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  چکیده

تشبیه مضمر از همان آغاز شعر فارسی مورد توجه شاعران بوده و انواع مختلفی از آن در دیوان 

هرة و ایجاد ب سابقهبی و شاعران با راه بردن به تشبیهات تازه هرکدام از. رفته استکارگو بهشاعران فارسی

اند آنان سعی کرده. اندزیباشناختی مضاعف براي خوانندگان اشعارشان، انواع جدیدي را به آن افزوده

کتب  در .به را دورتر سازند تا تشبیه از غرابت و زیبایی بیشتري برخوردار شودارتباط میان مشبه و مشبه

کدام جامع اند که هیچه به دست دادهبالغی عربی و فارسی تعاریف مختلف و گاه متفاوتی از این نوع تشبی

انواع و مصادیق  ،اي از تشبیه مضمرآنیم تا ضمن رسیدن به تعریف تازهما در این پژوهش بر. و مانع نیست

نتایجی که از این کنکاش  .به روشنی نشان دهیم و گراي معاصر بررسی کردهگوناگون آن را در شعر سنت

- ملک؛ شناسی شعر مورد توجه قرار گیردتواند در موضوع سبکمی قابل مالحظه است و ،شودحاصل می

- بی«تر به نوع شهریار بیش؛ گیردبه طور متعادل از همه انواع تشبیه مضمر بهره می تقریباً ،بهار ،ءالشعرا

را » تداعی«امیري  هوشنگ ابتهاج، رهی، سایه و ؛دهداهمیت می» وجود مشبه به بارونق دانستن مشبه

این نکته عالوه بر  .است ر از درجۀ دوم اهمیت برخوردارایاین نوع، در اشعار شهر اتفاقاً ؛دهندترجیح می

ترین و شهریار بیش ،از میان این پنج تن. رساندرا نیز میثر أثیر و تأاهمیت این نوع از تشبیه مضمر نوعی ت

  .  اندر بردهترین تشبیه مضمر را به کاکوهی کمامیري فیروز

   

  .گرا، معاصر، کارکردهابالغی، مضمر، سنت :هاهکلیدواژ

                                                          
  14/7/93: تاریخ تأیید                                     91/ 7/12: تاریخ وصولـ 

-Email: eghbaly@tabrizu.ac.ir
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  مقدمه

با وجود این، هیچ یک از منابع . تشبیه مضمر یکی از انواع تشبیه در بالغت اسالمی است

 نخستین نشانه. اندعربی و فارسی علوم بالغی تعریف جامع و مانعی از این نوع تشبیه ارائه نکرده

این کتاب . یافت) 471متوفی(ارالبالغۀ عبدالقاهر جرجانیاسرتوان در کتاب از تشبیه مضمر را می

           که نامی آنبیدر واقع،  وآورد می» فه اصالً له للمبالغهرع فی الصالفَ جعلٌ«بحثی تحت عنوان

شود که چنین تشبیهاتی گاهی دیده می: پردازداز تشبیه مضمر بیاورد، به معرفی انواع آن می

تر است یا ماه چهارده شبه؟ نور اوست یا صبح؟ پیشانی او روشن ةنیست چهرآورند، معلوم می

جرجانی، (.شید از پیشانی او گرفته شده استنور خور. شوداو محو می ةصبح در روشنایی چهر

  )205: م1954

العلوم چند نمونه از تشبیهات در مفتاح ).ق.هـ 626متوفی(بعد از جرجانی، سکاکی

ثیري در تشبیه ندارد أهیچ ت ،اگر کلمۀ تشبیه ذکر نشود: گویدتوضیح می آورد و درمتفاوت می

 ،چون او را ببینی«و » با دیدن فالن، شیري دیدم«مانند  جمالتی: کندو اضافه می ،مگر ظاهر آن

همگی جزو مقولۀ تشبیه  ،»خواهی، فالن را ببینچون شیر می«و » شناسیجبهۀ شیر را می

با ) 168: 1937سکاکی،(.، مگر در شدت و ضعفت هیچ تفاوتی ندارندهستند و با سایر تشبیها

  .شودباز هیچ نامی از تشبیه مضمر برده نمی ،نداها تشبیه مضمراین مثال که همه این

آورد که یکی از می» تشبیه اصطالحی«تفتازانی در مختصرالمعانی مبحثی تحت عنوان

تشبیه ضمنی است » لقیت من زید اسداً«ی مثل التاز نظر او جم. است» ضمنی«تشبیه  ،انواع آن

به، در آن این مثال از این جهت تشبیه ضمنی است که مشبه و مشبه: گویدو در تعریف آن می

  )50: 1386تفتازانی، (.را به صورت تشبیه حقیقی درآورد توان آنذکر شده است اما نمی

اخیر، براي اولین بار به  سدةعربی عبدالهادي الفضلی، از کتب بالغت » ۀالبالغتهذیب«در 

ف شده باشد، دي را که ادات تشبیه آن حذوي تشبیه مؤکّ. خوریمبرمی» تشبیه مضمر«نام 

تواند قابل این تعریف نمی ،اما چنان که خواهیم دید) 102: 1384الفضلی،(.داندتشبیه مضمر می

  .قبول باشد

ت به همان معنایی که ما امروزه به اصطالح تشبیه مضمر را درس ،»جواهر البالغه«صاحب 

              کند و یاد می» تشبیه ضمنی«هرچند او از آن به عنوان. بریم، استعمال کرده استکار می
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تشبیه قرار  هاي شناخته شدةبه، در هیچ یک از فرمدر این نوع تشبیه، مشبه و مشبه: گویدمی

شود و آن اشاره می) و در نتیجه وجود تشبیه(به بلکه به طور ضمنی به مشبه و مشبه ،گیرندنمی

چیزي که  ،کههمواره برهانی است بر این ،به در این نوع تشبیهشوند؛ مشبهدو از معنا فهمیده می

در ادامه مثالی نیز براي  ،لفؤم. به مشبه نسبت داده شده است، امکان دارد و غیرممکن نیست

  :با مصادیق تشبیه مضمر استآورد که کامالً منطبق این تشبیه می

وان علیه من یهن یسهل اله     بِ ـرح ما لـجالمــــت ایمی  

زخم براي شخص مرده . گرددتحمل خواري بر او آسان می ،یعنی هر که خوار گردد

نان جواهرالبالغه تکرار الواضحه نیز سخدر کتاب البالغه )284: 1386الهاشمی،.(دردآور نیست

  )28: 1380الجارم، .(شده است

از کتب بالغی فارسی، اولین کتابی که به رشتۀ تحریر درآمده و اکنون نیز موجود است، 

نامی از تشبیه مضمر نیست ولی  ،در این اثر. بن عمر رادویانی است ترجمان البالغۀ محمد

 .گیردشود، به نوعی تشبیه مضمر را نیز در بر میکه در این کتاب نام برده می» یتشبیه مکنّ«

چون شاعر از چیزي مانند کرده خبر  ،و این خوش بود: گویدی میرادویانی در تعریف تشبیه مکنّ

 .)40: 1362رادویانی،( ادات تشبیهکنایت، بی چیزي مانند کرده بر سبیل به نام ،دهد، عبارت کند

         ورد همه آهایی هم که میاین همان تعریف استعاره است و اتفاقاً مثال ،شودچنان که مالحظه می

  :انداستعاره

  گاه مر خورشید را در غالیه پنهان کنی  گاه بر ماه دو هفته گرد مشک آري پدید

و » گرد مشک«تعاره از رخ معشوق و اس» خورشید«و » ماه دو هفته« بیت،این  در

بیه مضمر آورد، کامالً با تشمی» منجیک«اما در مثالی که از . یار هستند استعاره از زلف» غالیه«

  .رو هستیمهروب

  ور یاسمن بري تو به دل چون که آهنی    گر انگبین لبی سخن تلخ مر چراست

-شاعر به شکل کنایه و پوشیده و مضمر لب معشوق را انگبین و بر او را چون یاسـمن مـی      

  .داند

رادویانی» تشبیه مکنی«را مانند » تشبیه کنایت«که حر، عالوه بر اینصاحب حدائق الس 

و در تعریف این  نیز قائل است» تشبیه اضمار«نام  به ،به نوع دیگري از تشبیه ،کندتعریف می
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این صنعت چنان باشد که شاعر چیزي را به چیزي تشبیه کند اما به ظاهر چنان : گویدتشبیه می

