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نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی
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چکیده
سنجر کاشانی یکی از شاعران قرن یازدهم است که در هند از شهرت و اعتباار زیااد برخاوردار
بوده و همچون دیگر شاعران سبک هند به صورخیال رویکرد ویژها داشتهاست .در این تحقیق
تشبیه بهعنوان عنصر اصلی و سازندۀ تصویر در شعر و  ،براساس روش تحلیلی-توصیفی نقاد و
بررسی شدهاست .سنجر درمجموع  8933بار در  0055بیت ،برا ارائۀ مضاامین ماوردنظارش از
تشبیه بهرهبردهاست .از مجموع تشبیهات بهکار رفته 737 ،مورد تشبیه بلیغ است که تأثیر زیاد در
بالغت و غنا تصاویر داشتهاست .و در ساخت تشبیه از اشیاء ،ابزار ،امور ذهنی ،انسان و اعضا
و متعلقات و  ،بیشترین الهام را گرفته و عالقۀ زیااد باه هماراهکاردن تشابیهات

باا برخای از

شگردها خیالانگیز همچون استعاره ،کنایه و اغراق داشتهاست .باایانوجاود ،پیچیادگی و ابهاام
چندانی در ساختار تشبیهات دیوان

دیده نمیشاود .ساونور کاشاانی در ماوارد متعادد موفاق

شدهاست تا با واردکردن عنصر تازه در تشبیهات آشنا و تثبیتشدۀ شاعر فارسای ،باهگوناها از
آنها آشناییزدایی کند و موجب غرابت و تازگی آنها شود .افزونبر این ،تشبیهات تاازۀ متعادد
در مجموعۀ تصاویر و بهکار رفتهاست .هرچند در پارها موارد میتوان مایاههاایی از پویاایی و
تحرک را در ساختار تشبیهات مشاهده کرد؛ اماا درمجماوع تشابیهات ،تصااویر سااکن و ایساتا
هستند.
کلیدواژهها :سنجر کاشانی ،تشبیه ،آرای

تشبیه ،تراکم تصویر ،زاویۀ تشبیه.
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 -8دانشجو دکتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)
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 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ دریافت8237/0/3 :

تاریخ پذیرش8237/83/7 :
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 -1مقدمه

فن بیان دانشی است که موضوع آن بحث دربارۀ شیوهها موتلف ارائۀ یک معنا ومضمون واحاد
در زبان است .تشبیه یکی از این شگردها خیاالانگیاز بیاان اسات .درباارۀ تشابیه توصایفات و
تعاریف متعدد از سو صاحبنظران ارائه شدهاست که بنیان همۀ آنها ،بر ادعاا همانناد و
شباهت کسی یا چیز به کسی یا چیز دیگر است .از این جملاه گفتاهشاده« :مقصاود از تشابیه
اصطالحی در علم بیان ،نشاندادن اشتراک چیز با چیز دیگر در یک معناست» (عرفان)95:8230،
تشبیه مهمترین عنصر بیانی در انعکاس تجربیات ،باورها و اندیشاههاا یاک ساونور محساوب
میشود .ازهمینرو بهعنوان پرکاربردترین و رایجترین عنصر خیال ،همواره مورد توجاه ساونوران
بودهاست؛ چراکه «هستۀ اصلی و مرکز اغلب خیالها شااعرانهاسات .صاورتهاا گونااگون
خیال و نیز انواع تشبیه ،مایهگرفته از همان شباهتی است که نیرو تویا در میاان اشایاء کشاف
میکند و در صور موتلف به بیان درمیآورد» (پورنامداریان.)389:8235،
تشبیه یک نویسنده یا شاعر را یار میرساند ،تا با تصرف در پدیدهها و عناصار محساوس و
معقول ،از زاویۀ تازها به آنها نگاه کند و از این طریق بتواند بسیار از مفاهیم ذهنی و مجرد را
برا مواطب خوی
و آفرین

ملموس و قاب درک کند .باید گفت تشبیه همواره نقشی اساسی در پرداخت

صورخیال داشتهاست؛ بههمیندلی مطالعه و بررسی آن در مجموعۀ آثار یک گوینده تاا

حد زیاد ما را با نگرش و سبک گویندگی سونور آشنا مایکناد .در ایان میاان بحاث عماده و
اساسی در تشبیه بررسی وجهشبه است .وجهشبه ویژگی یا صفت مشترکی است که ادعا شباهت
براساس آن شک میگیرد و درواقع دیدگاه و طرز نگرش هنرمناد را نسابتباه دنیاا اطاراف و
روابط بین اشیاء و پدیدهها نشان میدهد؛ ازهمینروست کاه بهتارین ناوع تشابیه را نیاز تشابیهی
دانستهاند که وجهشبه بیشتر بین دو سو تشبیه وجود داشتهباشد« .بهترین تشابیه آن اسات کاه
میان دو چیز که اشتراکشان در صفتها ویژه بی

از انفرادشان باشد صورت گیرد و آن دو چیاز

را به مرحلۀ اتحاد و همسانی نزدیک کند» (قُدّامهبنجعفر.)355:8219،
تشبیه بهویژه در سبک هند در ارائۀ صورخیال از اهمیت زیاد برخوردار است؛ آنگونه کاه
برخی محققان معتقدند« :تشبیه اساس سابک هناد اسات» (شمیساا)331:8273،؛ ازایانرو ایان
پژوه

به بررسی تشبیه بهعنوان عنصر اصلی خیال در مجموعه اشعار سنجر کاشاانی از شااعران

مشهور سبک هند میپردازد« .میر محمدهاشم کاشانی پسر حیدر معماایی ،ماتولص باه سانجر
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مانند پدر از شاعران معروف سدۀ دهم و یازدهم هجر است .او بیشتر دوران شاعر خاود را در
هند گذرانیده و در آنجا شهرت و اعتبار بسیار بههم رسانیدهبود .والدت

به سال  315در کاشان

اتفاق افتاد و همانجا دوران جوانی و یادگیر را گذراند و هنگامی که پدرش به هند میرفات ،باه
سنّت پدر راه هند پی گرفت» (صفا.)328:8272،
در معدود تذکرههایی که به زندگی سنجر اشاره شده ،غالباً باهصاورت بسایار فشارده مطاالبی
دربارۀ او نوشتهاند .از این جمله علیقلیخان والۀ داغستانی در تذکرۀ ریاضالشاعرا مایگویاد« :از
هنرمندان روزگار بوده ،به هندوستان آمده ترقیّات نماوده» (والاۀ داغساتانی .)555:8238،همچناین
امیناحمد راز معتقد است« :اگرچه به سنّت پدر عم کارده ،اماا در حاالوت گفتاار و بالغات
اشعار ترجیح بر والد خود دارد» (راز  .)8523:8213،صاحب تذکرۀ میواناه توضایحات بیشاتر
دربارۀ زندگی و نمونۀ اشعارش ارائه میکند .و ضمن توصیف و به بلب بوستان نکتهسارا و
نادرۀ عصر میگوید« :واردات آن شاهبیت مجموعۀ سونگستر اکثر به رتبه واقع شاده ،صااحب
سون است و سونان خوب ازو به یادگار مانده» (فورالزمانی قزوینی .)238 :8295،گویاا پا

از

مدتی اقامت در بیجاپور هند ،در ایاامی کاه در درباار اباراهیم عادلشااه باهسار مایبارده ،مثناو
ساقینامهاش را در ستای

شاهعباس سروده و از بودن در هند اظهار دلتنگای کاردهاسات .پا

این ،فرمانی از شاهعباس مبنیبر بازگشت و از هند به دست شاعر میرسد .سنجر پ

از

از وصول

فرمان شاه ،در راه بازگشت به ایران در  98سالگی به مرض اساهال فاوت مایکناد (رک .گلچاین
معانی.)017:8253،
دربارۀ سبک شاعر سنجر نیز تنها ذبیحاهلل صفا به مطالبی اشااره کاردهاسات« :شاعر بسایار
روان و پراحساس و بر شیوۀ شاعران پی

