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 چکیده 

ارائه های مختلف یکی از مهمترین ترفندها و تمهیدات هنری كالم، استفاده از شیوه

ینکه اپیامی واحد در جهت اعجاب مخاطب است كه تحلیل و بررسی این شیوه ها عالوه بر 

ان، با ذهن زیباییهای نهفته شعر بهتر آشکار میشود، سبب میگردد تا مخاطبان و كاربران زب

شاعر  و دنیای فکری و عواطف شاعر بیشتر مأنوس شوند و یکی از راههای شناخت دقیق یک

گیری وی از قوۀ تخیًل و ان موفقیت وی در عرصۀ شاعری، توجه به میزان بهرهو بررسی میز

ولی است، تصویرسازی میباشد، چرا كه این مهم، مالک تمییز یک شعر تاثیرگذار از نظم معم

نساری مقاله حاضر به بررسی تشبیه و طبقه بندی انواع ساختار آن در قصاید زاللی خوا

ه، مورد هنرمندی شاعر خوش قریحه در بکارگیری انواع تشبیمیپردازد تا میزان موفقیت و 

وزۀ بالغت و ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. تشبیه عالوه بر اینکه از موضوعات محوری و مهم ح

نچه آبیان محسوب میشود بررسی و تحلیل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشکیل دهندۀ 
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Abstract 

The use of figures of speech is the distinctive characteristic of the 

poetic expression as it reveals and fabricates the aesthetic vision of the 

artist and creates a sense of wonder in the reader through defamiliarization. 

The study of the figures of speech enables the readers to get familiar with 

the artistic vision of life as depicted in a poet’s works. It is through the use 

of figures of speech that a poet creates a unique vision and image of life 

in his/her poetry; this poetic recreation of the world sets a poet apart from 

mere versifiers.  

The present study focuses on the use and the structure of similes in 

Zolalili Khonsari’s Odes to bring this unique feature of his poetry into 

spotlight. It must be mentioned here that the use of similes as a major topic 

of prosody fabricates the idiosyncratic features of a poet’s style. 
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 مقدمه :

موالنا حکیم زاللی خوانساری از شاعران اواخر سدۀ دهم و اوایل سدۀ یازدهم هجری 

میرمحمد باقر داماد و از ممدوحان وی است كه از تربیت شدگان حکیم و دانشمند مشهور 

نوشته اند.)  1024و شاه عباس و وزیرش میرزا حبیب اهلل صدر است و سال مرگش را سال 

 ( 67ص  5صفا ج ، تاریخ ادبیات در ایران

زاللی از جمله شاعرانی است كه به زادگاه خود عالقۀ فراوان داشته است و این موضوع 

انسار مشهود است.  اما در كنار مدح شهر به قدح همشهریانش در اشعار او بویژه در وصف خو

ای كه ظاهرا ریشه در حسادت حریفان و شماتت ایشان در حق زاللی بعنوان میپردازد،كینه

شاعری فاضل و عالم دارد. زاللی شاعری قصیده پرداز، غزلسرا و مثنوی سرا بود اما بیشترین 

سبعه « »هفت گنج»نویسان از آن با عناوین  شهرتش، بواسطه مثنویهای  اوست كه تذكره

و هفت سیاره یاد كرده اند. زاللی این مجموعه  هفت گانه را به تشویق « هفت آشوب« »زاللی

میرداماد، برای جذب حمایت شاه عباس تقدیم او نموده است. زاللی همچنین برخی از 

بعضی دیگر را همانند میخانه مثنویهایش را مثل سلیمان نامه بنام میرداماد كرده است و نام 

 به پیشنهاد میرداماد برگزیده است.

« سبعه زاللی»گاه  «  سبعه سیاره» خود او هم مجموعه هفت مثنوی  خود را گاهی  

 میخواند چنانکه در مثنوی محمود و ایاز گفته : «هفت سیاره » گاه 

یر بتتار اشتتتعتتار       كردم بتته ز فر   ستتت

 

بار              یاره ستتتر عه ستتت با ستتتب لک   ف

 ( 487)محمود و ایاز بیت                      

زاللی بسیار متدین و مقید به شرع است . دلبستگی و احترام او به پیشوایان دین بویژه 

هایی كه در آغاز داستان آمده حضرت رسول اكرم )ص( و شاه والیت دو عالم ؛ از ستایش

سروده است .)زندگی كامال بیانگر این ادعاست او چهارده قصیده در ستایش چهارده معصوم 

( با آن كه در دوران شاه عباس نوشیدن شراب و  628ص  2فلسفی ج ، شاه عباس اول

های خود این مسائل را مطرح استعمال مخدرات رواج داشت و شاعران آزادانه در سروده

( شاید نزدیکی 652میکردند اما اینگونه مضامین در اشعار زاللی مطرح نشده است. )همان ص 

میر محمد باقر داماد میتواند دلیل اعتقاد او باشد تذكره نویسان او را به غایت درویش او به 

 ( 521اند .)عرفات العاشقین، اوحدی بلیانی ص طبیعت، خوش فهم  و نیکو منظر دانسته

امیرخسرو دهلوی، امیر علیشیرنوایی و  مولوی، زاللی از شاعرانی چون نظامی،

ذبیح اهلل صفا  دربارۀ زاللی   عار خود پیروی كرده است.عبدالرحمان جامی در سرودن اش

زاللی خوانساری  شاعری نوآور بود و روشی بتمام معنی مخصوص در نحوه بیان » مینویسد:

آورد كه گاه نامفهوم و نیازمند تفسیر و تركیبهای تازه بوجود می افکارش داشت و از این راه،
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ی مرغی كه بهنگام روز بیرون نمی آید و پنهان یعن«  مرغ روز پنهان » توجیه است مثل  

 ( 971ص  5صفا،ج ، است .) تاریخ ادبیات در ایران

 در تذكره شمع انجمن زاللی چنین معرفی شده است :

اللی ، زاللی خوانساری طبعش از مثنوی طوفان میکند و نیستان كلکش در این بحر» 

كاری آسمان بخشیده و صد بندان  شاهوار می افکند سبعۀ سیارۀ او زمین سخن را ترصیع

 ( 67تذكره شعرای خوانسار، بخشی، ص « ) خیال را در دایره حیرت كشیده. 

