
 

 نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

 93ه(، شمار5931) هفدهم سال
 

  یکاشان ميکل وانیتحليل ساختار تشبيه و تأثير آن در د

 
 1ليال شکيبایی

 ارشد ادبّیات فارسی دانشگاه زابلکارشناس

 دکتر محّمد مير
 استادیار دانشگاه زابل

 

 

 چکیده:
های  عنوان هستة اصلی و مركزی اغلب خیالاست که به انیعلم ب یاساس یها هیاز پا یکی هیتشب

 ازدهمیشاعر قرن  -یکاشان میکل-المعانی ثانی  . خّلاقسازد یشاعرانه، زبان خبر را به زبان هنر و ادب مبّدل م

 نیاخلق کرده است. در ل و بکرّیمخ یریتصاو ه،یبا استفاده از عنصر تشب یمشهور سبک هند ندگانیو از نما

و تحلیل شده  یاز نظر ارکان، ساختمان و شکل، بررس میکل وانید هاتیتشب لی،یتحل -فییپژوهش توص

های بكر و همچنین  بهٌ های دوگانه، مشبه شبه ب، وجهكه ذكر تشبیهات مرّك دهد ینشان م ها یاست. نتیجة بررس

و مفروق و در نهایت تشبیهات گسترده، تصاویر برخاسته  فوفاشكال مختلف تشبیه از جمله تشبیه تمثیل، مل

ع صور تشبیهی به دور د و تنّوای و ابتذال درآورده و موجب تعّد را از حالت كلیشه یکاشان میاز تشبیهات کل

ه و عمق و غنای بیشتری به اشعار او در شعر كلیم شد -از پیچش معنایی و ابهام افراطی رایج در سبك هندی

 .تبخشیده اس

 

 .یکاشان می، کلیسبک هند ه،یتشب ال،یصور خ کلیدی: واژگان

  

 

                                                           
 :03/6/49تاریخ پذیرش نهایی:                                  92/2/29 تاریخ دریافت مقاله 

 Leilashakibaei@gmail.com:مسئول ۀپست الکترونیکی نویسندنشانی  - 1



 __________________________________________________________________  
 93(، شماره 5931)هفدهم  كاوش نامه، سال     561

 

 مقدّمه

و  دهیو به خوود د  یاریالت بسو تحّو راتییدر طول زمان تغ یفارس ادبّیاتزبان و 

برجسوته و مهوم در    یهوا  از سبک یکیدر آن ظهور کرده است.  یهاو انواع مختلف سبک

 سبک نیکرد. ا دایرواج پ یهجر ازدهمیاست که در قرن دهم و  یسبک هند ان،یم نیا

دارد و  ییو معنوا  یوحدت موضوو   ،ینو زبا ینظر یدر مبان یگریاز هر سبک د شیب»

 یاصوول و مبوان   -توّسع نگاه یبا کم -توان یاست که م یشعر فارس یها از معدود سبک

و  یبند خوان، استخراج و طبقهو هم پارچهکی یانة آن را به صورتو نگاه شا ر تّیشعر

سبک،  نیا ید که مبادنن قان برآاز محّق ی( برخ538ص ،2، ج1310 ،ی)محبت.«کرد لیتحل

 ،یریو گرفته و بعودها محتشوم، نظ   شهیر یو بابا فغان یحافظ و اشعار خاقان یها از غزل

 دهیاند و سپس، در شعر صوابب، بوه کموال رسو     آن را مستقل ساخته یآمل و طالب م،یکل

 (23-22صص ،1351 ،یروزکوهیف یری)ام.است

بور شوعر    یموریکه در  صر ت یاز ابتذال زیرا گر ینظران سبک هند صاحب یبرخ

 ی( شا ران سبک هنود 11ص ،1331 ،یکدکن یعی)شف.اند حاکم بوده است، دانسته یفارس

اند. شا ر سبک  داده اهّمّیت اریبس بیغر یسخن و ذکر معان یدر اشعار خود، به دشوار

 یکیزیو از نگرش متواف  کند یم دایپ شیو محسوس گرا ینی  ینیب جهان یسو به» یهند

ه سبک، شا ر توّجو  نی( در ا82ص ،1358 ،ی)فتوح.«گرداند یم یرو ی رفان یگرا و کّل

در  یرییو تغ حال، نیو در   کند یمعطوف م ینگر به درون ینگر ت خود را از برونو دّق

در  یشعر ریو تصاو الی. صورخافتد یفاق نمقالب و صورت شعر اّت ایو  یاصل زبان ادب

آن است کوه   یو شا ر در پ شود یمضمون همراه م یدگیچیو پ یالیخ سبک با نازک نیا

 کنود تالش میشا ر  جهیکند. در نت دایپ رونیاز ب یریکه در ذهن دارد، نظ اییمعان یبرا

بدل  یماّد یایمحسوس در دن یبه امر یساز هیرا با استفاده از شب یمعقول ذهن میتا مفاه

توازه و   هاتیو تشوب  قیو و دق فیو ظر التّیبه تخ ش،یکماب» انشا ر وه،یش نیسازد. در ا

 عیو بود  فیو لط اتیو اب شووند،  یدور م یکه از مرز  اّد یو هنگام آورند یم یرو بیغر

 (  38ص ،1312 ،ی)دشت.«ندیسرا یم
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و  ردیو شا ر قورار گ  امیپ ریاز آنکه تحت تأث شیپ» یو مخاطب سبک هند خواننده

 یا آشنا شود و خود احساس و  اطفوه  اش یشعر او، با تجربه و احوال روح قیاز طر ای

مفهوم معقوول و   کی ای ینی  ۀدیدو پد انیکه شا ر م یرا تجربه کند، از تناسب و تناظر

کشوف کورده و بوا     ی مووم  بوة تجر کیو و  یدفر بةتجر کی ایمفهوم محسوس و  کی

 ،1333 ان،ی)پورنامودار .«بورد  یت ماست، لّذ وستهیها را به هم پ آن یالیخ ظرافت و نازک

 (  222ص

 قیتحق یال اصلؤس انیمسأله و ب فیتعر

که همواره مورد اقبال شوا ران بووده    است ی ناصر بالغ نیتر یاز هنر یکی هیتشب

 جادیدر ا عینو و بد هاتیجزو سبک شعرشان شده است. تشب ییگرا هیتشب یاست و گاه

 نصور   نیو ا رامونیبحث پ به منظورد. پژوهش حاضر ندار یشتریب ریآثار تأث یارزش ادب

اشکال و ساختمان آن در اشعار شوا ر گرانقودر    لیتحل ر،یتأث اختار،و شا رانه، س یبالغ

 نیو پوژوهش ا  نیو ال اؤس نیتر یصورت گرفته است. اصل ،یکاشان میکل ،یفارس ادبّیات

 چگونه است؟     یکاشان میکل وانید و کارکرد آن در هیتشب ریاست که ساختار و تأث

 و ضرورت انجام تحقیق هپیشین

انجام گرفته است  نامه انیبه صورت مقاله و پا تحقیقاتی یکاشان میکل وانید ۀدربار

 ةارشود نوشوت   کارشناسوی  موة نا انیو موارد اشاره کورد: پا  نیبه ا توان یها م آن لةکه از جم

 ناموه  انیو پا نیو کوه در ا ( 1351)«یکاشوان  میغزل کلو  یشناسییبایز»با  نوان:  انیب خوش

 ییبوا یز ۀدربوار  شومندان یاند دیآن و آرا و  قا نةیشیپ ،یشناس ییبایز فیبه تعر سندهینو

 ییبوا یرا بوه  نووان ز   یدگیچیو پ ینوآور ،ییزدا ییپرداخته است و سپس تناسب، آشنا

 وامول   نیو را در چوارچو  ا  یکاشان میکل یها غزل یها ییبایه قرار داده و زمورد توّج

در  الیو خشوگردهای  »با  نووان:   یبهمن نیرحسیارشد از ام ةنام انیکرده است. پا یبررس

 نیو قورار گرفتوه اسوت. در ا    یموورد بررسو   «یشا ر سوبک هنود   ،یکاشان میکل اتّیغزل

 نیو دارد و ا گانهیب یبه خلق معن یا ژهیاهتمام و یکاشان میکل سنده،یبه ا تقاد نو نامه انیپا

. اسوت صوور   نیو ا لوة از جم زیو ن هیکوه تشوب   ابدی ینمود م الیاهتمام در صور مختلف خ
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و مشوتاق   یکاشوان  میکلو  یهوا  غوزل  یسوبک  لیو و تحل سوه یمقا» ارشد با  نوان مةنا انیپا

اسوتعاره،   ه،یا وم از تشوب   الیکه در آن بسامد صوورخ  ،یاز سمانه باکر (1310)«یاصفهان

 نشان دادهنمودار  یو بازگشت، بر رو یدو شا ر سبک هند نیو مجاز در اشعار ا هیکنا

 میکلوو اتّیوودر غزل یپوورداز فیوووتمو  یات سووبکمختّصوو یبررسوو»شووده اسووت. مقالووة 

مقالوه   نیو نوشته شوده اسوت. در ا   میکل اتّیزاده، در رابطه با غزل صادق (1351)«یکاشان

پرداختوه و   یو اتّیو غزل یسبک یبه بررس میکل اتّیاز غزل ییها با آوردن نمونه سندهینو

 یهوا  شهیاند همچونخاص  یها فیکاربرد موترا  میکل اتّیغزل یاز مختّصات اصل یکی

. کنود  یمو  انیو را ب یاست و نحوة نگورش و  لّیکه مرکز ثقل تخ داندمی یو فلسف ییغنا

 وانیو آن در د ریو تأث هیساختار تشب لیتحل»با  نوان  یاز آنجا که پژوهش مستقل نیبنابرا

موضوع مورد بحث و شناسواندن هور    اهّمّیته به با توّج د،یمشاهده نگرد «یکاشان میکل

و نقوش و   هیجامع دربارة تحلیل ساختار تشب یقیشا ر انجام تحق نیا تّیخالق شتریچه ب

 ضرورت دارد.  یکاشان میاشعار کل یرسازیآن در تصو ریتأث

 پژوهش ةویش

قورار گرفوت و    یمورد بررسو  وانید همةدر ابتدا  ،تحلیلی -مقاله توصیفی نیا در

جوز ابیوات   از اطالوة کوالم، بوه    یریجلوگ یو برا دیآن استخراج گرد یهیتشب یها نمونه

با ذكور شومارة    هیاز شواهد و انواع مربوط به تشب یاریمعدودی به  نوان شاهد مثال، بس

است که ا داد ذکور شوده در    نیشواهد چن ارجاع وةیبیان شده است و ش  بیت و صفحه

 ةو شومار  تیو ب ةاز چپ به راست، شومار  ب،یبه ترت اتیاب ریو ز یاضاف باتیمقابل ترک

 .دهند یصفحه را نشان م

 