ازو خاصۀ گویندگان سدۀ نهم و دهم و با کالمی پوتاه

و منتوب و غزل را بهتر از اقسام دیگر میسراید» (صفا.)322:8272،
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
مطالعه و بررسی صورخیال در مجموعه آثار یک گوینده تا حد زیااد ماا را باا نگارش و سابک
گویندگی سونور آشنا میکند .بهویژه مطالعۀ تشبیه در شاعر سابک هناد کاه مهامتارین عنصار
خیالانگیز در شعر این دوره محسوب میشود .از سؤاالت اساسی این تحقیق آن است کاه تشابیه
بهعنوان مهمترین ابزار تصویرگر در شعر سنجر کاشانی ،چه نقشی در ارائۀ مضاامین ماوردنظار
شاعر دارد؟ همچنین اینکه آیا سونور کاشانی در تصاویرپرداز ازطریاق تشابیه ،سابک و شایوۀ
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خاصی داشتهاست؟ و پرس

مهم دیگر اینکه شاعر چه اندازه در ارائۀ تشبیهات

تحتتأثیر شایوۀ

رایج سبک هند بودهاست؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
سنجر کاشانی شاعر ابتدا قرن یازدهم هجر است .دورها که ویژگیها سبک هند در شعر
و بهویژه غزل فارسی رواج کام یافتهاست .مطالعۀ شعر و نشان میدهد که در ارائاۀ مضاامین و
القا احساسات موردنظرش بیشترین بهره را از تشبیه بردهاست .هدف اساسی ایان تحقیاق تبیاین
جایگاه و تأثیر تشبیه در تصاویر شعر سنجر کاشانی و همچنین بررسی برخی ویژگیهاا سابکی
شاعر در کاربرد تشبیه است.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
در این پژوه

برا رهیافتی تازه به سبک شاعر و شیوۀ خیالورز این گوینادۀ نامادار سابک

هند  ،تکتک تشبیهات بهکار رفته در دیوان شاعر در ک دیوان که  8933ماورد اسات ،براسااس
روش توصیفی-تحلیلی بررسی و نقد شدهاست.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ شعر سنجر کاشانی تاکنون پژوه

چندانی انجام نشدهاست .شااید یکای از دالیا اصالی

کمتوجهی به این سونور آن باشد که تا سال  8217نسوۀ منقّح و قابا اعتمااد از دیاوان و در
دسترس نبودهاست .پ

از این تاریخ است که تنهاا دو پایاانناماه درباارۀ معرفای شااعر و طارز

شاعر و در مقطع کارشناسی ارشد نگاشته شدهاست .نوسات پایاانناماها اسات کاه حیادر
خلیلی سیالبی باعنوان «تحقیق در دیوان سنجر کاشانی» ( )8235در دانشگاه آزاد واحد یزد نوشاته
و دیگر نیز پایاننامها است که جلی رفیعای در ساال  8233در دانشاگاه پیاامناور آذربایجاان
شرقی باعنوان «نقد و بررسی دیوان سنجر کاشانی» نگاشتهاسات .در هار دو ماورد بیشاتر درباارۀ
قالبها شعر و ویژگیها سبکی و مضامین و مفاهیم شعر سنجر بحث شدهاست .بار ایان
اساس باید گفت ،تاکنون بحث مستق و جامعی دربارۀ صورخیال در شعر سانجر کاشاانی انجاام
نشدهاست.
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 -2آرایش تشبیه

شاعر کاشانی تمای زیاد به همراهکردن تشبیه با دیگر صورخیال دارد .حُسان ایان شایوه در آن
است که «تشبیه و استعاره ،اگر با آرای ها دیگر کالمی یا به اصطالح اه ادب ،با صنایع دیگار
ادبی و بدیعی همراه باشد ،زیباتر است .مثالً تشبیه و اساتعارها کاه باا تشابیه و اساتعارۀ دیگار،
تناسب و مراعاتالنظیر ،تضاد ،اغراق ،کنایه ،تجنی  ،ارسال مث  ،تلمیح ،تأکید و غیره همراه باشد،
بیگمان زیباتر از یک تشبیه ساده است» (فرشیدورد .)970:8213،این روش کااربرد تشابیه سابب
میشود تا ذهن خواننده همزمان که در پی کشف تناسبات ادعایی در تشبیهاست ،باه زیبااییهاا
حاص از آرایهها دیگر نیز توجه کند و بدین طریق به اوج لذت هنر برسد .سنجر در آرایا
تشبیهات

به استفاده از برخی آرایهها خیالانگیز ،رویکرد و تمای بیشاتر نشاان دادهاسات .از

این جمله باید به تشبیه ،کنایه ،استعاره و بهویژه استودام اشارهکرد.
-2-1تشبیه در تشبیه
یکی از روشها کاربرد تشبیه در دیوان سنجر اینگونه است که گاه یکی از دو طرف تشبیه ،یک
اضافۀ تشبیهی است .این روش سبب میشود تا الیهها معنایی دو سااختار تشابیهی در پیوناد و
تناسب با یکدیگر قرار بگیرند .هرچند شاعر از این شیوه بهرۀ زیاد نبارده ،اماا در خیاالانگیاز
تشبیهات

تأثیر زیاد داشتهاست .در بیت زیر مشبه یعنی «آینۀ ضامیر» ،خاود اضاافها تشابیهی

است که به «جام جهاننما» تشبیه شدهاست.
تـابنـده جبـهۀ تـو سطـرالب مهریــاب

آیـیـنۀ ضـمیــر تـــو جـا جهـاننمـا

(سنجر کاشانی)333:8217،

همچنین در بیت زیر مشبه یعنی «مشع مهر» اضافۀ تشبیهی است:
فلک که مشعل مهر است شـم انجمـنش

بـه چشم خیره درآید چـرا بــ

مـنش

(همان)325:

در شعر زیر برعک

دو مورد قبلی ،مشبهٌبه یعنی «تیرِغمزه» اضافها تشبیهی است کاه مشابه

«من» به آن تشبیه شدهاست.
راســت رو مـانـنــد تـیـر غـمــ ها

خـــط رد بر خــط تـرسا مـیکـشــم

(همان)393:
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در مصراع دوم بیت زیر دوطرف هر کدام اضافها تشبیهی هستند« .شورهزار سینه» و «اللاهزار
عشق» دو اضافۀ تشبیهی «مشبهٌبه» به «مشبه» هستند که به یکدیگر تشبیه شدهاند .بادینگوناه ساه
تشبیه را به یکدیگر پیوند دادهاست.
بر سینه بس کـه دا جفای تـو سـوخ م

شــد شورهزار سینـۀ من اللـهزار عشـق

(همان)320:

 -2-2تشبیه و کنایه
تلفیق تشبیه و کنایه سبب گسترش دایرۀ معناایی تشابیه و درنتیجاه خیاالانگیاز بیشاتر تصاویر
میشود؛ چراکه دو تصویر متفاوت خیالی با یکدیگر پیوند میخورند .ذهن خواننده همزمان که باه
ارتباط و تناسب دوسو تشبیه میاندیشد ،با دو معنا کنایه نیز درگیر است .کنایه وقتی با تشابیه
پیوند میخورد که وجهشبه برا یکی از دو طارف تشابیه در معناا کناایی باهکاار رود .درواقاع
پیوندخوردن تشبیه و کنایه بر پایۀ استودام شک میگیرد« .این صنعت اوج تسلط شااعر را نشاان
میدهد .در تشبیه شاعر با آوردن یک کلمه با دو معنی در وجهشابه ،سابب خلاق حاالتی خاالف
انتظار در شنونده میشود و لذت او را دوچندان میسازد؛ چراکه کشف ارتباط وجهشبه ،با مشبه و
مشبهٌبه ،بهدلی ایهام موجود در کلمه به تأخیر میافتد» (پورنامداریان)01:8235،؛ مانند شعر زیر که
«سر آشفته داشتن» برا مشبه «من» در معنا کنایی بهکار رفتهاست:
آشفـ ه سـری دار چـون طرّة پـرچــم

پــُر دا دلـی دار چـون سیـنۀ مــیدان

(سنجر کاشانی)208:8217،

یعنی «پریشان حال و غمگین» (عفیفی )75:8275،همچنین «دل پر داغ داشتن» که کنایاه اسات
از «غصّه و اندوه زیاد داشتن» .در بیت زیر «سیاهرو» برا مشبه (حاسد) در معنا کنایی گناهکاار
و شرمنده (رک.انور  )371:8212،بهکار رفتهاست.
از پی عیب تو حاسد همه چشم آمدهبـود