پخته گوی و خوش كالم میخواند ، مولف تذكره نتایج االفکار زاللی را شاعری عالی مقام

ش اند: زاللی افکارگفته اما برخی نیز معتقد به نازک اندیشی او شده،» و چنین مینویسد 

، ریاض الشعرا« ) كوثر را در خوی خجلت نشانیده ، اما آنچه صاف افتاده، اكثر دردآمیز است

 (384ص  2واله داغستانی ج 

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

شناسایی عوامل زیبایی تشبیه در اشعار زاللی به شیوه نقد بالغی كاری ضروری است 

راز و رمزهای سخن او دست یافت. زیرا از این طریق میتوان به كشف شگردهای پنهان و 

هدف این مقاله بررسی و تحلیل تشبیهات به كار رفته در دیوان زاللی و نشان دادن وضعیت 

 كمی و انواع آنهاست و در نتیجه پاسخ دادن به پرسش های ذیل:

 آیا زاللی در اشعار خود از مفاهیم انتزاعی بهره برده است؟. 1

 گاهی در دیوان زاللی دارند؟تشبیهات مفرد و مركب چه جای. 2

 از لحاظ ساختار شکلی تشبیهات گرایش شاعر به كدام نوع است؟. 3

 : پژوهش شیوه

سپس استخراج همۀ تشبیهات ، مطالعه دقیق اشعار زاللی، شیوه این پژوهش در ابتدا

به دسته بندی ، سپس با بررسی نظری صور خیال، قصاید شاعر بر اساس نسخۀ موجود

، ساختار شکلی تشبیهات، وط پرداخته  و تقسیم بندی منظمی از لحاظ موضوعیفیشهای  مرب

وجه شبه و ادات تشبیه بعمل ، عقلی و مفرد و مركب و انتزاعی بودن طرفین تشبیه، حسی

از دیوان اشعار شاعر انتخاب شده بعنوان شاهد ، هایی  برجستهآورده است . سپس نمونه

 نتایج بدست آمده بصورت جدول ارائه میشود. مثال بکار رفته است در انتها نیز

 پیشینۀ پژوهش :

های اخیر پژوهشهای زیادی در تحلیل تشبیه در آثار ادبی بزرگان ادبیات در دهه

كالسیک و معاصر بوسیلۀ پژوهشگران عرصۀ ادب فارسی صورت گرفته است ولی با 

های انجام شده چنین برداشت میشود تا به حال هیچ گونه تحقیق و پژوهشی در بررسی

ای با عنوان حکیم زاللی خوانساری  در مقالهدیوان زاللی خوانساری صورت نگرفته و فقط 
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نشریه دانشگاه شهید باهنر كرمان چاپ شده كه در آن مقاله به معرفی اجمالی شاعر پرداخته 

 شده است .

 تشبیه در اشعار زاللی خوانساری :

تشبیه از نخستین ابیات برجای مانده در ادب فارسی تا عصر حاضر پیوسته از عناصر 

ای و نثر محسوب میشود.تشبیه بنیادیترین صورخیال شاعرانه است، بگونه زیبایی بخش شعر

كنایه، و تمثیل برآن استوار است افکار هر ، كه هستۀ مركزی تصاویر دیگر مانند استعاره

شاعر و سخنوری را میتوان در ال به الی تشبیهات او یافت زیرا زاویه دید و بینش شاعر را به 

 در كتابهای بالغی تعاریف گوناگونی از تشبیه شده است: جهان و طبیعت نشان میدهد

تشبیه آن است كه چیزی را به چیزی مانند كنند بصورت و به هیات یا چیزی را بر چیزی »

ترجمان «) مانند كنند به صفتی از صفتها چون حركت و سکون و لون و رنگ و شتاب و درنگ

مشاهده تصاویری » تاب فن شعر گفته است( در این باره ارسطو در ك44البالغه، رادویانی: ص

كه شبیه اصل باشند موجب خوشایندی میشود زیرا ما از مشاهده این تصاویر اطالع و معرفت 

به احوال اصل آن صورتها پیدا میکنیم و آنچه را در آن صورتها بدان داللت هست درمییابیم 

ا پیش از آن هم هرگز ندیده مثل اینکه گوییم این تصویر فالنست و اگر خود موضوع تصویر ر

باشیم باز آن صورت نه از آن جهت كه موضوع خود را تقلید میکند، بلکه از آن لحاظ كه در 

آن كمال صنعت بکار رفته و یا از آن جهت كه دارای رنگ دلپذیر است و یا از جهاتی نظیر 

 (26ارسطو، ، فن شعر« ) و مشابه اینها خوشایندی خاطر ما میشود.

ای است كه در ذهن تبیین و آشکار كردن اندیشه، هدف اصلی تشبیه» گفت كه میتوان 

پدیدار میشود اما به دلیل محدودیت زبان گوینده قادر نیست بخوبی آن را روشن سازد و با 

نگاهی «) زبان مرسوم بیان كند بنابراین به مدد عنصر خیال دست به دامن تشبیه میشود.

 (74حسینی و همکاران: صتحلیلی به علم بیان، آقا 

با دقت در اشعار زاللی میتوان زیباییهای شعرش  را دریافت  نیز در نظر باید  داشت كه 

ای زندگی میکرد  كه  طرز هندی اصفهانی رایج بود و شاعران برای یافتن شاعر در دوره

زاللی  مضمون و خیاالت نازک و دقیق و اشعار دور از ذهن بر  یکدیگر  پیشی میجستند  و 

ای خوش در بیان افکار و اندیشه های خود شاعریست  خالق دارای ذهنی وقاد و قریحه

اسلوب و روش خاص دارد و بسیاری از تركیباتی كه  در  اشعارش بکار برده جدید  هستند 

 .....«جنون آباد و هندوی بنفشه و  -قدح خانه  -خون سخن  -گل آزمون» مانند:  

 ه استتتتچو جامش گل آزمون گشتتتت   

ید شتتتتد تیغ زن     هانم چو خورشتتت  د

 

 دماغ فلک ستتترنگون گشتتتته استتتت      

ته استتتت خون ستتتخن      هان را گرف  ج

 (265)دیوان                                          
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زاللی طبیعتاً شاعر است و به شیوه ای طبیعی هم شعر گفته است در این زمینه چنان 