 كلیم كاشانی

 میابوطالوب کلو   رزایو م عراالّشو  ملک» یبارز و مشهور سبک هند ندگانیاز نما یکی

اند، از شا ران معروف  خوانده یثان یالمعان اقکه او را خّل میکل یمشهور به طالبا یکاشان

اقاموت   رازیرا در شو  یتمودّ  می( کلو 1130ص ،1333)صوفا،  .«اسوت  یهجر ازدهمی ةسد
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 یعراالّشو  که در نظم شعر داشته، ملک یمهارت سببداشته و بعد از آن، به هند رفته و به 

او در اواخور   .قرار گرفوت  انیممدوح و اطراف نیمورد تحس اریدربار شاهجهان شد و بس

اقاموت داشوت و در    ریدر کشوم  یتکرد. مّد «یفتوحات شاهجهان» مر، اقدام به سرودن 

ا آنچوه  داشته، اّمو  بّحرانواع شعر ت ةدر هم میچشم از جهان فرو بست. کل زیهمان شهر ن

توازه و   یمعوان  جواد یا»اوسوت کوه در آن،    یهوا  موجب شهرت و ا تبارش شوده، غوزل  

 ی( و211ص ،1353 کوو ،  نی)زّر.«به کالم او داده است یلطف خاّص نیرنگ یها الیخ

در اشوعار   رایاست، ز هیدوران صفو ل غزل درو تحّو رییتغ جادیر در اثّؤاز  وامل م یکی

 ینو شده است. او در اشعارش، بوه کسواد   ةویتازه و ش نیمضام ردنبه آو ییها او، اشاره

 اشاره دارد: زیآن ن ةویبازار سخن و لزوم تازه کردن ش

 دیآ داریتازه کن طرز، که در چشم خر میمتاع سخن امروز کساد است کل گر

 (218/1 ،1353 م،ی)کل

در غوزل او   ییگوو  یاصوفهان  ةویشو »است که  نیا میبارز اشعار کل یها یژگیاز و  

در مورز تحوّول باشود،     آنکوه  یبو  اتشّیاست که غزل یشا ر نیو ... نخست ردیگ یشکل م

( بوه  281ص ،1352 )صوبور، .«اسوت  یمعتدل و معقوول اصوفهان   ةویاز ش ینمودار روشن

اسوت   یطور معن  ارج» ،یبلگرام زادآ ةبوده و به گفت نیشعرش سخته و دلنش یطور کّل

 یالمعوووان اقاو را خّلووو یو لهوووذا جمعووو دهووود یمووو یو ... هموووه جوووا داد سوووخنور

 عیاز تموام صونا   بوا  یدر اشعار خوود، تقر  میکل  (1133ص ،1311 ،یمعان نی)گلچ.«اند گفته

 نیو شوعر او از ابهوام دور اسوت و ا    ریتصواو  حال، نیبهره جسته و در   ،یانیو ب یعیبد

را  یشوعر  ریو تصواو  نیمضام یبنا» یاست. و الیمعتدل او از  ناصر خ ةدحاصل استفا

 یهوا  فی( است و اغلب موت153ص ،1352 ،یپورآالشت حسن«)نهاده ها فی مدتا  بر موت

 ریاز تصواو  یا و شوبکه  انود اخوذ شوده   یو زندگ عتیبوده و از طب ی ناصر حّس او شعر

 ریپوذ  امکوان  یاشوعار و  قیو آنها، فهوم و شوناخت  م  ت در ه و دّقهستند که بدون توّج

 یشوتر یب یدر اشوعار او برجسوتگ   هیتشب رساز،یو تصو الی ناصر خ انینخواهد بود. از م
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در   اسوت.  نیقابل تحس ب،یتازه و غر یهیتشب ریدر خلق تصاو یالمعان  اقدارد و هنر خّل

 .  میردازپ یم میکل وانیو نقش آن در د ی نصر بالغ نیا یادامه به بررس

 

   هیتشب

 ییبسوزا  رینثر تأث یشعر و حّت ینیآفر ییبایاست که در ز یبالغ از ارکان مهّم هیتشب

 یدر واقوع جوزذ ذاتو    هی. تشبرود یشمار مسخن به زیانگ الی ناصر خ نیتر دارد و از مهم

 ةلیشا ر بوه وسو   رایشا ر است؛ ز دید ةیو زاو الیوسعت خ ةدهند است که نشان اتّیادب

 .شود یآنها وجوه شباهت قابل م یو برا کند یارتباط برقرار م ای ناصر و اش انیم ه،یتشب

 ف،یتعوار  نیو ا ةارابه شده که وجه اشتراک همو  هیاز تشب یفیتعار ،یکتب بالغ در

 نودگان یاز نما یکو ی ،یانیو رادو فیو اسوت. تعر  «گرید زیبه چ یزیهمانند کردن چ» ذکر

ماننود   یزیو را بوه چ  یزیو چ یآن است ک» است که: نیچن هیدر مورد تشب ،یتبالغت سّن

ها؛ چوون   ار صفت یمانند کنند به صفت یزیرا به چ یزیچ ای أت،یکنند به صورت و به ه

 ات،ّیو ( ادب22ص ،1312 ،یانیو )رادو.«حرکت و سکون و لون و رنگ و شتا  و درنوگ 

شوا رانه اسوت.    یهوا  الیو اغلوب خ  یو مرکوز  یهستة اصول  هیتشب» است و  لّیکالم مخ

اسوت کوه    یاز هموان شوباهت   گرفتوه  هیو ما ه،یانواع تشب زیو ن الیگوناگون خ یهاصورت

 ری( سوا 212ص ،1351 ان،ی)پورنامدار.«کند یکشف م ا،یاش انیشا رانه در م لّیتخ یروین

هوا  در آن یمبنا هستند و اختالف نظور  نیوجود دارد، بر هم هیتشب ةنیکه در زم یفیتعار

 ،یراز سی؛ شمس قو 122 ص ،1313 ،ی؛ تقو251ص ،1155 ق،ی)ابن رش.شود ینم دهید

 (12ص ،1355 ،ی؛ هاشم222ص ،1331 ،ییرجا ؛131ص ،1333

 لوم   سوندگان یو نو یو پارس یشعر شا ران  رب وانیدر د هیو کاربرد تشب حضور

در  یافوراد دارد. سوکاک   نیو در نوزد ا  ی نصر بالغ نیو ارزش ا اهّمّیتبالغت، نشان از 

و  لتی ور  بور فضو    تّیقدما و شا ران جاهل: »سدینو یموضوع م نیا اهّمّیتخصوص 

 دیو و بر آن تأک دیافزا یوضوح معنا را م ه،یاند. تشب ها اقرار کرده زبان ةدر هم هیشرف تشب

قلموداد   ستهیمهم و شا یرا امر هیبالغت  تشب ی(  لما225ص ،1220 ،ی)سکاک.«کند یم
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و  ردیو گ یمحاسون کوالم را در بور مو     نیترکه مهم دانند یبزرگ م یو آن را اصل کنند یم

( 11ص ،1311 ،ی)جرجوان .زنند یآن امر، دور م رامونیدر پ ،یاست که معان یهمانند قطب

 ،1351 ،ی)فتووح .برخوردار بوده اسوت  یاریبس اهّمّیتاز  زی ر  ن میدر شعر قد هیتشب

ه حوال مشوبّ   انیو کوارکرد را ب  نیا ونیاز بالغ یبرخ ه،یدر خصوص کارکرد تشب  (51ص

چوه بوا فکور     آن آورد، یمعنا را از نهان بوه ظهوور مو   » هیمعتقدند تشب که نیا ایو  دانند یم

نامحسووس   ی... معنوا دهد یبه ما انتقال م میدان یچه فطرتا  م ( را با آنشهیحاصل شده)اند

 ،1200 ،ینو یقزو بیو )خط.«کنود  یموا محسووس مو    یو امر معقول را برا سازد یرا آشنا م

کوالم مختصور،    کیو ا در ذکر شوده اسوت، اّمو    هیخلق تشب یبرا یاریبس لی( دال331ص

و آن  سوت یواقوف ن  اموور از  یاریبس قتیو حق تّیچون انسان از ماه»گفت که  توان یم

 (13ص ،1351 کوو ،  نیو )زّر.«کنود  یمو  هیها را تشوب  کند، آن فیتعر تواند یرا نم زهایچ

برخووردار اسوت. در واقوع، بوا      ییبواال  اهّمّیوت از  زیو ن شهیاند نییو تب حیدر توض هیتشب 

 ةشو یرا با آنچه در ذهون و اند  ی قل ای یانطباق امور حّس ییشا ر توانا ه،یاستفاده از تشب

مخاطوب،   یانجام گرفتوه در شوعر بورا    ِیساز هیکار، شب نیو با ا کند یم دایپ  دارد،خود 

شوعر و   هیبر کس، انکار و  دم استفاده از تشبتر خواهد بود و  بخش تو لّذ تر یرفتنیپذ

نوو و   هاتیخواهد کرد. هر چوه تشوب   یت ادباز هرگونه لّذ یو خال هیرایپ یرا ب یمتن ادب

 دارد.  یشتریب ریآثار، تأث یارزش ادب جادیها در اباشند، وجود آن عیبد

 

 در دیوان كلیم كاشانی تشبیه

 تووان  یمو  ه،یذکر شده در خصووص تشوب   یو کارکردها اهّمّیت ف،یاساس تعار بر

نمودن اشوعار    لّیو مخ یکننده در برجستگنییمؤّثر و تع ینقش یرا دارا یانی نصر ب نیا

داشوته اسوت.    یساختن کوالم و  یادب تأثیر را در نیشتریکه ب شمار آوردبه یکاشان میکل

و حضور پررنوگ آن در   میکل وانیدر د هیتشب مهّم گاهیو جا اهّمّیته به با توّج نیبنابر ا

. دیو آ یالزم به نظر مو  یسخن و ییبایدر ز رسازی امل تصو نینقش ا ی، بررسویاشعار 

در سوه   شوود،  یمشاهده مو  یکه نوآور ییدر جاها ژهیبو ه،یساختار تشب ،پژوهش نیدر ا 
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 ح،ی. توضو ردیو گ یقورار مو   یو شکل، مورد بررس نیشبه(، طرف به، وجه ٌهحوزة ارکان)مشّب

 شود،  یدر آنهوا مشواهده نمو    یخاّصو  یکوه نووآور   هیارکان و انوواع تشوب   یاز برخ نکهیا

 دهیه گردتوّج میکل وانیدر د هیمطرح و برجستة تشب یها و به گونه ستنظر شده ا صرف

 است.  