بازگردید سیهروی چـو مـیل از مــکحل

(سنجر کاشانی)292:8217،

در تصویر زیر «کمان» به خدنگی راست تشبیه شدهاست .راستبودن برا کمان کنایه از ناوع
تلویح است؛ در معنا برقراربودن صلح و آشتی.
در عهد تو باالی کمان راستخدنگی است

وز عدل تو ابروی ب ان حلقهکمـان اسـت

(همان)285:

01

نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی

در شعر زیر شاعر وجهشبه را برا هر دو طرف تشبیه یعنی «فتنه و بوت» ،در معناا کناایی
بهکار بردهاست.
ایا شهـی که ندیدهاست از حراسـت تـو

چو بخـت بـیخـردان ف نـهروی بیـداری

(همان)277 :

«رو بیدار ندیدن» کنایه است از «به خواست و آرزو خود نرسیدن» (انور )851:8212،
وقتی تشبیه از طریق استودام به کنایه پیوند میخورد ،درواقع تابلویی از اخاتالط تصااویر دو
بُعد بهوجود میآید؛ چون هریک از این سه شگرد ادبی ،خود ساختار دو وجهی دارند .تشابیه
با «مشبه» و «مشبهٌبه» ،کنایه با معنا ظاهر و معنا پوشیده و استودام هم با دو معنابودن واژه یا
ترکیب .چنین روشی سبب اوج خیالانگیز و لذت هنر خواننده میشود .سانجر بیشاتر از هار
آرایۀ دیگر تشبیهات

را با استودام همراه کردهاست.

رف م که جامه بر تن چون غنچه پارهساز

هم بوی گل سبب شد هم رنگ یار باعث

(سنجر کاشانی)855:8217،

«جامه بر تن دریدن» بهعنوان وجهشبه برا مشبه «من»درمعناا کناایی«بای قراروبای تااب و
اندوهگین شدن» (انور  )227:8212،و برا غنچه به معنا شکفتن است.
چون آف اب شـعرش روی زمـین گرف ـه

سنـجر کـه نـیم اخ ر در آسـمـان نـدارد

(سنجر کاشانی)857:8217،

«رو زمین گرفتن» برا آفتاب که مشبهٌبه است ،در معنا تابیدن و بارا «شاعر» کاه مشابه
است ،در معنا کنایی «شهرهشدن» بهکار رفتهاست .در بیت زیر هم «پریشانی» بهعنوان وجاهشابه
برا هر یک از دو طرف تشبیه یعنی «طرّه» و «حواس» در معنایی متفاوت بهکار رفتهاست.
ز صبح باز که مشّاطه دستافشاندهاسـت

چـو طـرّة تـو پـریـشـان بـود حواس مرا

(همان)859 :
کار مرد است به امن و به خطر خندیـدن

زخمآسا به شکست و بـه ففـر خندیـدن

(همان)373 :

خندیدن برا «مرد» در معنا حقیقی بهکار رفتهاست؛ اما نسبتدادن خناده باه «زخام» خاود
سبب ایجاد تصویر استعار دیگر (تشویص) شدهاسات .در برخای ماوارد شااعر وجاهشابه را
گسترش داده ،در بی

از یک صفت برا دو طرف تشبیه به استودام میگیرد.
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به سربازی چو شم اول من بیباک برخی

به طال تیرهروز اف ادها لیکن چو کار اف د

(همان)391 :

استودام اول« :سرباز » برا مشبه (من) در معناا کناایی جاانفشاانی و اساتقامت و بارا
مشبهٌبه (شمع) به معنا بریدن فتیلۀ شمع است.
استودام دوم« :برخاستن» برا مشبه (من) در معنا کنایی آمادۀ کار شدن و برا مشابهٌباه
(شمع) به شک ظاهر شمع در هنگام سوختن اشاره دارد که راست و عمود است.
سرشار گشـ هایـم ز می چـون ایــا هـا

سنجر چو شیشه سجدة شکری ضرورتاست

(همان)35 :

استودام اول« :از می سرشار شدن» ،استودام دوم« :سجدۀ شکر کردن».
 -2-3تشبیه و اس عاره
در این شیوه شاعر استعاره را که خود زیرساختی تشبیهی دارد ،دوباره مشابه تشابیه دیگار قارار
میدهد .در بیت زیر استعارۀ مصرحۀ نرگ

(چشم) را به گ الله تشبیه کردهاست.

اللهگون نرگسش از دیدة خونبار من است

سنجر از بـس کـه نگـهیاف ها بر نگهـش

(همان)323 :
پــریرویـان ایــن قــصـر مــنـقّـش

نـــهـان گـردنـــد از مــرد پـریوش

(همان)913 :

«پر رویان» که استعارۀ مصرحه از «ستارگان» هستند ،به «پر » تشبیه شدهاناد .در تشابیه زیار
«مَی» که یکبار برا «جوهرِ تابناک» مشبه قرار گرفته ،دوباره به لعا (اساتعاره از شاراب سار )
تشبیه شدهاست.
کـدامـین مـی آن جـوهــر تـابـنــاک

کـه چـون لعلناب اسـت در صـلبتاک

(همان)933 :
و ز آن این در حجاب عشـق و زیـن آن

دو سـرو از هـم چـو بـیـد از بـاد لرزان

(همان)972 :

دو «سرو» استعاره از «خسرو و شیرین» هستند.
ابیات زیر هم نمونههایی از همراهی تشبیه با استعارۀ مکنیه است.
سنبل از شانه ابا کرده چـو مـاتمزدگـان

نرگس از سرمه به نفرت شده چون اهل ع ا

(همان)252 :
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در هر مصراع یک تشبیه همراه با یک استعارۀ مکنیه (تشویص) بهکار رفتهاست .سانب چاون
ماتمزدگان موهای

را شانه نمیکند و نرگ

همچون اه عزا از سرمه بیزار شدهاست.

چون تیر به دل مـیخُلَـد نــالۀ زنجیـر

گویی کـه مگـر سـاخ ه از آهـن پیکـان

(همان)203 :

نالۀ زنجیر (تشویص) همچون تیر به دل من فرومیرود.
 -2-4تشبیه و اغراق
یکی از ویژگیها شاعران سبک هند در بهکاار باردن تشابیه آن اسات کاه «باه اقتضاا روح
خیالپرور و نازکاندی

خود تشبیهات مبالغهآمیز و اغراقات بسیار غریب و نادر بهکار باردهاناد

که نظایر آن را در دیوان شعرا دیگر کمتر میتوان یافت» (مؤتمن .)279:8278،در دیاوان سانجر
نیز نمونهها زیاد از تشبیه وجود دارد که بر پایۀ اغراق ساخته شدهاند؛ ازجمله:
با ابر رحمت تـو چــو آرد سـ اره بــار

بـاشد سپـهر قطـعۀ سـب ی ز کِـشت مـا

(سنجر کاشانی)833:8217،
دل عجب دار که تا امروز خاکس ر نشـد

در تنـور سیـنۀ مـن بـرّهها بریـان شـود

(همان)813 :
سمو آه من سرسـب نگـرارد گیـاهی را

عجب گر کشت امید ز ابر دیده نـم گیرد

(همان)812 :
چنــین ک ـ چشــمۀ چشــمم رود خـــون

چـو کـوهم اللــه رویـد از بـر و دوش

(همان)331 :
با سـنگدلیهـای تـو بریـانم ای چــر

هـرچند چو ابر است مـرا دیـدة گریــان

(همان)208 :

