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چکیده
نظیری نیشابوری بزرگترین غزلسرای دورۀ مغوالن گوركانی و از شاعران بلند آوازۀ سدۀ
دهم و یازدهم هجری ا ست اما آنگونه كه شای سته این شاعر بزرگ ا ست مورد توجه قرار
نگرفته است .پژوهش پیش روی شگردهای بکارگیری گونههای تشبیه ،بسامد آنها و نگرش
نظیری نیشابوری به انواع تشبیه را به شیوۀ تحلیلی – توصیفی ،از لحاظ شکلهای هشتگانه
ت شبیه ،محتوا ،اركان ،مركب و مفرد ،طرفین ت شبیه( ح سی و عقلی) و درونمایه در غزلیات
و ق صاید نظیری مورد برر سی قرار داده ا ست و تحلیل آماری و علمی از هریک از ت شبیهات
ارائه خواهد نمود تا معیارهای زیباشناسی شعر نظیری تبیین گردد.
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Investigating simile in Neyshabouri's odes and lyrics
Shapour Nourazar4
Abstract
Naziri Neyshabouri is the greatest lyricist in the Gorkani Mogolan
period and one of the most famous poets in the tenth and eleventh centuries
AH. But it has not been taken into consideration as befits this great poet.
The present study investigated the techniques of using kinds of simile,
their frequency and Neyshabouri's attitude to different kinds of simile in
analytical-descriptive manner, in terms of eight forms of simile, content,
elements, compound and singular, both parties of simile (sensational and
intellectual) and theme in Naziri's odes and lyric poems.
Statistical and scientific analysis of each of the similes will be
presented to elaborate the aesthetic criteria of Naziri's poetry .
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مقدمه
شاعران فارسی زبان در پایان قرن دهم برای فرار از تکرار ،تجربههای جدیدی را در حوزۀ
محتوا و لفظ آغاز میکنند تا سخن خود را از پیروی شیوۀ گذشتگان رهایی بخشند و افقهای
تازهای را به روی شعر فارسی بگشایند .حاصل این تالشها در فاصلۀ میان قرن دهم تا اواسط
قرن دوازدهم هجری ،شیوه و طرز نوی است كه در سبک شناسی شعر فارسی به سبک
هندی شهرت یافته است .اصالت لفظ یا اصالت محتوا و ترجیح هر یک بر دیگری كه از
مسائل مهم نقد شعر در ادوار مختلف بوده است در این دوره به صورت غلبه محتوا بر لفظ
به ظهور میرسد.
در این شیوه گرچه توجه به محتوا ،كفۀ معنا را نسبت به لفظ سنگینتر میکند ،اما لفظ
نیز از تحوالت محتوا بركنار نمیماند و از آن متاثر میشود ،زیرا چنانکه پیداست در آثار ادبی
زبان تابع تحوالت نظام بزرگتری بنام ادبیات است و برای اشتمال بر معانی جدید ناگزیر از
دگرگونی است زیرا« ادبیات نظام خاص نشانه هاست ،مشابه با هر نظام داللت گونۀ دیگری
چون زبان ،هنرهای تجسمی ،اسطوره ،و ....اما با تمام نظامهای نشانهای و هنرهای دیگر در
یک نکتۀ اصلی تفاوت دارند :مادۀ اصلی آن و ساختار بنیادیش زبان است(».ساختار و تاویل
متن ،احمدی)54:4391،
شاعران سبک هندی عمدتآ طرفدار معنی و مضمون و كشف معانی تازه و مضامین نو
وباریک از مهمترین مشغلههای ذهنی ایشان بوده است .كمتر دیوان شعری در این عصر
مییابیم كه صاحب آن از اندیشه یافتن مضمون تازه و معنی جدید فارغ باشد و این مضمون
یابی در شعر آنان به وضوح انعکاس یافته است.
شگرد محسوس و نامحسوس كیمیای خیال پردازی و مضمون سازیهای هندی سرایان
است كه در واقع از سه عنصر بالغی بهره میبرد :مراعات نظیر یا همان تناسب و تمثیل كه
میراث ادبیات عرفانی ماست و بن مایه.
استفاده از بن مایه باعث انسجام تصویری و در نتیجه انتقال سریع تر صورت خیال شاعر
به مخاطب میشود و این رمزی است كه آگاهانه یا ناآگاهانه شاعر طرز نو آن را شناخته است
گرچ ه شیوۀ استفاده و نحوۀ بیان آن را نمیتوان به خیل همه شاعرانی كه در حدود سیصد
سال از تاریخ ادبیات فارسی ظهور كرده اند و ما شیوۀ آنها را با نام سبک هندی میخوانیم
نسبت داد اما نظیری مشمول این تعاریف میشود به قول اسداهلل حبیب « بجای یک خط
افقی از آغاز سدۀ دهم هجری ،چندین خط عمودی كشیده شود مانند :خطی كه زاللی،
خواجه حسین ثنایی ،جالل اسیر ،شوكت بخاری و غنی كشمیری را به بیدل پیوند دهد و
خطی كه فغانی و شرف جهان و نظیری و عرفی و كلیم را به صائب و نعمت خان عالی
بپیوندد(».دری به خانه خورشید ،حبیب،ص )43و تشبیه تمثیل یا اسلوب معادله كه اساس
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سبک هندی به ویژه شاخه ایرانی آن « كلیم ،صائب ،طالب آملی ،سلیم تهرانی » را تشکیل
میدهد .اگرچه در شاخه هندی آن (بیدل ،غنی كشمیری و )....نیز به وفور یافت میشود(.
صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی،ص )91این نوع تشبیه پرمایه ترین و زیباترین
نوع تشبیه است زیرا به علت تفصیل وجه شبه و برقراری پیوندهای متعدد بین مشبه و مشبه
به تصویری گویا از مشبه ارائه میدهد (.زبان تصویر ،فضیلت،ص)16ساختار بیت هندی چنین
است كه در مصراعی مطلب معقول گفته میشود و در مصراع دیگر با تمثیل یا رابطه لف و
نشری متناظر یا تشبیه مركب آن را محسوس كنند همه هنر شاعر در این مصراع اخیر است.
یعنی مصراعی كه باید معقول را محسوس كند و هر چه رابطه بین دو مصراع هنری تر و
منسجم تر باشد ،دلنشین تر است .رابطه بین دو مصرع به هر حال باید با تشبیه برقرار شود
و سعی در این است كه وجه شبه تازه باشد.در شعرهای سبک هندی ،فهم هر بیت در گرو
فهم رابطه نامرئی بین دو مصراع است .گاهی این رابطه نامرئی دو مصرع به یکدیگر نزدیک
است بنابراین ذهن زودتر به كشف آن نائل میشود (.همان ،ص)53نکتۀ قابل توجه دربارۀ
شعر سبک هندی آن است كه از میان قالبهای شعری مختلف ،غزل بیشتر مورد اقبال
شاعران این دوره است ،زیرا پرداختن به قصیده و مثنوی نیاز به ممارست و غور بیشتری در
دواوین شعرای متقدم دارد از همین رو اختصاصات و ویژگیهایی كه سبب تمایز سبک این
دوره از ادوار قبل گردید بیشتر در قالب غزل قابل مشاهده است البته باید به این نکته اشار
كنیم كه قالب شعر سبک هندی تک بیت است نه غزل .بیتهای سبک هندی ،با نخ قافیه و
ردیف به هم وصل شده و شکل غزل یافته اند(.زبان تصویر ،فضیلت ،ص.)54
شاعر بزرگ در سبک هندی شاعری است كه ذهن او بتواند مدام بین معقول و محسوس
روابط تازه ایجاد كنداز این رو میگویند شاعران سبک هندی مضمون ساز هستند یعنی
موضوع را كه عادی و غیر ادبی است تبدیل به مضمون میکنند كه ظریف و هنری است .و
این از رهگذر تشبیه امکان پذیر است در واقع میتوان گفت تشبیه اساس سبک هندی