 هیتشب ارکان

 وانیدر د یشتریب یو تازگ اهّمّیتشبه از  به و وجه ٌهمشّب ه،یچهار رکن تشب انیدر م

دو  نصور مهوم و    نیو از تحوّوالت ا  یبوه برخو   ؛ از اینورو برخوردار هستند یکاشان میکل

   :پرداخته شده است میآنها در اشعار کل تّیفیک

 به ٌهمشّب

 ایکننده در نو بودن  نییمهم و تع اریاست که نقش بس هیاز ارکان تشب یکی به ٌهمشّب

و  ینوادرگ  انیو ب» هیاز موارد ذکر شوده در اغورات تشوب    یکیدارد.  هیتشب تکراری بودن

که نادر و گاه ممتنع و  رندیگ یبهره م یبه منظور، از مشّبٌه نیا یبرا .استبه  ٌهمشّب یابیکم

حودس   زانیو م»توا   شوود  یبه سبب مو  ٌهمشّب یتازگ  (12ص ،1351 ،ی)فتوح.«محال باشد

( 13ص ،1333 سوا، ی)شم.«مووارد بوه صوفر برسود     یدر برخو  ایکند  دایپ لیمخاطب تقل

و  دیو نگرش و د نیاطراف و همچن یایبه کار رفته در شعر هر شا ر محصول دنبه  ٌهمشّب

 ةو قوو  دازشبه به قدرت پر ٌهبودن مشّب یتکرار ایغرابت و  زانیاوست و م یذهن ةشیاند

 دارد. یبستگ گرانید یها تّیاز خالق دیتقل ایشا ر، و  ی و ذهن نوجو لّیتخ

دور از  یهوا  به دست زده، و مشّبٌه یو نوآور تّیبه، به خالق ٌهدر خصوص مشّب میکل

و دور از ذهون کوه    یالیخ یها به ٌهرا مورد استعمال قرار داده است. انتخا  مشّب یانتظار

ل ها تأّمو  به ٌهانتخا  مشّب یدر شعرش استفاده کرده است، نشان از آن دارد که او برا میکل

مخاطوب   یه بورا مس بودن مشوبّ امر موجب وضوح و قابل ل نیداشته، و ا اریت بسو دّق

ه حاصوله قابول انطبواق بوا مشوبّ      ریبه نو و قابول درک، تصوو   ٌهشده است. با انتخا  مشّب

ق بوه  موّفو  میکوه کلو   یتر خواهد بود، کار خواننده آسان یو درک و قبول آن برا دهیگرد

 انجام آن شده است.  
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 فاتیکه در موورد خوود دارد، از توصو    یراتو تصّو یحاالت روح فیدر توص یو

موورد کوه    نیو در ا ر،یز تینمونه، در ب یاستفاده کرده است. برا ،یزیبرانگ جالب و تأّمل

دگوران بووده، خوود را بوه      یدیو ناام ةیو ما شهیاز او حاصل نشده و هم یدل چیه یآرزو

اسوت و   یبوه ابودا    ٌهمشوبّ  نیو کرده اسوت، ا  هیال او، تشبؤرّد س یبه معن« جوا  سابل»

 به وجود آورده است: یالیو خ یذهن یشباهت

 مووجوا  سابلو یویگو ام، یودینوم ةویما    دل از من درجهان حاصل نشد کی یآرزو

 (215/12 ،1353 م،یکل)

کوه   یشوناخت  ییبوا یا امکانوات ز ساده باشند، اّم میکل یها به ل، مشّبٌهدر نگاه اّو دیشا

 یهیتشوب  ریاز آنها استفاده کرده، موجب شده تا تصاو ش،یخو هیتشب یادار اتیدر اب یو

 بودن خارج شود:  یشعرش از حالت ابتذال و تکرار

 جاز زمیخ یدودم به سر تا آنکه م رود یم      چو  ترم ةاز برخاستن چون شعل  اجز

 (353/12 همان،)

وجوه   نیچوِ  تر(، بوه بهتور   ةبه )شعل مشّبٌه ةستیفوق، شا ر با انتخا  شا تیب در

بوه طوور    نیه را در زموان برخاسوتن از زمو   مشّب یممکن، توانسته است که  جز و ناتوان

به تازه و بکور، بوه    ٌهمشّب نشیکه حاصل گز یکامل ریبکشد؛ تصو ریبه تصو ق،یکامل و دق

اسوت کوه    یسوبک  یژگو یبه تازه، خود و از مشّبٌه فادهقدرت شا ر است. است پر لّیمدد تخ

فشوردة   هاتیدر تشوب  یسواز  و برجسوته  ینووآور  نی. اشود یبه م مشّبٌه یبا ث برجستگ

 قابل مشاهده است:   زین میکل وانید

 رسد یجز دخل کج به خاطر مژگان نم است بی  یتو که ب یابرو ِتیب در

 (120/11 ،)همان

متعوارف   ریو بوه نظور غ   دیکرده است که شوا  هیتشب تیمعشوق را به ب یابرو شا ر

آموده اسوت.    رونیو از حالوت ابتوذال و تکورار ب    هیو نو، تشب بایانتخا  ز نیا با ا. اّمدیایب

(، دوِک شمع 318/2)گوهر ة(، پنب310/18سال) راهنیپ :ةفشرد هاتیتشب تّیفیک نیهمچن
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بوه،   در مشوّبهٌ  یو نوآور یاز نظر تازگ زین میکل دیصا( در ق228/5)خی نِکی( و  223/5)

 (و...282/1، 111/3، 53/1 ،1353در کلیم،  ها نمونه ریسا)ه هستند.قابل توّج

 شبه وجه

ال نموودن  فّع یو اساس ی امل اصل» وجه شبه است که هیتشب یاز ارکان اصل یکی

 ،1352 ،یجمکرانو  یی)رضا.«است نشیآفر انیدر جر یذهن خواننده و مشارکت دادن و

حال مشّبه توسو    انیکه ب لیدل نیاست، به ا هیبحث در تشب نیتر( وجه شبه مهم11ص

اسوت کوه از آن    یشبه در گرو وجه به مشّبٌه ییبایو ز یو تازگ ردیگ یوجه شبه صورت م

شوبه،،   ]وجوه یمانرو» هستند کوه  دهی ق نینظران بر ا از صاحب ی. برخشود یاستخراج م

 توان یرا م یاست... مانرو یبازبسته به مانرو ه،یدر تشب یهنر نشیاست. آفر هیجان تشب

 ةقیل( شا ر بسوته بوه مهوارت و سو    23ص ،1315 ،یاز)کّز.«شمرد هیتشب ةیپا نیتر یادیبن

کوه   یهاتیورزد. در تشوب می یو گاه از ذکر آن خوددار کند یشبه را گاه ذکر م خود، وجه

 هیتشوب  ل،یدل نیمشارکت مخاطب وجود ندارد؛ به هم یبرا ییجا شود، یشبه ذکر م وجه

 الیخ یها صورت گریو د هیتشب ةکه ذهن از مسأل یتلّذ»تر و شبه مطلو  بدون ذکر وجه

و  شوود  یمشکالت حاصول مو   است که در کشف و حّل یتلّذاز نوع  شیکم و ب برد، یم

ه، البّتو  برد؛ یخاص م یتلّذ د،یرس جهیکه ذهن، کوشش خود را انجام داد و به نت یهنگام

بلکوه   د،یو آ یبه حسا  نم یکوشش چندان کوشش نیشبه ذکر شود، ا که وجهیدر صورت

 (31ص ،1351 ،یکدکن یعی)شف.«خواهد بود میمستق ةاراب ینو 

شوا ر اسوت و در نقود     لّیو و وسعت تخ ینیب جهان نّیمب»شبه  وجه گر،ید یسو از

 سوا، ی)شم.«میشوو  یهنرمنود مو   دیو تقل ای یه نوآورشبه است که متوّج وجه یشعر بر مبنا

 هیبوه تشوب   یمهم، حاالت و جهوات مختلفو   یشبه به  نوان  نصر ( وجه101ص ،1310

 هیتشوب »ذکر آن سبب خلوق    دمو « مفصل هیتشب»شبه،  که ذکر وجه یطور به بخشد؛ یم

شبه در  بخش بودن وجه آن و تنوع ریو تأث اهّمّیتاز  یامر حاک نیکه هم شود یم« مجمل

 است. هیتشب
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 لمفّص هیتشب

شوبه،   وجوه  نکوردن چوه ذکر  شده است. اگر انیشبه ب وجه م،یکل هاتیغالب تشب در

 هیت کشوف وجووه پنهوان در تشوب    و ذکر آن از لّذ سازد یم لّیو مخ  یهنر شتریکالم را ب

 رساند ینم اتیاب ییبایو ز یبه شا رانگ یبیشبه آس ذکر وجه م،یا در اشعار کلاّم کاهد، یم

شوده   هاتیتشوب  موجب رفوع ابهوام و درک بهتور    ،ینو  شبه به گفت ذکر وجه توان یو م

هموراه اسوت و شوا ر بوا      یالیو خ با ظرافت و نوازک  یاست. از آنجا که شعر سبک هند

شوعر،   یاجزا نیو مخاطب در کشف ارتباط ب کند یاقدام م یپرداز الیمهارت تمام، به خ

راهنما  مل کرده، مخاطوب را   کیدارد، ذکر وجه شبه به  نوان  یفهم زیبه زمان و ت ازین

بسوامد    .رساند یم یاریشده  جادیبه و فهم شباهت ا ٌهه و مشّبمشّب نیارتباط ب افتیدر در

استفاده را داشوته   نیشتریاز صنعت استخدام ب میل موجب شده تا کلمفّص هاتیتشب زیاد

 هیشوبه در تشوب   از لوازم استخدام، ذکور وجوه   یکیکه  میدان یم (1،نمودار 1جدول .)باشد

را بوا   شیخوو  یلو ّیتخ یایو توانسته است دن ش،یل خومفّص هاتیبه مدد تشب می. کلتاس

 بکشد: ریمخاطب، به تصو یخود، با وضوح برا یسبک شعر یدگیچیوجود پ

 ما یکار یها چون زخوم دیایبه هوم ن         خلق ةدیبه ره انتظار، د ،یچون َرو تو

 (22/13 ،1353 م،ی)کل

آن  امودن یکرده و به هوم ن  هیتشب یرا به زخِم کار« خلق ةدید»فوق، شا ر  تیب در

کوه   یباز بودن زخوم و چشوم و حوالت    ن،یشبه قرار گرفته است.  الوه برا به  نوان وجه

و با وث   کند یتر م و واضح تر یشباهت را قو (یبادام ایشکل  ی)لوز و زخم دارند دهید

 ةیو زاوو  یقیاز نوع حق هیبه وجه شبه ذکر شده، تشب ه. با توّجشود یم زیشبه ن د وجهتعّد

گونوه کوه   هسوتند. هموان   دّیو بوه مق  دّیو و مق یهر دو حّسو  هیتشب نیاست. طرف بیآن قر