برخوردار است كه الهامات غیبی را به تبحری دارد كه گاه اشعارش از چنان معانی بلندی 

 آورد نظیر :ذهن می

یزد          م نور  لس كتته از دم  ج م  در آن 

 

 دم پتتهتتلتتو بتته كتتوه  طتتور متتیتتزد   

 ( 690)محمود و ایاز بیت                   

زیبا و شگفت انگیز است و به كمک ، ترفندهای بدیعی و زیباییهایی نیز در سخن زاللی

زبان را به شعر و ادب مبدل سازد ، ت و هنرمندی تماماین ترفندها توانسته است با مهار

شعر زاللی خوانساری را به مرز سبک هندی نزدیک ، ویژگیهای سبکی و كاربرد مضامین نغز

كرده است بطوری كه او را در زمان خود میتوان سردمدار این سبک دانست یان رپیکا در 

در گسترش » دی چنین آورده : تاریخ ادبیات خود دربارۀ وی و ارتباط شعرش با سبک هن

اند این  شعر بطور كلی در آن بعدی سبک هندی بسیاری از شاعران مثنویهایی تدوین كرده

روزگار در حال پیشرفت بوده كه گاه در آن برای پروراندن موضوعی رمانتیک از چنان ابداعاتی 

ی این آثار سمبولیسم ترین ویژگبهره میبردند  كه  در دوران  كالسیک  سابقه نداشت . عمده

م ( از همه  1615در این رابطه موالنا حکیم زاللی خوانساری در گذشته به سال )، آنهاست

سبعه » عباس یکم بود این شاعر مولف مثنوی «  ملک الشعرای»آمد او  برتر بشمار می

ایان سال پ 22است كه « محمود وایاز» و  شهرت وی بیشتر مدیون یکی از آنها بنام «  سیاره

 1532زندگی خود را صرف آن كرد این اثر، مثنوی فخر الدین علی صفی  )درگذشت 

میالدی( پسر حسین واعظ معروف و همچنین آثار تا زمان صائب و پس از او را تحت الشعاع 

 (437ص، قرار داد.) تاریخ ادبیات ایران،یان ریپکا

میرسد اما بعضا از نوع خوب از لحاظ قدرت و زیبایی، قصاید زاللی به پای مثنویاتش ن 

(، 27قصاید سبک هندی به شمار میرود بخصوص كه گاه  از قدما، نظیر انوری )قصیده 

( تقلید 24( و كاتبی ترشیزی)قصیده 33و 16(، كمال اسماعیل)قصیده 56و 2خاقانی)قصیده 

. ( بوده است15كرده و نیز بعضا تحت تاثیر قصاید مشهور معاصرینش نظیر عرفی )قصیده 

و 15و 10برخی از قصاید نیز دارای حسن مطلع ها و تغزلهای زیبایی است) نظیر قصیده 

( اما آنچه به قصاید او ضربه زده بجز فضای انتزاعی كه خاص قصیده است مدح های 62و 40

 ای او در باب امامان است.كلیشه

ده، استفاده ركن اساسی قوت شعر زاللی كه باعث تمایز وی از اقران و هم روزگارانش ش

اش بر اساس هوشیارانه از تشبیه است تشبیهی كه عالوه بر غرابت، ایجاز و وهم انگیزی

بنا شده است و این یکی از رموز شاعری اوست اگرچه « تشخیص» استعاره یا بهتر بگوییم 

بخصوص ، زاللی نیز همانند همطرازان خویش، اسیر تصویر و فضاهای خیالین انتزاعی است

، های منظوم مثنویاتش كه مایۀ عقلی و انتزاعی دارندای از دیباچههایش و پاره در قصیده
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اش كه ریشه در روان شاعر دارد و نیز فضای غنایی و اما عالقۀ او به طبیعت بیرونی و زمینی

 –هر چند وهمی و استعاری  –او را گاه در آفرینش فضاهای عینی شاعرانه ، روایی داستان

ای محاسن مسلم روایت بسیار موفق جلوه داده است. در حقیقت با آنکه تصویرگرایی او پاره

را در كار او بال استفاده كرده است اما باید گفت كه همین جوهرۀ روایی كه شاعر را مجبور 

ای مهار كرده و خیال سركش و ناآرام وی را تا اندازه، به ارائه حقایق بیرونی و طبیعی میکند

ای میبخشد در حوزۀ تشبیه درصد بیشتری از انواع تصاویر او عینیت قابل مالحظه به

تشبیهات هر دو سو حسی بخود اختصاص میدهد اما بواسطۀ بدیع بودن و گاه غرابت وجه 

شعر زاللی را در شمار ، شبه و ربط دو طرف تشبیه و نیز اجمال و ایجازی كه در آن است

  آورده است . ترین اشعار این دوره درغامض

 

 زاللی تشبیهات معنوی ساختار -1

 طرفین بودن حسی یا عقلی اساس بر تشبیه تقسیم

حواس حضور اساسی و تاثیرگذاری در شعر دارند و در تصویرسازی ركن اصلی بشمار 

تصویر در شعر، بیانی است كه به صور ذهنی حاصل از دریافتهای حسی شاعر » میروند 

ای متمایز زندگی میبخشد بعبارت دیگر سبب میشود تا خواننده احساس كند چیزی را بگونه

 حسی از مقصود( 105حکایت شعر، اسکلتن: ص«) میشنود. میبیند، لمس میکند، میبوید، یا

، پنجگانه  قابل  حس باشد  و  آن  یا از دیدنیها  حواس از یکی  با كه آنست بودن محسوس و

پسودنیها و یا از شنیدنیهاست .  یعنی  مشبه یا مشبه به، یکی از این محسوسات باشد مقصود 

قابل ، و كیفیات نفسانی باشد و با حواس پنج گانه  از عقلی یا معقول بودن آنست كه  از  امور

 ( 95و  94علوی مقدم ، عشق ) معانی و بیان، جوانمردی، عقل، ادراک نباشد مانند جان

 مشبه و مشبه به هر دو حسی 1-1

فعالیت ذهنی میان  دو شی ظاهرا بی ، الزمۀ ایجاد آنها» تشبیهات حسی به حسی  كه 

مشبه و ، ( در این نوع تشبیه 89پورنامداران ص ، انهای رمزیرمز و داست« ) ارتباط است.