است(.سبک شناسی شعر ،شمیسا،ص)119
طرح مساله
یکی از مباحثی كه در علم بیان گستره وسیعی دارد و از نظر تعریف و انواع مختلف آن
با اندكی تفاوت مورد اتفاق علمای علم بیان قرار گرفته « ،تشبیه» است «.تشبیه را از صور
خیال در شعر دانستهاند كه در دورههای مختلف مورد اقبال و توجه شاعران بسیاری واقع
شده و آنها با توجه به ذوق ،عاطفه ،اندیشه قوۀ خیال موفق به خلق گونه هایی از تشبیه
شدهاند در واقع میتوان گفت كه « تشبیه بهترین ابزار برای بیان محاكات و تقلید از طبیعت
و حقیقت نمایی است(».بالغت تصویر،فتوحی:ص)31
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این مقاله در پی این ضرورت به دنبال پاسخ گویی به این سواالت است :وضعیت كمی و
كیفی تشبیهات و انواع آن در دیوان نظیری چگونه است؟
تشبیهات مركب و مفردچه جایگاهی در دیوان نظیری دارند؟
آیا نظیری از مفاهیم انتزاعی و مجرد در سرودن شعر بهره برده است؟
پیشینۀ پژوهش
دربارۀ نظیری و شعر او چندین مقاله نوشته شده است اما هیچ یک از آنها به بررسی
تشبیه در غزلیات و قصاید وی اختصاص ندارد .از جمله مقالۀ « سیمای امام رضا در آیینه
شعر دعبل خزایی و نظیری نیشابوری» اثر علی اكبر چناری كه در مجله كاوش نامه ادبیات
تطبیقی چاپ شده است سه مقاله دیگر در فصلنامه مطالعات شبه قاره چاپ شدهاند عبارتند
از « :موسیقی بیرونی اشعار نظیری نیشابوری» اثر محمود عباسی ،مقاله دیگر با عنوان«:
نظیری شاعر سبک هندی و نیشابور» از رضا مصطفوی سبزواری ،سومین مقاله از احمد
رضایی با عنوان «:بررسی دستگاه مختصات زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری
نیشابوری از آن» همچنین مقالۀ «بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری» از عصمت خوئینی
در مجله علوم ادبی به چاپ رسیده است.
شرح احوال نظیری نیشابوری
نظیری نیشابوری « اسمش محمد حسین اصلش از جوین ،به سبب توطن در نیشابور از
اهل نیشابور مشهور است(».تذكره ریاض العارفین،هدایت:ص)341
آوازۀ شهرتش در جوانی همه جا پیچیده بود كه عزم سفر كرد و به كاشان روی آورد در
این شهر با شاعران برجستهای چون حاتم ،رضایی ،مقصودو ....آشنا شد به قول عبدالباقی
نهاوندی«  ....داد شاعری در آنها نهاده و این بیت از آن غزلهاست كه در كاشان گفته :
كه می ترستتتم درو جای تو باشتتتد».
ز ختتود هتترگتتز نتتیتتازارم دلتتی را
(مأثر رحیمی ،نهاوندی :ص)445
نظیری نیز در زمان خود به دنبال ممدوحانی میگشت كه قدر شعر و شاعری را بشناسند
از این رو به هند سفر كرد و از ممدوحان ایران اعراض نمود .وی مدتی در سند از مالزمان
شیخ غوثی مندوی بود و نزد وی عربی و دانش دینی آموخت و چندی بعد تفسیر و حدیث
را نزد حسین جوهری فرا گرفت.
نظیری از سوی خان خانان به اكبرشاه معرفی شد.پس از مرگ اكبرشاه (4141ه) نظیری
در دربار جانشین او « جهانگیر» كه سخن شناش و دارای ذوق سلیم بود بار یافت.نظیری در
اواخر عمر در گجرات رحل اقامت افکنده ،منزلی پادشاهانه ساخت «....همیشه جمعی از اكابر
و اصاغر در مجمع او حاضر بودند و هنگامۀ شعر و صحبت در منزل او به غایت گرم
بود(».تذكره عرفات العاشقین،اوحدی دقاقی بلیانی:ص)3469و در سال  4111به قول شبلی
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نعمانی «:به سفر مکه رفت و كارش بدان پایه رسید كه پادشاهی سخن شناس مانند جهانگیر
او را به دربار خود طلب كرد(».شعرالعجم،شبلی نعمانی:ص)441
نظیری شیعۀ دوازده امامی بود و در این مذهب ،اعتقاد راسخ داشت ،وی همچینین به
عرفان و فلسفه اشراق گرایش داشت بطوریکه این موضوع در غزلهایش آشکار است « به
سبب توسل و اعتقاد به خدمت درویشان و عارفان زمان ،سخنانش اكثر به مذاق این طایفه
خوش واقع شده ،در پختگی و شکستگی و عذوبت ونزاكت و لطافت و روانی و بالغت و
فصاحت اشعارش هیچکس را مجال سخن نیست ،دیوانش در همه جا مشهور و معروف است،
غزلیاتش به سایر اشعارش امتیاز دارد(».تذكره ریاض الشعرا ،واله داغستانی،ج:،1ص.)1191
در سال وفات وی اختالف نظر وجود دارد .میر فائض نطنزی داماد نظیری با شعر «ز دنیا
رفت حسان العجم آه» سال وفات وی را  4114ثبت كرده است(.كاروان هند ،گلچین
معانی،ص )4151دكتر صفاتاریخ وفات نظیری را بین سالهای 4114و4111و 4113هجری
قمری ذكر كرده است .وی در محلۀ تاجپور و در مسجدی نزدیک خانۀ خود در احمدآباد
گجرات ساخته بود دفن شد(.تاریخ ادبیات در ایران ،صفا :ص)413
شعر نظیری
نظیری نیشابوری از شاعران پیشگام سبک هندی است البته شعر نظیری نشانه هایی از
سبک های پیشین بویژه عراقی را در خود دارد و میتوان شعر نظیری را حد فاصل سبک
عراقی و سبک هندی دانست سبکش بینابین است ،نه عراقی صرف است و نه هندی به تمام
معنا ،در میان شاعران سبک هندی زبان خاص دارد و از سویی لطافت سبک عراقی در آثارش
موج میزند .در انواع قالبهای شعری اعم از قصیده ،غزل ،رباعی ،مثنوی ،تركیب بند ،ترجیع
بند از خود توانایی نشان داده است.او در غزل زبانی ویژه دارد ،نوآوری در تركیب سازی،
تصویرسازی و خیالپردازی ،مضمون یابی ونکته پردازی سبب شده است تا شعر او اوج و
اعتالیی خاص یابد.اشعار دیوان نظیری را ده هزار و دوازده هزار بیت ذكر كرده اند«  ....دیوانی
دارد كه تمام ی ابیات آن از قصاید و غزلیات وترجیع بند و رباعیات در حدود ده هزار بیت
بوده و تنها غزلیات او كه حدود پنج هزار بیت است در الهور هند چاپ شده( »....ریحانه
االدب ،مدرس تبریزی)146:
نظیری نیشابوری از جمله شاعرانی است كه با افزایش دادن ظرفیتهای زبانی شعر خود
توان سته است زبان فارسی را برای گنجایش معانی شعری فراوان این دوره آماده سازد.دكتر
صفا دربارۀ زبان شعری او میگوید «:تركیبها و تعبیرهای نو فراوان دارد ....و در بیان اندیشه
های خود یا در عرضه داشت احساساتش از آن تركیبهای تازه و مخلوق خویش به نیکی
استفاده میکند(».تاریخ ادبیات در ایران ،صفا،ص)411
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یکی از ویژگیهای زبانی شعر نظیری ساختن تركیبات انباشته از معنی است تازگی این
تركیبها بیشتر به جهت آن است كه ماحصل تركیب در زبان فارسی سابقه ندارد .این تركیبها
گاه تركیبهای وصفی و گاه اضافیند آنچه در این تركیبها قابل توجه است طوالنی بودن
آنهاست شاعر برای فشرده كردن كالم خود ،جمله ها و عبارتها را در قالب این تركیبها
میآورد تا بتواند در لفظ اندک ،معنی فراوان را جای دهد.
شتتتب خمول ز بانگ موذن ستتتحری
چو كودک ز دبستتتان نفور می ترستتم
(دیوان:ص)356
یا
فارغ نمی شتتتویم كه در آب و خاک ما