و  بوا یز اریشوبه، بسو   فوق با وجود ذکر وجوه  تیشده در ب جادیا هیتشب شود، یمالحظه م

 م،یچوون کلو   یشا ر شیاند کیکه، ذهن خالق و بار یایکرده، مانندگ داینمود پ یهنر

 :گرید یخالق آن است. مثال
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 از خاطر احبا  بود یا او نسخه ّرةط تا سر پر گره یو از پا رهیبر تو ت یتو

 (153/3 ،1353کلیم، )

در ابتودا، بوه نظور     دیاز آن، شوا  یا نسوخه  ای« خاطر احبا »معشوق به  ةطّر هیتشب

ا شوا ر بوا   به وجوود نودارد؛ اّمو    مشّبه و مشّبٌه نیب یینباشد، چون شباهت ظاهر یرفتنیپذ

 یهماننود  ه،یدو رکن تشب نی، توانسته ب«پرگره»و  «رهیت»و « بر تو یتو»ه، شب آوردن وجه

 نیو ا م،ینیب یکه مشبه. چنان مگر با ذکر وجه ست،یممکن ن رب  نیا یکند و برقرار جادیا

در  نی. همچناستد متعّد زیشبه ن و وجه ب،یقر هیتشب ةیو زاو یلّیشده تخ جادیشباهت ا

بوه شوده    ٌهه و مشّبمشّب نیشبه موجب وضوح شباهت ب ذکر وجه بندها، عیاز ترج ریز تیب

 است:

 هم تنگ چو اوراق کتا  است یدر پهلو       یدرون رهویکه بس ت زیروووواز مدرسه بگ

 (882/12 ،همان)

 یفووق اسوت کوه حضوور آن درک هماننود      تیشبه ب در کنار هم بودن وجه تنگ

، 83/12 ،هموان )اسوت.  بیو آن قر ةیو و زاو یلو ّیتخ هیتشوب  کنود،  یم شتریشده را ب جادیا

 (و...231/1، 313/13، 230/1، 128/1

 مجمل   هیتشب

مجمول،   هی. در تشوب کنود  یمو  یشوبه خووددار   شا ر از ذکر وجه ه،ینوع تشب نیا در

 گوردد،  یمو  لشّیتخو  ةقووّ  کوردن فّعالبه وادار به  مشّبه و مشّبٌه ةکشف رابط یمخاطب برا

مخاطوب بوه وجوود     یمضوا ف بورا   یشود، لوّذت   افتی هیدو طرف تشب نیب وندیپ یوقت

 انیو م ونود یپ جواد یا یمخاطب برا م،یکل وانیدر د لمجم هاتی. در برخورد با تشبدیآ یم

و  شود ینم یشبه، چندان دچار مشکل و سردرگم و کشف وجه افتیو در هیتشب نیطرف

 است:    ا یریو د دهیچیپ یهیصور تشب نشیدر گز میا تدال کل تیامر معلول ر ا نیا

گرفت                                                                                                     گریگل د دمیتا گل ساغر از او چ         یمستان ندارد گلبن یگلستان چون ساق

 (11/13 ،1353 م،ی)کل
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 دّیمق هی. ساختمان تشبگردد یم رّسیت مدّق یبا کم ،شبه وجه افتیدر ،فوق تیدر ب 

فشرده  هیاست. گِل ساغر در مصرع دوم تشب یقیحق ییبایو ز یشبه سرخ به مفرد و وجه

مانند کرده که ساغر به دست دارد، اگور گلوبن را در نظور     یرا به گلبن ی. شا ر ساقاست

ها همانند جام شورا  اسوت کوه     بوته یسرخ بر رو یها که گل میشو یه ممتوّج م،یریبگ

شواخه وجوود دارد،    یبور رو  گرید یشود، گل دهیچ یگل یقرار دارد، وقت یبر پنجة ساق

 یبورا  گور ید یجوام  رند،یگ یساغر از دست او م یاست که وقت یهمچون گلبن زین یساق

 سروده است: نیبندها چن بیاز ترک ریز تی. در بآورد یم شیمستان پ

 اربا  وفا آورده است یچون رو یا نامه بوستان یدر محشر نشو و نما اسمنی

 (818/12 ،همان)

امور،   یدر ابتدا دیشده است. شا هیتشب« اربا  وفا یرو»به  اسمنی ةنام نجایدر ا  

اسوت در تصوّور،    ی قل یاربا  وفا که امر یاست، با رو یحّس ینامه که امر یهمانند

آن، درک  یت دراجوزا ل و دّقو ه بوه مصورع اوّ  بوا توّجو   ابا مشکل مواجه شود، اّمو  یکم

آن  ةنامو  جوه، یاسوت و در نت  دیسوف  اسومن ی. گول  شوود  یمو  رّسو یم ،یراحتو هشبه بو  وجه

 نیخواهود بوود و بوه همو     دیبوستان )فصل بهار( سف یها( در محشر نشو و نما )گلبرگ

خواهند بوود   «دیروسف»به اصطالح،  امت،یبه  هد دارند در روز ق یکه وفا یاس،کسانیق

 افوت یل، دردر مصوراع اوّ  لیو و تحل هیو تجز نیو درخشان خواهند داشت. با ا یا و چهره

 جواد یخواهد بود و مخاطب شوباهت ا  ریپذ و درخشش است، امکان یدیکه سف شبه وجه

 ریسوا )و بکور اسوت.   بوا یز اریبسو  زیو ن هیتشوب  نی. اردیپذ یبه را م ٌهه و مشّبمشّب انیشده م

 (و...812/10، 322/10، 285/5، 10/1، 12/3 ،کلیمدیوان  در ها نمونه

 

 شبه استخدام در وجه

برخوردار است. کواربرد   یا ژهیو اهّمّیتو  گاهیاز جا هیاستخدام در بحث تشب ةیآرا

شوا ر اسوت.    لّیو و قودرت تخ  دیو اوج تسوّل  و وسوعت د   ةصنعت، نشوان دهنود   نیا

بوه   و در ارتباط با مشّبٌه یمعن کیاستخدام باشد، در ارتباط با مشّبه،  یکه دارا یشبه وجه
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ذهن خواننده شده، لوّذت   شتریب تّیالموجب فّع شبه دارد. استخدام در وجه یگرید یمعن

ارتبواط   کشوف » رایو ز کنود؛  ید و خالف انتظار، دوچندان ممتعّد یها یمعن افتنیاو را از 

 ریموجووود در کلمووه، بووه تووأخ   هووامیا لیووبووه بووه دل  شووبه، بووا مشووّبه و مشووّبهٌ   وجووه

 هاتیشبه اغلب در تشب وجه ی( دوگانگ85ص ،1353 ،یو ماحوز انی)پورنامدار.«افتد یم

 زیو شوبه ن  انوواع وجوه   نیتور  یکه  الوه بر نو بودن، از هنر شود یمفّصل، به کار گرفته م

 یموجب شده که او با قودرت و آزاد  میکل وانیفصل در دم هاتیتشبزیاد هست. بسامد 

موارد استخدام در  ریشبه استخدام شود. وجود تعداد چشمگ موّفق به خلق وجه ،یشتریب

شوعر   ة مود  یژگو یکه  و یالیخ و نازک ینیآفر  الوه بر مضمون میکل هاتیشبه تشب وجه

 نیهسوت و وجوود همو    زیو او ن یدرخشوان شوعر   ةبر کارنامو  یگرید دییاوست، مهر تأ

سواخته اسوت. در    یاز شا ران برجستة سبک هنود  یکیرا  یاست که و ژهیو یها ازیامت

 :  شود یم اندهیاخصوص نم نیشا ر در ا نیو هنر ا تّیاز خالق ییها ادامه، گوشه

 دورم یطراوت، ز خّرم انیکه در م را مانم انهووویباغ دهر خس آش به

 (212/8 ،1353کلیم، )

صونعت اسوتخدام اسوت کوه در      ی( در مصراع دوم، دارایماز خّر ی)دورشبه وجه

بودن و شاد نبوودن"و   نی"غمگ ییمفهوم کنا یو دارا یارتباط با مشّبه محذوف)من(، قل

و خّرم نبودن" است.  ی"خشک یقیحق یو به معن ی(،حّسانهیبه)خس آش در رابطه با مشّبٌه

 سروده است: نیچن دیاز قصا ریز تیدر ب

 است اری یچون کو هم ریکه دامنگ از باغ زدیخ یسبزه چون م ندانم

 (310/3 ،)همان

شبه  . وجهشود یاستخدام در آن مشاهده م ةیاست که آرا یشبه بودن" وجه ری"دامنگ

و  عیرشود سور   لیو تماس داشتن سبزه با دامن، به دل یذکر شده در ارتباط با "سبزه" ،معن

 اریو گرفتوار شودن در  شوق     ی" به معنو اری یآن، و در ارتباط با "کو یها بلند بودن بوته

 یهوا  نمونوه ).شوود  یشودن  شوق مو    ریگ با ث دامن اری یرفتن  اشق به کو رایاست؛ ز

 (و...252/5، 153/11، 113/18، 80/1، 1353در کلیم،  شتریب
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 هیتشب نیو طرف ساختار

در  شوتر یل، بموارد برجسته و قابل تأّمو  م،یکل وانید هاتیتشب نیساختار و طرف در

ب و ب بوه مرّکو  مرّکو  ،یبوه  قلو   ی قلو  ،یبه  قل یحّس ،یبه حّس یحّس هاتیقالب تشب

 .  شود یآنها پرداخته م یاست که در ادامه، به بررس  لیتمث هیتشب

 یبه حّس یحّس هیتشب

چنود توا از    ایو  کیبوده، با  یاز امور حّس هیهر دو طرف تشب ه،ینوع تشب نیدرا   

 ریپوذ  امکوان  ،یراحتهب زیشبه ن وجه افتیهستند و در افتیحواس ظاهر، قابل درک و در

ارتباط  یبرقرار یبرا سندهینو یذهن تّیالآنها فّع جادیا ةالزم» که هینوع از تشب نیاست. ا

 لّیاست و داللت بر قدرت تخ یارزش هنر یدارا -است ارتباط یظاهرا  ب ذیدو ش انیم

ت در بوا دّقو   میکلو  (51ص ،1383 ان،ی)پورنامدار.«دارد ینیرآفریتصو ةدر حوز سندهینو

را در  یبوه حّسو   یحّسو  نیو محسوسوات، طورف   عتیاطراف و الهام گرفتن از طب  یمح

ظهوور   جوال خود به کار برده که در شوکل گسوترده م   وانیفشرده و گستردة د هاتیتشب

را  یکوالم و  یبوه حّسو   یحّسو  اتهیتشوب  (2، نمودار 2جدول .)کرده است دایپ یشتریب