و در ضمیر او خود این تشبیه نه این تشبیه  ،نماید که مقصودش چیزي دیگر است

  :نداکامالً با تشبیه مضمر مطابق ،زندهایی که میو مثال) 49: 1362وطواط،(.بود

  پس کاهش و سوزش من از بهر چراست؟      و راستــگر نور مه و روشنی شمع ت

  اید کاست؟ــرا بـرا چـی مـویـاه تـر مــگ     ی مرا چرا باید سوختـویـگر شمع ت

تشبیه » شمع«و » ماه«ی به در این ابیات به طور مضمر معشوق را در روشنای» معزي«

  .در کاستن و سوختن مانند کرده است» شمع«و » ماه«کرده و خود را نیز به 

» تشبیه مضمر«ار، از لفظ ـار العجم، به جاي تشبیه اضمـاشع المعجم فی معاییرصاحب 

آن است که شاعر در بعضی از اوصاف خویش تشبیهی مضمر گرداند و : گویدگیرد و میره میـبه

. حر استهمان امثله حدایق الس ،هاي صاحب المعجممثال. د از آن معنی، آن تشبیه باشدمرا

  )353: تاشمس قیس، بی(

» تشبیه اضمار«الحقائق، در کتاب حدائق ،).ق..هـ 795متوفی (الدین رامی تبریزي شرف

به چیزي  این چنان باشد که چیزي را: کندآورد و چنین تعریف میرا نیز در اقسام تشبیه می

) 65: 1341رامی تبریزي،(.مانند کنند که به ظاهر شبیه بود و در ضمیر قائل معنی دیگري دهد

گردد که وي از انواع تشبیه مضمر تنها به آورد، معلوم میاز مثالی که وي براي تشبیه اضمار می

  :یک نوع آن قائل بوده است

  من داغ چراست؟ ور الله تویی بر دل   گر سرو تویی چراست پایم در گل؟

آن است که شاعر چنان نماید : گویدنیز در تعریف تشبیه اضمار می) 8 قرن(تاج الحالوي 

هایی که و مثال) 30: تادقائق الشعر، بی(چیز نیست و غرض او آن تشبیه بود که مقصود من این

  . الدین رامی استهاي شرفآورد نظیر مثالمی

» اضمار«در تعریف تشبیه  ،در مدارج البالغه) ق.هـ 1288متوفی (رضاقلی خان هدایت

این صنعت چنان است که شاعر چیزي را به چیزي شبیه کند اما چنان وانماید : گفته است

یر او مقصود خود همین تشبیه مقصود من چیزي دیگر است از این تشبیه و در ضم

شمس  و طواط و آورد، همان ابیاتی است که رشیدو شواهدي که می) 72: 1355هدایت،(.بود
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  .اندقیس آورده

   فنون بالغت و صناعات ادبی  و) 175ص (هاي هنجار گفتار از نصراهللا تقويدر کتاب

اي به تشبیه اشاره) 279ص (معالم البالغه از رجایی بخارایی و )246، ص2ج (الدین هماییجالل

  .مضمر نشده است

آن را چنین  و مر پرداختهتري به تشبیه مضاز معاصرین، دکتر شمیسا با دقت بیش

تشبیه مضمر یعنی تشبیه پنهان، بدین معنا که ظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه : کندتعریف می

قابل تأویل به جمله تشبیهی  نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه است و به هر حال جمله

-پیدا نمی ،باشد در نظایر این کتاب نکته خاصی که اضافه بر این نکات) 49: 1381شمیسا،(.است

  .کنیم

یک به طور دهد که هیچمختلف بالغی نشان می بررسی تعاریف تشبیه مضمر در کتب

ما را با انواع این تشبیه نیز آشنا  ،تر از آنکند و مهمکامل، این نوع تشبیه را به ما معرفی نمی

استفاده  مورد هاي شناخته شدة تشبیهدر تشبیه مضمر صورت که شودوقتی گفته می. سازدنمی

فهمیم می شود؟ و ما از کجااز چه روشی استفاده می که ،د، هنوز این ابهام باقی استگیرنمی قرار

آورند، در تشبیه مضمر ادات تشبیه را نمی :گویندکه تشبیه به وقوع پیوسته است؟ یا وقتی می

هاي دیگري نیز د ویژگیتشبیه مضمر عالوه بر این نکته، بای. د استاین همان تعریف تشبیه موکّ

تشبیه مضمر آن است که از مشبه  :شودیا وقتی گفته می. آن را نشان دهد تا اضمارِ ،داشته باشد

گوییم منظور از تشبیه و یا وقتی می. به، این نیز تعریف استعاره استکنایت کنند به لفظ مشبه

ال ؤاین س. اعر تشبیه استولی در ضمیر نویسنده و ش ،مضمر آن است که در ظاهر تشبیه نیست

بنابراین ما با توجه به این تعاریف و . بریممیکه ما از کجا به ضمیر نویسنده پیآید پیش می

تشبیه مضمر، «:کنیمین تشبیه را چنین تعریف میا ،اندشواهدي که براي تشبیه مضمر آورده

الله دیدم و به یاد : ودشیعنی وقتی گفته می» .شودتشبیهی است که در قالب کنایه آورده می

منظور گوینده این است که روي تو شبیه الله است چون اگر چنین  ،به کنایه. روي تو افتادم

 هايمثالبا بررسی در این جستار، . گرفتنیز صورت نمی» تداعی« در کار نبود، این شباهتی

-طبقه »تساوي«و  »تفضیل«ها و اشکال این نوع تشبیه در دو دسته اصلی تشبیه مضمر، قالب

. د آمدخواه تفضیلهاي خاص خود را دارد که به مجموعه زیر دسته نیزهر  .اندشدهبندي 
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جریان شاعران وفادار به اصول و قواعد نخست، . در شعر دورة معاصر دو جریان وجود دارد

یرو نیما شاعران پ ،کنیم و جریان دیگرگرا یاد میها به عنوان شاعران سنتکه از آن ،سنتی شعر

شاعران در هر دو شیوة مذکور      تعدادي از. نامیمها را شاعران نوگرا مییوشیج است که آن

  . توان به هوشنگ ابتهاج اشاره کردها میاند که از جملۀ آنآزمایی کردهطبع

شعر شاعران      ها درهاي آنمجموعهتمام زیر ما دو گروه بزرگ انواع تشبیه مضمر را با

هوشنگ  و شهریار رهی معیري، امیري فیروزکوهی، بهار، ءالشعراملک نظیر، ي معاصرگراسنت

  .    دهیمابتهاج مورد بررسی قرار می

    

  تفضیل - 1

داللت،  وةـه از حیث نحـهاي مضمر از نوع تفضیل هستند کتر تشبیهدر این دوره بیش

  :بندي کردتوان آنها را به اقسام زیر دستهمی

  به در برابر مشبهي مشبهشرمسار -1 - 1

به، به این شکل بیان میگاهی شاعر برتري مشبه را نسبت به مشبهبه با کند که مشبه

به را برد و این برتري اسباب شرمساري مشبهمیبه، به برتري او نسبت به خودش پیمشاهدة مش

  :آوردفراهم می

  سحري به روي تافته، شرم ستارة  به زلف بافته رشک بنفشۀ چمنی

  )240: 1368 ،1بهار، ج (

در عین حال، . تر از خود یافته و شرمسار گشته استستارة سحري روي معشوق را تابناك

از این قبیل است . آیدتشبیه روي معشوق به ستارة سحري برمی ،به طور ضمنی از محتواي بیت

  : بهار در ستایش قمرالملوك ءالشعرابیتی از یک غزل ملک

  ماه فلک زیر نقاب است امشب چهرة     فکن که ز شرم رخ تواقمرا پرده بر

  )1150: همان(

  :نیز از این قبیل است

رخسار «و در عین حال تشبیه » رخسار معشوق«از » ماه«و یا » آفتاب«بیان شرمساري  -
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  .»ماه«و یا » آفتاب«به » معشوق

  رویت آفتابیتا نگردد آفتاب از شـرم   گسترپرور ماه من بفکن کـاله سایهسایه

  )380: همان( 

  رخ  بـر فروختن را خورشید رو ندارد  ساره برفروزدـخورشید روي من چون رخ

  )159: 1378، 1شهریار، ج (

  تـــاب مــــاه نــــداردـنــی آفـروش  اه خجل شد ز حسن روي تو آريـم

  )160: همان(

  و به گلزار آییگل کم از خار شود چون ت  ماه در ابر رود چون تو برآیی بر بام

  )433: همان(

  .»الله«به » عارض معشوق«و در عین حال تشبیه » عارض معشوق«از » الله«بیان شرمساري  -

  سار شود شرمسار دیدة منکه چشمه  چو الله سرخ شد از شرم عارض تو رواست

  )360: همان(

زنده «به » یانچشم گر«تشبیه  و در عین حال» چشم گریان«از » زنده رود«بیان شرمساري  -

