
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 

 

 بررسي وجه شبه در كلّيات شمس
 پورنامداريان دكتر تقي

 استاد پژوهشگاه علوم انساني
 و امير حسين ما حوزي

 )64 تا 41از ص (
 

 :چكيده
 شبه بيش از هر ركن  ديگر تشبيه، جهان خيالي شاعر را توصيف وجه   

وجه شبه در بالغت سنّتي صورت گرفته  هايي متعدد از تقسيم بندي .كند مي
است كه در آن وجه شبه به حسي، عقلي ـ حقيقي، خيالي ـ تمثيلي، غيرتمثيلي 

اساس از سوي ديگر، وجه شبه بر.شود بندي مي ـ مفرد، متعدد و مركب طبقه
صفت ،ويژگي ويا كاركرد است ،تقسيم  ر زبان، هم چنين ماهيت آن،   كهدستو

 .شده است
يكي از . شويم ها روبرو مي نظير در وجه شبه در كلّيات شمس با تنوعي بي

. هاي خيالي است داليل اين تنوع نحوة خاص بهره گيري موالنا از وجه شبه
 ركن تشبيه در بالغت سنّتي كمتر دربارة نحوة ارتباط ميان وجه شبه با دو

نگارنده در اين مقاله بر اساس تقسيم بندي گوتلي به .سخن به ميان آمده است
تواند  از وجه شبه در كلّيات شمس پرداخته، كه مي اي بندي تازه طبقه

 .هاي سبكي موالنا را در بهره گيري از وجه شبه نشان دهد ويژگي
 

 .، وجه شبه  شمس، صور خيال، تشبيه، كلّيات مولوي:هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
سرشاريِ تجربة شـاعر از     ن  بيموجه شبه   .  ، وجه شبه است     مهم ترين بحث در تشبيه    

 .  ست اولوسعت تخيمحيط و 
 اول بر اساس نيازمندي به تأويل وجه شـبه ياعـدم            ة وجه شبه را در مرحل     ،جرجاني
 : كند  به دو دسته تقسيم مي نياز به آن

 :تشبيه غير تمثيل  ـ1
داند و مثال او بـراي تشـبيه          ت مي أ، رنگ يا هي     ، او همانندي را در شكل       در اين دسته  
او حالـت   .   تشبيه قامت شخص است به نيزه و اندام لطيـف بـه شـاخه              ،از جهت هيأت  

رود   ، مانند تشبيه كسي كه مستقيم راه مي         داند  حركت و جنبش را نيز در مقولة هيأت مي        
، به شاخساري كه نسـيم آن         و يا فرد خوشحال در جنب وجوش      .  ست و محكم  به تير را  

 بـه رشجاعت و   د او حتي تشبيه شخص را به شير         )50ـ  51جرجاني، صص   (.دهد    را تكان مي  
 كـه داخـل     ـها مانند دهش و بزرگواري و پستي           خوي ةگرگ در هشياري وزيركي وهم    

؛ بـه نقـل از      67ــ 68شـفيعي كـدكني، صـص       .(ددان   مربوط به اين حوزه مي     ـ  غريزه است    ةدر داير 
 )عيارالشعر ابن طباطبا

 : تشبيه تمثيل ـ2
.  نيازمنـد تأويـل اسـت      »وجه شـبه  «داند كه در آن       جرجاني دسته دوم را تشبيهي مي     

هـاي او     نمونـه .  هان به خورشـيد در روشـني      رمانند تشبيه سخن به عسل در شيريني و ب        
او بـه دريافـت و درك روان        .  گيـرد    در بـر مـي     هاي معقول به محسوس را      تمامي تشبيه 

 و در ادامه براي ميزان نياز به تأويل و تشكيكي            پردازد  ها مي   شناختي در تأويل اين تشبيه    
 )52جرجاني، ص( . آورد ميهايي  ، مثال بودن آن

هاي معقـول      بسيار عام است و تمامي تشبيه      ،تعريف او از تشبيه تمثيل بر اين اساس       
 تمثيـل را  ،او بـر ايـن اسـاس   .  گيـرد   در بـر مـي  طوالنيهاي    با وجه شبه   به محسوس را  

همـان،  (. دانـد و نسـبت ميـان آنـان را نسـبت عمـوم و خصـوص                  اي از تشـبيه مـي      شاخه
 )53ـ51صص
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، بلكـه حكـم يـا مقتضـي آن             وجه شبه را در تشبيه تمثيل نه خود صـفت          ،جرجاني
 »ب« و   »الف«انون توجه شباهت بين     ، ك   ابوديب معتقد است كه در تشبيه     . داند  صفت مي 