 اند:   برجسته و آراسته ساخته

پوا دارد                                           ریکوه او ز آبلوه، اخوگر به ز را چه غم است؟ میخار راه مالمت کل ز

 (108/15 ،1353 م،ی)کل

آبله و اخگور در سووزش و درد    یب است، دو امر حّسمرّک هیفوق که تشب تیب در

دو امور   نیو ا یکوو یانود و شوا ر بوا اسوتفاده از انتخوا  ن      شده هیتشب گریکدیداشتن به 

 ریتصاو به مخاطب برساند. یخوبهمحسوس توانسته است مفهوم و منظور نظر خود را ب

 نوة یی(، آ218/11(، مضورا  مژگوان)  11/13: نخوِل شوعله)  رینظ یا  فشرده یبه حّس یحّس

ه نشوان از توّجو   وان،ی( در د230/11( و کافور صبح)310/18سال) راهِنی(، پ281/3زانو)

 ریسوا )قابل مالحظه اسوت.  زین باتیترک نیاو در ا یبه امور مختلف دارد که نوآور میکل

 (و...228/21، 222/20، 113/1 ،21/1 ،1353کلیم،  :در موارد
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 یبه عقل یحّس هیتشب

از نظور  » ونیبالغ یاست. به ا تقاد برخ یبه  قل ٌهو مشّب یه حّسمشّب ه،یتشب نیا در

که هموواره   رای( ز35ص ،1310سا،ی)شم،«وجود داشته باشد دینبا هینوع تشب نیا ،یتئور

شوبه   اغلب، وجه هات،یتشب گونه نیدر ا ن،یاست. بنابر ا یاخف ،ینسبت به حّس یامر  قل

منظور و مقصوود موورد نظور شوا ر را      ،یبه  قل ٌهمشّب صورت، نیا ریو در غ شود یذکر م

نووع   نیو که در خصووص ا  یگرید ةنکت  .دارد یم انیاست، ب یه که حّستر از مشّب روشن

بوه   یامر حّسو  کیهدف شا ر از مانند کردن » است که نیبه آن اشاره کرد، ا دیبا هیتشب

در  زیورا  ؛آن امور محسووس اسوت    ةبوه شوأن و مرتبو    دنیارتقا بخشو  ینو  ی قل یامر

ممکن است  زیو گاه ن کند یمورد نظر او، آن محسوس با آن معقول رقابت م تّیخصوص

مقصوود را بوه هموراه داشوته      انیو اغوراق در ب  ینوو   یه حّسمشّب یبرا یبه  قل  ٌهکه مشّب

بوه   میکلو  هاتیاز تشوب  ریو ز تیمطلب در ب نی( صّحت ا322ص ،1310 ن،ی)گلچ.«باشد

 است: دهیوضوح به اثبات رس

 گذارد یچون صفاهان م یبهشت  چشم تو سرمه ةشوق گوش ز

 (115/1 ،1353 م،ی)کل

ا شبه ذکر نشوده اسوت اّمو    که اصفهان به بهشت مانند شده است، وجه تیب نیا در

 میکورده اسوت. کلو    انیو ه)صوفاهان( ب از مشّب تور  حیبه)بهشت( منظور شوا ر را صور   ٌهمشّب

شأن  باال برده و آن را هم ،است یه را که حّسمشّب ةمرتب ه،یتشب نیبا استفاده از ا نیهمچن

سور ت بوه ذهون    هب ،یبه  قل ٌهمشّب قیاز طر «ییبایز» بهش کرده است. وجه یبه  قل ٌهمشّب

 :تیو در ب کند یخطور م

   اند غم، در خلوت هر دل مرا ره داده همچو

 ستمین غم یاز آن دارم که ب یروح سبک نیا

 (221/5 ،1353کلیم، )

شوده و   هیتشب ضاحیفوق، موجب ا تیشبه)راه داشتن به هر خلوت( در ب وجه ذکر

بوه   بوا مشوّبهٌ   ونود یپ قیو ه مضومر)من( از طر مشوبّ  گر،یکرده است. از طرف د ییزدا ابهام
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بوه خلووت هور دل،     افتنیو و راه  یروحو  شدت سبک انیاغراق در ب ی)غم( با نو ی قل

 (و...351/1، 211/1، 153/3، 32/3 ،1353کلیم، نیز نک: )همراه است.

 یبه عقل یعقل هیتشب

دشووار   یهیتشب نیهستند. خلق چن یهر دو  قل هینوع تشب نیبه در ا ٌهو مشّب همشّب

با  میدارد. کل یقو لّیبه تأّمل و تخ ازین گریکدیبه  یمانند کردن دو امر انتزا  رایاست؛ ز

 زیو ن نوه یزم نیو خوود را در ا  تّیو خالق ییتوانا ،یبه  قل یاز نوع  قل یریساخت تصاو

بکور و دور از ذهون    هی نوان نمونه، در تشوب به (2نمودار ،2 دولج.)آشکار ساخته است

 :ریز

 صلحش به سان رنجش  اشق، بقا نداشت       مالل از جفا نداشت چیجنگجو که ه آن

 (53/5 ،1353 م،ی)کل

ارتبواط بوا    جواد یشده است که در آن، هم ا هیصلح معشوق به رنجش  اشق تشب  

هموراه   تّیو بوه بوا خالق  ٌ هه و مشّبو هم انتخا  مشّب تیشبه ذکر شده در ب استفاده از وجه

شوا ر وا   نیمخاطب را بوه تحسو   یهیتشب ریتصو نیموجود در خلق چن یبوده و نوآور

دو  یشوبه)بقا نداشوتن( هماننود    وجوه  کور معقول هستند و ذ هی. هر دو طرف تشبدارد یم

 : تیدر ب ن،ی. همچنکند یمرا اثبات  هیتشب یسو

 به طبع اهل دل جاکن ،یجّنت ار دار یهوا     باشد یاه در  الم نمووجز دِل آگ یبهشت

 (302/3 ،)همان

شوده   هیمعقول وجود دارد. در مصراع نخست، دِل آگاه بوه بهشوت تشوب    هیتشب دو

سواخته اسوت.    ّسور یم ،یشبه را براحت وجه افتیبودن دل به صفت آگاه، در دّیاست و مق

 یهووا  یعنو یبوه   هستند. در مصوراع دوم مشوّبهٌ   یاز امور  قل زین هیتشب نیهر دو طرف ا

و مخاطب بوا   کند یم یاست بهتر، تدا « بودن ندیمطبوع و خوشا»شبه را که  جّنت، وجه

 نیو بوه، ا  ٌهه و مشوبّ مشوبّ  ونود یجّنوت، از راه پ  یهوا یبرا تّیخصوص نیدر نظر گرفتن ا

مخاطوب   ت،یو ب نیه(، قابل قبول ساخته است. در اطبِع اهل دل)مشّب یرا برا تّیخصوص
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، 111/3، 50/18 ،1353.)کلیم، روسوت هرو بو  یبوه  قلو   ی قلو  یهیتشوب  ریبا تعدد تصاو

 (و...311/1

 بمرّک هیتشب

ب مرّکو  هیتشب فیاند، در تعر بحث کرده انی لم ب نةیکه در زم یکتب بالغ ةهم در

آن اسوت کوه    ف،یتعوار  نیو ا ة. حاصل همگرهستندیکدیبه  هیشب با ،یآمده که تقر یمطالب

 گور، ید یانیب باشد و به ببه در آن، مرّک شبه و مشّبٌه است که وجه یهیمرکب، تشب هیتشب

خوود را   ةژیو شبه صورت و وجه که نیزاست، به شرط ایچند چ ایشبه از دو  حصول وجه

ع از منتوزّ  أتیو ه  (130ص ،1383 ،ی؛ آهنو 11ص ،1351 ،یکودکن  یعی)شوف .داشته باشود 

جدا از هوم در   دیداشته باشد و نبا وندیپ گریکدیبا  دیب، بامرّک هیدر تشب بیترک یاجزا

 نیاز بو  هیو لطوف تشوب   ییبوا یز ب،یو ترک یاجزا ةیدر صورت تجز راینظر گرفته شود؛ ز

از ب نشوان  مرّکو  هینخواهود بوود. تشوب    هیتشوب  نیو به اسوتفاده از ا  یازین گریو د رود یم

هوم کشوف اسوت و هوم وحودت در      » شا ر دارد و در آن، یذهن یدگیچیو پ تّیخالق

 زیو بوا دو چ  زیو رف همانند کوردن دو چ ِص ،یخبر هاتیبر خالف تشب هیتشب نیکثرت. ا

 المجمووع  ثیو م به هم من حمنّظ زیچمجموع چند  یو خبر دادن از همانند ستیندیگر 

 «شوا ر اسوت   دیبلکوه برخاسوته از  اطفوه و احساسوات شود      شوود؛  یمحسو  نمو  زین

سواده و   میب، شوا ر بوا  بوور از مفواه    مرّکو  هی( در تشب15ص ،1351 ار،یکام  انیدی)وح

 زیو ن میکل .کند یمطرح م بایمرکب و ز یریرا در قالب تصاو دهیچیپ یها شهیاند ،یتکرار

خوود وسوعت    یشوعر  التّیتخب، به مرّک هیاست که با استفاده از تشب یراناز جمله شا 

که نشوان از   رومندین یلّیت و تخاو با دّق اتّیب در غزلمرّک هیتشب نشیاست. آفر دهیبخش

هوا در کنوار    واژه نشیچ ةالزم» رایاست، ز رفتهیدارد، صورت پذ یو ةشیاند یخودآگاه

و  ینی)آقوا حسو  .«اسوت  یذهنو  یگواه آهمانوا داشوتن خود   ،یبو یترک ریهم و خلق تصاو

 نیتور  و مهوم  نیبواتر یب از زب به مرّکو مرّک هیتشب ان،یم نی( در ا1ص ،1353همکاران، 

را بوه آن اختصواص    یا ژهیو و گاهیخود، جا وانیدر د میاست که کل یهیتشب یساختارها

در بر دارد. کاربرد واژگوان خواص و    زیرا ن یو لیتمث هاتیکه تشب یگاهیداده است، جا
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بوه شوعر او    یوی غنوا و ارزش واال  هاتیتشب نیز تصور در اتازه و دور ا ریتصاو ا انتخ

توانسوته اسوت بوا مهوارت، اموور       ،یدر پرتو استفاده از  ناصر حّس میاست. کل دهیبخش

 یلو یتمث هاتیدر تشب شتریمهم، ب نیکند و ا میو تفه رشیمخاطب، قابل پذ یرا برا ی قل

 نیو اسوت، اشواره بوه آن در ا    بمرّکو  زیو ن لیو تمث هیتشباو اتفاق افتاده است. از آنجا که 

