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 دهيچک 
 توجه آن  به  د ی جد  بالغت  در هم  و  م ی قد  بالغت  در  هم  که است  یمباحث  جمله  از  ل ی تمث 

 سخن  ه ی لی تمث ي  ه استعار   و   مرکب   ه ی تشب  مباحث   در   ل یتمث  از   م ی قد   ي ها کتاب   در .  است   شده 
  الیخ  و  ر ی تصو  مبحث ي ه مجموع  ر ی ز ل ی تمث  د، ی جد  نقد  در  که  ی درحال  است؛  شده  گفته 
( فشرده   ای   کوتاه   ل ی تمث)   ی فی توص   ل ی تمث   بخش   دو  به   ی فارس  ي ها ل ی تمث  ساختار،  نظر   از .  است 

 و یانسان  ات ی حکا  شامل  ییروا  ل ی تمث . شود می  م یتقس ( گسترده  ل ی تمث ) یی روا ل ی تمث  و 
 یمی تعل  ات ی ادب  در  را ها آن  ياعال  ي ها نمونه  که  باشد می  ...  و پارابل  فابل، ،ي رمز  ،ی وان ی ح 
 جمله چند  ا ی  ک ی  از  معمواًل( کوتاه )  یف ی توص  ل ی تمث . افت ی  توان می  ی فارس  زبان ی عرفان  و 

 و مثل  ،ی ل ی تمث  ي ه استعار  ،ی ل ی تمث ه ی تشب: از  عبارتند  آن  انواع  ن ی تر مهم  و رود  ی نم  فراتر 
 آن  ي ردپا   ، ی فی توص   و  فشرده   ل ی تمث  انواع   ی بررس   ضمن   م ی برآن  مقاله   نی ا   در .  معادله   اسلوب 

 جادی ا   در   را   چهارم   و   سوم   قرون   شاعران   گاه ی جا   و   م ی بکاو   ی فارس   زبان   ِنی نخست   اشعار   در   را 
  سوم قرون  اشعار  -  ت ی ب  هزار  دو  از ش ی ب  مقصود  ن ی ا  به  دن ی رس ي برا . م ی کن  ی بررس  ل ی تمث 
  انواع  که   دهد می   نشان  های بررس   نی ا .  است   گرفته   قرار   جستجو   و   ی بررس  مورد   -   چهارم   و 

 . دارند   یفارس   اتیادب   ي بلندا   به   ي عمر  فشرده،   ل ی تمث 

 معادله، اسلوب مثل، ،یلیتمث يهاستعار ،یلیتمث هیتشب فشرده، لیتمث :های کليدیواژه 
 .چهار و سه قرون شعر

 

 مقدمه. 1
 همواره سندگانینو و شعرا. است اتیادب در یبالغي هبرجست يشگردها از یکی لیتمث
 کارآمد و مؤثر یشکل به را یانتزاع و یذهن ،یعقل میمفاه ل،یتمث کمک به اند کرده یسع
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 هیتشب و آوردن مثل یمعن به لغت در لیتمث. سازند منتقل خود مخاطبان و خوانندگان به
  انیم چون شباهت  ي»عالقه دهخدا، عالمه اعتقاد به. است گرید يزیچ به يزیچ کردن

 (لیتمث لیذ ،6970: 1377دهخدا،) «.نامند لیتمث را آن باشد جمله دو
  آن   یگروه.  دارد  وجود  یفراوان  ينظرها  اختالف  م،یقد  ونیبالغ  نیب  لیتمث  فیتعر  در

. اند کرده فیتعر انیب علم  در را آن گرید ياعده و انددانسته یعیبد عیصنا جمله از را
 متفاوت  دگاهید  چند  ردیگیم  يجا  انیب  علم  لیذ  لیتمث  بودند  معتقد  که  هم  یکسان  انیم  در

 :  دارد وجود
. انددانسته هیتشب یمعن هم و مترادف را لیتمث ریاث ابن و يمطرز مثل یبرخ :اول دگاهید

 که انددانسته هیتشب ینوع را لیتمث ونیبالغ جمهور و ینیقزو بیخط ،یسکاک ،یجرجان
 مورد  در  یمفصل بحث  یجرجان  عبدالقاهر.  باشد  منتزع  متعدد امور از  مرکب  آن  شبه  وجه
 از. ترخاص لیتمث و است تر عام هیتشب که است اعتقاد نیا بر و دارد استعاره و هیتشب
 دسته دو به را هیتشب او بود نخواهد لیتمث یهیتشب هر اما هست هیتشب یلیتمث هر او نظر
 :است کرده میتقس

 گرداندن و لیتأو به يازین و است آشکار يامر آن شبه وجه که یلیتمث ریغ هیتشب.1»
 يرو بر و ستین يظاهر و آشکارا يامر آن شبه وجه که یلیتمث هیتشب. 2 .ندارد ظاهر

 صفت در بهمشبهٌ با مشبه رایز شود؛ دهیگران امر ظاهر از دیبا و  دارد لیتأو به ازین هم
 ست،ین یقیحق يزیغر و یاخالق و یحس يامر شبه وجه که چرا ستندین مشترک یقیحق

 «.نباشد موجود موصوف ذاتِ  در که گونهنیبد. است یقیرحقیغ و یعقل يامر بلکه
 (50-49: 1366 ،یجرجان)
 انیالتب  صاحب  میعبدالکر  و  سیق  شمس  ،یتفتازان  ،يعلو  ،يراز  بیخط  ابن  :دوم  دگاهید
 .کنندیم جدا هیتشب از را آن و شمارندیم مجاز و استعاره يزمره از را لیتمث... و

 ضرب  همان  که  ریسا  مثل  اول،  »نوع:داندمی  نوع  سه  را(  لیتمث)=  مثل  ،يالجوز  میق  ابن
 همان و خوانندمی مرکب لیتمث را آن بالغت اهل که یاسیق مثل دوم، نوع. است المثل

. پردازدمی  شهیاند  کی  حیتوض  به  لیتمث  و  هیتشب  قیطر  از  که  است  ییروا  و  یوصف  صورت
 میتعل و فکاهه و طنز قصد به انسان ریغ زبان از یتیحکا که است یخراف مثل سوم نوع

 ( 18: 1981 ،يالجوز) «.است
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 بر  در  را  ياگسترده  ییمعنا   يحوزه  ل،یتمث اصطالح  ،یعرب  و  یفارس  یادب  مباحث  در
 لیتمث يبرا بالغت، اهل اتینظر به توجه با سایشم د،یجد ونیبالغ انیم در. ردیگیم

 :است شده قائل معنا چهار
 در  که  یمعقول مطلب اثبات يبرا  که است  یتیب  ای  یمصراع  که یسنت اتیادب در  لیتمث.  1»

 .رودیم کار به شده، گفته قبل تیب ای مصراع

 در  کافکا  يهاداستان  و  میقد مفهوم در  دمنه  و  لهیکل  مثل  یادب ژانر  کی  عنوان به  لیتمث.  2
 . ندیگویم «کیسمبل» آن ياجزا اعتبار به یدوم نیا به که دیجد مفهوم

 صورت  نیا  در.  است  ياریاخت  و   یوضع  ند،یگویم  کادن  امثال   که  سمبل  مقابل  در  لیتمث.  3
 .است یلیتمث تیحکا ياجزا از لیتمث

 را  نوع  دو  نیا اگر.  لیتمث   ياستعاره  ای  است  لیتمث هیتشب صورت  به  ای  که  یانیب  لیتمث.  4
 (245-244: 1386 سا،یشم) «.شوندیم یلیتمث بلند اتیحکا به لیتبد میبده بسط
 ،یعقل میمفاه انیب يبرا شاعر ای سندهینو ل،یتمث در که ییجا آن از نگارنده، نظر به

 هیتشب محسوس و ینیع يهانمونه به را میمفاه آن مخاطب، به خود یانتزاع و یذهن
 نوعِ  نیا در. است هیتشب از ياشاخه ییروا و یفیتوص از اعم نوع هر در لیتمث کند؛می
 اشخاص از ش،یخو بحث مورد موضوع اثبات و انیب جهت در شاعر ای سندهینو ه،یتشب

 از آن در که یدانش یعنی «انیب علم» لیذ لیتمث لیدل نیهم به. کندمی استفاده عیوقا و
 الزم البته. ردیگمی قرار شود،می بحث گوناگون يهاصورت به یمعن کی يادا یچگونگ

 استفاده  کالم  یآراستگ  و  دیتأک  ای  نییتز  يبرا  »مثل«  هرگاه  ل،یتمث  انواع  انیم  در  ذکراست  به
    1.ردیگمی قرار« عیبد لم»ع يمجموعه ریز شود،

 یفیتوص  لیتمث  بخش  دو  به  ساختار  لحاظ  از  که  است  ییهالیتمث  از  مملو  یفارس  زبان
 چند  ای  کی  از  کوتاه  لیتمث.  شوندیم  میتقس(  گسترده  لیتمث)  ییروا  لیتمث  و(  کوتاه  لیتمث)

  يهیکنا مثل، ،یاستدالل ،یلیتمث ياستعاره ،یلیتمث هیتشب شامل و رودینم فراتر جمله
 دارد، یداستان شکل شتریب که ییروا و  گسترده لیتمث .شودیم...  و معادله اسلوب ،یمثل

 و پارابل فابل، ،يرمز لیتمث و یلیتمث یوانیح و یانسان اتیحکا ،یلیتمث  يافسانه شامل
 (76: 1384شامیان،  و يدیحمرک. ) .شوندیم... 