ت خم هزار دل ن گرا نی نهتتاده ای
(همان:ص)313

و تركیبهایی مانند :
سگ خانه زاد عشق (ص )311و گل باغ دل ما(ص  )15و فغان آسمان گرد(ص)355
نازپرورد وصال( ص)46
نظیری برای وسعت دایرۀ لغات شعر خود از واژگان و تركیبات و اصطالحات زبان محاوره
استفاده كرده است البته قبل از نظیری سعدی نیز ازاین روش بهره برده است اما این امر در
شعر نظیری بسامد باالیی و جز ویژگیهای سبکی شعر نظیری به حساب میاید .شبلی نعمانی
درباره نظیری چنین مینویسد «:باید دانست كه نظیری پیمبر اوالولعزم این شریعت به شمار
میآید او هزاران الفاظ و مفردات نوین و تراكیب جدید و تازه پدید آورده است .راست است
این الفاظ از پیش موجود بوده اند اما در مواقع و مواردی كه او از آنها به كار گرفته و یا به
طریقه و روشی كه او نمایش شان داده شاید این طور و بدین نحو نمایش داده نشده
بودند(».شعر العجم ،شبلی نعمانی ،ج،3ص.)414
هر كه تو ردش كنی مفت نگیرد كسیهم توبه هیچش بخر چون تو بها كردهای
(دیوان:ص)311
از خوی تند و سركشت كس ایمن و خشنود نه
صتتدبار رنجیدی زما ما را گناهی بود نه
(همان:ص)313
نوآوریها و بدایع كار نظیری و تصویر زنده ای كه در بیشتر غزلهای او به چشم میخورد
از هر نظر قابل توجه و تعمق است :مانند این بیت كه ضرب المثل شده است:
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
درس ادیتتب اگر بود زمزمتتۀ محبتی
(دیوان :ص)31
با نگاهی گذرا به دیوان وی میتوان دریافت كه تا چه پایه شیفتۀ غزلهای لسان الغیب
حافظ شیراز بوده است .نظیری حافظ را در شعر مقتدای خود دانسته و میگوید:
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تا اق تدا به حافظ شتتتیراز كرده ایم

گردیتتده مقتتتدای دو عتتالم كالم متتا
(همان :ص)14

او در شعر از انوری و خاقانی و نظامی و سعدی و حافظ و بابا فغانی تقلید كرده
است(.آتشکده آذر،آذربیگدلی:ص)111
از جمله قصایدی كه نظیری از انوری استقبال كرده:
وی مر تبتتۀ نو ز بنتتان تو ق لم را
ای قا عدۀ تازه ز دستتتتت تو كرم را
(انوری)6:
كه نظیری با مطلع :
چ ندی به غلط بت کده كردیم حرم را