و  بوا یز یریبا تصاو میب در اشعار کلب به مرّکمرّک هاتی. تشبدینما یم یمبحث، ضرور

 اند:   ملموس، خلق شده

 به کافرستان است مانیا ییچو روشنا اهیزلف س یها  ارضت از حلقه فروغ

 (22/13 ،1353 م،ی)کل

و  یب، خوالف منطوق بالغو   مرّکو  هیدر تشوب  یبه  قل ٌهاستفاده از مشّب شود یم گفته

 یا در صوورت به است، اّم ٌهمشّب ةلیه به وسحال مشّب انیب ه،یهدف از تشب زیرااست؛  یهنر

حاصول از   رینباشود، تصوو   یداشته باشد و از اموور حّسو   ریبه تفس ازیبه، خود ن ٌهکه مشّب

 تووان  یمو  ،یمووارد  نی( در چنو 22ص ،1310 آذر، می)حک.خواهد شد دیدچار تعق هیتشب

آورده  یبه را از اموور  قلو   ٌهفوق، شا ر مشّب تیه حدس زد. در بمشّب قیبه را از طر ٌهمشّب

او قابول درک و   هیه وجوود دارد، تشوب  که در مشّب یع و وضوحه به توّسا با توّجاست؛ اّم

مطابقوت دارد.   تیو دوم ب ةمو یر بوا ن مصووّ  أتیه ت،یدر مصراع نخست ب  است. رشیپذ

در  موان یا ییو روشونا  یحّس یزلف، امر اهیس یها حلقه انیو فروغ چهره از م ییروشنا

نشوان دادن   لیو بوه دل  تیب نیدر ا هیدو رکن تشب انیم وندیاست. پ ی قل یکافرستان امر

 هاتیتشوب  نیزلف حاصل شده است. ذکور چنو   اهیس یها حلقه انی ارت در م ییروشنا

ب مرّکو  یأتیه نیارتباط ب جادیو مهارت او در ا تّینشان از خالق میکل اتّیب در غزلمرّک

 ةحیاقدام، با ذوق و قر نیخصوص که در اهاست، ب یب و  قلمرّک یریبا تصو یو حّس

 نا  و بکر خود، توانسته است مخاطب را اقناع کند.

از  ه،یانوواع تشوب   گور یبوا د  سهیدر مقا ،یشناس ییبایو ز یب از نظر بالغمرّک هیتشب

او  ةو  اطفو  لّیو ب نشان از قودرت تخ مرّک هیوردار است. کاربرد تشببرخ یشتریارزش ب

 :ریز تیدارد، به  نوان مثال در ب
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 فتد در آ  زالل ییکه  کس چراغان چنان و لعل بر الماس اقوتیپرتو  فتاده

 (331/2 ،1353کلیم، )

المواس درخشوان و انعکواس نوور      یو لعل بر رو اقوتیافتادن پرتو قرمز  ریتصو

آ  زالل و  یبور رو  یبه افتوادن  کوس چراغوان    -ب استمرّک یأتیالماس که ه  توّس

 یدرخشان و قرمز رنگ بور رو  یریقرار داشتن تصو» شبه  شده است. وجه هیشفاف تشب

، 101/8، 12/11، همان)اند. یبه حّس یحّس هیتشب نیاست و طرف «دیشفاف و سف یجسم

 (و... 321/2، 111/13

کوه هور دو رکون آن     لیو دل نیو ب اسوت؛ بوه ا  مرّکو  هیتشوب  ینو  زین لیتمث هیتشب

وجوود   لیو به دل جانیب است. در امرّک زیشبه ن ب هستند و وجهمرّک ریتصو رندةیدربرگ

 لیو در ذ لیو تمث هیب، بوه بحوث تشوب   و مرّک لیتمث یها هیتشب نیارتباط تنگاتنگ ب نیهم

 .  شود یب، پرداخته مب به مرّکمرّک هیبحث تشب

 لیتمث هیتشب

از  شوود  یمحسو  م یسبک هند یها یژگیاز و یکیمد آن اکه کاربرد پربس لیتمث

شده   رضهاز آن  یمختلف فیتعار ،یکاربرد داشته و درآثار بالغ یدر شعر فارس رباز،ید

 ل،یو خوود، از تمث « الّشوعر  نقود »است که در کتا   یاست. قدامه بن جعفر از جمله افراد

 «یابتالف لفظ و معنو » را از جمله اوصاف لیکرده است. او تمث ادیبدون اشاره به نام آن 

 ٍیَمعنو  ٰیَ ل ُدلَُّیَکاٰلما   َضُعَیَف ًیَمعن ٰیالّشاِ ُر ِاشاَرًه ِال َدیرُیَو ُهَو َان : »دیگو یقرار داده و م

 ،توا  ی)قدامه بن جعفر، ب.«ِهیِاَل َریشُیَ ّمٰا َأٰراَد َأْن  نِبئٰاِنُیاآٰلَخِر َو الَکاٰلِم  َیٰآَخِر َو ٰذِلَک الَمعن

 یمفهوم ذهن انی  شا ر، مشده توّس جادیا وندیمنظور او همان پ رسد ینظر مبه (181ص

المثل"، مرادف شوده   با "ارسال لیتمث ،یدر نظر برخ باشد. ( لیخود و مثال محسوس)تمث

اسوتدالل  در اصطالح منطوق،  » را لیتمث زین گرید یا ه(  ّد211، ص1313 ،یی)هما.است

( 82ص ،1311 ان،یو )ثروت.انود  در نظور گرفتوه   «گور ید یبوه حکوم جزبو    یجزبو  کماز ح

از نووع   یریارابوه کورده و آن را تصوو    یلبحث مفّصو  ل،یدر خصوص تمث انیپورنامدار

 ،1313 ان،ی) پورنامودار .قورار داده اسوت   انیو  لوم ب  ةاستعاره دانسته و در حووز  ایمجاز 
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موضووع   میتفهو  یشا ر برا آن،ب است که در مرّک هیتشب یدر واقع نو  لی( تمث111ص

بوه   و محسوس، که در حکوم مشوّبهٌ   ینی  یمثالبا ه است، که در حکم مشّب شیخو یذهن

 یب دارد کوه از اجوزا  مرّک یأتیه زیشبه ن . وجهکند یم جادیو شباهت ا وندیخواهد بود، پ

 .  شود یاخذ م هیمختلف تشب

ا از اّمو  (3و نمودار  3جدول .)دارد یهنمود قابل توّج  میدر اشعار کل ل،یتمث هیتشب

دشووار، در   الیصوورخ  نیو همچنو  دهیو چیپ میو مفواه  یدر استفاده از معان یآنجا که و

 تیو جانب ا تودال را ر ا  زین لیاست، در استفاده از تمثا گر ا تدال یشا ر ،یسبک هند

خلق کرده اسوت   بایبکر و ز اریبس یهاتیتشب ل،یروش تمث زبا استفاده ا میکرده است. کل

شوا ر   یبوا موضووع ذهنو    ونود یپ ةاز  هود  یخوبهاو ب هاتیبه کار رفته در تشب لیو تمث

 یذهنو  یامر نیب وندیرابطه و پ نیا افتیکه مخاطب را بعد از در یبرآمده است؛ به طور

 :شود یوافر حاصل م یذوق ،یبه حّس

 را یاروانوووک آ  یکه منزل بچنان کس نشود نیجهان دلنش اریاخت به

 (21/10 ،1353 م،ی)کل

ه انسان، به  نوان مشّب ارینبودن آن به اخت نیو دلنش ایفوق، به کام نبودن دن تیب در

  یبه حّس و مسافر، به  نوان مشّبٌه یکاروان ینبودن منزل بدون آ  برا ندیو خوشا ،یذهن

و  ودم   یرنوج و نواراحت  » ه،یدو طرف تشب یشبه حاصل از اجزا قرار گرفته است و وجه

نوو و   یها لیتمث نیچن نشیازگز یهقابل توّج یها است. نمونه «ییایاز امور دن یخرسند

 وجود دارد:  میکل وانیدر د یمفهوم ذهن دییو تأ دیتاک یملموس برا

  زاع نفس و  قلوون نیندارد ا یوتاهوووک چیه

 چون جدال وجنگ زن با شوهر است یانجیم یب

 (231/1 ،1353کلیم، )

 یانجیو م یبه محسوس ب ٌهنفس و  قل، به مشّب نیبودن نزاع ب یانجیم یب ی قل همشّب

   بمرّکو  ریتصوو  نیو شبه حاصل از ا شده است. وجه هیزن و شوهر تشب نیب یبودن د وا

اسوت.  « جودال  نیو دار بودن ا دو امر ناسازگار و متفاوت و ادامه نیکشمکش و جدال ب»
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 ،1353)کلیم، کرده اسوت.  رشیو قابل پذ ینیرا   یذهن یمحسوس، امر یلیشا ر با تمث

 (و...311/13، 131/2، 35/11

 

 از نظر ساختمان هیتشب

 یاز لحاظ شوکل ظواهر   هیاست، انواع تشب یفر  یکه بحث ه،یبحث اشکال تشب در

قرار گورفتن   بینظم و ترت لیاز قب یشامل موارد یبررس نی. اردیگ یقرار م یمورد بررس

ه بور  مشّب لیو تفض یو برتر هیآشکار بودن تشب ایپنهان  ک،ید هر ها، تعّد به ٌهه و مشّبمشّب

آن نودارد   تّیبه ماه یارتباط ه،یدر خصوص اشکال تشب یبحث و بررس .شود یبه م ٌهمشّب

بوه   هیتمام اشوکال تشوب   می. کلردیگ یه قرار ممورد توّج ،یو ظاهر یو فق  از نظر صور

 هیتشوب  وانش،یو کار رفتوه در د اشکال به انیکار گرفته است. از ممعکوس را به هیجز تشب

 اند. اختصاص داده دبسامد را به خو نیتر کم هیتسو هیو تشب نیشتریب یملفوف دارا

 ملفوف هیتشب

ه، به طور بر صنعت لف و نشر است و در آن، حداقل دو مشّب یملفوف مبتن هیتشب

دو  خوتن ی. در هم آمشود یهر کدام به صورت مجّزا ذکر م یها به ٌهمشّبجداگانه و سپس، 

کوالم   شوتر یب ریو توأث  ییبوا یموجوب ز  هیشوکل از تشوب   نیو نشر در ا و لّف هیتشب ةیآرا

 و3جودول  .)داشته یشتریب تیبه نوع ملفوف آن،  نا هیاشکال تشب انیاز م می. کلشود یم

ل هستند. به  نوان مثوال،  قابل تأّم یو وانیدر د هیتشب نیحاصل از ا ریو تصاو (3نمودار

 :دیگو یساخت مرکب دارد، م که ژرف ریز تیدر ب

 ستاره نیآن صبح وا ندیخوش نماباهم چه       وش، و آن برق گوشوارهووآن بناگ قربان

 (322/10، 1353کلیم، )