امـا در   .  مربـوط باشـد    »الـف « فقط تا جايي مهم است كه بـه          »ب«است در صورتي كه     
ه بـه روابـط موجـود بـين واحـدهاي آن               »ب«تمثيل خود    بـا توجـ ،  از اهم تـي خـاص    ي

 تيت تخيلي پيچيده تري است تا فعالي      از اين رو تمثيل دربرگيرندة فعالي     . برخوردار است 
 )138ديب، صابو(.كه در تشبيه دخيل است

 امـري منتـزع از      ،داند كه وجه شبه در آن       خطيب قزويني تشبيه تمثيل را تشبيهي مي      
امور عديده باشد ؛ يعني از دو يا چند امر، خواه اين تعدد مربوط به اجزاي شيء واحـد                   

 تمثيـل در نظـر      شود، او قيد عقلي بودن را براي تشـبيه           چنان كه ديده مي    ؛باشد يا نباشد  
 .گيرد نمي

به گفته شفيعي كدكني، توضيحي كـه سـكاكي در بـاب تمثيـل داده، شـايد يكـي از         
گويد اگر در تشبيه، وجه شبه صفتي غيرحقيقي باشـد و             او مي . ها باشد   كاملترين تعريف 

 نظر او با جرجـاني      ،در مجموع . شود  از امور مختلف انتزاع شده باشد تمثيل خوانده مي        
 ١)81شفيعي كدكني، ص(.يكي است

تقسيم بندي ديگـري كـه در اسـرار البالغـه آمـده و در كتـاب سـكاكي نيـز بـه آن                        
 .خوريم تقسيم وجه شبه به دو بخش حسي و  عقلي است  برمي

 ؛شـود   وجه شبهي است كه با يكي از حواس پنج گانـه درك مـي              : وجه شبه حسي  
  .ه پوست به پرنيان از نظر نرمييشبتمانند 

 ماننـد  ؛ وجه شبهي است كه با حواس پنج گانه قابل ادراك نيسـت   : عقليوجه شبه   
 ، بحث ظريفي كه در اين ميان وجـود دارد         .تشبيه ياران پيامبر به ستارگان از نظر هدايت       

شبه يعني لطافت است    وجه   ة حس المسه تشخيص دهند    ،اين امر است كه در مثال اول      
 يعني ياران پيامبر كاري     ؛ نوعي كاركرد است   بيانگر   ،و در مثال دوم در حقيقت وجه شبه       

                                                 
 .يف، منظور نظر قرار گرفته استهمين تعردر تدوين اين مقاله، .  1
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 در حـالي اسـت كـه در تشـبيه اول فقـط              ،ايـن .  شبيه ستارگان دارند و آن هدايت است      
 .  حواس دخيل بودند

را functional) ( تشـبيه كـاركردي   ،رز ضمن اشاره به اين دو نوع تشـبيه ـ بروك  
 شـبيه آتـش     ،، عشـق    آتش عشق در تركيب   .  دهد  هاي فشرده ترجيح مي     ويژه در تشبيه   هب

 را در بكار گيري اين دسته از        »اسپنسر« و   »دان«او  .  كند  بلكه مانند آتش رفتار مي     نيست،
در شكسپير مخلـوطي از وجـه شـبه         : گويد    بيند و مي    هاي كاركردي بارزتر مي     وجه شبه 

هشت  ب ،در اين تشبيه  .   است »سقف بهشت « مثال او    ؛بينيم  حسي وعقلي را با يكديگر مي     
دهـد ؛ كـه     هم محافظت كننده اسـت و هـم جهـت و بلنـدي رانشـان مـي         ،مانند سقف 

  1. تصويري بصري است
توان دريافت كه     ، مي   هاي معقول به محسوس     ويژه درتشبيه ه  ، ب   ها  با غور در اين مثال    

 ، باصـره  حـس مخصوصـاً    ؛توانيم درگيري حسي داشته باشـيم       ها نيز مي    ما در اين تشبيه   
 .  دهد وضوح نشان ميه خود را ب، هاي تمثيلي موالنا ها و تشبيه  از تشبيهدراين دسته

سكاكي و جرجاني هر دو ايـن       .  يا حقيقي  يا خيالي است و    وجه شبه از سويي ديگر    
 .  تقسيم بندي را دارند
 :ماننـد ؛   حضـور دارد   »مشـبه بـه   « و» مشـبه  «در  وجه شبه حقيقتاً   : وجه شبه حقيقي  