وقت استتت كه از كعبه براریم صتتنم را
(نظیری:ص)311

استقبال كرده است.
بن مایه اصلی شعر نظیری مدیحه است و از رهگذر مدیحه سرایی ارتزاق میکرد اما در
شعر او ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،سیاسی ،دینی ،تبلور خاصی دارد و این همه موجب
غنای زبانی او شده است.
لغات و اصطالحات بی شمار صوفیه و الفاظ و تعبیرات علمی مختلف مانند صرف و نحو
و بالغت ،حساب و نجوم و طب و كالم و فلسفه در شعر شاعر به چشم میخورد استشهاد به
آیات و احادیث و نیز لغات و تركیبات كثیر عربی و وفور نسبی امثال و اقوال و تعبیرات و
ماثورات دینی بسیار ،به زبان شعر وی تشخص سبکی خاصی داده است و سبک او را در میان
شاعران سبک هندی منحصر به فرد كرده است.
شبلی نعمانی و دیگر منتقدان برگ برندۀ نظیری نیشابوری و مهمترین ویژگی شعر او را
ملموس كردن احساسات و عواطف عنوان كردهاند .موضوع اصلی شعر نظیری ،عواطف
واحساسات فردی و واقعی بشری است ،اما شگرد منحصر به فرد او كه به اندازۀ او در شعر
هیچ شاعر دیگری پیش از او دیده نشده است همین ملموس كردن احساسات و عواطف است
به گونهای كه احساسات و عواطفی كه در شعر نظیری موج میزند ،در عین اینکه در سر حد
فردیت و خصوصیت است كامال اشتراک پذیر است و مخاطب میتواند بطور كامل در درک
آنها سهیم شود.
نظیری كه در میانۀ وقوع سرایان و طرز نو پردازان قرار گرفته است بنابراین شعرش هم
جزئی نگاری و بیان عاطفه های شخصی وقوعیان برخوردار است و هم از مضمون پردازی و
بدیع نگاری سبک هندیان.
شاعران وقوعی عمومآ در پی ثبت لحظات واقعی ،فردی و صمیمی عاطفیاند و شاعران
سبک هندی خیال ورز و مضمون پرداز هستند و نظیری هر دوی اینها را باهم دارد :نظیری
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لحظات فردی و واقعی عاطفه را با زبانی نرم و سیال و تصاویر خیال با جوشش و حرارتی
تاثیرگذار بیان میکند و شاید به همین دلیل موقعیت زمانی او در میانۀ دو شیوه است كه
نظیری را آتشین گفتار و استاد تجسیم و حسی سازی مفاهیم و احساسات كرده است:
قتتتطتتتعتتته بتتتاغ ختتتلتتتیتتتل آزرم
آتشتت ت ین گ فتتتار ختتا كی پ ی کرم
در یتتد بتتیضتتتتا متتوستتتتی دفتتتتترم
در دم احتتیتتای عتتیستتتتی متتعتتجتتزم
(دیوان:غزل)111
در اهمیت كار او همین بس كه شاعری همچون اقبال الهوری به شدت تحت تاثیر
سرودههای اوست اقبال اشعار و مصراعهای زیادی از نظیری را مورد تضمین و تمجید قرار
داده است از جمله:
نظیری:
هر كه نوشید می شوق تو ،نیسانش نیست

وانکه محو تو شد اندی شه حرمانش نی ست

اقبال:
حکمت و فلسفه كاری ست كه پایانش نیست سیلی عشق و محبت به دبستانش نیست
صائب نیز از جمله شاعرانی است كه پیرو نظیری بوده است:
صائب چه خیال ا ست شود همچو نظیری
عرفی به نظیری نرستتتانید ستتتخن را
(صائب:غزل )41
تشبیه در دیوان نظیری
صور خیال (تصویر) دارای مصادیقی است كه مربوط به علم بیان است و آن عبارت از:
تشبیه ،استعاره ،مجاز ،كنایه است .در میان صور خیال ،تشبیه دارای بیشترین مصادیق است
لذا تشبیه پركاربردترین صوربیانی است .در واقع تشبیه هستۀ اصلی و مركزی اغلب خیالهای
شاعرانه است .صورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه ،مایه گرفته از همان شباهتی است
كه نیروی تخیل شاعر در میان اشیا كشف میکند و در صور مختلف به بیان در میآورد(.
سفر در مه ،پورنامداریان ،ص)141
در این باره ارسطو در فن شعر گفته است «:مشاهده تصاویری كه شبیه اصل باشند
موجب خوشایندی میشود ،زیرا ما از مشاهده این تصاویر اطالع و معرفت به احوال آن صورتها
پیدا میکنیم و آنچه را در صورتها بدان داللت هست در مییابیم مثل اینکه گوییم این تصویر
فالنست و اگر خود موضوع تصویر را پیش از آن هم هرگز ندیده 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
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و یا از آن جهت كه دارای رنگ دلپذیر هست و یا از جهاتی نظیر و مشابه اینها سبب
خوشایندی خاطر ما میشود (».فن شعر ،ارسطو ،ص)16
میتوان با مطالعه و بررسی دقیق اشعار شاعر به ظرافت طبع و نوگرایی و آوردن مضامین
دلنشین ،و قدرت تخیل و تصویرسازیهای زیبا ،در قالب تشبیه های موجود در اشعار وی پی
برد.
-4تشبیه به لحاظ شکل
در كتب بیان برای تشبیه تقسیم بندیهای مختلفی وجود دارد كتاب بیان شمیسا تشبیه
را به لحاظ شکل شامل تشبیه :ملفوف ،مفروق ،تسویه ،معکوس،جمع ،مقلوب ،مضمر،
مشروط ،و تفضیل میداند:
الف ) تشبیه مفروق :
تشبیهی كه تعدد آن در مشبه و مشبه به است به صورتی كه هر مشبه در كنار مشبه به
خود آید.
قدی چو قا مت دال و دلی چو نق طۀ جیم
ز دستتتت رف ته مگر خاتم ستتتلی مانم
(دیوان:ص)111
نمیشتتتود نکشتتتم ناله و به ستتتر نزنم

غمی چون كوه گران و تنی چون كتاه نحیف

(همان:ص)111
م لک چو كع به و من چو حطیم در پایش

مقر بان ج نابش چو ركن های حطیم
(همان:ص)111

ب)تشبیه تسویه:
تشبیه تسویه را تشبیه مزدوج نیز مینامند تشبیه تسویه تعدد در تعداد مشبه است این
امر باعث شده است كه شاعر چند مشبه را به یک مشبه به مانند كند.
به اخت یار مشتتتع بد كن ند جلوه گری
چو لع بتتتان خیتتالنتتد آدمی و پری
(همان:ص)311
ما و وفا درین شهر چون ح سن تو غریبیم
او را عزیز كردی متتا را غالم گردان
(همان :ص)114
حیات و مرگ خود چون حاصل افسانه میبینم
شتتبم بیدار دارد روزها در خوابم اندازد
(همان)444:
درد و غمت كه همچو هما استتتتخوان خورند
بر من م بارك ند گرم مغز جان خور ند
(همان :ص)416
پ) تشبیه ملفوف:
و آن این است كه طرفین تشبیه متعدد باشد به این طریق كه نخست چند مشبه و
سپس چند مشبه به بیاورند ( .معانی و بیان ،همایی ،ص)451
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ظهور ذَریت م صطفی ز صلب علی دان