  .»رود

  چشمم خجل شد زنده رود امشب ۀرهی از چشم  ز بس بر تربت صائب عنان گریه سر دادم

  )211: 1378رهی معیري، (

  .»بنفشه«به » زلف معشوق«و در عین حال تشبیه » زلف معشوق«از » بنفشه«بیان شرمساري -

  نـو مشک ختخجل شود بر آن زلف همچ  بنفشـه گـرچه دالویـز و عنبـرآمیز است

  )217: همان(

  ت دریـده پیـــراهنـل از نظــارة رویـگ    بنفشه در بر مویت فکنده سر در جیب

  )217: همان(

  

  مقایسه - 2- 1

کند و مقایسه می ،به، که وجه شبه را به کمال داراستگاهی اوقات شاعر مشبه را با مشبه

       خود به  ،مقایسه. ود داشته استکند که در ذهن شاعر تشبیهی وجاثبات می ،همین مقایسه
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استفاده از صفت  ،بههاي مقایسه مشبه با مشبهیکی از روش. گیردهاي مختلفی صورت میگونه

را به برتري مشبه بر مشبه» تر«به این صورت که با استفاده از پسوند صفت تفضیلی. تفضیلی است

رخ بر برگ «، »لب بر برگ شقیق«برتري هاي زیر به ترتیب، براي بیان در مثال. بیان کنند

دهان بر حلقه «، »پشت بر دال«، »رخسار بر ماه ده چهاري«، »دامان بر برگ کوهساري«، »سمن

گردن بند «و » بر بید) شاعر(من«، »بید بر طره لیال«، »لعل جانان بر الله و می و عقیق«، »میم

  : ، از همین شیوه استفاده شده است»بر عقد ثریا

  تر از برگ سمنوي رخت خوب  تر از برگ شقیقت سرخاي لب

  )446: 1368، 1بهار، ج (

  رف کوهساريـتر از بزهـپاکی  انندة دل منـو مــان تــدام

  اريــتر از ماه ده چهدهـتابن  و مانند خاطر منـار تـسـرخ

  )691:همان(

  تر از حلقۀ میمگی تنـو بسـان تـاي ده     ت دالـوزتر از قامـو شد گـم از هجر تـپشت

  )103: همان(

  ور؟ یا دلدار من؟ـا پري؟ یا حـمه نکوتر ی    تر؟ یا الله؟ یا می؟ یا عقیق؟لعل جانان سرخ

  )1197: همان(

  نه عجب گر کند این منظره مجنون ما را     تر از طـرة لیـالست ز بـادفتهـد آشـبی

  )77: همان(

  اخۀ بیدمـتر ز شو لرزندهـواي تـه در هک      یکی شکسته نوازي کن اي نسیم عنایت

  )299: 1378، 1شهریار ، ج (

  ا داريـریـد ثـر از عقـتوزلک افرـف  مه شود حلقه به گوش تو که گردنبندي

  )393: همان(

  مأوـوي تـتر از مهـآیم و آشفتیـم    مأوـوي تـه گیسـد شبی بـت رسـتا دس    

  )309: الف  1378ابتهاج، ( 

برند، این به به کار میهایی که شاعران براي مقایسه میان مشبه و مشبهاز روش یکی دیگر

رنگ و داراي کم ،به را با وجود این که وجه شبه را به کمال داراست، در کنار مشبهاست که مشبه
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کنند که آن چیز به نداشتن وجه شبه مشهور یابند و آن را به چیز دیگري تشبیه مینقص می

  : ندمان. است

  .است» هالل«مانند » عارض محبوب«در مقایسه با » بدر«  -

  مه دو هفته هالل است و عارض تو تمام  من آن نیم که هالل از تمام نشناسم

  )1191، 1368، 2بهار، ج (

  .است» هاي پاییزيبرگ«مانند » معشوق«در مقایسه با » گل« -

  جا دست به جارو باشد ون چه بهـبید مجن  هاي چمن برگ خزانپیش پایت همه گل

  )185: 1378، 1شهریار ، ج (                                   

  .کمتر از آن است» گیاه«مانند » معشوق«ر مقایسه با د» گل« -

  تو اگر بخواهی اي گل کمش از گیاه داري  به چمن گلی که خواهد به تو ماند از وجاهت

  )185: همان(

  :تنیز ابیات زیر از این قبیل اس

  من را نپـذیرند بـه خـاريـهاي چگـل  آنجا کـه گـل روي تـو گردد چمن آرا

  )396: همان(

  گل کم از خار شود چون تو به گلزار آیی  ماه در ابـر رود چـون تـو برآیی بر بام

  )433:همان(

به در یک نکتۀ مهم هاي مقایسه این است که شاعر بین مشبه و مشبهیکی دیگر از راه

  :دهدشود و در آن نکته برتري را به مشبه میقائل میتفاوت 

  .نیست» آویزآشوب و دلدل«باشد، چون » معشوق«تواند مانند نمی» لعبت«  -

  خالچشم و سیآهو نبود چون تو سیه  آویزآشوب و دللعبت نبود چون تو دل

  )115: همان(

  .در انگبین نیست» لب شهد «باشد، چون » لب معشوق« تواند مانند نمی» انگبین«  -

  شهدي که در لب توست در انگبین نباشد  ررـام مکبا انگبین لبت را سنجیده

  )1174: 1368، 1بهار، ج (

  به با وجود مشبهارزش دانستن مشبهرونق و بیبی - 3- 1



  228شماره مسلسل / 92 پاییز و زمستان/ 68سال /تبریزدانشگاهنشریۀ سابق دانشکده ادبیات /زبان و ادب فارسی     10

ل ثٌَبه با آن که در داشتن وجه شبه مبهشود که مشدر این نوع از تشبیه مضمر ادعا می

شود، رونق و اعتبار خود را از دست ماد تبدیل شده، اما هنگامی که مشبه نمایان میاست و به ن

  :دهدمی

  ه صحرا گشتنـآهوان را نرسد این هم  اي سر زلف تو بر باد ده نافۀ چین

  )71: 1378، 1، ج شهریار(

  تا گل و یاس و سمن شود همه جاروب  ارايـیـاغ بـو بـن تـرو دالراي مـس

  )99: همان(

  :هاي زیرا نمونهو ی

  هاي صلیبۀ چنگیز و جنگــگناه فتن  به ترك چشم و چلیپاي زلف بخشیده

  )100: همان(

  بگشود به چشمم که ز چشمم ارس افتاد  و روديــــر تــه شب هجــاز دل ب

  )151: همان(

  و نداردــه جــبا لعلت آب حیوان، آبی ب  با رنگ و بویت اي گل، گل رنگ و بو ندارد

  )159: همان(

وه ماهتاب اندازـتبسمی کن و از جل  ري استـارة سحـدندان ست رِبه جلوه آن د  

  اي به سر ماه و آفتاب اندازایهـکه س  گهی به چهره فشان طره و غرض این است

  )258: همان(

  آب رخی از شبنم و گل ریخته بودیم  با گـریۀ خونین من و خندة مهتاب

  )326: همان(

  نرخ یوسف شکند گر تو به بـازار آیی  ر تو به گلزار آییکار گل زار شود گ

  )433: همان(

  فروز همگفتا که سیمگون مه گیتی  که با تو شمع طرب تابناك نیستگفتم

  )101: 1378رهی معیري، (

  اگوشتـرتو مهتاب از بنـدمیده پ  شکسته جلوة گلبرگ از بر و دوشت

  )131: همان(             
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  تو گوش باش چو گل، تا کند بنفشه سخن  من تـو را پیـام آرند هاي من ازبنفشـه

  ی را چـون زلـف خویشتـن مشکنـدل ره  اي بنفشه از سر زلفـبه که اي شکسته

  )218: همان( 

  کایـن مستی شــادمانه از تــوست  می را چه اثــر بـه پیــش چشمت

  )76: الف  1378ابتهاج، ( 

  :به در برابر مشبههعاجز و مغلوب دانستن مشب - 4- 1

اي خاص که اي خیالی در عرصهگویی شاعر مسابقه یا مبارزه ،در این نوع از تشبیه مضمر

شمارد و یا دهد و مشبه را پیروز میدان میبه ترتیب میمیان مشبه و مشبه ،همان وجه شبه است