  .» در سياهيگيسو به شب  «تشبيه
 خيالي است و ،يا يكي از طرفين» مشبه به«و » مشبه «وجه شبه در : وجه شبه خيالي

تشبيه غم به سپاه زنگ ويـا دل بـه كبـوتر از نظـر       مانند؛در عالم واقع امكان بروز ندارد 
 .  پريدن

.  نامـد   كند و آن را وجه شبه  تأويلي مي          تعريف مي  شميسا نوعي ديگر ازوجه شبه را     
 ا،سـ يشم(.ق تعريف او اين وجه شبه نياز به تأويـل بـراي يكـي از طـرفين تشـبيه دارد        طب

                                                 
 .تواند استعاري هم تلقّي شود؛ يعني سقف خانة بهشت اضافة سقف بهشت مي.  1
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حقيقت همان وجه شبه تمثيلي است كه جرجاني در تشـبيه            اين نوع وجه شبه در     )97ص
 .  از آن ياد كرده است

 كمتر به وجه شـبه  ، غزليات شمس  دركلّ.  ، غالباً عقلي وخيالي است      هاي موالنا   تشبيه
گـذرد و شـباهت را دراعمـاق          ها مي   ها و شكل     گويي او از رنگ    ؛كنيم  ورد مي ي برخ حس
 .  يابد مي

، تنهـا تقسـيم       اما آن چه كه در تعيين سبك تصوير سازي شاعران اهميت بسيار دارد            
ما بايد بدانيم كـه هـر شـاعر از چـه صـورت              .  بندي وجه شبه به خيالي وحقيقي نيست      

 تا جايي   -هاي سنّتي     درتقسيم بندي .  گيرد  بهره مي » ه به مشب« يا   »مشبه «خيالي دررابطه با  
 »مشبه« ارتباط وجه شبه با      ة تقسيم بنديي از نحو    -كه نگارنده با آن برخورد كرده است        

 .  شده استن ارائه »مشبه به«و 
ه الزم را بـه ايـن امـر مبـذول             ،زبان استعاره  ،در كتاب خود   Goatly)(گوتلي توجـ 

هـاي موالنـا در بسـياري از          وجـه شـبه   .  ه جدولي تعبيه كرده است    داشته؛ براي اين رابط   
شخصيت بخشد و  »  مشبه به « يا   »مشبه«تواند به     هايي فعلي است كه مي      وجه شبه  ،موارد

اين كه وجه شـبه بـراي هـردو ركـن           .  ، تفسيري رمزي بيابد     »مشبه«يا آن كه در رابطه با       
 موالنا است و    هاي سبكيِ   از ويژگي  ،ن باشد خيال آفري » مشبه به «و  » مشبه « يعني   ،تشبيه

بـراي نشـان دادن ايـن       .  در ديوان هيچ شاعر ديگري با اين فراواني بـروز نكـرده اسـت             
 ؛هاي آن به ما ياري رساند  جدول گوتلي و خانه،رابطه
رابطة وجه شبه با  

 »مشبه«
 »مشبه به«رابطة وجه شبه با 

X                             y              z 

 محتمل مورد انتظار ضروري  
A  3 2 1 ضروري 
B  6 5 4 مورد انتظار 

 C  9 8 7 محتمل 
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» مشـبه بـه  « و  »مشـبه «در جدول گوتلي سه حالت كلي در ارتباط ميان وجه شبه بـا              
  .ذكرمي شود

 در  ، مانند روشني براي خورشيد      ضروري بودن وجه شبه براي هر يك از طرفين          ـ  1
 ت به خورشيد؛تشبيه صور

در تشـبيه انسـان بـه    ،  ، مانند ميوه داشتن براي درخت    مورد انتظار بودن وجه شبه    ـ  2
 درخت؛

 برهنـه بـودن بـراي مكـان سـرودخواني در تشـبيه              مانند،  محتمل بودن وجه شبه   ـ  3
 )Goatly, P.230.231(ها به آن شاخه

 .لي بودن تأويل كنـيم    رسد محتمل بودن در طبقه بندي او را بتوانيم به خيا            به نظر مي  
  .، اين سه نوع رابطه را نشان داد در ديوان شمسهاي ديگر شايد بتوان با مثال

 :كنيم  بررسي مي» مشبه به« وجه شبه را با ة رابط»معشوق به آفتاب«در تشبيه 
  ؛)ضروري( نوراني بودن ـ 1
 ؛)مورد انتظار( از پنجره گذر كردن ـ 2
  ؛)خيالي (رقصيدنـ 3

