و اوصاف ان

هایی از بهاست. مشبّهبه آنها به انسان، ضمیر و اوصاف انسانی پرداختهشود که مشبّهمی
قبیل: قشرهاي مختلف مردم (پهلوان، پاسبان و ...) شاهد، جوارح و اعضاي انسان بویژه 

 کان و ... .معشوق، طیفهاي مختلف سنی چون جوانان، کود
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 اشـک  کوهــکن  بود            چو  تار  زلف  شیـرین  پر  شـــکن  بود  سیلروان  چون  
 )822(همان: 

  طبیعت -2-7
نیز طبیعت و روستا  آن، شاعرالهام از عناصر طبیعی و زیباییهاي شهریار را به خاطر 

 منظومه هسپري شددر آغوش طبیعت و روستا  شهریارکودکی اند از آنجا که نامیده
 آید نظیر:لذا در اشعارش آنچه در طبیعت به چشم می مولود آن خاطرات است» حیدربابا«

کوه، درخت، باران، سبزه، ابر، باد و ... وجود دارد. گاه مبانی طبیعی را عنوان شعرش 
فی نشین و ...). به غیر از مناظر طبیعی، او شهرهاي مختلساخته (شب و کوه، داغ الله کوه

مانند: تبریز (که به کرارات از آن نام برده در عناوینی مانند: به پیشگاه آذربایجان، شهر 
تبریز، تبریز محروم، در بازگشت به تبریز و ... از زادگاهش یاد کرده)، تهران (گردو خاك 
تهران، در کوچه باغات تهران، به یاد تهران)، خوزستان (دعوت من به خوزستان)، نیشابور 

ب نیشابور، در نیشابور و ...)، همدان (مسافر همدان)، مدینه (ورود به مدینه طیبه)، (غرو
 است.رشت (هواي رشت) شیراز (در حافظیه شیراز) و ... در دییوانش نام برده

در ادبیات، کوه، دریا، انواع گل، درخت و ... بخش  الف) طبیعت در قالب مشبّه:
از د بالتبع در دیوان شهریار نیز طبیعت بخشی دهظیمی از حوزة توصیفها را پوشش میع

تشبیه در دیوان شهریار مشبّهی در  355رساند تا جایی که صور خیال شاعر را به فعلیت می
 قالب عناصر طبیعت دارند.

 چون   کشتی   غرق   گشته   در   نیــل                   کــــوه   از   بر   آســمـــان   نیـــلی
 )                            69: 1(همان، ج 

به بسامد باالیی در شعر شهریار دارد به این نوع مشبّهبه: ب) طبیعت در قالب مشبّه
مورد از تشبیهات دیوان شهریار بدین مضمون اختصاص دارد. درختان،  740نحوي که 

ن میوه، مشک، خورشید، خطوط آب، دود، برگ، سنگ، جنگل و ... بخش اندکی از مضامی
  به در دیوان شهریار است.  طبیعی در قالب مشبّه

 نشــینانم     کشــت غیـــرت     کـــوه           من  چو  کوهم  نه  پناهی  و  نه  پشـت
 )                                   919: 2(همان، ج 

 حیوانات -3-7
هریار را براي آفرینش گاه حیوان و جانداري توجّه شالف) حیوانات در قالب مشبّه: 

او با بهره گرفتن از رنگ، ویژگی و هنجارهاي  تشبیه در بخش مشبّه، به خود جلب کرده
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است. بسامد این نوع مشبّه در دیوان آن جاندار، به تصاویرآفرینی در شعري خویش پرداخته
 مورد است. 155شهریار 

 ل   در   بال   هم   روان   چـون   رودبا            مرغـکــــان     مهــاجــــر     دریـــا
 )906(همان: 

به با موضوع حیوانات دارد. مشبّه 312شهریار  به:ب) حیوانات در قالب مشّبه
هایی نظیر: شیر، نهنگ، موش، مار، سمندر، پرندگان مختلف مانند قو، بلبل و ... و بهمشبّه

 ر است.هاي حیوانی شعر شهریابهاجزاي آنها، بخشی از مشبّه
 ابر   گویی   که   به   سقـــف   تـــاالر            عنکـــبوتی   است   که   میــبندد   تار