 -2-5تشبیه تمثیل
تشبیه تمثی از ویژگیها اصلی سبک هند است که نق

زیاد در ارائاۀ صاورخیال در شاعر

این دوره دارد« .در تشبیه تمثی مشبه امر معقول و مرکاب اسات کاه بارا تقریار و اثباات آن
مشبهٌبهی مرکب و محسوس ذکر میشود» (شمیسا .)888:8215،در این نوع تشبیه مشبه و مشبهٌباه
مرکب هستند؛ یعنی از مجموعه عناصر تشکی میشاوند کاه در پیوناد باا یکادیگر مضامون و
مفهوم مشترکی را به ذهن مواطب القا مایکنناد .چناین تصااویر از تاوان خیاالانگیاز و القاا
بیشتر برخوردارند؛ اما بیان چنین تشبیهاتی نیز به مهارت و ذوق زیاد نیااز دارد .تشابیه تمثیا
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در نظر محققان از تشبیهات غیرتمثی ارزشمندتر است؛ «چون وجهشبه آن دارا تفصیلی است که
نیاز به ژرفکردن تفکر و باریکاندیشی دارد .تشبیه تمثیا بازتااب بازر تار در معاانی ایجااد
میکند ،ارزش معانی را باال میبرد و قدرت معانی را در تحریک انسانها چندین برابر مایساازد»
(الهاشمی.)02:8218،
تمثی ازنظر ساختار به تشبیه مرکب نزدیک است و همین مسأله گاه سابب مایشاود تمییاز و
تشویص این دو تصویر از یکدیگر مشک شود .تمثی بهعنوان یکی از شیوهها بیان معنا ،در آثار
شاعران ادوار موتلف شعر فارسی دیده میشود؛ اما آنچه آن را در سبک هند قاب اعتناا و حاائز
اهمیت میسازد ،رویکرد زیاد شاعران این دوره در کاربرد تمثی است؛ بهگونها کاه ایان شاگرد
بیانی را یکی از ویژگیها بنیادین این سبک دانستهاند .دربارۀ دلی رواج تمثی در سابک هناد
یکی از محققان این سبک معتقد است« :ایان ویژگای سابک هناد از حکمات عاماه و از طارز
استدالل مردم کوچه و بازار برگرفته شدهاست .عموماً مردم گرای

به این دارند که حرفشان را باا

استشهاد به یک نمونۀ عینی و ملموس استدالل کنند .مثالها بیرونای پشاتوانۀ زناده و محکمای
برا این ادعا هستند» (شم

لنگرود .)15:8273،

سنجر کاشانی از تمثی برا ارائۀ معانی و مضامین مورد نظرش بهرۀ زیاد بردهاست .در بیت
زیر برا اینکه ارتباط و التزام عاشقی و بیقرار را که امر معقول است روشن و اثبات کند ،در
مصراع دوم از مشبهٌبهی تجربی و عینی بهره بردهاست.
چو عشق افکند در دل شعله مژگان گریه آغـازد

جهد هر جا که برقی ،الجر باران شـود پیـدا

(سنجر کاشانی)33:8217،

در تشبیه زیر نیز برا آنکه دشوار و مباینت امار ذهنای را محساوس کناد ،از مشابهٌبهای
محسوس در مصراع دوم استفاده کردهاست.
چشم گرسـنه را ن ــوان دوخ ــن بـه هـی

ن ـوان بـه لقــمه بسـت دهــان نـهــنگ را

(همان)35 :

ابیات زیر نمونهها دیگر از این نوع کاربرد تشبیه در شعر سونور کاشانی است.
توان کیفیـت حســن از نگـاه یـار فهمیـدن

نشان میصریح از چشم میخواران شود پیـدا

(همان)33 :
غیر در مجلس او جای تو سنجر نگرفـت

جــددِ ویرانـه کجـا بلبـل بسـ ان گــردد

(همان)810 :
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در شعر زیر مشبهٌبه را برپایۀ اعتقاد قدما قرار دادهاست .هرچند مشبهٌبهی تجربای و محساوس
نیست:
طدیان جنون است به مـن جامـه مپوشـید

بر قامـت مـهـ ـاب مـدوزیـد کـ ـان را

(همان)855 :

«ماهتاااب کتااان را (در ادبیااات عرباای و فارساای) فرسااوده و پوساایده و پاااره ماایکنااد»
(شمیسا.)333:8217،
 -2-6تشبیه موقوفالمعانی
«آن وقتی است که فهم وجهشبه یک تشبیه در گرو تشبیه دیگر باشاد؛ ماثالً اگار کسای بگویاد
«شاخۀ لبان» تشبیهی بیمعنی ساختهاست؛ اما وقتی نادرپور میگوید« :بر شااخۀ لباان تاو /مرغاان
بوسهها» اضافۀ تشبیهی معنادار میشود؛ زیرا همانطور که نشست و برخاست مرغ بر شاخه است،
جا بوسه نیز بر لب است .یعنی فهم هرکدام از این اضافهها موقوف به فهم اضاافۀ دیگار اسات»
(شمیسا .)838:8215،سنجر کاشانی نیز از این گونه تشبیه زیاد اساتفاده کاردهاسات .و از چناین
روشی در تشبیه عناصر ذهنی و مجرد بهره بردهاست .در بیت زیر درک تشبیهات متعدد و تاازها
که شاعر بهکار برده در کنار یکدیگر و در یک زنجیرۀ تصویر امکانپذیر است:
یـک اللـۀ اثـر بـه بـهـار دعـا نـرُسـت

نخــل وصــالم از چمــن مــدعا نرُســت

(سنجر کاشانی)855:8213،

از یک دیدگاه مقایسها باید گفت که شاعر کاشانی از چنین تشبیهاتی بیشتر بهره باردهاسات.
امتیاز چنین تصاویر در تازگی و زاویۀ باز تشبیه است .در شعر زیار تشابیه «صاندل باه آشاتی»
تشبیهی است که دریافت وجهشبه آن در گرو تشبیه بعد بیت یعنی «کین به صفرا» است.
عـالجــش کـن از صـنـدل آشــ ــی

ز صــفرای کـــین گــر صـــُداعت بــود

(همان)211:

در تشبیهات موقوفالمعانی بین مشبههاا و مشابهٌباههاا تناساب و مراعااتنظیار اسات (رک.
شمیسا .)833:8215،در بیت زیر مشبهها یعنی (دهان و عارض) و مشبهٌبهها یعنی (نکتاه و کتااب)
تناسب برقرار است.
خالی است نقطۀ شـک بـر نک ـۀ دهانـت

ای کـرده خط مشکین زیب ک اب عارض

(سنجر کاشانی)322:8213،
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ز چشمهسار نصیحت نمـیشـود سـیراب

زهی سبوی دل ما که تشـنۀ سـنگ اسـت

(همان)800 :

در بیت زیرهم دریافت وجهشبه «دل به غنچه» موکول است به تشابیه «ساون باه بااد سارد و
گرم».
دل چیست غنچه و سخنش باد سرد وگر

پژمردهشد به یک سخن از یک سخن شکفت

(همان)802 :

 -2-7تراکم تصویر
تشبیه ،کنایه ،استعاره و استودام فنونی هستند که خود بهتنهایی قابلیت خیالانگیاز دارناد .حاال
اگر چند مورد از این آرایهها خیالانگیز در پیوند با یکدیگر در یک مصراع بهکاار روناد ،سابب
میشود تا خواننده برا درک و دریافت تناسبات بین تصااویر ،نیااز باه تأما و درنات بیشاتر
داشتهباشد؛ بههمیندلی این شیوۀ کاربرد تشبیه سبب تراکم و گاه تزاحم تصاویر میشود.
بَـرَد بـه طـار مـیـنا خـراش دل آهــم

کـه ارمـدان حلـب گشــت آبگینـۀ مـا

(همان)853 :

«آبگینه» (استعاره از «دل» شاعر) ،به «ارمغان حلب» (کنایه از «آیینه») تشبیه شدهاسات« .حلاب
در آبگینهساز سرآمد بالد شرق بود» (آباد باوی  .)305:8207،درواقع استعاره و کنایاه و تشابیه
به یکدیگر پیوند خوردهاند .در بیت زیر در مصراع دوم آن که یک مصاراع کوتااه هفات کلماها
است ،تصاویر درهمتنیدها ارائه کردهاست که درک تناسبات میاان اجازا ایان تصااویر نیازمناد
درنت و تأم زیاد است .البته هستۀ مرکز این تصاویر تشبیه است.
هرگاه ر از مس ی در جـا مـیانـدازی

آیینه چـو گـردابش در ناصیـه چین باشد

(سنجر کاشانی)355:8217،

(تشبیه :آیینه به گرداب)( ،تشویص :چین درناصیۀ آیینه و گرداب)( ،استودام :چین در ناصایۀ
آیینه و در گرداب)( ،کنایه :چین در ناصیه داشتن).
گاه نیز تزاحم تصاویر ناشی از تشبیهات متعدد و فشردها است که در یک بیت ارائه میکناد؛
مانند بیت زیر که چهار تشبیه بلیغ (ابرِ تیغ ،بارانِ عدل ،شرارِ شرور ،گرد فتن) را بهصورت ترکیب
اضافه بهکار بردهاست.
ز ابـر تـیـغ و ز بـاران عـدل تـا حـدی