هر دو با یکی از حواس ظاهر  قابل درک و دریافتند در واقع در تصویر حسی ، مشبه به

محصول یک تاثیر حسی از شی خارجی است كه بر ذهن میتابد در ذهن مثل آینه آن را با 

 ( 100ص ، فتوحی، كلمات منعکس میکند. )بالغت تصویر

بوسیله مشبه به كه در وجه شبه  مورد نظر  ، هدف از این تشبیه آن است كه نقش مشبه

 به خواننده یا مخاطب شناسانده شود.، شاعر اوضح و اعرف از مشبه است

یار       ند  عد بل ند چو ج  شتتتد مطلعی بل

 

 تا از خط شتتتکستتتته شتتتد روزگار پای 

                                            (419/38 ) 
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 گوش خالیق، برگ گتتلبتته ره چون 

 

عرا         بزم شتتتت عرم روان تتتا   پی شتتتت

                                             (820/69 ) 

تد           مار لرزد و اف ند  مان فت  پای، زل  به 

 

 به هر شکنجش صد روزگار لرزد و افتد   

                                       (1391/124) 

 بته متاتم هنر و تیره روزگتاری طتالع    

 

 دمک چشتتمستتیاه پوشتتم چون مردمان مر 
                                         (1523/137 ) 

 به نمک پاشتتیها، بر ستتر خوان جراحت

 

شک و نمکدان   ست   ، نمک ریختن ا شم ا  چ
                                          (1379/123) 

( 365/33( و )345/31( و )200/19(و )129/14( و )46/7( و )12/4های )همچین بیت

( و...... دارای 1780/156( و )1004/85( و )666/55) ( و1400/125(و)1373/122و )

 تشبیهات حسی به حسی هستند.

 مشبه عقلی و مشبه به حسی 2-1

 ، تشبیه عقلی به حسی رایجترین نوع تشبیه است. در واقع غرض از این نوع تشبیه

مشبه معقول بخوبی در ذهن ، توضیح حال مشبه است  و  اگر مشبه به محسوس  باشد

( در این نوع تشبیه كه مشبه معقول و مشبه 37میشود.) معانی و بیان، شمیسا، صمجسم 

های هنری تشبیه كه شاید بزرگترین و در حقیقت یکی از جنبه، به محسوس است

تصویر آنگاه  » ترین جنبه باشد همین پیوند دادن معقوالت به محسوسات است.وبرجسته

، كلیات زیبا شناسی« ) به محسوس پیوند دهد.جنبه هنری پیدا میکند كه امر معقولی را 

 ( 79ص ، كروچه

از همه مهمتر جنبۀ تخییلی تصویری تشبیه كه »در این باره در صور خیال میخوانیم : 

شبیه  میتوان  بسیاری  از امور متباین و متضاد را كه از نظر حسی و ت است كه از رهگذر

ک  موضوع  جمع كرد  در واقع تشبیه باعث تجربۀ عقلی  دور از یکدیگر  قرار دارند  در ی

) «مجسم كردن  و  مثل ساختن چیزی است  كه خود غایب است و بطور عادی ظهور ندارند.

(  و  از این طریق  كه  بسیاری از امور انتزاعی را با شباهت 72صورخیال، ص، شفیعی كدكنی

اولیه و مركزی  تشبیه هسته» ملموس جلوه میدهند، همچنین  ، ساختن به امور حسی

صورتهای گوناگون خیال  و نیز انواع تشبیه مایه گرفته از همان ، خیالهای شاعرانه است

 (181سفر در مه،، پورنامداریان) «شباهتیست كه نیروی تخیل شاعر میان اشیا كشف میکند.
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 مست ایمانم از قرابه عشق ( 1568/141شیشه چرخ از رهم بردار ) 
 

سرا پا می و جوش است چون كاسه افالک 

 (1486/133 ) 

 گلزار وجودم ز گل داغ ندامت

 

تا منصب قناعت روزی به من رسد ) 

1445/129 ) 

 از دام آز رسته ام و قید آرزو
 

چو شاخ گل شده داغم به دست بازاری 

(1650/146 ) 

در آستین نتوان بیش از این چراغ 

 شگفت

 

چو غنچه از علم شاخسار لرزد و افتد 

(145/126 ) 

 دل من از بر من در كنار باغ مزارت

( 899/75( و )726/61( و) 1683/149( و )517/46( و )609/50( و )982/84های )بیت

 ( و .... دارای تشبیهات عقلی به حسی هستند.715/60و )

 درصد ساختار معنوی تشبیهات

 055/3 حسی به حسی

 16/0 حسی به عقلی

 94/1 عقلی به حسی

 

 ساختار بیرونی تشبیهات زاللی - 2

این تقسیم بندی ناظر بر شکل و ظاهر و تشبیهات است كه  متناسب  با  اركان  تشبیه  

 و چگونگی قرار گرفتن آنها در ذیل تصاویر شعری متفاوت است. 

 تشبیه مرسل : 2-1

 چونچنان، ، ماند، تشبیهی است كه در آن ادات تشبیه ذكر شده باشد اداتی مانند : چو

 پریشان تر از موی تحریر كاتب شبی چون درون دوات مذاهب

                                        (512/45 ) 

 شدم چو اشک صراحی به خانه خماری ز اقتضای طبیعت كه ناگزیرم بود

                                        (348/32) 

 ( 53/8مت نوشت این رقم مدعا ) خامه عل  كارم چو زلف یار در گره مدعاست

 (352/32بریزد از نم او چون گل سر دیوار )   خمی گه گر به سرش خشت آفتاب نهند

 منسوخ ساز جمله چو دین پیمبرم  اهل سخن خوش نشستند زآنکه من

                                         (458/41) 
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 متتهتتر ستتتتختتنتتم ز ختتلتتعتتت متتدح  
 

 ( 1004/85كهن شد )چون ماه برهنه تن  

( و 733/62( و )1044/89( و) 1123/98( و ) 375/34( و ) 321/29های )مچنین بیت

 ( و ....... دارای تشبیه مرسل هستند.1395/124( و ) 1321/117)

 تشبیه موّكد : 2-2

تشبیه ، تشبیه موّكد نامیده میشود  با  حذف ادات تشبیه، اگر ادات تشبیه  حذف شود

حذف ادات كه »با ابهام بیشتری همراه و خواننده را  به  تأمل وامیدارد وآنچه واضح است 