 بالغت در( allegory) يگوریال معادل  را لیتمث ،یکدکن یعیشف معاصر، بالغت در
 ،یکدکن یعیشف .رک. )است ییروا لیتمث و اتیادب  يحوزه در شتریب که داندیم یفرنگ

1375 :85) 
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 تک ای و یعرفان و یحماس متون در ،ییروا و یفیتوص لیتمث انواع از ياریبس اگرچه
 يعمر  یفارس  زبان  در  لیتمث  که  است  آن  تیواقع  اند،دهیرس  اوج  به  يهند  سبک  يهاتیب

 مانند لیتمث انواع از یبرخ گفت توانیم یحت. دارد اتیادب خود یگستردگ و اندازه به
 در  و  کرده  اختراع  سد،یبنو  خط  که  آن  از شیپ  و  دیبگو  شعر  که  آن  از شیپ  انسان  را،  مَثَل

 (433: 1327 . )رک. بهمنیار،است برده کار به خود محاورات
 و یفیتوص لیتمث يهاگونه یبررس و جستجو ضمن تا است شده یسع مقاله نیا در

 در  چهارم  و  سوم يهاسده  شاعران  گاهیجا  و  نقش  ،یفارس  زبان  اشعار  نینخست  در  ییروا
 آشکار باشدمی لیتمث همانا که هیتشب  يهاگونه نیتربرجسته يریگ کار به ای ينوآور

 قرار استفاده مورد یفارس شعر در لیتمث در که را یموضوعات  نینخست زین و میساز
 قرار مبنا ریز يهاکتاب در موجود اشعار هدف، نیا به  دنیرس يبرا .میبکاو اند،گرفته
 یقیدق  تا  یسیبادغ  يحنظله  از)  زبان  یفارس  يشعرا  نیتر  یمیقد  يپراکنده  اشعار  :اندگرفته

 و چهارم و سوم يهاسده) یپارس شعر شاهنگانیپ؛ الزار لبریژ کوشش به ؛(یرودک ریبغ
 و احوال  شرح ؛یاقیرسیدب محمد افته،یباز گنج؛ یاقیرسیدب محمد کوشش به (پنجم آغاز

؛ يمدبّر  محمود  حیتصح  ،يقمر  يهجر  پنج  و  چهار  و  سه  قرون  در  وانید  یب  شاعران  اشعار
 ده؛یرس چاپ به...  و یبلخ بوشکور ،یقیدق ،یرودک از یمستقل يهاوانید که ییجا آن از
 .است شده مراجعه زین آثار نیا به تر،کامل و ترقیدق جینتا به یابیدست يبرا

 که  آن  يبرا  زین  و  هاآن  یزمان   يگستره  و  اشعار  یفراوان  به  توجه  با  است ذکر  به  الزم
 اشعار و احوال  شرح) آخر منبع از م،ینشو دور یلیخ زبان یپارس شاعران نینخست از

 و شد گذاشته کنار( پنجم قرن وانید یب شاعران یعنی) آن آخر بخش (وانید یب شاعران
 و سوم يهاسده در که یفارس زبان شاعر 63 از شعر تیب هزار دو از شیب مجموع در

 لیتحل  مورد  هاآن  در  لیتمث   يهاگونه  و  شد  یبررس  فوق  منابع  از  نقل  به  اندستهیز  چهارم
 بودن  ترکامل جهت  به  صفحات شماره  مشترک،  اشعار  نمونه  در   است  یگفت.  گرفت  قرار

 .است شده میتنظ کتاب نیا اساس بر وانید یب شاعران اشعار و احوال  شرح کتابِ
 

 قيتحق ینهيشيپ. 2
 فیتأل  يمتعدد  آثار  یفارس  و  یعرب  اتیادب  در  یبالغ  علوم   ينهیزم  در  بالغت  و  ادب  اهل

  يهاگونه  مورد در  گذرا  صورت  به  چه  و  مفصل  صورت  به  چه  هاکتاب  نیا در.  اندنموده
  يهاگونه يجداساز بالغت، یِمیقد کتب در. است شده گفته سخن...  و لیتمث ه،یتشب
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 المثل ارسال  ،یلیتمث هیتشب ه،یلیتمث استعاره) فشرده لیتمث خصوص به گریکدی از لیتمث
 است؛ شده پرداخته هاآن  به مجاز ای هیتشب ضمن در معمواًل و نشده انجام قیدق...( و

 زین هستند؛ یعرب زبان به نیشیپ بالغ آثار يهانمونه تکرار است شده ذکر که ییهامثال 
 شاعران اشعار در لیتمث جمله از عیبد علم موضوعات بسامد و یباشناسیز يهاجنبه به

 يهاکتاب  از  یسیرونو  به   سندگانینو  شتریب  گفت  توانمی  مجموع  در  و  است  نشده   اشاره
 اندآورده یخراسان سبک از بعضاً ،یعرب اشعار از ییهانمونه و اندپرداخته خود از شیپ

 .ستندین سازگار فیتعار با  معموال  که
 اثر انیب مانند است شده فیتأل بالغت ينهیزم در ییهاکتاب زین معاصر يدوره  در

 یسع هاآن در که گرید ياریبس و یفتوح محمود از ریتصو بالغت و سایشم روسیس
 در. ردیگ انجام ترقیدق و ییجز صورت به یانیب و یادب اصطالحات فیتعار است شده

 ه،یکنا و استعاره مجاز و هیتشب انواع اثرِ و گریکدی از آن انواع کیتفک و لیتمث ينهیزم
 محمود کارکرد«، اقسام، ت،یماه ل؛ی»تمث :مانند است، شده نوشته زین يادیز مقاالت

 «،یعیبد صنعت ای ریتصو ل،ی»تمث؛ یانسان علوم و اتیادب يدانشکده يمجله ،یفتوح
 و لیتمث هی»تشب؛ اصفهان دانشگاه یفارس اتیادب و زبان يهاپژوهش ،ییمرتضا جواد

؛ یپژوهش ادب فصلنامه ،یجمکران ییرضا احمد «،یبالغ کتب در هیلیتمث ياستعاره
 گوهر يفصلنامه ،یعبدالله زهرا و زرکوب منصوره «،یعرب و یفارس امثال  در لی»تمث
؛ یادب فنون فصلنامه مند، رخشنده نایس یعل «،یبالغ کتب در هیلیتمث استعاره »نقد؛ ایگو

 لی»تمث؛  نامهکاوش  فصلنامه  ،يریش  قهرمان  آن«،  انواع  و  کارکردها  از  نو  يریتصو  و  لی»تمث
 »بحث؛ یبالغ و یادب يهاپژوهش ،یعبدالله محبوبه «یفارس ادب در آن انواع و ییروا

 جهانبخش  ،(«لیتمث  هیتشب  و  هیتبع  ،ییکنا  ياستعاره)  یانیب  مطلب  سه  در  گرید  یپژوهش  و
 .یفارس اتیادب و زبان یتخصص فصلنامه ،ينوروز

 سندهینو  ای  شاعر  کی  يقو  لیتخ   يدهییزا  ییرگرایتصو  و  ییرگرایتصو  يدهییزا  لیتمث
 شینما به شاعران اشعار در برجسته الیخ صور وجود. است ملت و قوم کی یحت و

 شده  انجام  يهاپژوهش  شتریب.   است  دوره  هر  در   آنان  قدرت  و  لیتخ  قدرت   يگذارنده
  و اندپرداخته شده ادی یبالغ اصطالحات يهاتناقض و هاتفاوت و فیتعار ذکر به تنها
 .مینیبمی کمتر است، آمده یبالغ کتب در چه آن از ریغ را، اتیاب نمونه لیتحل

 شاعران شعرِ در هاآن  یبررس و لیتمث انواع یمعرف با تا است شده یسع مقاله نیا در
 توجه  زانیم  و  میبشناس   نهیزم  نیا  در  را  شگامیپ  و  خالق  شاعران  چهارم،  و  سوم  يهاسده
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 ،یلیتمث هیتشب المثل،ضرب) فشرده لیتمث خصوص به لیتمث انواع از کی هر به را هاآن 
 نیا در استفاده مورد نیمضام نیترمهم زین و میابیدر( معادله اسلوب و یلیتمث استعاره