دبایبه را از برابري و مبارزه با مشبه ناتوان میمشبه:  

  »خط رخسار«در برابر » نسرین«و » سنبل«عاجز بودن  -

  حاصلی بر سنبل و نسرین کشدرویت خط بی  گر سنبل و نسرین کشند از خط رخسار تو سر

  )1172: 1368،  2بهار، ج (

  معشوق» چشم«در برابر » ستاره«عاجز بودن  -

  راز داردـو احتـز چشم تـک  از چشمک آن ستاره پیداست

  )153: 1378، 1شهریار ، ج (

  ي معشوق»ابرو«در برابر » خنجر چنگیز و هوالکو«عاجز بودن  -

  گرچه خود خنجر چنگیز و هالکو باشد  نیست جز ابرویش از هیچ کسم بیم هالك

  )186: همان(

  معشوق» گردن«خورشید و مه در برابر » گردن«عاجز بودن  -

  اندازوز آن به گردن خورشید و مه طناب   به دور گردن خود حلقه کن بریشم زلف

  )258: همان(    

  »اشک و آه«در برابر» تیغ و تیر«عاجز بودن  -

  اشک و آه کرد ،کاري که تیغ و تیر نکرد  گاهها که گاهدل ۀایمن مشو ز حرب

  )127: 1356، 1امیري فیروزه کوهی، ج(
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  معشوق» جمال«در برابر » ماه«عاجز بودن  -

  اختهپیش جمالش سپر اند  هـباختره و دلـر او خیـماه ب

  )269: الف  1378ابتهاج، ( 

  به زیردست مشبه مشبه -5- 1

شمارد و بدین به را از نوکران و خدمتکاران و زیردستان مشبه میدر این قسم، شاعر مشبه

که در حالت عادي وجه شبه در بیند، حال آنبه میوسیله وجه شبه را در مشبه بارزتر از مشبه

به را یکی از معموالً مشبه را پادشاه و مشبه شاعر ،ع تشبیهدر این نو. تر استبه قويمشبه

  .آوردتري است، به شمار میزیردستانی که داراي رتبه بسیار نازل

  معشوق» سر زلف« غالمِ» بنفشه« -

  کجایی اي سر زلف تو را بنفشه غالم  بنفشه با سر زلف خمیده گشت پدید

  )1368:117، 1بهار، ج (

  معشوق » فامخط مشک« غالمِ» بنفشه طبري« -

  ريـۀ طبـغالمی بنفش سپرده خطّ  منم غالم خط مشک فام تو که بدو

  )240: همان(

  معشوق يِ»خم ابرو« کشِوسمه» قوس و قزح« -

  تا مگر وسمه کش آن خم ابرو باشد  تازه این قوس قزح مشق کند رسم قدیم

  )185: 1378، 1شهریار، ج (

  معشوق» حسن« محتاج» حسن«معشوق و  »حسنِ« دارِآینه» مه و مهر«  -

  کندحسن، جمال خویش را در تو نگاه می  اي مه و مهر روز و شب آینه دار حسن تو

  )178: الف  1378ابتهاج، ( 

  

1 -6 - بهتحقیر و تمسخر مشبه  

نسبت به مشبه آن چنان داراي  ،به با تمام شهرتی که دارددر این نوع تشبیه مضمر، مشبه

  :گیردوسط شاعر یا خود مشبه و یا دیگران مورد تسمخر قرار مینقص است که ت

  ر زندـنـوس نـچۀ لـه بـمکی کـون چشـچ  بست و پیش چشم تو چشمی گشود نرگس به
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  )211: 1378، 1شهریار، ج (

به چشم معشوق بوده است، اما شاعر نرگس را گل نرگس در ادبیات فارسی پیوسته مشبه

زند و آن را به چشمک زیبا نیافته و دست به تحقیر و تمسخر آن میدر مقایسه با چشم معشوق 

  .کندکودکی لوس مانند می

  ردم سیاه کنـن مـو روز روشـزلف ت  اي طلعت تو خنده به خورشید و ماه کن

  )348: همان(

  .یندبچهرة معشوق چنان زیباست که خورشید و ماه را در قیاس با خود زیبا نمی

  د حق که روي باطل آراییـیده مانـمگر پوش  که پوشد پیرهن چون توبه شاخ ارغوان خندم 

  )434: همان(

اما با . شاخ ارغوان سعی دارد با پوشیدن پیراهنی چون معشوق خود را شبیه او جلوه دهد

چرا که با . بلکه مورد تمسخر دیگران نیز قرار گرفته است ،این کار نه تنها به هدفش نرسیده

  . ان آن را حق جلوه دادتوآراستن باطل نمی

  

1 -7- به بر مشبهرشک مشبه  

رند، خود به مشبه رشک ـبه او رشک میـبه که همه بدر این نوع تشبیه مضمر، مشبه

  .یابدتر از خود میزیرا وجه شبه را در او بسیار کامل. بردمی

  او» و خطزلف «به » سنبل و ریحان« معشوق و رشک» آب و تاب«به » الله و نسرین« رشک -

  تاب سنبل و ریحانز زلف و خطش، بی  رینـه و نسـآب اللابش بیـز آب و ت

  )238: 1368، 1بهار، ج(    

  شاعر» آبشار دیدة«به » دریا«رشک  -

  که ما را سینۀ آتشفشان، آتشفشانی کرد  هنوز از آبشار دیده دامان رشک دریا بود

  )173: 1378، 1شهریار، ج (

  معشوق» و سینهسر «به » قو پر«رشک  -

  ر قو باشدـو سینۀ او رشک پ رـکه س  ۀ قو خواهد بودـم از سینـبستر و بالش

  )185: همان(
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  شاعر» سرشک روان«به » رودزنده«رشک  -

  که از سرشک روان رشک زنده رودم من  گیاه دشت جنون خرم از من است رهی

  )83: 1378رهی معیري، (

  معشوق» گوهر اشک«به » ستاره«رشک  -

  تواند دیدتر از خود نمیکه تابناك  خنددز آن به گوهر اشکم ستاره میا

  )157: همان(

  » ماهرو«به » آفتاب«رشک  -

  غیـرت آفتـاب و غـارت هـوش  فـروشروي بــادهبنگـر آن مـاه

  )225: همان(

  : یا

  در شبستان تو تابد شمع روي روشنش  سایه کی باشد شبی کان رشک ماه و آفتاب

  )14: الف 1378اج، ابته( 

1 -8- به مدیون مشبهمشبه  

به، وجه شبه را که تمام فرض بالغی شاعر بر این است که مشبه ،در این نوع تشبیه مضمر

. شهرت و اعتبارش وابسته به آن است، به طریقی از مشبه گرفته و در نتیجه مدیون او است

نظیر شاگردي و گدایی و وام . استگوناگون  ،بهطریق دریافت وجه شبه از مشبه توسط مشبه

  . ...گرفتن و 

  »معشوق«به شهد » لعل«و » معشوق«به نور » آفتاب«مدیون بودن  -

  هد مرتهنــو را شــل تـوي لع  س مکتسبـو را شمـور تــاي ن

  ) 277: 1،1368بهار، ج (    

  او» خط «به » مشک « معشوق و » رخ « به » ماه « مدیون بودن  -

  نــمشک از خط تو یافته ثم  اــه بهـافتــو یــــماه از رخ ت

  )277: همان(

  شاعر» غزلخوانی « به » بلبل « معشوق و » رخ « به » گل«مدیون بودن  -

  بلبل ز غزل خوانی من در هوس افتاد  تا گل ز رخت نازکی و دلبري آموخت

  )151: 1378، 1شهریار، ج (



  15                گراي معاصر، انواع و کارکردهاي آنتشبیه مضمر در شعر سنت

  ي معشوق»ابرو « به معماري » محراب « مدیون بودن  -

  و آن چه محراب، به معماري ابروي تو بود  رو به هر قبله که کردم صنما روي تو بود

  )231: همان(
  

1 -9 - به به برتري مشبهاذعان مشبه  

به به طرق مختلف به برتري مشبه نسبت به خودش در برخورداري از وجه شبه اقرار مشبه

  :کندمی

  ها باید بر آن آراسته منظر دهدسهبو  ر آن آراسته منظر ببیند نیم شبـمه گ

  )122: 1368، 1بهار، ج (

اما شاعر معتقد است که اگر ماه رخسار معشوق را ببیند، باید آن  .ماه مظهر زیبایی است