 )931(همان: 
 اشیاء و ابزار  -4-7

مشبّه  274زار مختلف، در دیوان شهریار، اشیاء و ابالف) اشیاء و ابزار در قالب مشبّه: 
بدین موضوع باعث استفاده از عناوین و گیرند. نگاه شاعر به جنگ و پرداختن را در برمی

است. البته کثرت مضامین و تنوع قالبهاي ابزارهاي جنگی نظیر طیاره، موشک و ... شده
است. براي نمونه در شعر شعري زمینه استفاده از ابزارهاي مختلف براي شهریار مهیا کرده

 است:ره شدههاي دیگري چون کشتی نیز اشازیر که دربارة قطار است به دستگاه
 من   و   کشـتی   و   پیـــک   بادپاییم            دو   جــادویی   نهـــنگ   و   اژدهاییم

 )905(همان: 
شهریار در این بخش مانند بخش پیشین، وسایل به: ب) اشیاء و ابزار در قالب مشبّه

است. به ود قرار دادهبه خجنگی، سنگها، فلزات (بویژه جواهرات)، لباسها،  و.... مبناي مشبّه
-این امر بیانبه در قالب اشیا و ابزار است. تشبیه دیوان شهریار، مشبّه 672نحوي که در 

 قوت روح آفاقی در شعر شهریار است. کننده
 رمــگه واال   و لم ـلع کنم  چه  شهریارا            وتـجگرم چون یاق درخون دل موج زند 

 )304: 1(همان، ج 
 آسمانیاجرام  -5-7

 درستاران  گردش کردندمی فکراي عدّه کردهآدمی را به خود مشغول  ذهن فلک، گذشتهاز 
 اختر، بد :مانندعبارات و کنایاتی لذا  آدمی را رقم میزند خیر و شراست و زندگی انسان مؤثّر 

مثال:  عنوان به .است موضوع این از کیحا ...ستاره ندارد و یکدر هفت آسمان  ستاره، بد
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بیابان خواهد  درعیّوق باشد از تشنگی ة تارسبر  کسیکه اگر طالع بودند  عقیده این بر عضیب

 .مُرد
 وق برشدمان رسید و به عیّـرم به جــمِه            تابـبنم اوفتــاده بُدم پیش آفــچون ش

 )549(دیوان غزلیات استاد سخن سعدي شیرازي، 
از قبیل ایجاد وسعت  آسمان و تأکید بر فواید آن،بر تأمّل و تفکّر در  ،در آیات و روایات

 در ستارگان تأثیر بر عقیده حال عین امّا در .است آمده سخنها … ي صدر وسعه روح،
البته برخی از شاعران و نویسندگان تأثیر افالك و  .انددانسته شرك نیز را آدمی تقدیر

د: عسجدي، انوري، مسعود دانند مانندر سرنوشت انسان، حتمی و قطعی میستارگان را 
ز تأثیر سعد، ظهیر فاریابی، حافظ؛ و جمعی دیگر بر خالف این دسته، افالك و ستارگان را ا

طیران دانند مانند اسدي طوسی، ناصرخسرو و جمعی دیگر. (سعد و نحس دور و مبرا می
 ) لذا توجه به اجرام آسمانی در ناخودآگاه  شاعران جاي دارد.55 آمدیت،

شود که می تشبیه دیده 139دیوان شهریار، در ام آسمانی در قالب مشبّه: الف) اجر
مشبّه آنها صور فلکی است. شهریار نیز مانند همۀ شاعران معاصر از نجوم و احکام نجومی 

است. لذا در استفاده از است و به صورت علمی بدین مسأله ننگریستهاطالع چندانی نداشته
جنبۀ هنري مدنظر شاعر است نه صورت علمی آن و نه اجرام فلکی فقط صور خیال و 

 جنبۀ خرافی آن. 
 همه اجرام علوي گوي چوگان قضا دیدم          بسان کلک من سر در خط فرمان مایوحی

 )1048: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 
مورد است.  105به در دیوان شهریار این نوع مشبّهبه: مشبّهقالب در ب) اجرام آسمانی 

تشبیهات  فلکیاز مضامین بخشی ... گانه، آسمان ودوازده برجهاياز  برخیگانه. افالك نه
 شهریارند.