 .میساز انینما لیتمث انواع خلق و يریکارگ به در را دوره نیا شاعران گاهیجا و هالیتمث
 

 ساختار نظر از ليتمث انواع. 3
 :شودیم میتقس بخش دو به شکل و ساختار نظر از لیتمث شد اشاره که گونههمان

 ،یلیتمث يهاافسانه شامل و دارد یداستان شکل شتریب که گسترده ای ییروا ليتمث .1. 3
 جا آن از. شوندیم...  و پارابل فابل، ،يرمز لیتمث و یلیتمث یوانیح و یانسان اتیحکا

 .شودمی  اکتفا  مختصر  نیهم  به  است؛  رونیب  مقاله  نیا  يحوصله  و  موضوع  از  بحث  نیا  که

 کی  از  حجم  و  جمالت  تعداد  نظر  از  یفیتوص  لیتمث(  کوتاه  ليتمث)یفيتوص  ليتمث  .2.  3
 ارسال   ه،یلیتمث   ياستعاره  ،یلیتمث  هیتشب  شامل  یانواع  يدارا  و  رودینم  فراتر  جمله  چند  ای

 اشعار در که یفیتوص لیتمث مهم يهاگونه مقاله نیا در. هستند معادله اسلوب و مثل
 یبررس مورد بسامد و یفراوان بیترت به است شده دهیکاو یفارس چهارم و سوم قرون
 .است گرفته قرار

 یليتمث هيشب. 1. 1. 3

 ،یلیرتمثیغ  هیتشب:  است  کرده  میتقس  یلیرتمثیغ  و  یلیتمث   يگونه  دو  به  را  هیتشب  ،یجرجان
 با شبه وجه آن در که است یهیتشب ،یلیتمث هیتشب اما. ندارد لیتأو به ازین و است روشن

 ینیقزو  بیخط  نظر  به(  50:  1366  ،یجرجانرک.  . )دیآیم  دست  به  حیتوض  و  لیتأو  ینوع
. باشد  شده  انتزاع  متعدد  امور  از  آن  شبه  وجه  که  شودمی  یهاتیتشب  تمام  شامل  یلیتمث  هیتشب
 شبه وجه شامل که کندیم مطرح زین را شبه وجه  بودن یعقل شرط یجرجان که یحال در

 منحصر  یوهم  و  ياعتبار  شبه  وجه  در  را  آن  تنها  یسکاک  اما  شودمی  زین  یوهم  و  ياعتبار
 ای مثل  يجنبه بر فوق يهایژگیو کنار در سایشم( 136: 1394 ،يزیپره .کر) .داندیم

 (111: 1386 سا،یشم .کر) .دارد دیتأک زین مشبه بودن تیحکا
 یهیتشب بلکه تنها؛ لِیتمث نه و تنهاست هِیتشب نه ل،یتمث هیتشب که است آن قتیحق
  یهیبد  و  مسلم  امر  کی  شکل  به   را  ییادعا  نده،یگو  آن  در  که  است  لیتمث   يهیپا  بر  مرکب

 يهاکتاب در چه آن به توجه با .رساند اثبات به را آن ل،یتعل حسن ياری به تا انگاردمی
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 در را هیتشب ارکان يهایژگیو توانیم است آمده دیجد و میقد یبالغ آثارو  بالغت
 : داد حیتوض گونه نیا یلیتمث هیتشب

 مشبه واقع در. است یانتزاع و مرکب ،يمعنو و معقول  يامر مشبه، ،یلیتمث هیتشب در. 1
 .ردیگیم کمک به، ٌمشبه از آن اثبات یپ در ندهیگو که است ییادعا صرفاً يامر

  يجنبه  عمدتاً   که  است  محسوس  و  مرکب  ،یقطع  و  مسلم  يامر  مشبه،  برعکس  به  مشبه.  2
 مشبه،  مورد  در  را  خود  يادعا  به،مشبهٌ  کمک  به  ندهیگو.  دارد  المثلضرب  و  مثل  ای  تیحکا

 و نییتب یعنی یلیتمث هیتشب هدف همان نیا و 2دهدیم حیتوض و رساندیم اثبات به
 .است مبهم  يامر حیتوض

 نیا با. است شده منتزع يمتعدد امور از مرکب، هیتشب همچون لیتمث در شبه وجه. 3
 عناصر و اجزاء توانمی و است يساز نهیقر يدارا مرکب هیتشب در شبه وجه که تفاوت

 ریناپذ ییجدا  اجزاء  مجموع  از  مرکب،  شبه  وجه  ،یلیتمث  هیتشب  در  کهآن  حال .  برشمرد  را  آن
 مرکب شبه وجه که است حیتوض به الزم. دارد لیتأو به ازین آن درک و است آمده دیپد
 ر،یتصو  ماژ،یا)  حاصله  أتیه  شود،می  اخذ   مرکب  به  مشبهٌ  از  و  است  شبه  وجه  نیتريهنر»

 يریتصو و تابلو یعنی است زیچ چند از منتزع اصطالح به و است متعدد امور از( تابلو
 به مأنوس و دهیورز اذهان فقط و شودمی حاصل گوناگون اتیجزئ مجموع از که است
 گرید ذهن به نسبت یذهن است ممکن لحاظ نیبد و آنند از بردن لذت به قادر شعر
 (109: 1386 ، همان) «.ابدیدر را ریتصو از يشتریب اتیجزئ

 ،«که ماند بدان» مانند است مرکب( شهیهم نه و) اغلب هیتشب ادات ،یلیتمث هیتشب در. 4
 تواندیم مرکب هیتشب ادات است معتقد سایشم... .  و «که چنان» ،«که بدان ماند راست»

 ادات یجمکران ییرضا اما( 102: 1386 همان،. کر) .دیایب لیتأو در و باشد محذوف
 عامل مرکب، هیتشب »ادات: سدینویم و داندیم یلیتمث هیتشب در نشاندار عامل را هیتشب
 خواننده  که  آنند  نیمب  مذکور  ينشاندارها  ای  ادات  هستند،  لیتمث  هیتشب  صیتشخ  در  یمهم

 نیچن معادله اسلوب و لیتمث در یعنی صرف؛ لیتمث با نه است رو به رو لیتمث هیتشب با
 (41: 1394 ،یجمکران ییرضا) «.شودینم دهید یینشاندارها

 باشد،یم پژوهش نیا يبنا و شد گفته لیتمث هیتشب مورد در که را چه آن يخالصه
 : دید ریز جدول  در توانیم
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 شبه وجه به مشبه ادات مشبه
  يامر

 معقول،
  و مرکب 

 ییادعا

 که،  ماند   بدان  مثلِ  مرکب  غالباً
  که، چنان که،بدان  ماند راست
  ی گاه  البته)  کهن ی ا  مثل  درست

  در  و  است محذوف ادات
 .( دی آی م لی تأو

  مرکب،  محسوس، يامر
  اثبات   يبرا   مسلم   و  یقطع

  يجنبه  اغلب مشبه،
  المثل  ضرب  ای  تی حکا
 . دارد

  متعدد  امور از يامجموعه 
 ای  ياعتبار ای ) یعقل یانتزاع
 تیقابل که است( یوهم

 يسازنهی قر و يجداساز
 . است  ف یضع آن  اجزاء

 ،یسیبادغ حنظله) شاعر هفت از تیب 58 ،يهجر سوم قرن از مانده یباق اتیاب تنها
 بن محمود ،يسگز مخلد بن محمد کورد، بسام ،(یستانیس) يسگز فیوص بن محمد
 اندک اتیاب نیا که آن وجود با. باشدیم( یگرگان کیابوسل ،یمشرق روزیف ،يهرو وراق

 به یفارس یعروض وزن يدارا اشعارِ  يمجموعه نیترکهن و نینخست هستند، پراکنده و
 به هیتشب ات،یاب نیا در. باشندیم یفراوان تیاهم يدارا جهت نیا از و روندیم شمار

 3.خوردمی چشم به مرکب مورد کی و دیمق و مفرد شیب و کم صورتِ
 يپرشمار  و   یروشن  به  مرکب،  و  دیمق  به  مفرد  از  هاتیتشب  یتکامل  ریس  چهارم  قرن  در

. میخورمی  بر  لیتمث  هیتشب  درصد  کی  از  کمتر  و  اندک  يشمار  به  انیم  نیا  در.  شودیم  دهید
 یبلخ بوشکور ،(مورد 3) یآغاج ،(مورد 9) یرودک اشعار در بسامد بِیترت  به اتیاب نیا
 ده ید... و( مورد2) یبلخ دیشه ،(مورد3) يترمذ  کیمنج ،(مورد3) ییکسا ،(مورد3)

 نیا  در  یلیتمث  هاتیتشب  از  نمونه  چند  ینیبازب  به   نکته  نیا  شدن  ترمشخص  يبرا.  شودمی
 :میپردازمی اشعار