عالوه بر این که نشان عشق و عالقۀ ماه با آن همه زیبایی نسبت به رخسار  این بوسیدن. را ببوسد

تواند باشد، نشانۀ اذعان ماه به برتري رخسار معشوق در زیبایی نسبت به خود نیز معشوق می

  . شودشمرده می

  رسد به نور رخت زهره؟ این بود مشکوك  کند قمر به رخت سجده؟ این بود معلوم

  )122: همان(

در پیشگاه این / آنجا، بر آن نگار که خوابیده مست ناز/ت شیشه می نگرد ماه شب نورداز پش

  مه می برد نماز/ همه زیبایی و جمال 

  )30ص : ب  1378ابتهاج، ( 

و جامه کبود کردن آسمان در طلب او نیز براي ) معشوق(سجود کعبه در پیش رخ صنم 

   .است) معشوق(اذعان به برتري مشبه 

  کنددر طلب تو آسمان جامه کبود می  کنداي صنم کعبه سجود میپیش رخ تو 

  )120: الف  1378ابتهاج، ( 

  

1 -10 - به در برابر مشبهحیرت مشبه  

       به در داشتن وجه شبه به اندازهبرتري مشبه نسبت به مشبهبه باور اي است که براي مشبه

  :کندآن دشوار است و او را دچار شگفتی می
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  نرگس در چشم مست او حیران ،به باغ  برجیس از ماه روي او خیره ،به چرخ

  )238، 1368، 1بهار، ج(

  تـا نگاهش بـه تـو افتـاده دهانش باز است  نرگس مست که چشمش همه شرم و ناز است  

  اختران غرق تماشا که چه چشم انداز است  را و ـت   چشمـان  ـۀ دریـاچ   گیـرن   قـاف    

  سـرو نـازي کـه بـه بـاغ ارم شیــراز است  به سالم  رآردـز سـریـتب  دـشاه اي   وـبا ت    

  )106: 1378، 1شهریار، ج (

  

1 -11- به براي تشبه به مشبهآرزومندي و تالش مشبه  

به که به اعتقاد همگان در داشتن وجه شبه برترین است، خود آرزو داشته یعنی مشبه

چنان که به زعم شاعر . به پاي مشبه برسد و یا به آن نزدیک شود باشد از لحاظ داشتن وجه شبه

ش به دور زمین اماه آسمان آرزو دارد که اندکی از زیبایی معشوق نصیب برد و سیر همیشگی

  .تالشی براي نیل به این آرزو است

  اشدـه همیشه سیرش گرد زمین نبـور ن  یبیـرد نصـماه فلک ز حسنت خواهد ب

  )1147: 1368، 1بهار، ج(

  :موارد زیر نیز از این قبیل است

  کاین همه مشق کند شوخی و رعنایی را  سرو خواهد که به باالي تو ماند مسکین

  )8: 1378، 1شهریار،ج(

  اندردهـو تدوین کـط تـتا کتاب نسخۀ خ  اندها مجموعۀ گل بحث و تمرین کردهسال

  )204: همان(

  دان کنندـب خنـل  ا آنـب  بتشـسـن    پسته کی در پوست گنجد زانکه خلق

  )223: همان(

  ز شوق پسته نگنجد میان پوست هنوز  کسی به لعل تواش داده نسبتی وقتی

  )261: همان(
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  نفی تشبیه جهت اغراق -12- 1

همین . داندکند و آن را خطا میبه را با مشبه انکار میگاهی اوقات شاعر همانندي مشبه

در واقع اگر تشبیهی در ذهن شاعر وجود . کندته است، حکایت میکار از تشبیهی که وجود داش

  .کار داریم و پس در این گونه موارد نیز با تشبیه مضمر سر. نداشت، دلیلی براي انکار نبود

به ) معشوق(جهت اغراق در اتصاف مشبه » حوران خلخ و کشمیر«به » معشوق«نفی شباهت  -

  )سروگون بودن(وجه شبه 

  رـیـر خـب  مهـه ود ـب  انـجه ار ـک آري   خیـره ستـایند به  را   رکشمیـ و   خلخ

  زان که یکی چون تو سرو نیست به کشمیر  زان که یکی چون تو حور نیست به خلخ

  )55: 1368، 1بهار، ج (

به ) ابروان(جهت اغراق در اتصاف مشبه » خنجر و کمان«به » ابروان معشوق«نفی شباهت  -

  )کج بودن(وجه شبه 

  ه استـکه در فضیلت رویش دو خط برجست  نه خنجر و نه کمان است ابروان کجش

  )1158: همان(

به وجه شبه ) معشوق(جهت اغراق در اتصاف مشبه » قمر«به » طلعت معشوق«نفی شباهت  -

  )زیبایی(

  ه نداردـبـه شـچ وجـیـه هـک          ر نخوانمـچ وجهت قمـبه هی

  )1177: همان(

  به روشنی نتـوان وجـه ایـن شبـه دانست  ست که تشبیه کردمت با ماهز تیرگی ا: یا

  چه کور بود که خورشید دید و مه دانست  ز بی خودي دل من طلعت تو ماه انگاشت

  )119: 1378، 1شهریار، ج( 

به ) زلف معشوق(جهت اغراق در اتصاف مشبه » چین مشک«به » زلف معشوق«نفی شباهت  -

  )بوییسیاهی و خوش(وجه شبه 

  دـیــایــطـا نـخ اهـل ادب  کــز  مـن زلـف تـو مشـک چیـن نخـوانم

  )1178: همان(

جهت اغراق در اتصاف مشبه » شمع و گل و ریحان«به » رخسارة مهتابی معشوق«نفی شباهت  -
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  )برخوداري از وجوه مختلف زیبایی(به وجه شبه ) رخسارة مهتابی معشوق(

  رخســارة مهتـابی ریحــانۀ مـا را  ریحان نسبت نتوان کرد به شمع و گل و

  )78: همان(

جهت اغراق در اتصاف » تنگ شکر و کان مالحت«به » دهان تنگ معشوق«نفی شباهت  -

  )تنگی و شیرینی و مالحت(به وجه شبه ) دهان تنگ معشوق(مشبه 

  الحتشـان مـر و کـخوانند تنگ شک  شرم از دهان تنگ تو آید مرا که خلق

  )271: همان(

تابناکی و (به وجه شبه ) اشک(جهت اغراق در اتصاف مشبه » گوهر«به » اشک«نفی شباهت  -

  )پاکی

  روشن دلی کجاست که داند بهاي اشک  گوهر به تابناکی و پاکی چو اشک نیست

  )42: 1378رهی معیري، (

 به وجه شبه) بناگوش(جهت اغراق در اتصاف مشبه » روي مه«به » بناگوش«نفی شباهت  -

  )سیمین بودن و تابناکی(

  سیمینه مه کجا و بناگوش او کجا؟  سیمین و تابناك بود روي مه ولی

  )142: همان(

بر و دوش (جهت اغراق در اتصاف مشبه » آغوش گل« به» بر و دوش معشوق«نفی شباهت  -

  .به وجه شبه) معشوق

  آغوش گل کجا و بر دوش او کجا  خفتم به یاد یار در آغوش گل ولی

  )143:انهم(

  

1 -13- به مشبه متضمن مشبه  

زد نظر یا وجه شبه زبان به را که در داشتن صفت مورددر این نوع تشبیه، شاعر مشبه

به و به طور داند و یا این که مشبه را مالک مشبههمگان است، جزیی کوچک و ناچیز از مشبه می

 از جزء است و به قول حکما کل از  دانیم کل برترد و چنان که میشماراو می ةکلی دربردارند

  .تر دارداجزایش چیزي بیش ۀهم
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  .است» مشک«متضمن » زلف محبوب« -