 کفن کشید درزیر ابر            طــفلم به سال چــارده پا  بهچون مــاه چارده که شد ســر 
 )1097(همان: 

 عناصر سامی و اسالمی -6-7
یشتر برگرفته از قرآن است. شیعی بودن استفاده شهریار از عناصر سامی و اسالمی، ب

الخصوص حسین بن علی ـ و شهریار و عالقه و ارادت او به حضرت علی و سایر ائمه ـ علی
علی اي هماي رحمت تو چه «پیامبر اکرم در شعر شهریار مشهود است بدون شک شعر 
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رف که شاید بتوان گفت بخش اعظم شهرت شهریار از این غزل است مع» آیتی خدا را
 توجه شاعر به عناصر اسالمی است. 

مشبّه با عنوان  74در دیوان شهریار الف) عناصر سامی و اسالمی در قالب مشبّه: 
 میشود.  عناصر سامی و اسالمی دیده

 آیتی خــدا را           که به ماســوا فکندي همه ســایۀ هما را چهعلی اي هماي رحم تو 
 )69: 1(همان، ج 

به با مشبّه 72در شعرهاي شهریار به: و اسالمی در قالب مشبّه ب) عناصر سامی
به، تقریباً برابري این عناصر شود. آمار مشبّه و مشبّهمی عنوان عناصر سامی و اسالمی دیده

 دهد. به نشان میدر بخش مشبّه و مشبّه
 ایـی   رادهد  انفاس  مسیح سرشــب به هم درشکند زلــف چلیپایی را            صبحدم  

 موســـی  دل  طلب  و  سینۀ  ینایی  را            لی به چراغی برسیــور تجــگر از آن ط
 )66(همان: 

 مفاهیم مجرد و انتزاعی -7-7
مفهوم انتزاعی و عقلی  325شهریار،  الف) مفاهیم مجرد و انتزاعی در قالب مشبّه:

 است.  ش بکار بردهنظیر: توبه، اجل، و ... را در قالب مشبّه، در دیوان
 مرغ   جان   از   قفس   تن   به   فغـانام   تنـگ   و   دلم   در   خفــقان            سینه

 )750: 2(همان، ج 
چنانکه در تشبیه عقلی به حسّی به: ب) مفاهیم مجرد و انتزاعی در قالب مشبّه

و توضیح حال مشبّه  به حسّی) نیز ذکر شد رسالت تشبیه، تفسیر(مشبّه عقلی و مشبّه
به عقلی یا انتزاعی باشد صورت مجهول به حال خود خواهد ماند لذا در است. اگر مشبّه

به تقریباً یک سوم مفاهیم مجرد و شعر شهریار مفاهیم مجرد و انتزاعی در بخش مشبّه
 است.   انتزاعی در بخش مشبّه

 جهـان  خــلق  جهـــان  راست  بس  گر   نزند   راه   تو   غــــول   هـــوس         نقد
 )704(همان: 

 آمار انواع تشبیه به اعتبار درونمایه -6جدول 
 بهبسامد مشبّه بسامد مشبّه موضوع تشبیه
 335 959 اوصاف انسانی

 740 355 طبیعت
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 312 155 حیوانات
 672 274 اشیاء و ابزار

 105 139 اجرام آسمانی
 72 74 اسامی سامی و اسالمی

 110 325 مفاهیم انتزاعی
  شهریاره تشبیهات تاز -8
نوگرایی در تشبیه از دو  ي است.برجستگی سبک و بیان شعر گرایی، هنر شاعر و باعثنو

طریق قابل بررسی است؛ اوّل تشبیهات بدیع در قالب ترکیبات نو و امروزي، به نحوي که 
باشد. شاعري ري به کار نرفتهدر دیوانها و شعر سایر شاعران چنین ترکیبات و معانی بک

 و زیبا تصویرسازیهایی با او نوگراست نگرش، طرز در و اندیشه و فکر در شهریار،چون 
 و افکار است موضوعات روز جامعه معاصر و  زندگی عناصر از انگیز که برگرفتهشگفت
 قطار«، »عمر بودجۀ«تازة بسیاري مانند:  تلفیقیتشبیهات  میکند و منتقل را هایشاندیشه