بوه   بیو تو نشر، بناگوش و برق گوشواره را بوه تر  و لّف هیبا استفاده از تشب شا ر

ها در مصوراع دوم قورار    به ل و مشّبٌهها در مصراع اّو صبح و ستاره مانند کرده است. مشّبه

، 102/3، 21/1 ،هموان  در مووارد  ریسوا )ب اسوت. ملفوف از نووع مرّتو   هیاند و تشب گرفته

 (و...322/10، 118/8
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 مفروق هیتشب

بوه خوود    ٌهه با مشوبّ به وجود دارد و هر مشّب ٌهه و مشّبچند مشّب ه،یشکل تشب نیا در

ت اندوه ب دارد، شّدکه شکل مرّک هیتشب نیبا استفاده از ا میکل ریز تیهمراه است. در ب

 است: دهیکش ریملموس، به تصو اریبس یا و به گونه ییبایمعشوق را به ز یخود از دور

 تو یکمان ب ةخود فرو شده چون حلقهب      میو کل یا ز کف جسته رفته ِریهمچو ت تو

 (312/3 ،کلیم)

از  ،«میکلو »زکف جسته مانند شوده و  ریفوق، مخاطب شا ر)معشوق(، به ت تیب در

 هینوع تشب نیکمان، به خود فرو شده است. شا ر با استفاده از ا ةاو ،همچون حلق یدور

 در مفوروق  هیمووارد از تشوب   ریسوا )مطلب برآموده اسوت.   انیشکل، از  هدة ب نیبه بهتر

 (و...233/2، 231/1، 10/11، 28/2 ،همان

 هیتسو هیتشب

 یتوا تسواو   کنود  یبه مانند م ٌهمشّب کیه را به شا ر چند مشّب ،یالیخ ریتصو نیا در

 میکلو  وانیو کواربرد را در د  نیکمتور  هیتشوب  نیو آشوکار شوود. ا   یآنها در داشوتن صوفت  

« شکسوتن » شبه شا ر با ذکر وجه ریز تی نوان مثال، در ببه (3و نمودار  3جدول .)دارد

توبوة فصول   »زموان، بوه    را هوم  یز هست، خود) ما( و میبه صنعت استخدام ن ختهیآم که

 مانند کرده است:« بهار

 میا بسته مانیل با شکستن  هد و پروز اّو فصل بهار ةچمن چون توب نیدر ا یو م ما

 (253/2 ،)همان                           

و فتح دکن( تنها  دیگل، جشن  ه )بهار،موسم چهار مشّب دیاز قصا ریز تیو در ب 

 شده است: هی( تشبشیه )بالش  مشّب کیبه 

 دوام سامان است ش،یو فتح دکن          چهار بالش   دیو موسم گل، جشن   بهار

 (351/1 ،1335 م،ی)کل
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 جمع هیتشب

در  هیتشوب  نیو . نموود ا شوود  یبه آورده م ٌهه، چند مشّبمشّب کی یجمع برا هیتشب در

 تیو در ب گوران، یتوسو  د  به وی یهتوّج یبودن و ب میبر تسل یمبن میاحوال کل فیتوص

 قابل مشاهده است:    ریز

 که خّ  باطلم ییگو زند یهر کسم سر م غیت ریرا در ز میقلم دارم سر تسل چون

 (215/3 ،)همان                           

 نی، ماننود کورده و بود   «خوّ  باطول  »به  گریو بار د« قلم»بار به  کیخود را  شا ر،

، 22/1 ،هموان  در مووارد  ریسوا )آورده اسوت.  تیو به در ب ٌهه، دو مشّبمشّب کی یگونه، برا

 (و...213/8، 128/11، 183/3

 مشروط هیتشب

اسوت کوه ذکور     یبوه در گورو شورط    ٌهه و مشوبّ مشّب نیمشروط، شباهت ب هیتشب در

 دی. شرط باروند یمترادفات آن به  نوان ادات شرط به کار م ای« اگر»، . و معموال شود یم

 تیو را مشروط کند. به  نوان مثوال، در ب  هیاثرگذار باشد تا تشب هیارکان تشب تّیدر وضع

از آن  کوان یکوه پ  کنود،  یهمچو سوفار دهان باز م یزخم در صورت م،یکل اتّیاز غزل ریز

بوه را   ثرگذار بوده و شباهت آن بوه مشوّبهٌ  ه ابه  نوان ادات شرط در مشّب« اگر»دور شود. 

 مشروط کرده است:

 دهن باز کند ازهیهمچو سوفار به خم کانتیدم از زخم اگر دور شود پ کی

 (133/5، )همان

 (و...213/3، 285/10، 51/20، 1/3 ،کلیم در مشروط هیتشب یها نمونه ریسا)

 

 لیتفض هیتشب

 یصنعت چنان باشد ک نیا»است که:  نیوطواط چن دیاز رش لیتفض هیتشب فیتعر

و  حیبوه تورج   مانند کند؛ باز، از آن برگردد و مشّبه را بور مشوبه    یزیرا به چ یزیشا ر چ

است  هینو کردن تشب یها از راه یکی لیتفض هی( تشب80ص ،1312 )وطواط،.«نهد لیتفض
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 یدر معن دیبا را کهمشّبه »زیرا  دهد؛ یرخ م یکنهنجارش یو نو  ییزدا ییو در آن، آشنا

بوه بواالتر    ٌهنشان دهند و او را از مشوبّ  تر، یقو یباشد به وجه تر فیبه ضع ٌهاز مشّب هیتشب

 یباشناختیو ز یارزش هنر یدارا ه،یشکل از تشب نیا  (22ص ،1333)صفا، .«تصور کنند

را از  ودخو  یالیو خ ریاز تصواو  یبرخو  ه،یشکل از تشوب  نیبه واسطة ا میاست. کل زیادی

 :تیب نیخارج کرده است. به  نوان مثال در ا یا شهیحالت ابتذال و کل

 گار کشدووز زن نهووییبر رخ آ یروکش تو بود گل مانند یکه به رو دیکه گو هر

 (182/3 ،1353 م،ی)کل                        

معشووق را بوه    یرو هیدهد ، تشب یمعشوق را بر گل برتر یرو کهنیا یبرا شا ر

 ب،یو ترت نیدانسوته اسوت. بود    نوه ییبر رخ آ یروکش دنیو همچون کش هودهیب یگل کار

معشوق بوه گول را از صوورت     یمانند کردن  رو ل،یتفض هیبا استفاده از ترفند تشب میکل

 مبتذل و کهنه خارج کرده است. هیتشب کی

 شادماز خاطر  تر ا یهر چند که نا  انمیاز غم به دل ماتم قدرتر یب

 (282/3 ،)همان                           

را به صورت صفت  «ا ینا»شبه  هست، شا ر وجه زیجمع ن هیکه تشب تیباین در 

بوه)خاطر   ( بر مشّبٌهمیه )کلکار موجب شده که مشّب نیذکر کرده است. ا تیدر ب یلیتفض

، 285/5، 183/3 ،هموان  در لیتفضو  هیاز تشوب  گور ید یهوا  نمونوه )داده شود. یشاد( برتر

کوه، در   یفواق اّت ،اسوت  یدرجهت منفو  لیهدف از تفض لیتفض هیگاه در تشب (و...883/1

قصود   ییوانمود کرده است کوه گوو   یفوق رخ داده و شا رطور تیمصرع نخست از ب

 لیبوه تفضو   ٌهه بور مشوبّ  است تا مشّب ی ملکرد ترفند نیا»ا در واقعنداشته است، اّم هیتشب

ترفنود   نیدر ا یقو لّیو تخ فی( ابهام ظر213ص ،1351 فر، یمهدو)مجد و .«داده شود

 ه است.جالب توّج اریبس

 مضمر هیتشب

 ،یبه طوور ضومن   ندهیا گواّم م؛یستیمواجه ن یهیظاهرا  با ساختار تشب ه،یتشب نیا در

 شوتر یکه ذهون مخاطوب ب   شود یامر سبب م نیهم»و برد، یبه کار م هیدر کالم خود، تشب
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 ،1331زاده،  و اشورف  ممقودّ  ی) لوو .«به جستجو بپردازد و ارتباط را با دّقت، دنبال کنود 

به کار رفته است، به  نوان مثوال،   ار،یبا مهارت بس میلمضمر در اشعار ک هی( تشب111ص

 :ریز تیدر ب

 اشوک از رخ من کوهربا شد یبلو قطره سرشکم تن ز جا شد کی ز

 (123/3 ،1353 م،ی)کل                         

شده که تن از جوا شوده    هیرخ شا ر به طور مضمر، به کاه، و اشک به کهربا تشب  

 نیو ا یچهرة او کهربا شده اسوت. بورا   یاشک برا د،یگو یاست. در مصراع دوم شا ر م

گونوه کوه   شوود. هموان   لیچون کاه، زرد باشد که اشک بوه کهربوا تبود    دیمنظور، رخ با

 یصوورت جوار   یکننود. اشوک هوم کوه رو     یرا جذ  م گریکدیکاه و کهربا  م،یدان یم

رخ شوا رکه همچوون کواه، زرد     یاشوک بورا   نی. بنوابرا گردد یجذ  پوست م شود، یم

 نیو ا افوت ی. درکنند یرا جذ  م گریکدیدو همانند کاه و کهربا  نیاست، کهربا شده و ا

، 113/13 ،هموان  در دمووار  ریسوا ).شوود  یحاصول نمو   یراحتو همخاطوب، بو   یبرا هیتشب

 (و...185/1

 د و مرسل دیوان کلیم کاشانیل، مؤّکبسامد تشبیهات مجمل، مفّص: 1جدول

 مرسل دمؤكّ لمفصّ مجمل نوع

 056 671 072 611 بسامد

 02/17 70/47 81/70 52/44 درصد
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 و بسامد طرفین تشبیه در دیوان کلیم کاشانی9جدول

 عقلي به عقلي ي به عقليحسّ يعقلي به حسّ يي به حسّحسّ نوع

 1 60 72 011 بسامد

 64/0 06/8 71/61 17/71 درصد
 

  

               

 

 

 مرسل مؤكد مفصل مجمل

166 

270 

178 

251 

و بسامد تشبیهات مجمل، مفصل، مؤكد و مرسل دیوان كلیم  1نمودار

 كاشانی

461 482 

12 8 

 و بسامد طرفین تشبیه در دیوان کلیم کاشانی  9نمودار
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 و بسامد اشکال تشبیه در دیوان کلیم کاشانی9جدول

 تمثيل تفضيل مضمر مشروط تسويه جمع ملفوف مفروق نوع

 87 66 7 68 8 68 01 62 بسامد

 26/2 24/0 17/6 41/8 12/2 41/8 52/7 22/5 درصد

 

 یریگ جهینت   

موجوب   یکاشوان  میکلو  وانیو در د یانیو  ناصور ب  نیتور  از مهم یکی نوان به هیتشب