كه نستتبت علی و مصتتطفی چو ماه و خور آمد

(همان:ص)311
 -6تشبیه به اعتبار اركان
این نوع تشبیه بیانگر حذف یا حضور برخی اركان تشبیه است بدین صورت كه اركان
تشبیه( ادات و وجه شبه) ممکن است حذف شود یا در شعر وجود داشته باشند.
الف) تشبیه مفصل:
تشبیهی كه وجه شبه در آن ذكر میگردد شاعر بنا به ابهام و تازگی تشبیه بر آن است
كه وجه شبه را در آن ذكر كند ،كه این امر مشاكت مخاطب در متن را كاهش میدهد« .
قدما تشبیه ساده و حسی را بیشتر میپسندیدهاند و متأخران تشبیهات لطیف و نازک را» (
صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی:ص)59
عیش دیار غربت چون برق در گذار استتتت
نتوان به ق ید كردن ذوق گریز پا را
( همان:ص)1
كار آن ست كه چون زلف تو درهم با شد
شرح سودای دلم را سرو سامان مطلب
(همان:ص)411
ستتترمستتت تان چو كدو اف تادستتتتت
بتتهتتش از شتتتتارع متتیتتختتانتته گتتذر
(همان:ص)13
بخ شش خلق كه بی فایده چو كار من ست
مال دنیا ست كه سرمایۀ ع صیان گردد
(همان:ص)365
این نوع تشبیه دارای باالترین بسامد در دیوان است .این تشبیه در صفحات( -441-493
394-119-361-351-96-16و ).....نیز وجود دارد.
ب) تشبیه مجمل:
مهمترین بحث در تشبیه وجه شبه است زیرا« وجه شبه ،مبین جهانبینی و وسعت تخیل
شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجه شبه است كه متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند
میشویم» (بیان،شمیسا،ص)49در قیاس با تشبیه مفصل ،تشبیه مجمل ،هنری تر و خیال
انگیزتر است ،زیرا ذهن مخاطب را برای كشف وجه شبه به كوشش و چالش میکشاند ولذتی
مضاعف برای مخاطب بوجود میاورد.
زمین ز اشتتتک كنم همچو تختۀ رمال
ف لک ز آه كنم همچو صتتتف حۀ تقویم
(همان:ص)341
شتتتتود بر مو من آب كو ثر آ تش
به جنت ستتتوز عشتتتقش گر نباشتتتد
(همان:ص)444
این تشبیه در صفحات( 431-449-454-364-363-364و ).....نیز وجود دارد.
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ج) تشبیه مرسل
تشبیهی است كه در آن ادات تشبیه ذكر شده باشد اداتی مانند  :چو ،ماند ،چنان .چون
گر نظیری به فلک بر شده با شد چو م سیح
بیت معمور به از كلبه ویرانش نیستتتت
(همان:ص)54
قلم در اختیار اوستتتت من چون نقش موهومم
گرم فرزانه میدارد گرم دیوانه می سازد
(همان:ص)414
كه همچو الله سیه گ شت ناخنم بر سنگ
شتتب فراق تو چندین جگر خراشتتیدم
(همان:ص)391
هر ركن خانه قبلۀ یک ركن دیگرستتت
مان ند كع به گشتتت ته حرم چار حد او
(همان)315:
این نوع تشبیه نیز دارای باالترین بسامد در دیوان است.
د) تشبیه موكد یا محذوف االدات :
آن را « تشبیه استوار نیز نامیدهاند»( نامه باستان ،كزازی ،ص)311
تشبیهی كه در ادات در آن ذكر نشده باشد در اصطالح علم بیان تشبیه موكد گویند.
ذكر نشدن ادات سبب دیریاب شدن طرفین تشبیه میشود و برای فهم تشبیه ،خواننده به
كنکاش می افتد تشبیه موكد را یکی از عوامل فشردگی و ایجاز در زبان فارسی دانستهاند.
(دربارۀ ادبیات و نقد ادبی ،فرشیدورد:ص)435
آنچه واضح است در حذف ادات كه اندک اندک تشبیه را به استعاره نزدیک میکند عاملی
است برای پرتاث یر كردن و نیرو بخشیدن به تشبیه زیرا غرض از تشبیه عینیت بخشیدن به
دو چیز مختلف است یا بهتر یگوییم عینیت بخشیدن است به دو چیزی كه غیریت دارند و
چون ادات حذف شود عینیت بصورت محسوستر و دقیقتری نمایانده میشود(.صورخیال در
شعر فارسی ،شفیعی كدكنی،ص)56
لطف خلقش عیب محتاجان بپو شد غم مخور
بوریای فقر گردد بستتتر ستتنجاب ازو
(همان:ص)114
نتته متتمتتری درو نتته جتتای گتتریتتز
چتترخ پتترویتتزنتتیستتتتت آتتتش بتتیتتز
(دیوان)461:
من بلبلم كه نکهت گل هادی من استتت
بیهوشتتتی ام به جلوه گاه گلستتتتان برد
(همان:ص)19
مردود دوستتتتانیم از ما بتر نباشتتتد
ما ب ید بوستتت تانیم ،ما را ثمر ن باشتتتد
(همان:ص)413
همچنین این تشبیه در صفحات( )413-31-43-63-331نیز دیده میشود.
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ه) تشبیه بلیغ
در این نوع تشبیه تنها مبشه و مشبه به ذكر شده و گاهی نیز بهم اضافه شده اند ،در
این صورت ادات تشبیه و وجه شبه محذوف است .در نتیجه خیال انگیزی و ابهام بیشتری
در ذهن خواننده ایجاد میکند ،زیرا با حذف ادات و وجه شبه بر همانندی طرفین تشبیه،
بیشتر تاكید میشود زیرا وقتی وجه شبه و ادات ذكر میگردد تقارن و دوگانگی میان دو سوی
تشبیه محسوستر است « .این نوع تشبیه را از آن جهت بلیغ میگویند كه تشبیه از نظر ادباء
هر قدر نامعلومتر باشد مبالغه و تاكیدش بیشتر است( ».معنی و بیان ،همایی ،ص )464
ظرف من سرب سته بود و سیل بخ شش تندرو
پر شتتد پیمانه ام هر چند در كوثر زدم
(همان:ص)115
د هد به قا عده بار در خت طوبی را
به هر گ یاه كه ابر ستتت خات آب د هد
(همان )334:
عتتالج او نتتبتتود غتتیتتر افتتتتترا كتتردن
چو خصم را نرسد دست بر عروس مراد
(همان:ص)144
گر سرمه ز آفتاب ك شد چ شم خفته را
خ فاش ب خت من چو نبی ند چه فا یده
(همان:ص)31
درستتگاه عقل را دكان ستتودا ستتاخته
شحنۀ عشقت نشسته بر سر بازار كون
(همان:ص)111
كاشتن دانسته پروردن نمیداند كه چیست
بتتاغبتتان دهر نختتل عمر را آبی نتتداد
(همان:ص)14
بوی نستتیم فقر نظیری شتتنیده استتت

از ره به تاج و ت خت فر یدون نمی رود
(همان:ص)436

این نوع تشبیه نیز بسامد باالیی در دیوان دارد.
و با مطالعه دیوان میتوان در صفحات( -151-196-311-31-419-414-449
136و ).......نیز مشاهده كرد.
تشبیه به اعتبار اركان

غزلیات

قصاید

مرسل

153

411

موكد

39

41

مجمل

31

44

مفصل

441

443

بلیغ

411

61
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 -3تشبیه به اعتبار طرفین آن
حواس ركن اساسی در تصویر سازی بشمار میروند «.تصویر در شعر ،بیانیاست كه به
صور ذهنی حاصل از دریافتهای حسی شاعر زندگی میبخشد ،بعبارت دیگر سبب میشود تا
خواننده احساس كند چیزی را بگونهای متمایز میبیند ،لمس میکند یا میشنود» ( حکایت
شعر ،اسکلتن:ص)415
الف) مشبه و مشبه به هر دو حسی
مقصودازحسیومحسوسبودنآنستکهبایکیازحواسپنجگانه قابل حس باشد و آن یا از
دیدنیها ،پسودنیها و یا از شنیدنیهاست  .یعنی مشبه یا مشبه به ،یکی از این محسوسات
باشد ( .معانی و بیان ،علوی مقدم  41و ) 45
چرا كه دستتت تو چون ابر مایه دار آمد
تو گر خراج ستانی ز ملک باكی نی ست
(همان)361:
تا با نصتتت یب ستتتاخ ته ا ند از حالوتی