 سالن«، »توري ابرها«، »دودة آه«، »مژه سوزن«، »فلک استخر«، »کابینۀ فلک« ،»فلک
 گذشته«، »کوه ةمنگنۀ صخر«، »شمشیر اسالم«، »اشک دریاچه«، »تمدن کارگاه«، »جهان

» گیتی است نقاشی نمایشگاه«، »عکاسی دوربین چون دیده«، »ماند سینما به جانان و من
شم میخورد و میتوان این مسأله را از ویژگیهاي سبکی وي برشمرد. و ... در شعرش به چ

     
ـه وو روز  شبحساب  پرس فلکاز   مهــر و مه خود نه کم از عقربک ساعاتند           سال و م

 )206، 1(همان، ج 
 توقـــوت  و  غـــذا  مصـــرف  بنزین               تن  چه  بود؟  مرکــب  و  ماشــین  تو

 )759: 2مان، ج (ه
زاویه تشبیه را بر اساس میزان شباهت مشبه عامل دوم تازگی تشبیه، زاویۀ تشبیه است. 

 ،تشبیه بازتر باشد ۀزاوی قدرهر  ؛سنجندمیدو به همدیگر به و دور یا نزدیکی آن و مشبه
در اصطالحات به آن تشبیه ر است و تتشبیه هنری ،به دورتر باشدیعنی ربط مشبه و مشبه

زیرا این نوع  است ) در تشبیهات نو، زاویه تشبیه باز45 بیان و معانی،( .گویندریب میغ
به، هر قدر دورتر از واقع و مشبهاست. آفرینش هنري در تصویرگري  مستلزمتشبیه، 

صور خیال ( .رتآورتر است و به مبالغه نزدیکحقیقت باشد، تشبیه حاصل شده از آن شگفت
  )74 ،در شعر فارسی
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 چُنو  (رباب)  کز  او  لؤلؤ  غـزل  الالست            ست(واال) ا ستیرا که) لعبتنکه بانوي (چنا
 )742: ص 2(دیوان شهریار، شهریار، ج 

 چون   پرتو   مـــاه   دلنشـــین   است                             یــاد  تو  که  شعـــر  دلنشـــین  است
 )800(همان: 

ساق چون «، »رستم غم«ها نظیر: هاي بسیاري از این نوع تشبیهنمونهدر دیوان شهریار 
، »خوان ادب«، »اقیلم فراغت«، »سعی نهال«، »شراب فنون«، »آسیاي زندگانی«، »گلبرگ

، »پلنگ عشق«، »یوهاي تعصبد«، »کودك طبع«، »ابر غم«، »گرگ ستم«، »بازار سکوت«
شاخۀ گل مریم چون دختري «، »ر پل آفاقس«، »جنین غنچۀ گل«، »حصاري ز اذکار و آیات«

 ، و ... وجود دارد.»او گاو خویش بسته به چرخ چهار فصل«، »پارسا
تر و باشد، زاویه تشبیه بستهر تر و نزدیکتواضحهر اندازه شباهت بین طرفین تشبیه، امّا 

شیفتگی او  و شهریار ییگراسنت اند.و تکراري از این نوعاي ر است تشبیهات کلیشهتهنريغیر
بسیاري از تشبیهات  شهریار، تصویرپردازیهاي باعث شده در  فارسی ادب بزرگ شاعران به

قد «، »ابرو کمان«، »زلف دام«، »زلف کمند«، »لعل لب«تکراري دیوان سایر شاعران مانند: 
، »بازار جنون«، »مرغ جان«، »ماه چون روي«، »گلو ناي«، »چشم چون نرگس«، »چون سرو

، »هجران آتش«، »عمر چراغ«، »چراغ علم«، »تیر غم«، »زنخدان سیب«، »رشیدچشمۀ خو«
 به چشم آید.و ... » مرغ دل«، »قفس جهان«، »باز قضا«

و تشخیص این امر به سلیقۀ افراد  ، زاویۀ تشبیه را تغییر میدهدزمان رگذبا توجه به اینکه 
 است.هنیز بستگی دارد لذا از ارائه آمار در این بخش امتناع شد