  مشک فـراز آورد نسیـم به شبگیر  شبگیر ار بگذرد نسیـم بـر آن زلف

  )55: 1368، 1بهار، ج(

  .است» بهشت«متضمن » رخ انور پسر فاطمه« -

  تی از تازه رخ انور اوستکه بهشت آی  پسر فاطمه سر خیل جوانان بهشت

  )190: همان(

  .است» غنچه«متضمن » لب محبوب«است و » نافه«متضمن » زلف محبوب« -

  به ماچین غنچه می بندند از آن لب  پیچند از آن زلفبه چین گر نافه می

  )99ص : همان(

  .است» تیر و کمان«به ترتیب متضمن » چشم و ابروي محبوب« -

  عشاق نشانی دارد ۀچون دل و سین  و کمانی داردچشم و ابروي تو تا تیر 

  )117: 1378، 1شهریار، ج (

  .است» ماه بر لب افق«متضمن » کاله « و » آفتاب«متضمن » روي ماه محبوب« -

  وـاي از کاله تهـق لبــر لب افـمه ب  وـاي از روي ماه تالهـاي آفتاب ه

  )268: همان(

  .است» سپهر«متضمن » همت بلند شاعر« و» ستاره«متضمن » شاعرجان دردمند « -

  ن استـی از همت بلند مـسپهر آیت  اي از جان دردمند من استستاره شعله

  )205: 1378رهی معیري، (

  

1 -14- به عاشق مشبه مشبه  

همه را به  ،به که به علت داشتن وجه شبهکند که مشبهدر این نوع تشبیه شاعر ادعا می

  :بازدرباید، خود مشبه را برتر یافته و دل به او میهمگان می دارد و دل ازتحسین وامی

  .است» زیبایی معشوق« شیفتۀ» ماه« -

  وشم امشبو خورشید رخ مهـمهمان ت  در پاي من افتاد مه از شوق که دانست

  )95: 1378، 1شهریار، ج (
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» سبزه« است و زنگاري بودن» لب معشوق«بودنش به  نشان شیفته» غنچه«شنگرفی بودن  -

  .است» خط معشوق«از شوق 

  هنوز سبزه به ذوق خط تو زنگاري است  هنوز غنچه به شوق لب تو شنگرفی

  )114: همان(

کوي او به راه  درپی قافلۀ» زیبایی معشوق«براي دیدن  ،که خسرو خوبان است» خورشید« -

  . افتدمی

  افتادخورشید به دنبال صداي جرس   و اي ماهـوي تـلۀ کـدر آرزوي قاف

  )133: همان(

را زیباتر از خود یافته و عاشق او شده ) معشوق(» کسی«با همۀ زیبایی خود خم طرة » بید« -

  .است و این آشفتگی نشان عشق است

  رة لیالي که باشد؟ــمجنون خم ط  تر از طرة لیالستاین بید که آشفته

  )187: همان(

  .اوستگیرد، پس عاشق آرام می» شوقمع«در سایۀ » گل« -

  خوش باد زیر سایۀ گل استراحتش  تا گل به زیـر سـایه بیـاسایدش دمی

  )271: همان(

  .است» هاي معشوقلب«شیفتۀ » غنچه« -

  هایت دهان غنچه آب افتاده استپیش لب  نیست شبنم این که بینی در چمن کز اشتیاق

  )62: 1378رهی معیري، (

  .قراري پیراهن دریده استبی بوده و از شدت» موي معشوق«یفتۀ ش» بنفشه« -

  راهنــگل از نظارة رویت دریده پی  بنفشه در بر مویت فکنده سر در جیب

  )217: همان(

است و نشانۀ آن پاییدن معشوق از پشت شیشه و » زیبایی و جمال معشوق«شیفتۀ » ماه« -

  .خیره شدن به اوست

در پیشگاه / ابیده مست ناز آنجا بر آن نگار که خو/ نوردنگرد ماه شباز پشت شیشه می

شیرین به خواب / امید  مه خیره گشته بر وي و آن مایۀ/ برد نمازمه می/ این همه زیبایی و جمال
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  رفته در آن خوابگاه ناز

  )30: ب  1378ابتهاج، (

 است و » لف معشوقزیبایی ز«کلی سرنگون و زیبا دارد، شیفتۀ که خود ش» مجنون بید« -

   .گریدمی

  بید ویبار گریۀـۀ جـببین در آین  زلف نگونسار شاهدان چمنبه یاد 

  )117: الف  1378ابتهاج، (

  . اند»بوي زلف معشوق« شیفتۀ » هاباد و گل« -

  دست در آن زلف دل آرا زده  باد پریشـان دل و سودازده

  ها ببـرد ارمغـانتا بـــر گـل  بویی دزدیده از آن گیسوان

  )269: همان ( 

  

  بهیح مشبه بر مشبهترج - 15- 1

بیند و به آن به نمیدیگر نیازي به مشبه ،در این قسم از تشبیه مضمر شاعر با دیدن مشبه

بدیهی است که شاعر آن چه . دهدبه ترجیح میبه عبارت دیگر مشبه را بر مشبه. کنداعتنایی نمی

  .دهدترجیح می ،را بهتر باشد

  نوزش همه زنجیر عالیق نگسستکه ه  زلفش آشفت که اینت چه دل دیوانه

  )118: 1378، 1شهریار، ج (

زلف خطاب به شاعر گفته است که با . به، زنجیر استدر این تشبیه، مشبه، زلف و مشبه

یعنی تنها زنجیري که باید بستۀ آن . داشتن من به هیچ چیز دیگري در دنیا نباید اعتنا کنی

شود که در این مالحظه می. تگی را باید بگسلیهستم و سایر زنجیرهاي وابس) زلف(باشی، من 

هر چه ارتباط شد گفته پیش از اینکه چنانبه بسیار دور است و تشبیه ارتباط مشبه و مشبه ،

به دورتر باشد و به اصطالح تشبیه مضمرتر باشد، آن تشبیه مضمر زیباتر بین مشبه و مشبه

آن ارتباط ظریف و  ،کند تا در نهایتوادار میچرا که ذهن ما را به درنگ بیشتري . خواهد بود

به را کشف کندلطیف بین مشبه و مشبه.  

بر » کلک حافظنی و «زمان تشبیه و هم» نیشکر و شهد مصفا«بر » نی و کلک حافظ«ترجیح  -
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  »نیشکر و شهد مصفا«

  ردـبـب  شهـد مصفا  و از نیشکر  نامی   صفا آن که به پیش نی و کلک حافظبی

  )166: همان(     

  در عین تشبیه اولی بر دومی» خم محراب آسمان«بر » هالل ابروي دلدار«ترجیح  -

  بس  اهتـگ، قبلهدارـروي دلـالل ابـه  نماز بـرخم محـراب آسمان چه ضـرور

  )266: همان(     

  اولی بر دومیدر عین تشبیه » یوسف«بر » پریوش پسر«ترجیح  -

  یوسف به چه افکندي و مشتی به سرش سنگ  ي داشتوش پسریعقوب اگر چون تو پري

  )238: همان(

  در عین تشبیه اولی بر دومی» سرو سایۀ«بر » قامت با اعتدال یار«جیح تر -

  تو  با اعتدال امت ـواي قـه  و ا ـم  اندیاران چو گل به سایۀ سرو آرمیده

  )199: 1378رهی معیري، (

  .در عین تشبیه اولی بر دومی» نۀ چیننگار خا«بر » نگار پرده نشین« ترجیح  -

  چو اشک از نظر افتد نگار خانۀ چینم  ز پرده گر بدر آید نگار پرده نشینم

  )49: همان(

  تساوي -2

  اثبات درستی تشبیه - 2-1

اي با او مخالفت کرده و تشبیه را شاعر قبل از این که عده ،در این نوع تشبیه مضمر

کند و همانی را اثبات میی درستی تشبیه و یا اینی ذوقی و ادبدستی نموده با دلیلنپذیرند، پیش

  .گذاردگونه سوالی را باقی نمیوسیله ذهن مخاطب را اقناع  کرده و جاي هیچبدین

  :گویدرهی معیري خطاب به گیسوي معشوق می

  دست رهی نه اي ز چه او را به گردنی؟  ابر سیه نه اي ز چه پوشی عذار ماه؟

  )221:همان(

سپس از گیسوي  نامد،میشاعر ابتدا رخسار معشوق را بر سبیل استعاره ماه  ،ر این بیتد

کند وسیله اثبات می اي؟ و بدینپرسد که اگر ابر سیاه نیستی، چگونه روي ماه را پوشاندهاو می

 در مصراع دوم نیز. پوشانندکه گیسوي معشوق ابر سیاه است، از این نظر که هر دو روي ماه را می
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  .درست به همین شیوه زلف یار به دست رهی تشبیه شده است

  

  غیرقابل تمییز دانستن طرفین تشبیه -2-2

به و یا بر عکس وجود کند که امکان تمییز مشبه از مشبهاین نوع تشبیه شاعر ادعا می در

به تشخیص تواند مشبه را از مشبهکند که خود نمیدر برخی از مواقع نیز شاعر وانمود می. ندارد