همچو رطب شتتتکافتهاند استتتتخوان ما
(همان:ص)13

تا بوستته گه خیره مذاقان نکند دستتت

دندان زدم آن ساعد چون شاخ شکر گشت

همان:ص)53
زبان بلبل شتتتوخ از ستتتخن نمی افتد

اگرچه خوردۀ گل همچو دٌر مکنون استتتت

(همان)14:
چنان شکوه تو بر خ صم عر صه تنگ كند

كه ناوک مژه در دیده بشتتتکند چو خدنگ

همان:ص)396
این نوع تشبیه نیز بسامد باالیی در دیوان دارد .و صفحات(-394-141-119-114-133
161-355-44-91-343و )....دارای این نوع تشبیه هستند.
ب) مشبه عقلی ،مشبه به حسی
یکی از جنبه های هنری تشبیه كه شاید بزرگترین و برجسته ترین جنبه باشد ،همین
پیوند دادن معقوالت به محسوسات است .كروچه میگوید «:گفتهاند كه تصور آنگاه جنبۀ
هنری پیدا میکند كه معقولی را به محسوسی پیوند دهد( ».كلیات زیبا شناسی،
كروچه)14،در این باره در صور خیال میخوانیم « :كه از همه مهمتر جنبۀ تخییلی تصویری
تشبیه است كه از رهگذرتشبیه میتوان بسیاری از امور متباین و متضاد را كه از نظر حسی
و تجربۀ عقلی دور از یکدیگر قرار دارند در یک موضوع جمع كرد در واقع تشبیه باعث
مجسم كردن و مثل ساختن چیزی است كه خود غایب است و بطور عادی ظهور ندارند».
(شفیعی كدكنی ،صورخیال ،ص)11
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بیشتر تشبیهات عقلی به حسی كه در دیوان نظیری بکار رفته بصورت تركیب اضافی
بکار رفته است.
سوی صحرای حقیقت برد ع شقم از هوس

م ست می گ شتم به ق صد صید و راندم فرس

(همان:ص)411
تیرباران ستتتتم از پی هم چند رستتتد؟

ناوكی میك شم از سینه كمانی بمن آر
(همان:ص)461
دل خستتتتتتتته متتدار در تتتوكتتل
(همان:ص)115

مژه چون صف مهاجر همه معجز و كرامت

دل ما چو فرق منکر شتتده پایمال خنگش

بتتر آتتتش قتتهتترت ار نشتتتتانتتنتتد

عدل آ شیان بروزن ق صرش نهاده ا ست
هوس پروانه استتت اما به گرد دود میگردد
موج حرمان بین و در ك شتی آزادی ن شین

(همان:ص)441
زان ظلم ازو چو طایر بی بال و پرستتت
(همان:ص)315
نظر خوبستتتت اما دل غبارآلود میگردد
(همان:ص)43
قهر دوران بین و عریانی سالح جنگ ساز

(همان:ص)469
دل چون شتتتناوری كه عزیزش ز كف ربود
خود را فک نده بر ستتتر طو فان روز گار
(همان:ص)456
بر هر چه نهادیم دل از دیدۀ جدا كرد
دوران می حسرت همه در ساغر ما كرد
(همان:ص)96
همچنین این نوع در تشبیه در صفحات( -431-449-365-364-114-131-111
416و )....نیز دیده میشود.
ج) مشبه حسی ،مشبه به عقلی
« به لحاظ تئوری ،این تشبیه نباید وجود داشته باشد چون غرض از تشبیه این است كه
به كمک معلومی وضع مجهولی را در ذهن روشن كنیم یعنی به كمک مشبه بهی كه در
صفتی اعرف و اجلی و اقوی از مشبه است حال و وضع مشبه را توصیف كنیم و بدیهی است
كه عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است .از این رو اینگونه تشبیهات ،شاعر باید خود
وجه شبهی را كه در نظر دارد نظر دارد ذكر كند ( بیان و معانی ،شمیسا  :ص ) 31
كه نفس ز گ س ست و نگ س ست گفتگویی
نفحات زلف جانان چو بال مسلسل آمد
(همان:ص)311
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تشبیه به اعتبار طرفین

غزلیات

قصاید

حسی به حسی

331

491

حسی به عقلی

1

4

عقلی به حسی

416

61

جمع

111

151

 -6تشبیه به اعتبار درونمایه
الف) انسان و متعلقات آن
نظیری هم مانند شاعران دیگر ،اعضای بدن انسان را مخصوصا آنها كه جلوه و زیبایی
خاصی دارند در تشبیهاتش بکار برده است .اعضایی مثل لب ،ابرو ،زلف
كار آن ست كه چون زلف تو درهم با شد
شرح سودای دلم را سر وسامان مطلب
(همان:ص)411
مژده كتتام بتته متتا داد دهتتانش ز اول

كستتتی چه داند كه همه هیچ بود چون كمرش

(همان:ص)441
گردون كند از چ شم سیه از پی ملکش

چو مردمک از چ شم ك شندش دبران را
(همان:ص)331

ب) اسامی دینی
در ح ضرتت ا ستاده چو مو سی به سر طور

از عیش ما مپرس نظیری خبر كه ما
گر نظیری به فلک بر شده با شد چو م سیح

با آنکه دعوت دو جهان میکنم چو نوح
گردون ك شیده رخت تو را چون م سیح اگر
چو یو سفی تو كه از م صر ح سن تو ك سی

بگرف ته به كف نستتت خۀ اع جاز ب یان را
(همان)335:
چون خضر لب ز چشمۀ نایاب شستهایم
(همان:ص)131
بیت معمور به از كلبه ویرانش نیستتتت
(همان:ص)54
در ختتانتته بی رواج بود متتذهبم هنوز
(همان:ص)465
وقتی ركاب شتتتیر ستتتواری گرف ته ای
(همان:ص)319
برون ن یا مده تا راه كاروان بازستتتت
(همان:ص)64
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پ) مفاهیم مجرد و انتزاعی
شاعر مفاهیم ذهنی و انتزاعی را مانند عشق – طمع و ....كه گزارههای ذهنی هستند به
نمونه های عینی آن تخییل میکند تا هر چه بیشتر برای شنوندگان ملموس گردد و اجزا و
گزاره های ذهنی و عینی همساز گردد .بیشترین تشبیهات نظیری در این زمینه است كه
مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم محسوس و ملموس تشبیه كرده است.
به ب سط بر سر صلح و به قبض در جنگند
كلید شادی و شم شیرغم به كف دارند
(همان:ص)441
از دولت گم گ شتهام شاید ن شانی وا دهند