اندک اندک تشبیه را به استعاره نزدیک میکند عاملی است برای پرتاثیر و نیرو بخشیدن به 

تشبیه زیرا غرض اصلی از تشبیه عینیت بخشیدن به دو چیز مختلف است یا بهتر بگویم 

دن است به دو  چیز  كه غیریت دارند و چون ادات حذف شود عینیت بصورت عینیت بخشی

 ( 56صورخیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی،.«) محسوستر و دقیقتر نمایانده میشود 

ذكر نشدن ادات، سبب دیریاب شدن طرفین تشبیه میشود و برای فهم تشبیه، خواننده 

مل فشردگی و ایجاز در زبان فارسی تشبیه موكد را یکی از عوا» به كنکاش می افتد

 (135فرشیدورد:ص، درباره ادبیات و نقد ادبی«) اند.دانسته

 مشتتتتتاطتتته طتتتالتتتع هتتتنتتتر را 

نزاده از متتادر             هنوز طفتتل غنیمش 
 

نه ، به پای شتتتمعم    لشتتتکر نویس پروا
 

یم         می آ ن برون  لع واژون  قیتتد طتتا  ز 
 

ستی   سرایش كه بود گربۀ م  مهتاب، در 
مت نظر        ظارۀ عصتتت ند پردۀ ن  انتا ت

 

 ( 780/156داماد عروس بی جهازم )  

 سینه گور، گاهواره، كه مرگ دایه بود

                               (330/30 ) 

 قراخان دودمان سخن، قلم، مه است

                             (1241/110 ) 
 نهنگ، كه یونسم من و این نه شکم پرست

                             (1205/106) 

 مهر فلک، سوزن پر، هست یک شپره

                            (1629/144 ) 
ست به دامان درش   چشم ملک ، عنکبوتی ا

                                         (1628/144 ) 

( 84 /982( و ) 1241/110( و )1780/156( و ) 1627/144( و ) 1503/135های )بیت

 تشبیهات موكد هستند( و..... دارای 462/42و) 

 تشبیه مفصل : 2-3

تشبیهی است كه وجه شبه در آن ذكر شده باشد . در این نوع تشبیه از باب مسامحه به 

(  در 275وصف مذكور میشود كه مستلزم اوست.) انوار البالغه، مازندرانی،، جای وجه شبه

رای مخاطب و تاثیرگذاری و جایگاه چندانی ب، تشبیهات مفصل  با ذكر وجه شبه گویا
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قدما تشبیه » مشاركت وی در متن باقی نمیماند و نیاز به تامل و جستجوی زیادی ندارد.

)صور خیال  «اند و متاخران تشبیهات لطیف و نازک راپسندیدهساده و حسی را بیشتر می

 (58در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: ص
 زبان شمع گرفتزبانم از سخنت چون   ز گرمی ای كه در ایمن سرای مدحت بود

                            (1373/122 ) 
شم  شه علوی   ، ز پاس عدلش در چ  شیر بی

 
 چرد چو برۀ آهو بر این النگ ستاره 

                                (694/58 ) 

جر نتتاز           ن خ یش و  خو خون  لی در   د

 

پیتتدن            ت یم بستتتمتتل در  ن مرغ   چو 

                                               (847/71 ) 

( 1131/98( و )1203/106( و ) 734/62( و )366/33( و )345/31های )همچنین بیت

 ( و...... دارای تشبیهات مفصل هستند.1312/116و )

 تشبیه مجمل: 2-4

ای اهمیت یک تشبیه به چگونگی و كیفیت وجه شبه آن مرتبط است. وجه شبه رابطه

كمتر از كشف یک ، گردیده و اهمیت این كشف است كه شاعر یا نویسنده به كشف آن نایل

قانون علمی نیست .در این نوع تشبیه وجه شبه ذكر نمیشود . این نوع تشبیه برای كشف 

پیوند دو طرف تشبیه مخاطبش را بکوشش وامیدارد و قدرت تخیل او را فعال مینماید  زیرا 

مبنای وجه شبه است  وجه شبه مبین جهان بینی و وسعت تخیل شاعرست و در نقد شعر بر

( بنابراین تشبیهاتی كه  98كه متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند میشویم.)بیان، شمیسا: ص

تر و خیال انگیزتر خواهد بود .شمیسا معتقد است وجه شبه  آنها ذكر نشود ) مجمل ( هنری

از آغاز به از نظر تئوری ادبیات مجمل از مفصّل بهتر است و اتفاقاً هر چه در شعر فارسی :» 

.« جلو بیاییم یا از آغاز هر سبکی دورتر شویم از بسامد تشبیهات مفصل كاسته میشود 

 )همان (

 من آستتتمانم و ستتتخنم ناوک شتتتهاب

 

 كاخ ستتپهر را چه خلل ز اهرمن رستتد  

                                        (1424/128 ) 

شت كربال   در جگر دارم بهاری همچو د

 

ثل       بانی م هان تیغ ز یدری در د  تیغ ح

                                              (733/62 ) 

( و 1545/139( و )1604/143( و )149 /1686( و )1753/155های)همچنین بیت

 ( و ...... دارای تشبیهات مجمل هستند.323/29( و )1503/135)

 تشبیه بلیغ : 2-5

در ، اضافه شده انددر این نوع تشبیه تنها مبشه و مشبه به ذكر شده و گاهی نیز بهم 

این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است . در نتیجه خیال انگیزی و ابهام بیشتری 
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، زیرا با حذف ادات و وجه شبه بر همانندی طرفین تشبیه، در ذهن خواننده ایجاد میکند

بیشتر تاكید میشود  زیرا وقتی وجه شبه و ادات ذكر میگردد تقارن و دوگانگی میان دو 

این نوع تشبیه را از  آن جهت بلیغ  میگویند  كه تشبیه از » ی تشبیه محسوستر است. سو

ص ، همایی، معنی و بیان«) تر باشد مبالغه و تاكیدش بیشتر است.نظر ادباء هر قدر نامعلوم

161 ) 

کده فکر    كه نی ام محرم مریم  از بس 

 

سایه دم را    چون آه به خون غوطه دهم 

                                              (270/25 ) 

 شته بی ستپاه بختم به مدینه فصتاحت   

 