 خروش وهـــ یهر نـــ یا بردارد دـــ چن
                           یــ کس گلوش در هـــ ک ییگو  ت ـــ راس

 نوش  رودشــــ س  رــــ ب  ادهـــب  ودــنش 

 گوش دـــ بمال یــــ هم را 4یــــ پوشک
 (31، 1370 مدبري،)

 او سرود يصدا با( نوش) باده نبودن دلچسب و( یهرات ) وهیهر برداشتن خروش: مشبه
 يگلو در( گربه) پوشک دنیمال گوش: به مشبهُ
 ییگو راست: هیتشب ادات
 خفقان حالت داشتن و گلو یگرفتگ: شبه وجه

 5بالو  محکم یکی چشم، بر ز همچون  یرنج همه من بر که دور من ز عشق يا
 (48  همان:)

 عشق بودن آور رنج: مشبه
 چشم يباال محکم( لیزگ) يبالو: به مشبهُ
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 همچون: هیتشب ادات
  بودن آور رنج: شبه وجه

 دــــ یبرنا و ــــت رادـــ م رــــ اگ  امروز
                                                     آدم یبن دــــ یام زارـــــ ه نــــ یچند

 بر آبا دولت  هــــ ب یــــ رس رداــــ ف 

  بر  فردا  گردن  هـــ ب  دهــــ ش  یــــ طوق
 (72 همان:)

 آدم یبن دیام هزار نیچند: مشبه
 (فردا) است گرفته قرار فردا گردن به که یطوق: بهمشبه
 یزن گردن بر يگردنبند انداختن: شبه وجه
 «مانندِ درست» الیتأو – محذوف: هیتشب ادات

 : هستند لیقب نیا از

 بر  بریخ  حصن  درآن  کرار  دریح  چنانچون                 ا ی مهرو  دار ی د  کی   به   دل   ي فگند  من   از   قهر  به
 (75: همان)

 شود گونرهیت زمان به ازو آب کوزه کی                     یکس دــبرکش گر که اسیق از تو  6یگول
 (85 همان:)

 نهاد  از  تلخ  است   ت ـــدرخ  نـــ دشم  که                                            ادــــمب يوارــــاست رتـــ ب نـ دشم به
 (93: همان)

 میست گرم بازخورد بدو که جراحت  چون                کنم ادی تو  فرقت  از نــ م که دل دــ بخل
 (143  :همان) 

  نبود تو  قصد هجا به مرمرا خواجهيا

         کنند  آزمون  یسگ  به  کش  کین  غیت  چون
 آزمون برکردم تو  به را شیخو عـ طب جز 

  رهنمون غیت آن مت یق به بود سگ آن و
 (246 :همان)

 وارــــ خ ودـــش مـ یدا ماندن از زیعز  گشتم خوار دمـــ مان رـــ ید جا نیا من
 ارـــ یبس آرام از ردـــ یگ  7ت ــــزهوم                                 دــــ مان ارــــ یبس رـ شم درـ ان آب چو 

 (116: همان) 
 دوال بینه را دآموزـــ ب کودکان و ـــ چ                                  روز و ب ـ ش دمـــ بلرزان رگـــم ب ینه

 (132 :1370،دبیرسیاقی) 
    راــــم هـــ خواج ردـــ ک  فراموش گر

                               ت ــــ سینگر اــــ ت وارهـ رخیش ودک ک 
 ادی دادم هــــ رقع هـــــ ب را شتنیخو  

  نداد  رـ یش  رشــــمه  هــــ ب  را  او  مادر
 (29 :1370 مدبري،) 
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 ساختار ،يصور نظر از هم کالم ظاهر ه،یتشب ادات حذف ضمن لیتمث هیتشب در گاه
 :ریز اتیاب مانند دارد؛ وجود یلیتمث هیتشب ساخت، ژرف در اما ندارد هیتشب

 خواست وانــــبت و ـــــ ت ت ــ هم با عذر
                                                              است رـــــ بلندت آن از رــــ یش ت ــــ هم

 اهــــکوت انــزب و خامش تو  شــــ یپ 

  اهــــروب  از  دـــــ باش  آزار  دل  هـــــ ک 
 (35 :همان) 

 که  است  بلند  همتش  قدر  آن  که  است  شده  هیتشب  يریش  به  بلندهمت  فرد  ات،یاب  نیا  در   
 توقع و شودینم دل  آزرده و گذردیم فیضع و صفت روباه يهاانسان لغزش و خطا از

 خطاکار افراد مقابل در گذشت و بلند همت داشتن شبه وجه. ندارد زین یعذرخواه
 :هستند دست نیا از زین ریز اتیاب .یعذرخواه توقع بدون فیضع
   انــپنه مــــ ظل و دلـــ ع ت ـ اس داریپد

                                            دونیفر  دــــ ش  رهــــ یچ  اک ــــضح  ابر
 فراوان  حـــناص  و  دک ــــ ان  فـــ مخال 

  انـــمیسل مـــ خات دـــ ست منیاهر وز
 (                                  213 :همان) 

 زنند فرو آبش به که نو  سفال ونــ همچ                       روزــ مین  اغـــب  در  بشنو   8جزد  بانگ  آن  و
 (136  :1370دبیرسیاقی، ) 

 هيليتمث یاستعاره .2. 1. 3

 ،یلیتمث  هیتشب  يجا  به  گردد  انیب  به،مشبه  فقط  و  شود  حذف  مشبه  ،یلیتمث  هیتشب  در  هرگاه
 یتفتازان و یفندرسک ،یمازندارن جمله از بالغت اهل. داشت میخواه یلیتمث  ياستعاره

 با هیلیتمث ياستعاره از و 9اندکرده ذکر یلیتمث  ياستعاره مورد در يمتعدد اتینظر...  و
 است معتقد سایشم. اندکرده ریتعب زین «باالستعاره مرکب مجاز» و «لیتمث» چون ینیعناو

 هم هیلیتمث يهاستعار مرکب، ياستعاره »به. نهاد زیتما اصطالحات نیا انیم توانیم
 که میببر کار به يمورد در را یلیتمث يهاستعار اصطالح که است بهتر اما ندیگومی

 یلیتمث  هیتشب  از  مأخوذ  یعنی  باشد،  داشته  المثلضرب  ای  المثلارسال   جنبه  مرکب  يهاستعار
 عمل از یلیتمث ياستعاره که اندودن گل به دیخورش ای مودنیپ گز به مهتاب مثل باشد
 (201: 1386 سا،یشم) «.ناممکنند و لغو

 :از  عبارتند هیکنا  و  یلیتمث  هیتشب  با  سهیمقا در  هیلیتمث  ياستعاره  يهایژگیو  نیترمهم     
 در  که یحال در دارند، حضور مرکب هیتشب ادات و بهمشبهٌ مشبه، یلیتمث هیتشب در. 1

 بهمشبهٌ با تنها هیلیتمث ياستعاره در شود،ینم دهید یمختصات  نیچن هیلیتمث ياستعاره
 التزام.لزوم.//تیالزم ای مشابهت  يرابطه اساس بر هم آن میدار کار و سر( منه مستعار)
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 جمله کی دوش بر ییمعنا بار ،(له مستعار) مشبه فقدان لیدل به هیلیتمث ياستعاره در. 2
 .دارد الزم يشتریب دقت و تعمق مخاطب و است

 به گاه لیتمث هیتشب که یحال در است متن خرده ،یگستردگ نظر از یلیتمث ياستعاره. 3
 یحت و شودیم گسترده اری بس آن بهمشبهٌ گاه یعنی است؛ وابسته متن کالن ای بزرگ یمتن
 .ابدییم نمود داستان و تیحکا صورت به

 کار به يثانو ییمعنا در که است ياجمله بر دیتأک ییمعنا نظر از هیلیتمث ياستعاره در. 4
. است هیکنا کنار در آن دادن قرار ه،یلیتمث ياستعاره شناخت راه نیبهتر نیبنابرا. رودیم

 ط،یشرا  به  توجه  با  و  هستند  يکاربرد  هم   معنا  دو  هر  و  است  معنا  دو  يدارا  جمله  هیکنا  در
 رو روبه ییمعنا ساختار دو با زین هیلیتمث ياستعاره در. است دوم يمعنا نده،یگو منظور

 یفالن  يخانه  در»  يهیکنا  در  مثال.  ستین  يکاربرد  وجه  چیه  به  نینخست  يمعنا  اما  میهست
 قتاًیحق «زدن آب بر گره» هیلیتمث  ياستعاره در اما باشد باز تواندمی خانه درِ «است باز
 (47-46: 1394 ،یجمکران ییرضا .کر) زد گره آب بر توانینم

 باشد،می  پژوهش  نیا  يبنا  و  شد  گفته  هیلیتمث   ياستعاره  مورد  در  که  چهآن  يخالصه
 :است آمده ریز جدول  در

 شبه وجه (منه مستعار) به مشبه ادات (مستعارله) مشبه
 با یعقل و مرکب به مشبهٌ ----- ندارد مشبه