نشانده شـاه شـرار شـرور و گَـرد فِــ َن

(همان)253 :
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همچنین در بیت زیر سه تشبیه بلیغ (مهد زمین ،طف نبات ،مرضعۀ ابر) را با استعارۀ مصارحۀ
لَبَن(استعاره از باران) همراه کردهاست:
خـف ـه بـر مـهــدِ زمـین طــفلِ نبـات

خــورده از مـرضـعـــۀ ابـــر لـبـــن

(همان)203 :

بایاد گفاات هرچناد ساانجر شااعر ساابک هناد اساات و پیچیادگی و ابهااام در تصاااویر ،از
ویژگیها این سبک است ،درمجموع نمیتوان تراکم و تزاحم تصاویر را از ویژگیها تشبیهات
و دانست؛ چراکه شواهد زیاد از چنین تصاویر در شعرش دیده نمیشود .یکای از انتقااداتی
که به تشبیهات سنجر وارد است ،این است که در موارد معادود  ،ارتبااط باین عناصار و ارکاان
تشبیه چندان اقناعکننده بهنظر نمیرسد؛ ازجملاه در مصاراع زیار ابتادا دل را مواطاب قارار داده
(تشویص) ،سپ

آن را به مرغ تشبیه کردهاست.

ای دل ز چیست این همه افدان مـر دل

در پای جان اگر نـخلیدست خـار عشـق

(همان)320 :

در دو بیت زیر شاعر دو بار خودش را به «گَرد» تشبیه کردهاست .باا ایان توضایح در هار دو
مورد هم برا دو سو تشبیه ،وجهشبهی مشترک «به شتاب رفتن» اراده کردهاست:
حــدیث دوری و سرگش ـ گی و دربــهدری

ز من مپـرس کـه چـو گرد از آسـ ان رف م

ز سرگـرانی آن یــار خـانگــی ســنجر

سبـک چـو گـرد بـهدنـبال کـاروان رفـ م

(همان)399 :

در بیت زیر نیز «گو » را بهعنوان مشبهٌبه ،هم برا «زنودان» و هم برا «گردون» در معناا
«گِردبودن» بهکار بردهاست.
زلف چوگانت چو بر گویِ زنخدان میزند

گوی گردون دست بیتابی به دامان میزند

(همان)833 :

 -2-8زاویۀ تشبیه
زاویۀ تشبیه یعنی میزان ارتباط و نزدیکی مشبه و مشبهٌبه .هرچقدر وجهشبه از مشبه دورتار بااش
زاویۀ تشبیه بازتر است .همان دیدگاهی که نوستینباار جرجاانی مطارح کاردهاسات« .اگار هماۀ
تشبیهات را استقراء کنی میبینی که هرچه بُعد میان دو چیز بیشتر باشاد ،بار دلهاا خوشاایندتر و
شگفتتر است و دلها از آن به وجد میآیند و در ایجاد سبکبار و نشااط دلهاا نزدیاکتارین
عام است» (جرجانی.)31 :8213 ،
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روشن است که در تشبیهات کلیشها چون وجهشبه در دو سو تشبیه زودیاب است ،تشابیه
نیز دارا زاویها تنت است ،به عک

در تشبیهات نو چون سونور رابطها تازه را بین مشابه و

مشبهٌبه کشف میکناد ،زاویاۀ تشابیه باازتر و عنصار تویا در آن بیشاتر اسات؛ بناابراین ازنظار
خیالانگیز تشبیهات باز ارزشمندترند« .البته گذشت زمان سبب نسبیشدن بااز و بساتگی زاویاۀ
تشبیه میشود و همچنین نوع بررسی و تحلی تشبیه را تحتالشعاع قرار میدهد» (نبیلو ،شیرو ،
 .)91:8213باید گفت در تشبیهات باز معموالً وجهشبه ذکر میشود ،چون تشابیه اباداعی اسات و
سابقۀ کاربرد ندارد؛ بنابراین سونور خود به زاویۀ دیدش در وجه ارتباط باین «مشابه و مشابهٌباه»
اشاره میکند .در بیت زیر شاعر «خودش» را به «تیغ عریان» تشبیه کردهاست ،با این وجهشابه کاه
بیخوف از راه عدم بازمیگردد.
چو عریان تیغ از راه عد بیخوف برگـرد

به راه فقر اگر شیطان حرصم راهـ ن گـردد

(سنجر کاشانی)235:8217،

در بیت زیر از زاویها تازه ،مو رو سینه را به فتیلاه تشابیه کارده کاه ساینه را پار از داغ
کردهاند.
بــــر ســـینه ف یلـــههـــای مـــویش

نگراشـــــ ه جـــــایدا خـــــالی

(همان)317 :

در بیت زیر شاعر با ذهنی دورپرواز «فتنۀ» معشوق را به سازِ «عود» تشبیه کردهاست.
افسردهایم یـاد حـریـفـان بـه خـیر بـاد

امشب که عود ف نه در این ب

ساز نیست

(همان)837 :

در دو تشبیه بلیغ «کوچۀ تقلید» و «بیغولۀ صلح» ،وجهشبه ذکر نشدهاست؛ بههمیندلیا یاافتن
وجهشبه نیاز به تحلی و توجیه زیاد دارد.
از کـوچۀ تـقـلید بـه بیدولـۀ صـلح آی

کاینجا بهسوی کعبه و ب خانه دری هسـت

(همان)897 :

همچنین در تشبیه اشک به خوشه:
جمعیت اشکم چـو بـه ر دیـد منـافق

دانست که این خوشۀ پروانۀ عشـق اسـت

(همان)835 :

گاه زاویۀ تشبیه بین مشبه و مشبهٌبه بسیار باز است و پیداکردن وجهشابه دور از ذهان باهنظار
میرسد؛ مانند تشبیه روزن به چمن در بیت اول و خطِ معشوق به کشتی در بیت دوم.
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گـر نـشد مر سحـر دادرس شـیون مـا

گُل خورشـیـد دمیـد از چمـن روزن مـا

(همان)885 :
در ان ـــرار کشـ ـــی بـــادآور خـــطت

بگـــشوده پــر چــو قل ـ

پهنــاور آیـــنه

(همان)278 :

 -2-9نوکردن تشبیه
یکی از شگردهایی که نشاندهندۀ ذوق و هنر سونور در آفرین

تصویر ادبی اسات ،تغییاردادن و

یا افزودن عنصر تازه در ساختار یک تشبیه پرکاربرد و سابقهدار است .این شیوه سبب میشود تا
تشبیهاتی که بر اثر تکرار از قدرت القا و تأثیرگذاریشان کاسته شده ،دوباره نظر خواننده را به خود
جلب کنند .جرجانی تکرارشدن تشبیه را مرحلۀ فرودینی و بیمقدار تشبیه میداند و مایگویاد:
«بعید نیست که تشبیهی نوست با حا

تأما و تیزهوشای لطیاف آمادهباشاد و آنگااه روناق و

گسترش پیدا کردهباشد و طور در زبانها گردان و مشهور شود که به حد مبتذل برساد کاه بچاۀ
کوچک و پیرزن سبکسر نیز آن را بهکار میبرد» (جرجانی.)891:8213،
باید دانست که هر تشبیه غریب و نوینی میتواند به دو طریق وارد یک متن ادبی شاود .یاا از
طریق یکی از شگردهایی که میتواند در نوساز تشبیهات کلیشها و مبتذل بهکار گرفته شود ،یاا
ازطریق ابداع و آفرین

خود سونور است که مایتواناد نتیجاۀ تجرباه و دریافات مساتقیم او از

طبیعت و عناصر پیرامون زندگی او باشد .آشکار است که ارزش تشابیهات اخیار بیشاتر از گاروه
نوست است؛ یعنی تشبیهاتی که خود سونور برا نوستین بار آنها را ابداع کردهباشد .سانجر از
هر دو شیوه برا ارائه و القا مفاهیم و مضامین موردنظرش اساتفاده کاردهاسات .و در ماوارد
متعدد توانسته ،تشبیهات آشنا و کلیشها شاعر فارسای را بازسااز کناد و در خادمت انتقاال
اندیشه و مضمون موردنظرش بگیرد .در شاعر فارسای« ،درخات سارو» یکای از عناصار ثابات و
پرکاربرد برا تصویرساز بوده که عمدتاً مث بلند و راستی قامات معشاوق اسات؛ اماا شااعر
کاشانی به این تصویر پرکاربرد و بیرمق از دید تازه نگاه کردهاست.
که سـرو را بـه گمـان رایت تـو پنـدارد