صیت نظمم ز قلمرو معانی     شته   كه گذ

                                         (513/151 ) 
 دشتتمنت را از آه گرم و جستتتن خون جگر

 
 برگ شتتتاخ ارغوان آورده ام، نخل ماتم   

                                          (1690/149 ) 
 قربانگاه عشتتق از تهمت افستتردگان گه به 

 
 كام ناردان آورده ام، همچو خون ستتترو 

                                          (1683/149) 
صد      سنان رق سر چنگ غم   ز قامتم كه به 

 
 خدنگ آهم در مغز استتتتخوان رقصتتتد 

                                          (1164/102 ) 

 در شتتفاخانۀ اندیشتته بستتی تجربه رفت

 

شا سر    ست ، درمان مگ  ناله پر درد كم ا

                                              (609/50 ) 

 شتتتتب ظلمتتت آبتتاد مصتتتر جتتدایی 

 

 مغرب، كه مشتترق بدی یوستتف و چاه  

                                             (517/46 ) 

تش           ع بر شتتتتفتتا طرۀ ا ق جزا ز   روز 

 

مم            گ خود  فردای  هی  ل حمتتت ا  در ر

                                          (1263/112 ) 

( و 61 /726( و )547/47( و ) 138 /1527( و )1568/141( و ) 1687/149های ) بیت

 ( و ....... دارای تشبیهات بلیغ هستند.269/25( و)69/9( و) 38/6)

 

 تشبیه تسویه : 2-6

كه آنرا مزدوج نیز گویند و آن اینست كه مشبه متعدد و مشبه به یکی » تشبیه تسویه 

 ( 155معانی و بیان، همایی : ص « ) چند چیز را به  یک چیز مانند كنند.باشد یعنی 

مرش           بر در ا لی كتته  ع لی ا لی عتتا  ع

 

 چو یک مامور، نشتستته اند قضتا و قدر    

                                             (325/30 ) 

ند      قاب كشتتت مۀ دیوار او ن  اگر ز شتتت

 

شک، مه و مهر، دهر، آب انبار      شود ز ا

                                                (35:388) 
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 تشبیه جمع: 2-7
 یک مشبه میآورند.، تشبیه جمع برخالف تشبیه تسویه است یعنی برای چند مشبه به

ست و كمند غفران    شت ا  دام مرغان به
 

 زلف آهی كه به رخستتار جگر خم به خم استتت 
                                                  (50:611) 

 تشبیه مفروق 2-8
 تشبیهی كه طرفین آن متعدد است ولی هر مشبهی با مشبه به خود همراه است.

 هر آن شتر كه در این حجره مست عشق تو نیست  
 (56:671شتر شتر چو دیو لعین است و حجره، طوق لعن)                               

 شود ز سایه گرزش درون حجره شتر  
 (56:666شتر چو سودۀ شنجرف و حجره چون هاون)                                  

 ساختار بیرونی تشبیهات درصد

 مرسل 38/3

 موكد 88/0

 مفصل 5/1

 مجمل 88/0

 بلیغ 5/2

 تسویه 11/0

 مفروق 05/0

 جمع 05/0

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مركب بودن -3
اند در پی چاره جویی بر در پی بروز خالقیت و نوآوری بوده در گذر تاریخ شاعرانی كه» 

تشبیهی قریب و مبتذل و عادی میشده است اما ، آمدند برای نمونه تشبیه قد به سرومی
نوعی نوآوری ، شاعری كه قد را به سرو سیمینی كه بر سرش ماهی منور است تشبیه كرده

 (82شعر عماد فقیه، طالبیان: ص بررسی تشبیه تفصیل در«)در كالم پدید آورده است.
 مفرد به مفرد 3-1

 كارم چون زلف یار در گره مدعاستتتت     
 

 اش در كمر كان شتتکنگوهر كم كاستته
 

عا          مد مت نوشتتتت این رقم  مۀ عل  خا
                                                   (53/8) 

 بحر كه آمد برت كاستتته به كف چون گدا     
                                                    (46/7) 

 ای جوهر ستتتخن، مورم به راه نعت تو  

 

ست معبرم     سوزن و دم تیغ ا  پاها چون 

                                             (462/42) 
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( و 1235/110( و ) 1316/116( و )1527/138( و )1604/143های )همچنین بیت

 ( و.... دارای تشبیهات مفرد به مفرد هستند.547/47)

كه در تصویر و تصور مفردی است »مورد واژه مقید باید گفت : در مقید به مفرد 3-2

 (40بیان و معانی، شمیسا:ص«)كه مقید به قیدی باشد.
 آن چشتتتم چون پیاله پر می به گردش آر   

 

سام      شمنت در آب ح سوختن د  مرا به 

 

 آن حلق چون صتتراحی را بر غلغلی رستتان 
                                          (153:1729) 

خاک د  له زار می جگر چو  ندد ل ال  خ

                                               (98:1131) 

پای خود گمم    در چشتتتم  زخم ستتترا
 

 چون چشم كشتگان به تماشای خود گمم    
                                            (111:1254) 

( و ..... دارای تشبیهات مفرد 458/41( و ) 419/38( و) 333/32( و )330/30های )بیت

 هستند.به مقید 

 مقید به مفرد  3-3

 دهان گشتتاده كه پستتتان ناوكش بمکد

 

 درون سینه، دل شیرشرزه چون سوفار      

                                                (34:375) 

مت نظران        ظاره عصتتت ند پردۀ ن  تا ت

 

ست به دامان درش    چشم ملک ، عنکبوتی ا
                                            (144:1629) 

( و .... دارای تشبیهات مقید به 1127/98( و) 982/84( و ) 72/9) هایهمچنین بیت

 مفرد هستند.

 

 مقید به مقید 3-4

های تشبیهی از اقسام تشبیهات جمله واره» در تفاوت تشبیه مقید و مركب باید گفت كه

های تشبیهی آنهایی كه از مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف تشکیل مركبند و از گروه

بیایند جز تشبیهات « بهم» و« میان» عطف و «و »تشبیهات مقید و آنها كه با  میشوند جز

 (445درباره ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد: ص« ) مركبند.