 مشابهت يرابطه
 و یعقل شبه وجه

 مرکب
  شیب لیتمث هیتشب و مثل از استفاده بیترت  به چهارم و سوم يسده شاعران شعر در

 یدگیچیپ و مشبه حذف لیدل به لهیتمث ياستعاره در که چرا است؛ هیلیتمث ياستعاره از
 .شوندیم يدشوار دچار مخاطب هم و شاعر هم ه،یتشب به نسبت استعاره

 ،(مورد  4)کعب  بنت  رابعه  ،(مورد  4)  یبلخ  ابوشکور  ،(مورد  5)ییکسا  بسامد،  بیترت   به    
( مورد  2)يراز  یمنطق  و(  مورد  2)یبلخ  دیشه  ،(مورد  2)  یرودک  ،(مورد  3)يترمذ   کیمنج

 هیلیتمث  ياستعاره وقت«  دادن  یمال گوش»  ریز  تیب  در.  اند برده  بهره  لهیتمث  ياستعاره  از
 :دانستن را وقت قدر یمعن در است
 بمال   شیخو   وقت   گوش  و  امل  از  شو   جدا                              لیم يندار نیا از شیب امل و مال به گر تو 

 (37: 1364 ،ییکسا) 
 :است لهیتمث  ياستعاره «شستن یکس از دست» هم ریز تیب در
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 کنشتو و انــــ اشن به و ــــ ت از ت ــــدس                                           مــــ بشست  ونـــ اکن  هــ ک  يزـــ ب  نـــ میا
 (35 :1370 مدبري،)

 : ندهست لیقب نیا از ریز اتیاب
 نبود اتـــ م رــ س و میمرد و ـــت ياــ پ در                                اــم مـ غ يوردـ نخ و خون تو  ز میخورد

 (75: همان)
 .( دارد وجود هیلیتمث ياستعاره/؟ سه ت،یب نیا در دیآیم نظر به)

 هست  تو  وسانرتیس به یکس چـــ یه خود                 دست  تو دستان و ب یفر از من شسته يا
 (83: همان) 

 (المثلضرب) مثل ارسال. 3. 1. 3

  دانشوران و بانیاد يسو از يمتعدد فیتعار و دیآیم حساب به لیتمث انواع از یکی مثل
 فیتعر نیچن را المثلضرب نامه،لغت در دهخدا عالمه. است شده ذکر آن يبرا بالغت

 است عبارت المثلضرب: آرد الفنون اصطالحات کشاف صاحب ،یعوف محمد: »کندیم
 نیب در مشابهت تا مثل؛ ضرب در و زیچ آن ریغ در آن اثر شود ظاهر تا يزیچ ذکر از

 واقع  زدن  محل  ء،یش  که  شده  دهینام  مثل  ضرب  آن  يبرا  و  ردینگ  صورت  مثل  زدن  نباشد،
 بر سپس دهیگرد مثل ضرب مورد یثان در. شده انیب امر آغاز در که يزیچ یعنی دهیگرد
 باشد،   زین  آن  در  یشگفت  که  نظر  جالب  یصنعت  ای  افسانه  ای حالت  هر  يبرا  استعارت  لیسب

 (ضرب لیذ ،15159: 1377دهخدا،) «.گردد استعمال 
 را آن باشد جمله دو انیم چون شباهت  يعالقه: » دیگو مثل مورد در نیهمچن يو    

 ،6970: همان)خوانند« مثل را آن باشد عیشا و االستعمال  فاش هیتشب چون و نامند لیتمث
 (.لیتمث لیذ
 مختصر  ستیا  جمله  »مثل:  است  داده  ارائه  مثل  يبرا  مانع  و  جامع  یفیتعر  اریبهمن  احمد    
 لطف و  یمعن یروشن و لفظ یروان سبب به که مانهیحک مضمون ای هیتشب بر مشتمل و

 محاوره  در رییتغ اندک با ای و رییتغ بدون را آن همگان و باشد افتهی عام شهرت ب،یترک
 (52: 1328ار،یبهمن.« )برند کار به
 مقام در که را یات یحکا البته داند؛یم یلیتمث و یحکم امثال  شامل را فیتعر نیا يو    

 مثل مفاد و مفهوم از نامهمرزبان و دمنه و لهیکل لیقب از آورندیم عیوقا هیتشب و لیتمث
 تیمز چون رند،یگینم قرار مثل جزء یلیتمث اتیحکا است معتقد او. سازدیم خارج

 و يلغو یمعن انددانسته مثل از ییجز را یلیتمث اتیحکا که یکسان و ندارند را اختصار
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 باالخره و کرده رتیح گرفتار را خود اشتباه نیا با و کرده مخلوط را مثل یادب فیتعر
 . کنند میتقس نامشهور و مشهور به را مثل اندشده ناچار

 و  یمعن  یروشن  و  لفظ  اختصار  محسنات  و  ایمزا  يدارا  که  ییهاجمله  ف،یتعر  نیبنابرا    
 از عامه نیب شهرت چه، شوند،یم خارج مثل از باشند نامشهور اما باشند بیترک لطف

 در رییتغ اندک ای و رییتغ بدون را آن »همگان که نیا آخر در و. است مثل یاصل شروط
 عام مشهور یصورت  در را جمله رایز است افتنی عام شهرت ریتفس برند کار به محاوره

 يرییتغ  آن  بیترک  و  الفاظ  در  و  کنند  استعمال   صورت  کی  به  را  آن  همگان  که  خواند  توان
 وارد یخلل جمله یمعن اصل و یاصل صورت به که باشد ینوع به بدهند اگر و ندهند

 (52: همان) .«اوردین
 آن  فیتعر در کند،یم ادی «یدستانزن» عنوان با مثل ارسال  از که يکزاز نیالدجالل    
 در. بگنجاند یتیب در را یدستان سخنور که است آن المثل ارسال ای ی»دستانزن: سدینویم

 ییهاواژه در را گسترده ییمعنا تواندیم سخنور ،(حیتلم) چشمزد چون زین یدستانزن
 (112: 1373 ،يکزاز.«)دینما باز و زدیبر اندک

 معقول   مشبهِ  هم  المثل  ارسال   در  گفت  دیبا  المثل  ارسال   با  یلیتمث  هیتشب  تفاوت  انیب  در    
  در   و  دارد  المثلضرب  يجنبه  به،مشبهٌ  که  تفاوت  نیا  با  شودیم  هیتشب  مرکب  محسوس  به

 تیرعا يسازنهیقر هم المثلارسال  در ضمن در. شودینم ذکر هیتشب ادات المثلارسال 
 صورت به منتها است؛ لیتمث هیتشب همان مثل ارسال  گفت توانیم کل در و شودیم

 (114-113: 1386 سا،یشم.کر.)ندارد یداستان یطوالن بهمشبه یعنی مختصر و موجز
 بوده  خوانندگان و سندگانینو و شاعران توجه مورد همواره یلیدال   به بنا المثلضرب   

 جامع شعر، در بلند یمعان آوردن اختصار، و جازیا: از عبارتند لیدال  نیا نیترمهم. است
 شعر،  حفظ  سهولت نظر،  مورد  مطلب  مورد  در  شعر  و  المثل ضرب  تطابق  بودن،  االطراف
 به مردم يفطر شیگرا و افکار جذب قدرت ،یمعن انتقال  سرعت شعر، انتشار سرعت

 (8: 1376 د،یمؤرک. منصور . )شعر
 گرید از شتریب المثلضرب کاربرد سوم، قرن  شاعران از مانده يبرجا اشعار انیم در   

 اسلوب و هیلیتمث ياستعاره ل،یتمث هیتشب به نسبت و شودیم دهید فشرده لیتمث انواعِ
 م یبکرد هرچه: از عبارتند امثال نیا نیمشهورتر. است ییباال  اریبس بسامد يدارا معادله،
 سوراخ از شود، ایدر به ایدر آب چنبر، به دارد گذر دیآ دراز گرچه رسن د،ید میبخواه

 گم  رشته  سر  فروش،  زهر  و  خر  نیانگب  بودن،  یزندگان  کوتاه  گل  چون  مار،  دنیکش  رونیب
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 کارد  که  آن  یکی  دن،یبوس  دنیبر  نتوان  که  یدست  راه،  به  فکنیب  گه  آن  و  یکین  بکن  نکردن،
 ...  و بدرود همان

 است،  مانده  یباق  یفارس  شعر  در  مثل،  صورت  به  که  یجمالت   نینخست  گفت  بتوان  دیشا   
 :است سوم، قرن شاعر ،يسگز فیوص محمدبن از اتیاب نیا

 تراســاح قضا ز ندارد سود                                           دید میبخواه م،یبکرد هرچه
 (11 :1370مدبري، )