 نتیجه -9
. این امر در شعر استو از اصول آفرینش  شبیه یکی از مهمترین عوامل مخیّل شدن کالمت

است. در این بردهدر شعر خود بهره  تشبیه از انواع مختلف اي دارد و اوشعر شهریار جایگاه ویژه
در میان  )1(شماره با توجه به نمودار تشبیه در دیوان شهریار استحصال نموده  3561پژوهش 

مورد  و تشبیه  1179مورد، تشبیه بلیغ اضافی  1482تشیهات مختلف، تشبیه مفرد به مفرد  
 مورد بیشترین تشبیهات دیوان شهریاراند.  1089عقلی به حسی 

نتیجۀ این تحقیق با پژوهشهاي مشابه که در مورد دیوان سایر شاعران انجام شده، برابري 
مقایسه ساختار تشبیهات مخزن األسرار و مطلع «مقالۀ   62میکند براي مثال در صفحه 

هر دو شاعر به تشبیهات حسی به حسی و عقلی به حسی، تشبیهات است: آمده» األنوار
  گسترده و مفرد بیشتر گرایش دارند.

 قلت برخی تشبیهات در دیوان شهریار ناشی از دو عامل است: 
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تشبیهات هنري و تصاویر ر گرایش شاعر به ) کمّی تشبیهاتی مانند تمثیل و مرکب بیانگ1

، سیاسی و ... شاعر است ابتکاري بدور از پیچیدگی و ابهام افراطی در جهت اهداف اجتماعی
 و در حقیقت بخشی از سادگی زبان شعر شهریار متأثر از تشبیهات اوست. 

ر کتب بیان اي دارد تا جاییکه برخی از تشبیهاتی که د) شهریار به کتب بیان تسلط ویژه2
داراي ارزش هنري نیستند یا ارزش هنري کمتر دارند، نظیر: تشبیه عقلی به عقلی، حسی به 

 عقلی و ... در شعر او نیز فروغی ندارند.
جدول حسب میشود.  نیز دیدهبا ازدحام تصاویر هاي بسیاري یتدر بررسی دیوان شهریار ب

درونمایۀ به) بیشترین مشبّه 335شبّه و م 959)، تشبیهات پیرامون اوصاف انسانی (6شماره (
مشبّه و  274(و اشیا به) مشبّه 740مشبّه و  355(اشعار شهریار است و پس از آن، طبیعت 

 به)،مشبّه 72مشبّه و  74(در دیوان شهریار بسامد باالیی دارند. اسامی سامی به) مشبّه 672
به) به مشبّه 110مشبّه و  325(تزاعی و مفاهیم ان به)مشبّه 105مشبّه و  139(اجرام فلکی 

                                      هاي تشبیهات شهریار است.کمترین درونمایهترتیب 
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Examine the Simile in Shahriar's Lyrics 

Malek Shoaai۱ 
 

Abstract 
Shahriyar has used imaginary imagery to understand his poetry's 

thoughts and styles. He links the elemental force of the elements in 
the universe through the likeness of the relationship, thus creating 
attention to sensory elements, especially nature, after expressing 
the human qualities in the form of mosque, are the most common 
themes of martyrdom. A great part of the human attributes of 
Shahriyar's poetry is also due to his lyrical theme. His romance 
narratives, which are other narrators of the narrator, are 
experienced by his master, so his images, thoughts and emotions 
are the result of his special life and his special experiences, and is 
beyond his control. according to the plurality of poems, the 
diversity of themes and poetry templates of Shahriyar, sometimes 
poetic pictures, shows the poet's thoughts to readers. Among the 
types of likenesses, the Singular Singularity has the highest poem 
frequency in the singular and extravagance. 

This research, in a descriptive analytical manner, examines the 
types of similes in terms of the forms of likeness of eight, the 
content (imaginary and illuminated), the pillars, the compound and 
the singular, the sides of the analogy (sensory and rational) and the 
theme in all the cases of the Shahriyar. And will provide statistical 
and scientific analysis of each of the similes to explain the 
essential aesthetic criteria of Shahriyar poetry. 

Keywords: Shahriyar, imagery, simulation and statistical analysis. 
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