 گتتلتتزار وجتتودم ز گتتل داغ نتتدامتتت 

 

ست      سراپا می و جوش ا سۀ افالک   چون كا
                                          (133:1486) 

ستین نتوان بیش از این   شکفت در آ  چراغ 

 
 چو شاخ گل شده داغم به دست بازاری    

                                          (146:1650) 
 ای كه در ایمن ستترای مدحت بودز گرمی

 
شمع گرفت     سخنت چون زبان   زبانم از 

                                          (122:1373) 
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( و 1395/124)( و 1410/127( و)1412/127( و ) 287/27( و ) 366/33های )بیت

 ( و.... دارای تشبیهات مقید به مقید هستند.694/58)

 تشبیه مركب : 3-5

تشبیه مركب یکی از گونه های پر كاربرد تشبیه است كه در آن شاعر در صدد تشریح 

خواه هدف او تصویر باشد و خواه تمثیل . در خصوص انتزاع وجه شبه ، بالغی مشبه است

است. جرجانی معتقد است كه گاه اموری با هم تالیف میشوند متعدد كه مایه اصلی تشبیه 

های این امور را نباید تشبیه، كه هركدام خاصّیت یا خصوصیتی از مشبه را بتصویر میکشند

جداگانه دانست، بلکه باید هیأت تالیفی آنها را بمنزله مشبه برای تشبیه مركب فرض كرد.) 

 ( 57رک . اسرارالبالغه : جرجانی : 

مقصود ، ترین و زیباترین انواع تشبیه است در تشبیه مركبیه مركب یکی از پیچیدهتشب

از مركب لزوماً یک جمله یا عبارت یا مجموعه چند واژه نیست بلکه از یک هیأت انضمامی 

تابلو تصویری است ، هیأت منتزع از چند چیز است به زبان امروز، مركب، است و بقول قدما

( استفاده  71بوجود آمدن آن نقش داشته باشد. ) بیان، شمیسا :ص ذهنی، كه چند چیز در 

 یک شاعر از تشبیه مركب دلیلی بر مهارت و تسلط وی در فنون ادبی دارد.

 نوشتتته باد به پیشتتانی ام خط مدحت 

 

طاق      گارین  تاب برین قصتتتر زرن  چو آف

                                            (711/151 ) 
صبح      ست  سینه ماهی ا شان  غرض ز   جرعه ف

 
 كه همچو مست ز دنبال میکشد دستار    

                                                (32:333) 

 درصد مقید، مركب، تشبیه به اعتبار مفرد

 33/2 مفرد به مفرد

 61/1 مفرد به مقید

 72/0 مقید به مفرد

 88/0 مقید به مقید

 166/0 مركب

 عناصر و مواد تشبیه در قصاید زاللی : - 4

زاللی در قصاید خود موضوعات و عناصر متعددی را مورد توجه قرار داده است در این 
اشیا و ابزار ، عناصر طبیعی، معنویات و عناصر انتزاعی و ذهنی، اشعار انسان و متعلقات وی

آالت و جانوران و ... از جمله عناصر تشبیه را تشکیل میدهند كه در زیر به تحلیل آنها 
 پرداخته میشود:

 انسان و متعلقات وی  4-1

بیشترین موضوعات مشبه را ، بر اساس آمارهای بدست آمده از قصاید زاللی خوانساری
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 انسان و متعلقات وی تشکیل میدهد.
 (53/8كارم چو زلف یار در گره مدعاست           خامه علمت نوشت این رقم مدعا)

 عناصر انتزاعی 2 -4

متعلقات معنوی او، و در واقع امور غیبی و  این بخش شامل حاالت درونی انسان و
لطف و.... میشود كه به نوعی تشبیهات عقلی به حسی شاعر را در ، غم، ناملموس مانند عشق

برمیگیرد بیانگر این نکته است كه شاعر برای درک بهتر مشبه معقول، آن را به امری 
های هنری تشبیه رین جنبهتمحسوس تشبیه میکند این نوع تشبیه را میتوان یکی از برجسته

به كاربرد مفاهیم انتزاعی در شعر خود روی ، شمرد. شاعران در ادوار مختلف ادب فارسی
 آوردند تا بر دایرۀ مضامین شعرشان بیفزایند.
 چو شاخ گل شده داغم به دست بازاری  /در آستین نتوان بیش از این چراغ شکفت 

(1650/146) 
 (889/75) چون شکوفه ز شجر ریخت ثمر میزاید  /بلند خاطرم صبحدم است و سخنم مهر 

 حیوانات: 4-3
در تصویر سازیهای زاللی، نام حیوانات زیاد به چشم میخورد اما این حیوانات همواره 
مشبه به مطلق نیکی یا شرارت نیستند گاه با توجه به موقعیتش از نام حیوانات برای وصف 

 اده میکند.نیک و گاه برای نشان دادن بدیها استف
جر نتتاز           ن خ یش و  خو خون  لی در   د

پای   تد       ، به  مار لرزد و اف ند  مان فت   زل
 

پیتتدن            ت یم بستتتمتتل در  ن مرغ   چو 
 به هر شکنجش صد روزگار لرزد و افتد  

                                          (1391/124) 

كنتتد         لخ كتته  م بر دوش چون   پیتتل 
 

 پتتنتتج متتزروع ستتتتاكتتنتتان دیتتار     
                                            (1582/142) 

 طبیعت : 4-4
خۀ درک نوبران ستتتخن     به شتتتا  لبم 

 
 چو غنچه در دل خون گشتتته چمن گره استتت 

                                          (1235/110) 

 گوش خالیق، بتته ره چون برگ گتتل
 

عرا         بزم شتتتت عرم روان تتتا   پی شتتتت
                                               (820/69) 

 اشیا و ابزار آالت : 4-5

زاللی آنچه كه با حواس خود مشاهده یا لمس میکند به عنوان مواد تصاویر استفاده 

میکند بنابراین همه اسباب زندگی مانند چراغ، هاون، تیغ و.... قابلند تا بعنوان مواد تصاویر 

 در تشبیهات بکار روند.