صورت تشبیه مضمر با صنعت بدیعی تجاهل  این در. به استرد که مشبه، مشبهپندادهد و می

  .یابدالعارف انطباق می

  »ماه نو«از » ابروي معشوق«مکان تشخیص بیان عدم ا -

  هیچ نشناختم آیا مه نو هست کدام؟  تا همی ابروي او دیدم من با مه نو

  )23: 1368، 1بهار، ج (

 در عین حال، چهرة» دود دل خویش و پارة ابري سیاه«ز ا» معجر«ان عدم امکان تشخیص بی -

  .معشوق نیز به طور پوشیده به ماه تشبیه شده است

  یا به پیش ماه تابان پارة ابر سیاهی؟  معجر است آن پیش رویت یا سیه دود دل من

  )1201: 1368، 2بهار، ج (

  .»هالل ماه « از » ق قایق معشو« بیان عدم امکان تشخیص  -

  چون شب به دریا عزم سیر و گشت داردماه من  آسمان نشناسدش قایق ز عکس زورق ماه

  )156: 1378، 1شهریار،ج(

؛ شاخه قرنفل با دیدن زلف بافتۀ »هاي گلگلبرگ«از » زلف معشوق«بیان عدم امکان تشخیص  -

هاي اهد آن زلف را به جاي گلبرگخوگیرد و میهاي خودش اشتباه میمعشوق آن را با گلبرگ

  .زلف به گل تشبیه شده است. خود به دوش آویزد

  به خیالش که گل آن بافته گیسو باشد  خواهدش شاخ قرنفل که به دوش آویزد

  )185: همان(

  »جمرمر و عا« از » بازوي معشوق « بیان عدم امکان تشخیص  -

  است این؟بازو یا مرمر و عاج   نـرم بــرون آمده از آستیـن

  )265: الف  1378ابتهاج، ( 



  228شماره مسلسل / 92 پاییز و زمستان/ 68سال /تبریزدانشگاهنشریۀ سابق دانشکده ادبیات /زبان و ادب فارسی     24

  

  تداعی - 2-3

به، یاد مشبه در که با دیدن مشبه کندگاهی شاعر تشبیه مضمر را به این صورت القا می

به یاد مشبه شاعر یا کس دیگر با دیدن مشبه تا شودعاملی که باعث می. شودذهن او زنده می

  .ن گونه موارد هم با تشبیه مضمر سر و کار داریمدر ای ،بنابراین. هاستبیفتد، شباهت بین آن

  .است» اللۀ گلگون«گر تداعی» می« -

  ي گلگون ما راتا تمسخر نکند الله  بر لب جوي پیاله پر می کن ساقی

  )77: 1378، 1شهریار، ج (

افزایی و هم تشابه شکل وجه شبه، هم مستی و مستی. است» جام صهبا«گر تداعی» چشم« -

  .تواند باشدو جام و هم درخشانی می ظاهري چشم

  به یاد چشم تو گیرند جام صهبا را  خوابی و ساقیان صبوح ۀتو خود به جام

  )78: همان(

  . است» نامه محبوب«گر تداعی» ورق گل« -

  محبوب ـۀامـاد نـویم به یـوسم و بـب  هر ورق گل که بوي عشق و وفا داشت

  )104: همان(

  . است» الله«گر تداعی» خم ابرو« -

  انگیز استاللـانه هـردش ماهـر گـه هـزان ب    توستهمه چشمش به خم ابروي گردون چرخ

  )104: همان(

  .است» معشوق « گر تداعی» ماه« -

  روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است  تو کار من شکوه به ماه کردن استبی همه شب

  )110: همان(

  . است» اشقشاعر ع«گر تداعی» بلبل« -

  که از خزان گلش خارها به دیده خلیده  بهار من تو هم از بلبلی حکایت من پرس

  )377: همان(

  . است» تار موي نگار«گر تداعی) الغر عاشق(» تنِ« -
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  ام پیداردهـاري کـادگـگاري یـوي نـکه از م  کوشمبه حفظ پیکر باریک خود ز آن روي می

  )3: 1356، 1کوهی، جامیر فیروز(

  . است» وداع یار«گر تداعی» غروب ماه در آسمان« -

  دهد مرایاد از وداع او به سفـر می  ها غروب مـاه از آغــوش آسمانشب

  )36: همان(  

  .است» معشوق«گر تداعی» گل« -

  تـا از او خالی نبینـم جـاي او  گل به جاي او نشـانم در کنـار

  )309: همان(

  تا چون غبار کوي او در کوي جان منزل کنم  تانه رفتم سوي اواز گل شنیدم بوي او، مس: یا

  )39: 1378رهی معیري، (  

  .است» وق گل اندامـگریستن عاشق در کنار معش«گر تداعی» گل در کنار جوي« -

  هر کجا شاخ گلی بر طرف جویی یافتم  م آمد به یادأهاي هاي گریه در پاي تو 

  )53:همان(

  .است» روي و موي معشوق«گر تداعی» سوسن و گل« -

  م آمد به یادأروي و موي مجلس آراي تو  سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند

  )88: همان(

»  زلف نمایان شدن بناگوش معشوق از پشت پردة«گر تداعی» منظرة طلوع صبح از دل شب« -

  .است

  فام صبحمینچون دمید از پردة شب روي سی  ادـه یـد بـم آمأوـف تـو زل  وـاگوش تـاز بن

  )92: همان(

  .است» بوي آغوش معشوق«گر تداعی» نفس غنچه«

  که آید از نفس غنچه بـوي آغوشت  اي شب دوشمگر به دامن گل سر نهاده

  )131: همان(

  آغوش گل کجا و بـر و دوش او کجا  ار در آغوش گل ولیـاد یـخفتم به ی: یا

  )143: همان(
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  .است» هاي زلف معشوقحلقه«گر تداعی» هاي موجحلقه« -

  هاي صبح بینم، یاد رخساري کنمخنده  هاي موج بینم، نقش گیسویی کشمحلقه

  )201: همان(

  .است» داغ دل عاشق«گر تداعی» الله« -

  به سوگواري زلف تو این بنفشه دمید  اي که شکفتنشان داغ دل ماست الله

  )116: الف  1378ابتهاج، ( 

  .است» گرمی دستان معشوق«گر تداعی» گرمی آفتاب« -

  برخیز کاین بهار گل افشان براي توست  از آفتاب گرمی دست تو می چشم

  )139: همان(

  .است» بوي معشوق«گر تداعی» بوي گل« -

  بوسه اي دادي مگر اي باد گل بو بر تنش  می تراود بوي جان امروز از طرف چمن

  )14: همان(
  

  :بها مشبهبرابري کردن و ستیزه جویی مشبه ب - 2-4

دهد و مقامی برابر براي به  قرار میپایه مشبهدر این نوع تشبیه مضمر شاعر مشبه را هم

  .پندارندبه را داراي مقامی بسیار برتر از مشبه میبا آن که معموالً مشبه. شودآن دو قائل می

  .کندجویی میبرابري و ستیزه» ماه و اختر«با » چشم و مژگان معشوق« -

  بیا تا تیر هم چشمی به ماه و اختر اندازیم   چشم و از آن مژگان ابرو از آن کماناي عید شب

  )329: 1378، 1شهریار، ج (

  .کندجویی میبرابري و ستیزه» ماه«با » معشوق« -

  آه چـه غوغـاست در ایــن دو نــگاه  او بـه مــاه ،مــاه بــر او خیــره شده

  )269: الف  1378ابتهاج، ( 

  

  تمثیل -2-5

کند، سپس براي اثبات آن تمثیل عبارت از این است که شاعر ابتدا ادعایی را مطرح می
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میان  ،در بسیاري از این تمثیالت. آورد تا ذهن مخاطب اقناع شودشاهدي عینی و محسوس می

  :مشابهت برقرار است عناصر مثال با مطلب مورد ادعا، رابطه

خاموش معشوق که به ) لب(لعل «تمثیلی ست از » از بلبل گیرنده غنچۀ خندان آرام و قرار« -

  .»خروش آورندة عاشق است

  خندان نشکیبد هرگز ۀبلبل از غنچ  م آريـلعل خاموش تو آرد به خروش

  )275: 1378، 1شهریار، ج (

 به تخت دل«که ست از ایناتمثیلی » توان ستاره را در جاي ماه و خورشید نشاندنمی«که این -