آه كه مرغ دلم دا نۀ صتتتبری ن یا فت
خار حستترت به دل و خندۀ شتتادی بر لب

باری به دریای ام ید افک نده ام قالب را
(همان:ص)4
چند گر آب و گلم گشتتت پریشتتان او
(همان:ص)141
جام غم گیرم و خود نوشم و خوش باد زنم

(همان:ص)136
ج) ابزار و اشیا
رشتتتک بر پیری ما چرخ و عطارد دارد

پ شت خم همچو كمان را ست تر از تیر شدیم

(همان:ص)116
او چو چوگتتان پتتا زده بر فرق متتا

ما چو گو از زخم چو گان در ستتت ماع
(همان:ص)143
ستتر چو شتتمعم ببریدند و حیاتم دادند
(همان:ص)411

دستتتها در گردن چون رطل مینایی كنی

بو سه ها بر ساعد چون شمع كافوری زنی

دوش بر ستتوز دل و ستتینه براتم دادند

در نقش كار گاه ج هانم نمود نیستتتت
مدار از رحم روز گار چشتتتم فرا غت

(همان:ص)343
كز ضعف همچو ر شته ز سوزن فتادهام
(همان:ص)154
كه همچو كی سۀ جراح پر ز نی شتر آمد
(همان:ص)369

د) حیوانات
چون سگ كهف در وفا سر به قدم نهاده ام

فاقه كشتتم خبر كرا حمله كنم شتتکار كو؟

(همان:ص)191
چو شتتتیر گاه ق نا عت د هان آز بب ند

چو باز وقت هنر بال جستتتتجو بگشتتتا
(همان:ص)16
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چو مرغان ستتحرخوانستتت از بس ذوق فریادم

به نور صبح در شک پرتو مهتابم اندازد
(همان:ص)444
وز طبیتدن نتوانیم كته پر تتازه كنیم
(همان:ص)116
كه همچو ماهی عطشان فتاده ام در راه
(همان:ص)116
ح سود ك شته چو زنبور در میان ع سل
(همان:ص)346
كه گل شگفته و درهای بوستان بازست
(همان:ص)64

همه از شتتتعله چو پروانه پر انداختیم
به ستتتیل مرحمت از خاک ذلتم بردار
به خ صم و دو ست نکویی خو ش ست گو می شو

چو بلبل قفستتتم من ازین چه ذوق مرا
ه) طبیعت
دامن كشتتتان چو ابر به گلزار می رود

تا آب نرگس كه و برق گیاه كیستتتت؟
(همان:ص)11

بی تو دوشم در درازی از شب یلدا گذشت

آفتاب امروز چون برق از سرای ما گذ شت

چو باد از ستتتر عالم به ج هد برخیزم

(همان:ص)15
اگر دمی به من از مهر همنشتتین گردد
(همان:ص)433

ما چو ستتیل این خار از اول به پشتتت پا زدیم

خیمه همچون گل ز مهد غنچه بر صتتحرا زدیم

چو گتتل از تتتابشتتتی بر می فروزی

(همان:ص)131
متتزاجتتت گتترمتتی ختتو بتترنتتتتتابتتد
(همان:ص)439

تشبیه به اعتبار درونمایه

غزلیات

قصاید

مفاهیم مجرد و انتزاعی

411

15

ابزار و اشیا

11

11

طبیعت

44

16

حیوانات

63

34

انسان و متعلقات آن

41

14

اسامی دینی و تاریخی

1

5

جمع
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 -5انواع تشبیه به اعتبار مفرد ،مقید ،مركب بودن
مشبه و مشبه به بر حسب افراد و تركیب ممکن است فرق داشته باشند و از این نظر به
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چند قسم تقسیم میشوند« در تشبیه مفرد ،تصور و تصویر یک هیات یا یک چیز است ،در
تشبیه مقید تصویر و تصور مفردی است كه مقید به قیدی باشد ،در تشبیه مركب مقصود از
مركب لزوما یک جمله یا عبارت یا مجموعه چند واژه نیست ،بلکه مركب از یک هیات
انضمامی است و به قول قدما ،مركب هیات منتزع از چند واژه است (.بیان ،شمیسا،ص)14
الف) مفرد به مفرد
شتتتد الله به خمیازه به یاد می لعلت

از باده ل با لب چو قدح د ید دهن را
(همان:ص)15

چون ستتپندم بر ستتر آتش نظیری بی قرار

گر كسی در عشق گوید هست آرامم دروغ

(همان:ص)141
حرارت از برای گرمیم بستتتیار می باید

دل چو مومم از سختی جدل با سنگ و رو دارد

(همان:ص)411
ز ستتتایالن ترش رو شتتتکر دریغ مدار
به شکر آن كه حدیثی چو انگبین داری
(همان:ص)453
این نوع تشبیه دارای باالترین بسامد در دیوان است و با مطالعه دیوان میتوان در صفحات
(141-111-346-31-19-434-436و  ).....مشاهده كرد.
ب) مفرد به مقید
مشتتتتتتاق التفتتاتم و محتتتاج رحمتم

چو ط فل شتتتیرخوار به دامن ف تاده ام
(همان:ص)154

چون كبک خرامنده به هر كه گذشتتتی

جوالن تو طتتاووس ز ر فتتتار برآورد
(همان:ص)46
دلی كه بر ستتتر پیکان و نشتتتتر نرود
(همان:ص)413

هنوز دولت تو شتتتیرخواره بود كه چرخ

به فکر كار تو چون دایۀ مهربان برخاستتتت

چو خون مرده ،سیه روی باد در ته پو ست

(همان:ص)351
زمین چو قطرۀ ستتتی ماب بیقرار آ مد
ا یا ستتتپهر ر كابی كه از عزی مت تو
(همان:ص)363
این نوع تشبیه در صفحات ( -134-361-64-61-95-399-115-111-114و ) ....نیز
وجود دارد.
پ) مقید به مفرد
عیش دیار غربت چون برق در گذار استتتت

نتوان به ق ید كردن ذوق گریز پا را
(همان:ص)1
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چون گل به نستتیمی دل شتتوریده شتتود چاک

هر چند كه چون غنچه به چاكی نگرفتی

(همان:ص)346
نحفات زلف جانان چو بال م سل سل آمد

كه نفس زهم گسست و نگسست گفتگویی

(همان:ص)311
اجتتل ز بتتد گهران ختتاک را فرو بیزد

تن زمین شتتتود از زخم تیره چون غربال

(همان:ص)341
همچنین این تشبیه در صفحات (115-196-44-31-419-311-369-111و  )....دیده
میشود.
ج) مقید به مقید
در تفاوت تشبیه مقید و مركب باید گفت كه« جمله وارههای تشبیهی از اقسام تشبیهات
مركبند و از گروه های تشبیهی آنهایی كه از مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف تشکیل
میشوند جز تشبیهات مقید و آنها كه با «و »عطف و « میان» و« بهم» بیایند جز تشبیهات
مركبند ( ».درباره ادبیات و نقد ادبی ،فرشیدورد :ص)115
به گرد ستتتفره نگردد چو گر بۀ ز هاد
به بزم مملکتش عا مل گرستتت نه قلم
(همان:ص)364
حریم ختاک چو قربتانگته منتا دیتدم

كه هر طرف نگری صید ب سمل افتاد ست

(همان:ص)61
زبان بلبل شتتتوخ از ستتتخن نمی افتد

اگر چه خوردۀ گل همچو دٌر مکنون استتت

(همان:ص)14
ز بس كه كا ستهام كس نمیكند اح ساس
تن نزار مرا زیر پتتا چو نقش گلیم
(همان:ص)111
این تشبیه در صفحات( 11-341-141-345-151-111-114و ).....نیز وجود دارد.