که گلبنش بهنرر ترکشیاست پر ز خدنگ

(سنجر کاشانی)225:8217،
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شا و بر

درهمتنیدۀ درخت سرو را به «ترکشی» پر از خدنت تشبیه کاردهاسات .تصاویر

تازه که حاص ذهن باریکبین شاعراست .درواقع میان واژگان تثبیاتشادۀ یاک تصاویر بساته و
محدود ،تناسب تازها را کشف کردهاست.
ای لـبــت عـیــسی شــرابپـرســت

وی خطــت خـــضر آف ــاابپَــــُرست

(همان)833 :

تشبیه خط معشوق به خضر در شعر عطار نیشابور سابقه دارد.
چـون ز پـی خضـر هـمه سـب ه رُسـت

خــط تــو زان قـصـد نـشـان میکنـد

(دانشور)253:8213،

اما در تشابیه سانجر «خاط» خضار اسات کاه آفتاابپرسات اسات .شااعر باا افازودن صافت
«آفتابپرست» برا خط ،افزونبر تازهکردن تشبیه ،بار قادرت خیاالانگیاز تصاویر نیاز اضاافه
کردهاست .آفتابپرستبودن «خط» به این دلی است که در آفتاب چهرۀ معشوق قرار گرفتهاست.
چشم تو غ الیاست که مژگان خ ن اوست

حسنتو بهاریاست که عارض سمن اوست

(سنجر کاشانی)825:8217،

تشبیه چشم به غزال از تشبیهات آشنا و پرکاربرد ادب غنایی است،که میتوان در کاالم غالاب
سونوران سراغ آن راگرفت .اما شاعرکاشانی با افزودن تشبیه بلیغ مژگاان معشاوق باه خاتن ایان
تشبیه مرده و بی ح

را دوباره جان بوشیدهاست.

تسکین مگر به پنبۀ صـبحش دهـد نسـیم

دا دل غریــب کــه در شــا تــازه شــد

(همان)833 :

تشبیه «صبح»به «پنبه» بهدلی رنت سفید هر دو نیست؛ بلکه شااعر وجاهشابه تاازها کشاف
کردهاست .صبح با رسیدن

میتواند مث پنباه مارهم باشاد ،مرهمای بار رو زخام دل غریابِ

شبمانده.
سرو از درختانی است کاه میاوه نادارد؛ باههمایندلیا سارو را آزاد و آزادگای را صافت آن
دانستهاند .شاعران «آزادگی سرو» را در ارائۀ مضامین اخالقی و حکمی بهکار گرفتهاند؛ اماا شااعر
کاشانی با رویکرد دیگرگونه این صفت سرو را در شعر عاشقانه بهکار بردهاست.
همه آب دیده ری

به ره تو گرچـه دانـم

که چو سرو برنبخشد به کسی قد بلنـدت

(همان)801 :
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دلی تشبیه قد معشوق به «سرو» راستی و بلند آن نیست؛ بلکه از این منظر است کاه هار دو
به کسی «بَر» نمیبوشند .همانگونه که گفته شد ،هنر اصلی شاعر در ساخت تشبیه وقتی است که
خود بتواند ارتباط و تناسب تازها را بین اشیاء و پدیدهها پیرامون

برقارار کناد؛ چراکاه «هار

تشبیهی ابتدا نادر و ظریاف و پرلطاف اسات؛ ولای بعاد از کثارت اساتعمال تاازگی و لطاف آن
ازبینرفته باالخره مبتذل میشاود .اینجاسات کاه شااعر بایساتی کنجکااو کناد تاا تشابیهات و
استعاراتی نادر و تازه و حساس پیدا کرده بهکار ببرد و هنر شاعر نیز از همینجا معلوم میشود که
در کالم

تشبیهات بکر و تازه وجود داشتهباشد» (شبلی نعمانی.)93:8289،

سونور کاشانی هم در موارد زیاد خود دست به آفرینشگر زدهاست .بهویژه آنجا که تشابیه
مرکببهمرکب بهکار میبرد ،تصاویر تشبیهی تازه و لطیفی ابداع کردهاست.
دایم بیاض دیـدها از قطـرههـای خـون

چون پنبـۀ صــراحی لبریـ گشـ هاسـت

(سنجر کاشانی)981:8217،

تصویر زیبا و خیالانگیز اشکها خونین و سفید چشم ،در برابر شاراب سار و سافید
پنبۀ شیشۀ شراب .در گذشته به جا چوب چنبه بر سارِ شیشاۀ شاراب پنباه مایگذاشاتند (رک.
شمیسا .)758:8217،سفید چشم شاعر در کنار سرخی اشک خونین  ،همچون پنباۀ سافیدِ سارِ
شیشۀ شراب است که رنت سر ِ شراب را به خود گرفتهباشد.
زیــر دا زلــف روی او نمایــد آنچنــان

چون نماید از پس غربال و پروی ن چـرا

(سنجر کاشانی)322:8217،

چهرۀ معشوق در زیر زلف او که همچون دام مشبکی است ،مانند چراغی که پشت غربال قرار
گرفتهباشد ،میدرخشد .در بیت زیر گویی شاعر بو ها موتلف یک تابلو نقاشی را توصایف
میکند .این تابلو از سه قطعه تصویر مجزا شک یافتهاست.
آب است عارض توخالت حباب عـارض

زلفت ف اده مـوجی بـر روی آب عـارض

(همان)

عارض تو همچون آب است که حباب این آب ،خال تو است .زلف تو نیز همچون موجی بار
رو این آب افتادهاست .افزونبار ایانهاا ،مقاادیر زیااد تشابیه را مایتاوان در دیاوان سانجر
مشاهدهکرد که در پیشینۀ شعر فارسی سابقۀ کاربرد ندارند.
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(همان ،)850 :آه به نو (همان ،)839 :چمن به لباس (همان ،)828 :سینه به پ (همان ،)352 :من
(شاعر) فکر به طف (همان ،)308 :سینه به کاروانگاه (همان ،)303 :خطِ معشوق به کشتی (همان:
 ،)278چشم به پستان (همان ،)285 :قهقهۀ کبک به خندۀ لیلی (همان ،)280 :انگشاتر باه افعای
(همان ،)223 :دِماغ به بوار (همان ،)217 :اندیشه به رفرف (همان ،)217 :خط پیشاانی باه شااه
بیت (همان ،)289 :کف اسب به ناو (همان ،)993 :قضا به بزاخف

(همان ،)283 :من (شااعر) باه

شیشه (همان ،)35 :مغز به شعله (همان ،)858 :غبغب به خورشید (همان ،)853 :زباان باه طوماار
(همان ،)855 :نور به موم (همان ،)983 :آه به عَلَم (همان ،)820 :سینه به زمین نبرد (هماان،)895 :
نَفَ

به دشنه (همان ،)927 :نامه به خدنت (همان ،)953 :تکلُّم به ریاض (همان ،)231 :سارو باه

شمع (همان ،)973 :نان به تپانچه (همان ،)253 :سون باه فرزناد (هماان ،)998 :جاماه باه شامع
شبستان (همان ،)828 :نصیحت به چشمه (همان ،)800 :فتنه به باغباان (هماان ،)358 :غربات باه
گِردۀ نان (همان ،)383 :خواه

به ریگزار (همان ،)381 :مرهم به پروانه (همان ،)837 :بار

خون (همان ،)253 :شاخچه به تیرِ کمانچه (همان ،)280 :نَفَ

باه

به سنب (همان ،)355 :تن به سپهرِ

کواکبنما (همان ،)252 :جهان به دماغِ پسر مریم (همان )293 :مو به فتیله (همان.)315 :
 -2-11نارسایی تشبیه
یکی از انتقاداتی که به تصویرساز سانجر ازطریاق تشابیه وارد اسات ایان اسات کاه در ماوارد
معدود  ،ارتباط بین عناصر تشبیه و مشبه چندان اقناعکننده بهنظر نمیرسد .در مصراع زیار ابتادا
«دل» را مواطب قرار داده (تشویص) ،سپ
ای دل ز چیست این همه افدان مـر دل