  .»توان پادشاهی جز معشوق نشاندنمی

  گیردبلی جاي مه و خورشید را اختر نمی  به تخت دل نیارم پادشاهی جز تو بنشاندن

  )176: همان(

گوهر اشکی که به چشم یتیم جاي «ست از اتمثیلی  ،»گیرددري که در وسط صدف قرار می« -

  .»گیردمی

  دلی در صدف قرار گرفتپاكکه در ز   از آن به چشم یتیم است جاي گوهر اشک

  )112: 1356امیري فیروزکوهی، (

هاي اشک عاشق از هايخواب رفتن بخت «ست از اتمثیلی » آور بودن زمزمۀ جویبارهاخواب« -

  .»عاشق) گریۀ(

  در خواب رفته بخت من از هاي هاي اشک  آور است زمــزمۀ جویبــارهاخواب

  )43: 1378رهی معیري، (

نۀ افتادن عکس معشوق در صح«ست از اتمثیلی » ماه سیمین در موج دریا سکردن عکجلوه « -

  .»اشک عاشق

  کندها در موج دریا میماه سیمین جلوه  انگیز داشتعکس او در اشک من، نقشی خیال

  )149: همان(
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  گیرينتیجه

بیه در شعر نو تش .شعر سنتی ۀشعر نو و ادام :ایمدر دورة معاصر با دو نوع شعر مواجه

تر مورد توجه واقع رفت، کممضمر مانند بسیاري از صنایع شعري که در شعر سنتی به کار می

پاي سایر چنان مورد توجه است و پابهمعاصر تشبیه مضمر همگراي شود، اما در شعر سنتمی

ت بهار بوي تشبیها ءالشعرااین گروه، تشبیهات مضمر ملک از. گیردمی صنایع مورد استفاده قرار

چون شهریار و هوشنگ ابتهاج به شاعرانی هم. یژه خراسانی را داردودوره خراسانی و عراقی به

وان او را از ـتان شهریار که مین میـدهند و از اینشان می وع تشبیه عالقهـوآوري دراین نـن

ه میان اي از ارتباطات پیچیدبه ایجاد شبکه ،به پیروي از حافظ ،حافظ خواند انترین مقلدموفق

میان طرفین تشبیه مناسباتی ایجاد کرده است که در برخی  او. کلمات بیت عالقه خاصی دارد

هوشنگ ابتهاج از شاعرانی است که به تشبیه مضمر و مخصوصاً یکی از انواع . سابقه استموارد بی

از خود یکی  هرچند مشبه به .دهدبه، به مشبه، عالقه نشان میآن یعنی عاشق دانستن مشبه

  .نمادهاي زیبایی باشد

هاي قبل هاي تمامی دورهگراي معاصر، ویژگیتوان گفت تشبیه مضمر در شعر سنتمی 

جالبی را در مورد سبک شعري و قدرت  نتایج بسیار ،پیوستینگاهی به جدول . را با خود دارد

مورد  ویکوپنج تشبیه مضمر، شصتاز یکصدوسی. تخیل شاعران انتخاب شده به دست می دهد

خیالی خیل شاعر بدانیم، شهریار در نازكاگر تشبیه مضمر را عمق ت. آن متعلق به شهریار است

ارزش رونق و بیبی«همه انواع تشبیه مضمر  شهریار از میان. سرآمد معاصران خویش است

را  »داعیت«رهی، سایه و امیري . بردتر از همه به کار میرا بیش» مشبهوجود  به بادانستن مشبه

این نکته . این نوع، در شعر شهریار نیز حائز رتبه دوم استعمال است. برندتر از همه به کار میبیش

در واقع به تاثیر  ،کندع خاص از تشبیه مضمر داللت میکه به اهمیت و شیوع این نوعالوه براین

» امیري«مضمر از آن هاي ترین سهم از تشبیهکم. اي دارداین شاعران از شهریار نیز اشاره پذیري

م درست و مطنطن تر نظوي بیش شعر زیرا .با سبک شعري امیري منطبق است است و این کامالً

 ،گیري تقریبی از همه انواع تشبه مضمرار نیز با بهرهبه ءالشعراملک. انگیزاست تا شعري خیال

  .گذاردشعري متعادل به نمایش می
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قسام مختلف تشبیه مضمر و نسبت استعمال هر یک از میزان استفادة هرکدام از شاعران از ا

  :شاعران در مقایسه با یکدیگر، در جدول زیر به روشنی منعکس شده است

  

  

جمعامیريسایهرهیبهارشهریارشاعر

4330010  )دربرابرمشبه بهمشبهشرمساري( تفضیل

6701014  مقایسه

8031012  وجود  به باهدانستن مشب شارزبی و رونقبی

310116  مشبه  برابر دربهمشبه دانستن مغلوب و عاجز

120104  به زیردست مشبهمشبه

300003  بهتمسخر مشبه و تحقیر

213107  رشک مشبه به بر مشبه

220004  به مدیون مشبه مشبه

020204  به به برتري مشبهاذعان مشبه

110002  مشبه برابر به درحیرت مشبه

410005  به براي تشبه به مشبهآرزومندي مشبه

4330010  نفی تشبیه جهت اغراق

231006  مشبه متضمن مشبه به

5023010  مشبه به عاشق مشبه

502007  ترجیح مشبه بر مشبه به

001001  )اثبات درستی تشبیه( تساوي

220105  غیرقابل تمییزدانستن طرفین تشبیه

6063318  تداعی

100102به                               با مشبه مشبه جوییستیزه و کردنبرابري

202015  تمثیل

612826155135  جمع

  

  



  228شماره مسلسل / 92 پاییز و زمستان/ 68سال /تبریزدانشگاهنشریۀ سابق دانشکده ادبیات /زبان و ادب فارسی     30

  منابع
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  .مصفا،تهران، بی نام

  .توس ان،،  دیوان، ویرایش پنجم، تهر)1368( بهار، محمدتقی،  -

، دقایق الشعر، به تصحیح سیدمحمدکاظم امام،تهران، )بی تا( تاج الحالوي، علی بن محمد، -

  .انتشارات دانشگاه تهران
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، البالغه الواضحه، ترجمه و تالیف مجدد دکتر ابراهیم اقبالی، )1380(الجارم، علی و همکاران،  -

  .چاپ اول،اردبیل، شیخ صفی الدین

  .، اسرارالبالغه، استانبول، مطبعه وزاره المعارف)م 1954(جرجانی، عبدالقاهر،  -

، ترجمان البالغه، به تصحیح احمد آتش، چاپ دوم،تهران، )1362( الرادویانی، محمدبن عمر، -

  .اساطیر

، حقایق الحدایق،تهران، انتشارات )1341(رامی تبریزي، شرف الدین حسن بن محمد،  -

  .دانشگاه تهران

  .، معالم البالغه، چاپ دوم،شیراز، انتشارات دانشگاه پهلوي شیراز)1353(رجایی، محمدخلیل،  -

العلوم، الطبعه االولی،مصر، مطبعه مصطفی ، مفتاح)م1937/ ق.ه 1365(ابی یعقوب، السکاکی،  -

  .البابی الحلبی و اوالده

، المعجم فی معاییر اشعار العجم، به تصحیح عالمه )تابی( شمس قیس رازي، محمدبن قیس، -

  .محمدبن عبدالوهاب قزوینی،تبریز، کتابفروشی تهران

  .ن، چاپ نهم،تهران، فردوس، بیا)1381(شمیسا، سیروس،  -

  .، دیوان، چاپ سی و دوم،تهران، زرین)1378(شهریار، محمدحسین،  -

  .البالغه، چاپ اول،بیروت، دارالعلم، تهذیب)1384(الفضلی، دکتر عبدالهادي،  -

ي عمر و سایه(، باران صبحگاهی، منتخب دو دفتر شعر )1378(، )رهی(معیري، محمدحسن  -

  .،تهران، سخن)آزاده
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، حدایق السحر فی دقایق الشعر، به تصحیح )1362(وطواط، رشیدالدین محمدبن محمد،  -

  .مرحوم عباس اقبال آشتیانی،تهران،کتابخانه طهوري وکتابخانه سنایی

  .، جواهرالبالغه، الطبعه الخامسه،قاهره، اسماعیلیان)ق.ه 1428/ش.ه1386(الهاشمی، احمد،  -

  .مدارج البالغه، چاپ دوم،شیراز، کتاب فروشی معرفت شیراز ،)1355(هدایت، رضا قلی خان،  -
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