د) مركب
«هنری ترین وجه شبه آن است كه از مشبه به مركب اخذ میشود ،هیئت حاصله از امور
متعدد است و به اصطالح منتزع از چند چیز است ،یعنی تابلو و تصویری كه از مجموع
جزئیات گوناگون حاصل میشود و فقط اذهان ورزیده و مأنوس به شعر قادر به لذت بردن از
آنند و بدین لحاظ ممکن است ذهنی نسبت به ذهن دیگر جزئیات بیشتری از تصویر را
دریابد( ».بیان ،شمیسا ،ص)411
نکته مهم این است كه در تشبیه مركب نباید اجزا را بصورت منفرد و جدا در نظر بگیریم
چرا كه در آن صورت تشبیه مركب بی معنی میشود مقصود اصلی در تشبیه مركب پیوند دو
یا چند چیز در مشبه و مشبه به است.
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چکان ز شتتورش مغزش به كاكلش مستتتی

چو رشتتحهای كه به ستتنبل چکد ز فرق نهال

(همان:ص)394
تمنایش چو گردد گرد خاطر مضتتتطرب گردم

چو محتاجی كه گردد در سرایش میهمان پیدا

(همان:ص)15
ز حرمانم غمی در خاطر یاران شتتتود پیدا

چو بیماری كه مرگش بر پرستتتاران شتتود پیدا

شتتب از خیال وصتتل تو خوابم نمیبرد

(همان:ص)13
چو كودكان ز خوشدلی روز عید خویش
(همان:ص)114

م حبتتت تو در ا جزای آ فر ی نش د هر

چو روغن ست نهان گ شته در طبیعت شیر

(همان:ص)391
چو گر به های ز باد پل نگ در آ غال
ستتتخن ز دیدن او ج هد به خاطر من
(همان:ص)344
همچنین این نوع تشبیه را میتوان در صفحات(-395-445-431-411-431-411-46
 45-314-316-331-335-341-491و )...مشاهده كرد.
تشبیه به اعتبار مفرد  /مركب

غزلیات

قصاید

مفرد به مفرد

111

45

مفرد به مقید

11

66

مقید به مفرد

35

11

مقید به مقید

64

59

مركب

11

44

جمع

111

151

نتیجه
نظیری را شاعر درویش سیرت و صوفی مشرب میشناسند كه علم شاعری را در خراسان
برافراشت و صیت سخنانش را به گوش شاعران فارس و عراق رسانید .نظیری از ابزار تشبیه
و تمثیل در جهت انتقال مفاهیم و پیامهای مختلف به مخاطب بسیار استفاده كرده ،تنوع
عناصر بکار رفته در تشبیهات نشانگر وسعت قلمرو اطالع و معرفت شاعر در زمینههای
مختلف است.
مواد تصاویر نظیری در تشبیهات هم جنبۀ انتزاعی دارند كه از آنها با نام عناصر معنوی
یاد میشود هم جنبۀ طبیعی و حسی كه مربوط به طبیعت اطراف او میشود اما شاعر از
مفاهیم انتزاعی بیشترین بهره را برده است .بیشترین تشبیهات كه در آن از مفاهیم انتزاعی
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بهره برده است بصورت تشبیه اضافی بکار برده است همچنین شاعر از عناصر طبیعی و ابزار
و اشیا به وفور در تشبیهات خود بهره برده است.
به كار بردن اسامی دینی و قرآنی مانند اسامی پیامبران و اشاره به داستانهای كهن فارسی
نشانگر سطح باالی علمی شاعر است.
تشبیه به لحاظ اركان ،شاعر بیشتر به تشبیهات بلیغ و مرسل و مفصل گرایش دارد .و
تشبیه مجمل كمترین بسامد را در دیوان شاعر برخوردار است.
از لحاظ شکل تشبیه ،تشبیهات مضمر ،مشروط و معکوس در دیوان دارای كمترین بسامد
هستند به گونهای كه در غزلیات و قصاید مورد بررسی ما این تشبیهات دیده نشده است.
نظیری از انواع تشبیهات مفرد و مقید و مركب در دیوان خود بهره برده است و تشبیهات
مفرد به مفرد بسامد باالیی در دیوان شاعر دارند.
همچنین شاعر از تشبیهات حسی به حسی و عقلی به حسی در دیوان خود بهره برده
است و تشبیه عقلی به عقلی دارای كمترین بسامد است.
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 دیوان اشعار نظیری نیشابوری ،محمدحسین ،4394 ،تصحیح محمدرضا طاهری ،تهران،نگاه
 ریحانه االدب ،مدرس تبریزی ،محمدعلی ،4311 ،تهران ،خیام زبان تصویر ،فضیلت ،محمود ،4341 ،تهران ،زوارساختار و تاویل متن ،احمدی ،بابک ،4399 ،تهران ،نشر مركزسفر در مه ،پورنامداریان ،تقی ،4394،تهران ،نگاهشعر ا لعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران ،شبلی نعمانی ،ترجمه فخر داعی گیالنی ج،3تهران ،دنیای كتاب
فن شعر ،ارسطو ،4364 ،ترجمه عبدالحسین زرین كوب ،تهران ،امیركبیركاروان هند ،گلچین معانی ،احمد ،4364 ،تهران ،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدسرضوی
كلیات زیبا شناسی ،كروچه ،بند تو ،4311 ،ترجمه فواد روحانی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشركتاب
 صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی ،محمدرضا ،4391 ،تهران ،آگه ماثر رحیمی ،عبدالباقی نهاوندی ،4394 ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران ،انجمن آثارومفاخر ایرانی
معانی و بیان ،همایی ،جالل الدین،بکوشش ماهدخت بانو ،4313 ،تهران ،نشر هما معانیوبیان،علویمقدمواشرفزاده  4316چاپ اول ،تهران ،سمتنامه باستان ،كزازی ،میرجالل الدین ج ،4314 ،4تهران ،سمت16-