 شهرت «یکن بد و کین همه گر /یکن خود به یکن هرچه» شکل به امروز که مثل نیا
 أسأتم إن و ألنفسکم أحسنتم أحسنتم إن» اسراء سوره 7 يهیآ از برگرفته  است؛ افتهی

 .باشدیم «دیکنمی خود به دیکن يبد اگر و د،یکنمی خود به دیکن یکین اگر: فلها
 :است یفارس در مثل ارسال  از گرید يانمونه ف،یوص محمدبن از زین ریز تیب

 اقتباس نکند ظلمت ز ورـــن                                                      سابـانت نکرد هزل  ابا ملک
 (11 :همان) 

 رو روبه مثل کی از شاعران یبرخ مکرر  ياستفاده با گاه شده، یبررس اشعار در
 :مانند. است  قرن دو نیا در مثل آن شهرت انگریب که میهست
 بر چنبر به دارد گذر دیآ دراز گرچه رسن   ماند  جدا  تو   از  اری  که  اندُه  کعب   بنت   يا  مدار

 (75 :همان) 
 دراز  هـــ چ  و  هــــ کوت  هـــ چ  یـــ زندگان

                             ردــــ ب دـــــ یبا ذارــــ گ  رــ چمب به هم
 باز؟ دیبا ردـ بم رــــ آخ هــــ ب هــــ ن 

  دراز هست  هـــ اگرچ را، نــ رس نــــ یا
 (38 :همان)

 که است شده درج مثل دو هاآن تیب کی در که میشومی رو روبه ياشعار با  یگاه
 نیا ی»معن: سدینومی نیالمثل ارسال  حیتوض در دهخدا. ندیگویم «نیالمثل ارسال » آن به

 حکمت  دو(  مصراع  ای)  تیب  آن  اندر  و  یتیب  ای  دیبگو  یمصراع  يشاعر  که  بود  چنان  فصل
 (المثل ارسال لیذ ،1834: 1377دهخدا،) «.رود مثال  راه به حکمت دو آن که دیبگو
 شیخو  نارید مت یق شناسد بهتر یرفــ یص  شیخو بار و یهرکس و شیکارِخو  و یهرکس

 (188: همان) 
 :است سروده دست نیا از يانمونه چهارم قرن شاعر يفراالو

 10بارا  پر  کنز  و  ارـ خ  یب  دــــ نباش  بــــ رط                                بتان ازـــن و ابـــ عت دــــ یبا دنـــ یکش دال
 (39: همان) 
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 :اتیاب نیا زین
 شیخو  يپا مکن ت ـــمیگل از زونــــ ف                                         شـ یخو  تـدس رــ مب رونـــ یب دازهـــ ان ز

 (95: همان)
 ازـــــــین ذلِّ از رـــ بت ت ـــ ـــ تهم ذلّ                                                      یــــ فج  رگـــ م  از  رـــ بت  ســ ناک  انــ ن

 (194: همان)
 ای  تیروا  هاآن  در  شاعر   که  شودمی  دهید  یات یاب  گاه  بحث،  مورد يدوره  يهاسروده  در  

 لیتمث نوع نیا. است گنجانده اختصار به را خواننده نام آشناي  مورد و مشهور یداستان
 گرفته   نام   معاصر  يدوره  در  مثالک  ای  مثال   –  داستان  ای(  exemplum)  اگزمپلوم  عنوان  با

 فشرده  و  کوتاه  که  جاآن  از  و  ردیگ  قرار   ییروا  لیتمث  يمجموعه ریز   است بهتر   و  است
 مثالک انواع از یکی ریز تی ب در. میپردازیم آن ینیبازب به  باشد،یم تیاهم يدارا زین و

 :است آمده
 ازهر تــ انگش در، نـــ یزرف در و ـــ چ                                    میپا است  دهـــ درمان رمـــ ُگ آب رـــ ب

 (112:  1370 دبیرسیاقی،)
 عقوبی يپسرعموها از و ییحی پسر ازهر، داستان به «ازهر انگشت» دوم مصرع در

 عقوب،ی  ملک  شتریب  و  بود  ریدل  و  خردمند  يمرد  ازهر.  دارد  اشاره  او  يسپهساالرها  و  ثیل
 مردم  که  کردمی  ییکارها  و  است  ابله  يمرد  که  کردمی  وانمود  اما  شد،  گشوده  او  دست  به
 و بود نشسته ثیل عقوبی قصر در يروز جمله از. افتادندیم خنده به هاآن مشاهده با

 يطور  به  کرد،  ریگ  در  نیزرف  در  انگشتش.  بود  کرده(  در  چفت  يحلقه)  نیزرف  در  انگشت
 را عمل نیهم زین گرید يروز آورند، رونیب را انگشتش و آورده آهنگر شدند ناچار که

: گفت کردند اعتراض او به انیاطراف یوقت کرد، ریگ نیزرف در انگشتش باز و کرد تکرار
 (یپاورق 112: 1370 ،یاقیرسیدبرک. ) «.نه ای است شده فراخ بدانم خواستم»

 توسط روشن روز در يکافور يهاشمع کردن روشن داستان به دارد اشاره ریز تیب
 و  کردن  خاموش  يبرا  محتسب  تالش  و  او  به  وقت  محتسب  اعتراض  و  ریابوالخ  دیابوسع

 مثالک  يدارا  و  دست  نیهم  از  که   او  لیسب  و  شیر  سوختن  جهینت  در  و  هاشمع  کردن  پف
 (352: 1365 ،1ج ،یآمل يپرتو. کر. )هست

 بسوزد  سبلت  کند پف کس آن هر                                              برفروزد  زدـــ یا  که  یـــ شمع  آن  رـــ ه
 (85  :1370مدبري، )

 : دارد اشاره ینب نوح و توفان قصه داستان به تیب زین ریز اتیاب در
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 طوفان قصه و ث یحد دینما وارـــ خ                              ببخشد که عطا ســـ ب ز او، فـ ک دو با
 (46: همان) 

 – داستان» از يا نمونه باز که دارد اشاره او یشوم و دمنه داستانِ به ریز تیب در یمعروف
 :باشدمی اگزمپلوم ای «مثل
 ساله  هم  دمنه  چو   بدآغال  و  بوم  چون  شوم             خاد  چو  ندهیربا  و  دزدند  همه  کالژه  چو 

 (142 :همان) 
 موضوع،  طرحِ   نظر  از  چه  اگر  اگزمپلوم  که  افتیدر  توانمی  شد،  ذکر   چه  آن  به  توجه  با
 انگریب یفارس زبان اشعار نینخست در موجود شواهد اما است اتیادب در دیجد یمبحث

 . اندداشته توجه موضوع نیا به  میقد از  شاعران که است مطلب نیا
 حدود چهارم و سوم يهاسده  يشده یبررس تیب هزار دو از شیب در مثل بسامد

 ،یربنجن ابوالحسن ،ییبخارا ابوالمثل ،یبلخ دیابوالمؤ ،یبلخ دیشه. است درصد پنج
 یبلخ ابوشکور و يقزدار کعب بنت رابعه ،یرودک ،يترمذ کیمنج ،یبلخ یمعروف
 برده کار به خود اشعار در چهار و سه يهاسده در را مثل نیشتریب که هستند یشاعران

 نیمضام  يدارا  نامه  نیآفر به  معروف  یبلخ  ابوشکور يمثنو  اتِ یاب اغلب  انیم  نیا  در.  اند
 به مثل از است، تیب چهارصد حدود که يمثنو نیا در يو. است اندرز و پند و یاخالق

 :ریز اتیاب مانند. است کرده استفاده ییبایز
  شیخو  يپا مکن مت یگل از زونـ ف                                  شــ یخو  ت ـ دس مبر رونــ یب اندازه ز

 (95 :همان) 
 نشست  اندر دل گوش دو و یــ س                                      بجست  دندان دو و یس ز کو  سخن

 (96:همان)
 هاآن ،«مثل يبند میتقس در مثل ارسال  ساختار یبررس» يمقاله در يذوالفقار حسن

 ای یادب محتوا، و هیدرونما شه،یر و منشأ قدمت، رواج، لحن، و انیب ،يدستور نظر از را
 (45-38 :1386 ،يذوالفقار .کر. )است کرده میتقس ،یمختلف انواع به بودن ساده

 معادله اسلوب. 4. 1. 3

 دیگویم  يزیچ  اول   مصراع  در  »شاعر  آن،  در  که  است  لیتمث انواع از یکی  معادله  اسلوب
 به لیتبد قابل شباهت رهگذر از معادله، نیا يسو دو اما گر؛ید يزیچ دوم مصراع در و
 (84: 1375 ،یکدکن یعیشف.« )گرندیکدی
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  در  يو. برد کار به و ساخت یکدکن یعیشف بار نینخست را «معادله اسلوب» اصطالح
 يبرا ام،ساخته عمد به من را معادله »اسلوب: است نوشته باره نیا در هانهیآ شاعر کتاب