دل را به مرغ تشبیه کردهاست.
در پای جان اگر نخلیدسـت خـار عشـق

(همان)321 :
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در دو بیت زیر که در یکی از غزلها سنجر بدون فاصله پشتِسار هام قارار گرفتاه ،شااعر
دوبار خودش را به «گَرد» تشبیه کردهاست .با این توضیح در هر دو مورد هم وجهشابهی مشاترک
یعنی «به شتاب رفتن» را اراده کردهاست.
حدیث دوری و سرگشـ گی و دربـهدری

ز من مپرس که چو گـرد از آسـ ان رفـ م

ز ســرگرانی آن یــار خــانگی ســنجر

سبک چو گـرد بـهدنبـال کـاروان رفـ م

(همان)399 :

در بیت زیر «گو » را بهعنوان مشبهٌبه ،هم برا «زنوادان» و هام بارا «گاردون» در معناا
«گِرد بودن» بهکار بردهاست.
زلف چوگانت چو بر گوی زنخدان میزند

گوی گردون دست بیتابی به دامان میزند

(همان)833 :

«قدما گفتهاند که مشبهٌبه باید از مشبه اعرف و اجلی و اقو باشد؛ یعنی صفت موجاود در دو
طرف تشبیه ،چه در تحقیقی و چه در توییلی باید در مشابهٌباه آشاکارتر و قابا قباولتار باشاد»
(شمیسا.)853:8215،
در ان رـــار کشـــ ی بـــادآور خطـــت

بگـــشاده پَ ـر چـــو قل ـ

پهنــاور آینــه

(سنجر کاشانی)278:8217،

«پرگشودن» که صفت مشترک بین آینه و قلزم فرض شدهاست (وجهشبه) ،نهتنهاا در مشابهٌباه
(قلزم پهناور) بلکه در مشبه (آینه) هم محققپذیر نیست .ضمن اینکه تشبیه «خطِ رخسار معشاوق
به کشتی» بهنظر وجهشبه اقناعکنندها ندارد.
ای لـبـــت عـــیسی شـــرابپرســت

وی خطت خـضــر آفـ ــابپـرســت

(همان)833 :

خط که استعاره از مو صورت معشوق است ،به خضر تشبیه شدهاسات .در بیات زیار بارا
یک تشبیه دو بار از اداتتشبیه یکسانی استفاده کردهاست.
چو دل که در برِ عاشق به اضطراب اف ـد

چنان خمار شـرابم در اضطراب انـداخت

(همان)828 :

دو کلمۀ «چو» و «چنان» ،هر دو افادۀ معنا شباهت میکنند؛ بنابراین ذکار یکای از ایان دو کاافی
است.
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 -2-11ویژگیهای سبکی در تشبیه

موارد از کاربرد تشبیه در دیوان سنجر دیدهمیشود که بر اثار تکارار زیااد مایتاوان آنهاا را از
ویژگیها سبکی شاعر در ساخت و ارائۀ تشبیه محسوب کارد .یکای از ایان شاگردها ،تصااویر
زیاد است که با استفاده از اصطالحات نزدیک و مربوط به هم میسازد؛ بهعبارتدیگر «مشبهٌباه»
را در تشبیهات

با مراعاتنظیر همراه میکند .شاعر همۀ این تشابیهات را در محادودۀ یاک بیات

ارائه میکند؛ ازجمله:
رونقف ای دف ـر جهـل اسـت نـا شـی

تـا خـطّ کـفـر بـر ورق دین نمـیکشـد

(همان)351 :

واژهها (دفتر ،خط ،ورق) مشبهٌبه هستند.
مــی محبــت تــو نشــنۀ جنــون آرد

مـرا بــه میکــدة عشـق عقــل چــون آرد

(همان)382 :

«می ،نشئه ،میکده» که بهعنوان مشبهٌبه بهکار رفتهاند ،اصطالحاتی مربوط به هم هستند.
هـست بــه کـا دلـم تـرّة همّت لریـر

آب رضـا خوشگـوار ،نـان قناعت لریر

(همان)383 :
خالی است نقطـۀ شک بـر نک ـۀ دهانـت

ای کرده خط مشکین زیب ک اب عـارض

آب است عارض تو زلفت حباب عارض

زلفـت فـ اده موجی بر روی آب عـارض

(همان)322 :
خفـ ه بـر مـهـد زمــین طفــل نــبات

خــــورده از مرضــــعۀ ابــــر لَـــــبَن

(همان)203 :
ز بحر رز چو آرد تو را به سـاحل فـ ح

نشست و خی کـند چون سفـینه در توفان

(همان)255 :
یـک اللـۀ اثـر بـه بهـار دعــا نــرست

نـخل وصـالـم از چـمن مــدعا نرسـت

(همان)855 :
بر آن سر که بـه بـازار مـد شـاه بـر

م اع نـرـم کـه بـر بـار فـکر بس م تنگ

(همان)220 :

همچنین تشبیهات زیاد نیز براساس واژۀ «دکان» ساختهاست.
سنجر ،من و تو هر دو شناسـای همینـیم

آن بِـه کــه بـبـنـدی در دکّـان خیانـت

(همان)803 :

نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی
با طـالـب سـودای تو ای شاهد مصـری

11
یــوسـف نــگشـایـد در دکّان رقـابت

(همان)802 :
بی حسـن یوسـفی نـگشایـی دکان نـاز

ایـن شیوه را به شـکل و شمایل نهادهانـد

(همان)852 :
در دکــان نــمـکفــروشــی تــــو

یوســـــفان را ســـــرِ خریـــــداری

(همان)270 :

افزونبراین ،شاعر به واژۀ «چمن» نیز عالقۀ زیااد داشاته و در ماوارد متعادد از ایان واژه
تصاویر بدیعی خلق کردهاست که اغلب آنها بهصورت ترکیب اضافی بهکار رفتهاند .چمان ساینه
(همان ،)38 :چمن انتظار (همان ،)32 :چمن روزن (همان ،)885 :چمن مدّعا (همان ،)855 :چمانِ
سون (همان ،)357 :چمنِ خُلق (همان ،)288 :چمنِ محبت (همان ،)382 :چمانِ حُسان (هماان:
 ،)897لباس چمن (همان ،)828 :گریبان به چمن (همان.)825 :
 -2-12ایس ایی و پویایی تصویر
یکی از معیارها بررسی و نقد تصاویر شعر  ،میزان بهرۀ شاعر از عناصر است کاه در پویاایی
یا ایستایی تصاویر تأثیرگذار هستند« .صورتها خیاال کاه در آثاار شااعران باهوسایلۀ تشابیه و
استعاره و کنایه برا تمثی بهکار میرود ،گاهی ساکن و گاهی متحرّک است که اینجاا بارا ایان
دو نوع ،اصطالحات «ایستا» و «پویا» را بهکار میبریم .خیال ایستا برابرکردن امر معقول یا موهوم
است با چیز محسوس که از جهتی با آن مشابه است؛ بیآنکه در این برابار جنبشای یاا تغییار
وضعی الزم یا موردنظر باشد» (نات خانلر .)351:8278،
شفیعی کدکنی چند عام را در پویایی و تحرک تصاویر شعر مؤثر میداند؛ ازجملاه معتقاد
است چون در تشبیه نسبتبه استعاره ،فع بیشتر بهکاار مایرود ،کااربرد فعا ساهم عمادها در
حرکت و جنب

تصویرها دارد .همچنین اساتفاده از رناتهاا ،خاود گوناۀ دیگار از حرکات و

دگرگونی و تنوع تصویرهاست .افزونبر اینها ،تضاد که در ماهیت تصاویر وجود دارد ،حرکات
و حیات را در تصاویر تجسم بیشتر میبوشد» (رک ،شفیعی کدکنی.)355:8212،
اگر شعر سنجر کاشانی از این سه منظر بررسی شود ،میتوان نمونههایی از پویایی و جنب
در تشبیهات او سراغ گرفت.
با بخت خ اندیده در ایـن بــا برومنـد

چون باد سرگش ه و چـون بـید لـرزان

(سنجر کاشانی)208:8217،

را
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چون بر میـان الغـر زرّیـن کمـر ببنـدد