سخن دان    سخن ندان   زبانم از پی قتل 

 

یک دهن بوتراب   ید و خندید    ، چو تیغ   گر
                                          (1410/127) 
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سایه گرزش    شتر ، شود ز   درون حجره 

 

 شتتتر چو ستتودۀ شتتنجرف و حجره چون هاون 
                                                (666/55) 

شت كربال   در جگر دارم بهاری همچو د

 

بانی  مثل تیغ حیدری        در دهان تیغ ز

                                             (733/62   ) 

 در شعر شاعر : بهوجه ش - 5

جهان ، وجه شبه است . وجه شبه بیش از هر ركن دیگر تشبیه، مهمترین بحث در تشبیه

خیالی شاعر را توصیف میکند. وجه شبه ادعایی ایجاد شده بین مشبه و مشبه به است كه 

اشتراک دارند هنرمند مدعی شباهت بین دو پدیده یا چیزی بطور تحقیقی یا تخییلی در آن 

میشود حال اگر این ادعا از مشبه به نو اخذ شود  تشبیه را مطلوبتر و زیباتر میکند و سبب 

فعال شدن ذهن مخاطب در روند فهم شعر میشود وجه شبه هم میتواند از مشبه اخذ شود 

وجه .» بیهات نیز در وجه شبه موثر باشد عقلی و انتزاعی بودن تش، حسی، و هم از مشبه به

شبه مبیُن جهان بینی و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجه شبه است كه 

 (98شمیسا، ص ، بیان«) متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند میشویم

وقتی شاعر از وجه شبه های تکراری و تقلیدی استفاده میکند نشان از خالی بودن شعر 

كشف وجه شبه به بینش و دریافت گوینده بستگی دارد » ستگی ادبی و هنری است از برج

و شاعر ممکن است رنگ و حالت و حركت و شکل و اثر حسی یا عقلی همانند بین دو چیز 

ای از حاالت و حركات را بعنوان صفت مشترک) وجه را به تنهایی پیش بکشد یا مجموعه

 (44ص ، ثروتیان، شعر فارسی بیان در«) شبه( در نظر داشته باشد.

های حسی توجه بیشتری داشته و وجه شبه را عمدتا از امور محسوس زاللی به مشبه

گرفته است از طرف دیگر حضور یا عدم حضور وجه شبه در تشبیهات این شاعر نیز قابل 

كاهد و فرصت خیال پردازی و كشف بررسی است . ذكر وجه شبه از مخیل بودن تشبیه می

ه بین طرفین تشبیه را از مخاطب میگیرد . بنابراین تشبیهاتی كه وجه شبه آنها ذكر رابط

از نظر تئوری » نشود ) مجمل ( هنری تر و خیال انگیزتر خواهد بود . شمیسا معتقد است 

ادبیات، تشبیه مجمل از مفصل بهتر است و اتفاقا هر چه در شعر فارسی از آغاز به جلو بیاییم 

شمیسا ، )بیان« سبکی دورتر شویم از بسامد تشبیهات مفصل كاسته میشود .  یا از آغاز هر

(. تشبیهات مرسل و بلیغ در دیوان این شاعر جای تشبیهات مفصل و مجمل را گرفته  60: 

نکته دیگری نیز در تشبیه قابل مالحظه است و آن اینکه مشبه به و وجه شبه اغلب » است . 

علوی مقدم و ، معانی و بیان« ) افت های ذهنی شاعر است. بیان كنندۀ محیط زندگی و دری

( زاللی وجه شبه خود را بیشتر از مسایل مادی و احوال انسانی اخذ كرده  116اشرف زاده : 

 است.
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نتایج كلی بدست آمده از بررسی قصاید زاللی كه عددهای موجود در جدول مقدار موجود 

 هر تشبیه در دیوان است.

 
 

 نتیجه : 

پی بردن بویژگیهای سبکی و فکری شاعر ، های بالغیاز بهترین دستاوردهای تحلیل یکی

است . از طریق بسامد گیری آماری میتوان به گزینشهای سبکی شاعر دست یافت و این 

های كالمی شاعر میشود. تشبیه یکی از مهمترین سبب شناخت بهتر و دقیقتر ظرفیت، مطلب

ای ل آفرینش شعر است این امر در شعر زاللی جایگاه ویژهعوامل مخیل شدن كالم و از اصو

 دارد و برای تفهیم اندیشه های خود به زیبایی از انواع تشبیه در شعر خود بهره برده است. 

 و مانند میباشد. –چون   –از نظر ادات بشترین بسامد مربوط به چو 

كاربرد حسی به حسی و از نظر تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین بیشترین 

 تشبیه معقول به معقول دارای كمترین بسامد است.

بررسی تشبیه از نظر موضوع مشبه بیانگر این بود كه انسان و اوصاف انسانی و همچنین 

زیرا طبیعت ، در بحث مشبه به بیشترین بسامد مربوط به طبیعت و ابزار و اشیا و حیوانات

اند. اولین های دیگر تصویرسازی از آن بی بهرهخصوصیات منحصر بفردی دارد كه گونه

ویژگی، حسی بودن آن است تقریبا تمام امور طبیعی با حواس پنجگانه قابل لمس 

هستند.كمترین بسامد مربوط به مفاهیم مجرد و انتزاعی است كه از آنها با نام عناصر معنوی 

 یاد میشود. 

در شعر خود بهره ، مختلف ساختار تشبیه شاعر از انواع، از نظر ساختار شکلی تشبیه نیز 

گرایش وی به تشبیه مرسل و مفصل و بلیغ بیشتر بوده است . ، جسته است  و از این میان
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معلوم میگردد كه زاللی تشبیه ساز ، بعد از بررسی و تحلیل بحث تشبیه در قصاید این شاعر

یهات حسی به حسی و تصویرگر بوده است این پژوهش همچنین ثابت میکند شاعر به تشب

گرایش بیشتری داشته است . وی با بکارگیری تشبیه بلیغ و مرسل بسوی ، و عقلی به حسی

خیال انگیزی و پیچیده كردن زبان شعر حركت كرده است و توانسته است فن تشبیه را در 

خدمت مضامین خود بکار گیرد و با دمیدن روح زندگی به فضای شعرش و به تبع آن ورود 

ای به حوزه تشبیه اشعارش بخشیده و البته این همی، جان تازه و وسعت بی اندازهعناصر و

فضا آنقدر بی انتها و اعجاب انگیز است كه جای خالی برای پرداختن به تشبیهات معکوس، 

مشروط نگذاشته است و تنوع انواع صنایع بالغی بکار رفته در دیوان اشعار وی نشان ، تفضیلی

ارائه نمونه های زیبا و ماندگار ادبی است و نشانگر وسعت قلمرو و اطالع  از توانایی شاعر در

 و معرفت شاعر در زمینه های مختلف است.
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