 ای و المثلارسال  با که نیا يبرا اندخوانده لیتمث را آن یجمع ،یشناسسبک در استفاده
 اصطالح  نیا  عمداً  نشود،  اشتباه  رد،یبگ  را  مثل  يجا  بتواند  که  يزیآمحکمت  مصراع  نوع  هر
 به که يموارد تمام. است يقو ساختار کی معادله اسلوب از من منظور. برممی کار به را

 که است نیا معادله اسلوب. ستین معادله اسلوب مصداق شود،یم آورده لیتمث عنوان
 را يگرید زیچ ای شرط ای ربط حرف چیه. باشند مستقل ينحو نظر از کامالً  مصراع دو
 يموارد اغلب در که یصورت  در: نکند مرتبط هم به( ينحو لحاظ به فقط نه) معنا یحت
.« است نگرفته قرار بحث مورد ينحو استقالل  نیا است، شده ذکر لیتمث عنوان به که
 یلیتمث هر یول است لیتمث يا معادله اسلوب هر واقع در( 63: 1376 ،یکدکن یعیشف)

 انیم توانیم که است نیا معادله اسلوب يهانشانه از. شودینم محسوب معادله اسلوب
. آورد  «که  طور  همان»  عبارت  مصراع  دو  انیم  ای  و  گذاشت)=(    يبرابر   ينشانه  مصراع  دو

 کنند  اذعان را  مشترک مطلب کی  استقالل، نیع در  مصراع  دو  هر  که  نیا  به  مشروط البته
 .باشد يگرید مصداق مصراع هر و

 در يزیچ مثل ارسال  در. دارد وجود یفیظر تفاوت مثل ارسال  و معادله اسلوب انیم
 شهرت هم شیپ از که یالمثلضرب بعد مصراع در و شودیم انیب اول  مصراع و ابتدا

 مصراع) دوم طرف معادله اسلوب در اما دیآیم يزیچ علت ای اثبات و رد يبرا داشته،
 ممکن آن شهرت لیدل به بعدها و است نبوده مثل قبل از و کندیم خلق شاعر را( دوم

 .اند افتهین شهرت گاهچیه هم هامعادله اسلوب از ياریبس. شود بدل  مثل، به است
 سبک   شاعران   اشتهار   ي عمده   و   است   ي هند  سبک   ي عمده   ی ژگ یو   معادله   اسلوب   اگرچه     

 يسعد  ل ی قب  از  زی ن  قبل   ي هادوره   شاعران  شعر   در   است،  معادله   اسلوب   از   استفاده   در   ي هند
 اسلوب و   مثل   ارسال   ن ی ب   شاعران   ن یا   شعر در   دی شا . شود ی م ده ید   معادله  اسلوب  ، یی سنا   و 

 نی ا  ز ی تما شد،  اشاره  که گونه  همان  و  است  شده ینم  احساس  ي زی تما ل ی تمث  و  معادله 
 اسلوب ي های ژگ ی و  ن یتر مهم . است  گرفته  قرار  توجه  مورد  ر یاخ  ي هاسال  در اصطالحات 

 :از  عبارتند   کنند، ی م  کمک   ما به   ل یتمث  انواع   گرید   از   آن   زی تما  و   ص ی تشخ  در   که   معادله 
 از یموضوع نظر از کامالً که باشدیم( تیب تک) مصراع دو شامل معادله اسلوب. 1
 .هستند مستقل گریکدی
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 معادل دوم  مصراع  در  اول  مصراع  ییمعنا عناصر از  کی  هر  يبرا  استقالل   نیا  وجود  با.  2
 .دارد وجود یمشابه و

 .ندارد وجود سؤال  عالمت اول، مصراع از بعد. 3

  توان ی م   ن ی بنابرا .  شود ی نم   آغاز ...    و   راکه ی ز   چون،   که،   مثل   ی ربط   حروف   با   هم   دوم   مصراع .  4
 . دانست   ي گر ی د   ي برا   ي د ی تأک   ا ی   نمونه   را   مصراع   هر   و   کرد   عوض   را   مصراع   دو   ي جا 

 برابر  ينشانه  مصراع  دو  نیب  توانیم  که  است  نیا  معادله  اسلوب  يهانشانه  نیترمهم  از.  5
 .داد قرار را« که طور همان» عبارتِ ای و گذاشت)=( 

 اگر. )ستین المثلضرب و شودمی خلق شاعر توسط معادله اسلوب در دوم مصراع. 6
 .( شودمی محسوب مثل ارسال  ت،یب باشد المثلضرب دوم مصراع
 کعب،  بنت  رابعه  اشعار  در  معادله  اسلوب  يمعدود  تعداد  بحث،  مورد  يدوره  اشعار  در

 :شودمی دهید...  و بوشکور و یرودک ،ییکسا
 يدـــخداون دِل ندارد دهـــبن زارـه                                نـــیشاه یــکی دِل ندارد کبک هزار

 (36 :1370مدبري، )
 : است کرده استفاده عشق مورد در معادله اسلوب از رابعه
 يبر انیپا تا هـک یواهـــخ را قــعش

                                         وبـــخ دـــیانگار و دید دیبا زشت
 ناپسند دیبا دــیبپسند هــــک ســـب 

  دــقن دیانگار و وردــــخ دـیبا رـزه

 (74: همان) 
 :حتینص و اندرز و پند در ابوشکور

  گذشت  وـــت   رــب  و  يکرد  که  یگناه

    بگذرد گنه تو رـــب ارـــب رـــه نه

                                              ســـب  ارـــب  کـی  ردهــک  از  یمانیپش

 بازگشت دوـــب رگزـــه دتـــینبا 

 چرد يسبز سال هـــهم وـــآه هــن

 سـک  تـاس  نخورده  ارهــدوب  هالهل
 
 

 (95:  همان) 
 بال خطر دـندان مرغ نشد دهــمان اــت                             عمر خطر نداند ردــم دــنش رــیپ تا

 (39: 1364 ،ییکسا) 
 ورکاک چکسیه دـندارن باز يجا به                                 نیسرگ چکسیه ندینبو مشک يجابه

 (133 :1370مدبري، )
 :اندداده قرار معادله اسلوب کنار در را المثلضرب شاعران ر،یز اتیاب در
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 رکــبُ  رود،  هــب  را  هـــغرق  چه  ارهــچ                                  الج ــع  چه  ودـش  تبه  خود  نمک  چون
 (179: همان) 

 چرخشت به است دینب بهر از نه انگور                  دـردنـــک  ستمکاران  بهر  از  نه  غیت   نیا
 (29 :1370دبیرسیاقی، ) 

 

 یريگجهينت. 4
 مختصر است یلیتمث د؛یآ یبرم نامش از که گونههمان  فشرده، ای یفیتوص ای کوتاه لیتمث

 مثل ،یلیتمث استعاره ،یلیتمث هیتشب چون یاقسام بر مشتمل و جمله چند ای کی در شده
 و سوم يهاسده اشعار ت،یب دوهزار حدود در موضوع نیا یبررس. معادله اسلوب و

 :باشدمی ریز جینتا انگریب ،یفارس زبان چهارم
 با چهارم قرن در اما ندارد وجود یلیتمث هیتشب سوم يسده از مانده یباق اشعار در. 1

 بنت رابعه ،یالقیا یکش یترک ،ییبخارا شاکر ،یبلخ دیشه اشعارِ در آن، از ییهانمونه
 یجرجان يقمر و ییکسا ،یقیدق ،يترمذ  کیمنج ،یبلخ یمعروف ،یبلخ ابوشکور کعب،
  آوردن  يرو و توجه انگریب اما است اندک هانمونه نیا تعدادِ چه اگر. میشومی  رو روبه

 . باشدمی لیتمث به شاعران
 نسبت  استعاره  که  ییهایدگیچیپ  جهت  به  چهار،  و  سه  قرون  شاعران  اشعار  مجموع  در  .2
 دیشه.  است  شمارانگشت  یلیتمث  يهااستعاره  تعداد  ؛(مشبه  حذف  خاطر  به)  دارد  هیتشب  به

 یلیتمث ياستعاره به که هستند یشاعران معدود از ابوشکور و يترمذ کیمنج ،یبلخ
 .اندپرداخته

 انواع گرید به نسبت مثل، به شاعران اقبال  که دهدمی نشان ، دوران نیا اشعار یبررس. 3
 در يموارد یحت است ییباال  بسامد يدارا مثل از استفاده. است بوده شتریب فشرده لیتمث

.  میکنمی  برخورد  زین  نیالمثل  ارسال   با  يفراالو  و  يرازیش  فیحف  بن  محمد  ابوعبداهلل  اشعار
 ،یقیدق شعر در آن از ییهانمونه که است لیتمث انواع از زین اگزمپلوم ای مثل -داستان