مـویی میـان آتـش در پی و تـاب بینـی

(همان)311 :
هـــوا از صیـــد مــر و ریــ ش پــر

تـــو گـــف ی بـــرف مــیباریــد بــر ســر

ز بـــس پــر در پـــر هــم یاف ــه طیــر

مَـلِـــک گــویی ســلیمان بــود در ســیر

(همان)912 :
اشکسر و ر زردش ثمر پیشرس است

عشق چون ریشه دواند به رگ و ریشـۀ مـا

(همان)880 :
بــر گریــۀ زرد ن نــی خنــده کــه دار

از گریۀ گلگون چمن حسـن تـو را سـب

بر مشرق آن کـو گرر بود کـه برخـورد

چون مِهر صبوحیزده ر سر و قبا سب

(همان)333 :
مُـلک فقر شد مسخّر در لباس سـلطنت

بر سرِ خـود تـاج ابـراهـیم ادهم مینهـم

(همان)398 :

درمجموع باید گفت ،در دیوان سانجر باهدلیا بساامد زیااد تشابیهات بلیاغ و کااربرد زیااد
ردیفها اسمی و عناصر معقول در ساخت تشبیه ،غالب تشبیهات شاعر ساکن و ایستا هستند.
 -3ن یجه
سنجر کاشانی از شاعران نامدار سبک هند در قرن یازدهم است که رویکرد زیاد به اساتفاده از
تشبیه در ارائۀ مضامین و مفاهیم موردنظرش داشتهاست؛ باهگوناها کاه درمجماوع  8933ماورد
تشبیه در دیوان

بهکار بردهاست .طارفین تشابیهات و را طیاف گساتردها از عناصار و ماواد

محسوس و معقول شک دادهاند .در این میان در انتواب «مشبه» نوست به امور ذهنی و انتزاعی و
سپ

به انسان و اعضا و متعلقات و توجه داشتهاست .در مقابا نیاز بیشاترین «مشابهٌباه» را از

اشیاء و ابزار و پ

از آن از مظاهر و پدیدهها طبیعات اخاذ کاردهاسات .بای

از نیمای از کا

تشبیهات دیوان یعنی  737مورد ازنظر ساختار «تشبیه بلیغ» هستند .از آنجایی که این نوع تشابیه
بیشترین تأثیر بالغی را در یگانگی «مشابه و مشابهٌباه» دارد ،ساهم زیااد در غناا تصاویر و
خیالانگیز تشبیهات دیوان

داشتهاست .سنجر تمای زیاد در همراهکردن تشبیهات

با دیگار

آرایهها خیالانگیز همچون کنایه ،استعاره و اغراق داشتهاست .هرچند این شیوه در پارها ماوارد
سبب تراکم تصاویر شدهاست؛ بااینوجود درمجموع میتوان گفت ،پیچیدگی و ابهاام چنادانی در
ابالغ مضمون و مفهوم تصاویر شاعر اش وجاود نادارد .برخای از روشهاا کااربرد تشابیه را
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میتوان جزو ویژگیهاا سابکی سانجر دانسات؛ ازجملاه تشابیهات زیااد کاه باا اساتفاده از
اصطالحات و واژهها مربوط بههم ساختهاست؛ به بیان دیگر« ،مشبهٌبه» را با مراعاتنظیار هماراه
کردهاست .افزونبر اینها ،به برخی واژهها ازجمله «چمن» و «دکاان» عالقاها خاا

داشاته ،در

موارد متعدد تشبیهات تازها را با استفاده از این واژهها خلق کردهاست .باید گفت در مجموعاۀ
تشبیهات سنجر در کنار تشبیهات ابداعی و تازه میتوان تصاویر تکرار و آشنایی یافت که شااعر
با افزودن عنصر تازه ،بهگونها از آنها آشناییزدایی کردهاست .از منظر میزان پویایی و تحارک
اجزا تشبیهات باید گفت ،هرچند در پارها موارد میتوان مایههاایی از جناب

و پویاایی را در

تشبیهات مشاهده کرد ،اما درمجموع تشبیهات سنجر تصاویر ایستا و ساکن هستند.
 -4مناب
 .8آباد باوی  ،محمد ،فرایف و طرایف ،تبریز :انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.8207 ،
 .3الهاشمی ،احمد ،جواهرالبالغه ،ترجمه و شرح حسن عرفاان ،چااپ ساوم ،قام :نشار بالغات،
.8218
 .2انور  ،حسن ،فرهنگ کنایات سخن ،تهران :سون.8212 ،
 .9پورنامداریان ،تقی ،سفر در مه ،چاپ  ،2تهران :سون.8235 ،
 .0جرجانی ،عبدالقاهر ،اسرارالبالغه ،ترجمۀ جلی تجلی  ،چاپ  ،0تهران :دانشگاه تهران.8213 ،
 .5دانشور ،سیمین ،علم الجمال و جمال در ادب فارسی ،تهران :قطره.8213 ،
 .7راز  ،امیناحمد ،ترکرة هفتاقلـیم ،چااپ  ،3جلاد دوم ،تصاحیح تعلیقاات و حواشای ساید
محمدرضا طاهر  ،تهران :سروش.8213 ،
 .1سنجر کاشانی ،میر محمدهاشم ،دیوان ،تصحیح و تحقیق حسن عاطفی ،عبااس بهنیاا ،چااپ ،8
تهران :کتابوانۀ موزه و مرکز اسناد مجل

شورا اسالمی.8217 ،

 .3شبلی نعمانی ،شعر العجم یا ادبیات منرو ایران ،ترجمۀ سید محمادتقی فوار داعای گیالنای،
تهران :مطبعۀ مجل .8289 ،
 .85شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،صورخیال در شعر فارسی ،چاپ  ،3تهران :آگه.8212 ،
 .88شم

لنگرود  ،محمد ،سبک هندی و کلیم کاشانی ،تهران :مرکز.8273 ،
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 .83شمیسا ،سیروس ،سبکشناسی شعر ،چاپ  ،0تهران :فردوس.8273 ،
 .82ااااااااااااااا  ،بیان ،چاپ  ،3تهران :میترا.8215 ،
 .89ااااااااااااااا  ،فرهنگ اشارات ،چاپ  ،3تهران :میترا.8217 ،

 .80صفا ،ذبیحاهلل ،تاری ادبیات در ایران ،جلد سوم ،چاپ  ،85تهران :فردوس.8272 ،
 .85عرفان ،حسن ،کرانهها؛ شر فارسی مخ صرالمعانی ،چاپ  ،1جلد سوم ،قم :هجرت.8230 ،
 .87عفیفی ،رحیم ،فرهنگنامۀ شعری ،چاپ دوم ،تهران :سروش.8275 ،
 .81فورالزمانی قزوینی ،مالعبدالنبی ،ترکرة میخانه ،با تصحیح و تنقیح و تکمی تراجم به اهتماام
احمد گلچینمعانی ،تهران :انتشارات شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء.8295 ،
 .83فرشیدورد ،خسرو ،دربارة ادبیات و نقد ادبی ،چاپ  ،9تهران :امیرکبیر.8213 ،
 .35قُدّامهبنجعفر ،نقدشعر ،تصحیح بوری

بونیباکر ،ترجمۀ ابوالقاسم سرّ  ،تهران :نشار پرسا ،

.8219
 .38گلچینمعانی ،احمد ،کاروان هند ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضو .8253 ،
.33مؤتمن ،زینالعابدین ،تحول شعر فارسی ،چاپ  ،9تهران :کتابوانۀ طهور .8278 ،
 .32نات خانلر  ،پرویز ،صائب و سبک هندی در گس رة تحقیقات ادبی ،به کوش

محمدرساول

دریاگشت ،تهران :قطره.8278 .
 .39نبیلو ،شیرو ؛ علیرضا ،مصاطفی ،مقایسۀ ساخ ار تشبیهات مخ ناالسرار و مطلـ االنـوار،
مجلۀ فنون ادبی دانشگاه اصفهان ،شمارۀ دو ،صص  ،20-53پاییز و زمستان.8213 ،
.30واله داغستانی ،علیقلیخان ،ترکره ریاضالشـعرا ،تصاحیح و مقدماه ابوالقاسام رادفار و گیتاا
اشیدر  ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.8238 ،