را هم از نظور   هیتشب ،می، کلهاه به جداول و نمودارشده است. با توّج یکالم و یآراستگ

ه قورار  و اشکال گوناگون آن موورد توّجو   نیبسامد و هم از لحاظ ارکان، ساختمان، طرف

گسوترده نشوان داده    هیه را به تشبتوّج نیشتریخود، ب یهیتشب ریدر تصاو یاست. وداده 

کوار گرفتوه   بوه  فیتوص یبرا شتریآن که ب یبه حّس یگونة حّس ن،یاست و از لحاظ طرف

19 

28 

13 

3 
0 

13 

7 
11 

37 

 و بسامد اشکال تشبیه در دیوان کلیم کاشانی9نمودار
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 هیاز تشوب  یریو گ توانسته است بوا بهوره   میدارد. کل یشتریبسامد ب یو هاتیشده، در تشب

انوواع سواختمان    انیو از م نیکند. همچن جادیا وندیپ یو حّس ی ناصر انتزا  انیم ل،یتمث

 ییو غنوا  یادب یموجب برتر لیتفض هیب و تشبمرّک هیتشب بیو اشکال آن، به ترت هیتشب

دوگانوه   یهوا  شبه نو و وجه یها به ٌهمشّب یریشده است. به کارگ میاشعار کل شتریهر چه ب

گسترده و دخالت مخاطب  هاتیتشب شتریهر چه ب تیابو جّذ ییبایو هنرمندانه موجب ز

 ی موق و غنوا   یدارا م،یکل وانیگسترده در د هاتیشده است. تشب یذهن تّیفعالاز نظر 

 یاسوت، کوه و   یاو طور وانید یهیتشب ریاست، در واقع تصاو اریبس یو بالغ یریتصو

خوود   یذهنو  یمعوان  یبورا  ه،یدر تشوب  لیاستخدام و تمث ةیآرا رینظ ییتوانسته با ترفندها

 نودگان یاز نما یکو ی میکلو  نکهی. با وجود اابدیب رونیب  یو ملموس، در مح ینی  یرینظ

ا مشوهور اسوت، اّمو    الیو مضمون و خ یدگیچیسبک به پ نیاست و ا یمطرح سبک هند

او جانوب ا تودال را در    رایز استبه دور  یافراط یاو از ابهام و دشوار یهیتشب ریتصاو

 اشوتن بوا وجوود در برد   میکلو  وانیو د هاتیگرفته است. در واقع تشوب  شیدر پ نهیزم نیا

 ناصور   انیو م وندیخود، خواننده را به کشف پ فیو ظر فیلط اریبس یالیخ نازک یژگیو

 یهوا  مهوارت  ریبه همراه سوا  کویبکر و ن یهیتشب ریتصاو نی. همکنند یم بیترغ یهیتشب

 شیاز پو  شیرا بو  یثوان  یالمعان است که داشتن  نوان خالق میاشعار کل یعیو بد یبالغ

 کرده است.   انیو هند انیپارس نیدر سرزم دآوازهشا ر بلن نیبرازندة نام ا

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف(کتاب

 قرآن کریم.  -1

ات  الی ادبّیو  ةمدرسانتشارات  ،(، معانی و بیان، تهران1383و آهنی، غالمحسین)2

 های خارجی.  و زبان

 ،هوای رموزی در اد  فارسوی، تهوران     (، رمز و داستان1313)پورنامداریان، تقیو 3

  لمی و فرهنگی.انتشارات 
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 سروش.انتشارات  ،ام ابری است، تهران خانه(، 1333)پورنامداریان، تقیو 2

 نگاه. ، انتشارات(، سفر در مه، تهران1351و ووووووووووووووووو)8

 مجلس.انتشارات  ،فتار، تهران(، هنجار گ1313تقوی، نصراهلل)  -1

 برگ. ، انتشارات(، بیان در شعر فارسی، تهران1311و ثروتیان، بهروز)3

 ،جلیول تجلیول، تهوران    ، ترجموة غة  (، اسورارالبال 1311و جرجوانی،  بودالقاهر)  5

 انتشارات دانشگاه تهران.  

 سخن. ، نشر(، طرز تازه، تهران1352پور آالشتی، حسن) و حسن1

(، االیضواح فوی   1200حمن)د بون  بودالرّ  ین محّمو قزوینی، جالل الّدو خطیب 10

 منشورات دارالکتب اللبنانی. ،، بیروتغ  لوم البال

 اساطیر. ، انتشارات، تهران3(، نگاهی به صابب، چ1312)و دشتی،  لی11

، 2، تصحیح احمود آتوش، چ  غ (، ترجمان البال1312و رادویانی، محمدبن  مر)12

 اطیر.اس ، انتشاراتتهران

مرکوز نشور دانشوگاه     ،، شیراز2، چغ (، معالم البال1331د خلیل)و رجایی، محّم13

 شیراز.

 ،نقوا ، تهوران   دروغ شوعر بوی   (، شوعر بوی  1351ین کوو ،  بدالحسوین)  زّر _12

 انتشارات  لمی.

 سخن. ، نشر، تهران2ادبی ایران، چ ة(، از گذشت1353ووووووووووووووووووووو) _18

دارالکتب  ،(، مفتاح العلوم، بیروت1220د)ابویعقو  یوسف بن محّمو سکاکی، 11

 .علمّی 

 آگاه. ، نشر، تهران8ها، چ (، شا ر آیینه1331و شفیعی کدکنی، محمد رضا)13

 ، نشور ، تهوران 11(، صور خیال در شوعر فارسوی، چ  1351)و شمس قیس رازی15

 آگاه.
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(، المعجوم فوی معواییر اشوعار العجوم، بوه کوشوش        1333شمس قیس رازی)و 11

 سیروس شمیسا، تهران: فردوس.  

 فردوس.انتشارات  ،شناسی، تهران ات سبک(، کّلّی1333و شمیسا، سیروس)20

 میترا. ، انتشاراتاز ویراست چهارم، تهران 1(، بیان، چ1310)_________ -21

 زّوار. ، انتشارات، تهران2ارسی، چ(، آفاق غزل ف1352)و صبور، داریوش22

 ،، تهوران 3، بخوش دوم، چ 8ات در ایوران، ج (، تاریخ ادبّی1333و صفا، ذبیح اهلل)23

 نشر فردوس. 

 ققنوس. ، نشر، تهران11(، آیین سخن، چ1333_______)  -22

 ،، تهوران 2(، معوانی و بیوان، چ  1331، اشورف زاده) رضوا دو  لوی مقودم، محمّ 28

 طالعه و تدوین کتب  لوم انسانی)سمت(.سازمان مانتشارات 

 ، نشور (، نقد ادبی در سبک هنودی، تهوران  1358و فتوحی رود معجنی، محمود)21

 سخن.

 سخن. ، نشر، تهران2(، بالغت تصویر، چ1351و ووووووووووووووووووووووووووو)23

د عر، تحقیوق و تعلیوق دکتور محّمو    الّشو  توا(، نقود   الفرج)بی بن جعفر، ابو  مو قدا25

 .العلمّی دارالکتب  ، بدالمنعم خفاجی، بیروت

 ،، بیوروت ةب فوی محاسون الشوعر و آدا    ة(، العمود 1155قیروانی، ابن رشویق) -21. 

 .ف دارالمعر

(، دویست و یوک غوزل صوابب،    1351و کریمی)امیری فیروزکوهی(، امیر بانو)30

 زّوار. ، انتشارات، تهران5چ

 مرکز.، انتشاراتسخن پارسی، تهران (، زیباشناسی1315ین)ازی، جالل الّدو کّز31

ضوایی،  بیحسوین پرتوو    ةم(، دیوان، تصحیح و مقّد1353و کلیم، میرزا ابوطالب)32

 سنایی. ، نشرتهران

چوا  و   ةسو مؤّس ، مشوهد، 1(، کواروان هنود، ج  1311و گلچین معانی، احمود) 33

 انتشارات آستان قدس رضوی.
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 سخن. ، انتشاراتتهران، 2(، از معنا تا صورت، چ1310و محبتی، مهدی)32

السحر فی دقوایق الّشوعر، بوه تصوحیح  بواس        قی(، حدا1312و وطواط، رشید)38

 ی و طهوری.یسنا ، انتشاراتاقبال، تهران

نشور   ،، قوم 5حسون  رفوان، چ   ، ترجمة غ(، جواهرالبال1355)و هاشمی، احمد31

 بالغت.

 ، انتشوارات تهوران (، فنون بالغت و صنا ات ادبی، 1313ین)الّد و همایی، جالل33

 توس.

 ب(مقاالت:

ب در تشوبیه مرّکو  »(، 1353)، نیکبختاس ّبنی، حسین محمود، براتی، و آقا حسی1

اد  غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سوال ششوم،    ةنام ، پژوهش«غزل سبک  راقی

 .  8-31، صص 11 ةشمار

، به کوشش «نامه مرزبانآفرینی در  نگاهی به تصویر»(، 1383و پورنامداریان، تقی)2

، «دفتور نخسوت: بیسوت و پونج خطابوه     »تحقیقات ایرانی  ةد روشن، هشتمین کنگرمحّم

 .52 -123های ایران، صص  بنیاد فرهنگستان ،تهران

شوبه در کّلّیوات    بررسی وجه»(، 1353ماحوزی)امیرحسین  و و وووووووووووووووو3

، 151 ة، شومار 81 ةگاه تهوران، دور ات و  لوم انسوانی دانشو  ادبّی نشکدةدا ة، مجّل«شمس

 .  21-12صص 

، دو «نقوش تشوبیه در دگرگوونی سوبکی    »(، 1352و رضوایی جمکرانوی، احمود)   2

 .  58-100پنجم، صص  ة جدید، شمارةات فارسی، دورپژوهش زبان و ادبّی ةنام فصل

پوردازی در   ات سوبکی و موتیوف  بررسی مختّصو »(، 1351)و صادق زاده، محمود8

 .231-213، صص 10ة، شمار1فرهنگ و اد ، سال  ةنام، پژوهش«شانیات کلیم کاغزلّی

 ةنام ، فصل«بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی»(، 1310و گلچین، میترا)1

، صوص  1 ةشناسی نظم و نثور فارسوی)بهار اد (، سوال چهوارم، شومار      صی سبکتخّص

382-331  . 
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، اد  «نگاهی توازه بوه تشوبیه تفضویل    »(، 1351مهدوی فر) سعید و مجد، امید و3

 .  281-238، صص 1جدید  ة، دور3-8 ةفارسی، شمار

صی تخّص ةنام ، فصل«تشبیه ترفند ادبی ناشناخته»(، 1351و وحیدیان کامیار، تقی)5

 .3-11صص، 13 ةات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، سال چهارم، شمارادبّی

 