 ،یبلخ  دیابوالمؤ  ،یبلخ  دیشه  قرن  دو  نیا  در  مجموع،  در.  شودمی  دهید  یرودک  و  ابوشکور
 یپختگ به توجه با. اندداشته مثل به را اقبال  نیشتریب ابوشکور  و رابعه ،یرودک ک،یمنج
 به  گفت  توانمی  چهار،  و  سه  قرون  شاعران  انیم  در  هاآن  از  یبرخ  بودن  يتکرار  و  هامثل

 و است بوده جیرا بزرگ خراسان مردم انیم در مثل از استفاده شعر، ظهور از قبل نیقی
 .است شتریب شعر از مثل عمر که مدعا نیا بر است يدییتأ نیا
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 اسلوب  است  گرفته  قرار  لیتحل  مورد  مقاله  نیا  در  که  کوتاه  لیتمث  انواع  از  مورد  نیآخر.  4
 است؛  شده  نیعج  يهند  سبک  شاعران  شعر  با  معادله  اسلوب  عنوان  چه  اگر.  است  معادله

 چون  يافراد  یفارس  زبان  شاعران  نینخست  انیم  در  که  دهدمی  نشان  پژوهش  نیا  يهاافتهی
 يمحتوا  با  یربنجن  ابوالعباس  و  کعب  بنت  رابعه  ابوشکور،  ،یبلخ  دیشه  ،یرودک  ،يخسرو
 . اندبرده کار به را آن و اندبوده آشنا معادله اسلوب

 
 هاادداشتی

  « یعیبد صنعت  ای ریتصو  ل،یتمث» يمقاله  به دیکن مراجعه مباحث  نیا از شتریب اطالع يبرا. 1
 ت،یماه ل،یتمث» يمقاله و اصفهان دانشگاه یفارس اتیادب و زبان يهاپژوهش ،ییمرتضا جواد
 .38-29صص ،تهران دانشگاه اتیادب يدانشکده يمجله ،یفتوح محمود از «کارکرد و اقسام

 ییادعا مشبه المثل،ضرب بهمشبهٌ وجود ل،یتمث هیتشب با مرکب  هیتشب يهاتفاوت نیترمهم از. 2
 .است  لیتمث هیتشب در کیتفک قابل ریغ اجزاء با مرکب  شبه وجه و

 ( 6: 1370مدبري، ) است چرغ شیپ وشم  يماننده          چرخ همتت  علّو جنب  در. 3

 گربه: یپوشک. 4

 لیزگ . 5

 پخمگ ،یاحمق. 6

 تعفن ،ییبو  بد. 7

 زارهاعلف و صحراها در که است  جُعَل به هیشب ندیگو  یبعض و ملخ به هیشب باشد يجانور. 8
 .خوانند صرار عربان و کند یطوالن بانگ

 ،یجمکران  ییرضا  احمد   ،«یبالغ  کتب   در  هیلیتمث   استعاره  و  لیتمث  هیتشب»  مقاله  به  شود  مراجعه.9
 .46-33 صفحات ،1394 زمستان ،34 يمارهش ،یپژوهش ادب فصلنامه

 تناسب شتریب ت یب یمعن با که است  آمده «مار یب کنز» رطب، يواژه لیذ ، دهخدا لغتنامه در.10
 .دارد
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. بیالخط نمّر دمحمدیس يترجمه. میالکر القرآن یف االمثال(. 1981. )میق ابن ،يالجوز
 . دارالمعرفه: روتیب

 انواع يتوسعه و نیتکو يها»سرچشمه(. 1384. )اکبر ان،یشام و دجعفریس ،يدیحم
 دانشگاه  یانسان  علوم  و  اتیادب  دانشکده  يهینشر(«.  عامه  فرهنگ  ا،یرو  اسطوره،)  لیتمث
 .107-57صص ،48 سال  ،زیتبر

 .یاشرف: تهران ،نخست بخش. افتهیباز گنج(. 1355). محمد دبیرسیاقی،

 .ریرکبیام: تهران. یپارس شعر شاهنگانیپ(. 1370) .ــــــــــــــــ

: تهران  ،یاقیرسیدب  محمد  حیتصح.  وانید.  (1347.)احمد  بن  محمد  ابومنصور  ،یتوس  یقیدق
 .رانیا انتشارات چاپ یسهام

 . تهران دانشگاه تهران: ،5 ج. لغتنامه(.  1377. )اکبر یعل دهخدا،

 .اریماز تهران:. امثال  يهاداستان(. 1385. )حسن ،يذوالفقار

 و مثل ارسال  در یبحث) مثل ارسال ساختار ی»بررس(. 1386 بهار. )ــــــــــــــــ
 ،15ي شماره  ،یادب يهاپژوهش.  آن«  مشابه  يساختارها  و  هاگونه  یبرخ  با  آن  تفاوت
 .62-31 صص

 دانشگاه  یادب  فنون  .«یبالغ  کتب  در  هیلیتمث  ياستعاره  »نقد(.  1390. )نایسیعل  مند،رخشنده
 . 138-117صص ،(5 یاپیپ) 2ي مارهش ،3 سال  ،اصفهان

  .«یبالغ کتب در هیلیتمث ياستعاره و لیتمث هی»تشب(. 1394. )احمد ،یجمکران ییرضا
 .50-33صص ،34ي شماره ،یپژوهش ادب

 . «یعرب و یفارس امثال  در لی»تمث(. 1389 زییپا. )زهرا ،یعبدالله و منصوره زرکوب،
 صص ،15یاپیپ ،3يشماره ،4سال  ،(ایگو گوهر) یفارس ادب و زبان يپژوهشنامه

109-136. 

 . آگاه: تهران. یفارس شعر در الیخ صور(. 1375. )محمدرضا ،یکدکن یعیشف
(. بیدل  شعر و هندي سبک بررسی) هاآیینه شاعر(. 1376. )ــــــــــــــــــــــــ

 .آگه: تهران
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 .ترایم :تهران ،سوم شیرایو. انیب(. 1386) .سیروس سا،یشم

 سال  ،نامهکاوش. آن« انواع و کارکردها از نو يریتصو و لی»تمث(. 1389. )قهرمان ،يریش
 .54-33صص ،20ي مارهش ،11

 یادب يهاپژوهش. «یفارس ادب در آن انواع و ییروا لی»تمث(. 1393) .محبوبه ،یعبدالله
 .129-113صص ،یبالغ و

 .سمت: تهران. انیب یمعان .(1376. )رضا زاده،اشرف و محمد مقدم، يعلو

 و اتیادب دانشکده يمجله. کارکرد« اقسام، ت،یماه ل؛ی»تمث(. 1384. )محمود ،یفتوح
 .177-141صص ،49-47ي شماره ،13 و 12 ال س ،یانسان علوم

 . مرکز: تهران. یپارس سخن یباشناسیز 3 عیبد(. 1373. )نیالدرجالل یم ،يکزاز

 در یقیتحق و يمروز ییکسا اشعار .(1364. )ابواسحاق ای ابوالحسن ،يمروز ییکسا
 .تهران دانشگاه ، تهران:درخشان يمهد تالش با. او آثار و یزندگان

 حنظله از) زبان یفارس يشعرا نیتریمیقد يپراکنده اشعار(. 1342. )لبریژ الزار،
 کوشش به و ترجمه و مقابله و حیتصح با، 2ج(. یرودک ریغ به یقیدق تا یسیبادغ

 .فرانسه و رانیا یشناسرانیا تویانست: تهران ،الزار لبریژ

 یسبک  مختصات  یبررس)  یفارس  شعر  در  یخراسان  سبک(.  1345. )محمدجعفر  محجوب،
 .یفردوس تهران: .(یفارس شعر

 در وانید یب شاعران اشعار و احوال شرح) وانید یب شاعران(.  1370. )محمود ،يمدبّر
 .سیپانوتهران: . (يقمر يهجر 5 و 4 و 3 يهاقرن

 اتیادب و زبان يهاپژوهش .«یعیبد صنعت ای ریتصو ل،ی»تمث(. 1390. )جواد ،ییمرتضا
 .38-29صص ،(12 یاپیپ) 4ي شماره ،دیجد يدوره ،اصفهان دانشگاه یفارس

 .سروش: تهران. يمثنو در مثل ارسال (. 1376. )رضایعل د،یمؤ منصور

 ، ییکنا  استعاره)یانیب  مطلب  سه  در  گرید  یپژوهش  و  »بحث(.  1384. )جهانبخش  ،ينوروز
 ،3ي شماره ،1 سال  ،یفارس اتیادب و زبان یتخصص فصلنامه(«. لیتمث هیتشب و هیتبع

 .33-11صص

. «یمیتعل  یادب  آثار  در  لیتمث  کارکرد  ی»بررس(.  1392).  سمیه  ،ییبابا  آقا  و  یعباسعل  ،ییوفا
 . 46-23صص ،18ي شماره ،5ال س ،یمیتعل اتیادب

 هما: تهران ،ییهما بانو ماهدخت کوشش به. انیب و یمعان(. 1374) .نیالدجالل  ،ییهما

 