 :كنيم  بررسي مي» مشبه« وجه شبه را با ة رابط»عاشق به ماه«ر تشبيه همچنين د
  ؛)ضروري( در پي معشوق بودن ـ 1
 ؛)مورد انتظار( شب بيداري ـ 2
  ؛)خيالي ( در پي آفتاب بودنـ 3

 در حقيقت با نوعي  شخصـيت  خيالي، تصاوير  شود ها چنان كه ديده مي در اين مثال 
بـراي  رقصـيدن  ،  .اسـت » مشـبه «يـا   » مشبه بـه  «بل اسناد به    بخشي ويا تأويل رمزگونه قا    

 بـراي   در پي آفتاب بـودن    خورشيد در صورت  شخصيت بخشي به آن محتمل است و            
تواند معشوق، پير يـا معرفـت         آفتاب مي .نمايد    ، محتمل مي    آفتابعاشق با تفسير رمزي     

، تصـاوير محتمـل را        سشـم  غزليات   ها در    اين نوع تشبيه    با توجه به شيوع بسيارِ     .باشد
صورتي » مشبه به «يا  » مشبه«توانند با     گيريم كه مي    هاي خيالي در نظر مي      همان وجه شبه  
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در شـعر موالنـا مـا گـاهي بـه تصـاويري بـر               .   بسـازند  )استعاري يا رمزي  (خيال انگيز   
، وجه شبه قابـل       خوريم كه حتي در صورت  شخصيت بخشي و تأويل رمز گونه نيز              مي

 كـه  از اين جهت بر آن شديم كه به ستون گوتلي، ستوني ديگر بيفزاييم               .يست ن دريافت
افزودن ايـن   .است  » مشبه به «و  » مشبه«، بيانگر غيرممكن بودن وجه شبه براي           ستون آن

 قـرار دارنـد و در حقيقـت داراي          cهايي كه در سـطر      شود تا ميان تشبيه     ستون سبب مي  
ـ رآليستيصورتي سمبوليك هستند با تصويرهايي سور  را در جدول زير به D كه سطر  

 .تمايز قائل شويمـ دهند  خود اختصاص مي
 رابطه وجه شبه با مشبه به                     رابطه وجه شبه با مشبه  
  W X Y z 

 غيرممكن )رمز-تشخيص(خيالي مورد انتظارضروري   
A  4 3 2 1 ضروري 
B 8 7 6 5 مورد انتظار 
C  12 11 10 9 )رمز-يصتشخ(خيالي 
D  16 15 14 13 غيرممكن 

 
توانيم تفاوت تصوير سازي موالنا را با ساير شـاعران بـاز              با توجه به اين جدول مي     

از ايـن   .  كند   روشي مناسب براي بررسي سبكي تشبيه به ما ارائه مي          ،اين جدول .  شناسيم
ه بـه جـدول بـاال         از نظـر حقيقـي و خيـالي بـودن بـا             ،رو به بررسي انواع تشبيه       توجـ 

 .  پردازيم مي
 . درخشندگي:، وجه شبه»قطره باران به الماس«تشبيه ـ 

 باران و الماس هر دو ضروري است از اين رو تشبيه در خانـه               ة وجه شبه براي قطر   
 .  گيرد  قرار مي1

 .بلندي : وجه شبه »معشوق به سرو«تشبيه ـ 
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     قـرار   5 ة تشبيه در خان   ؛ ضروري است وجه شبه براي مشبه مورد انتظار و براي سرو          
 .گيرد  مي

 . طوفاني بودن : وجه شبه؛»عشق به دريا«تشبيه 
    قرار10 تشبيه در خانه ؛خيالي است و براي دريا مورد انتظار» مشبه« وجه شبه براي   

 .  گيرد مي
 . سجده كنان به سوي دريا رفتن: وجه شبه؛ »عاشق به سيل«تشبيه 

خيالي است چون رفتن عاشق به سوي دريا معنـاي حقيقـي            » مشبه« وجه شبه براي    
، سجده كنان رفتن براي سـيل نيـز           از سوي ديگر  . ندارد وبايد به صورت رمز تعبير شود      

 .  گيرد  قرار مي11 ة دارد پس تشبيه در خانيجنبه اي خيالي و تشخيص
ر ديـده   ، شاخص اسـت و كمتـر در شـعر شـاعران ديگـ               هاي موالنا   آن چه در تشبيه   

هايي است كـه بـه        هاي تشبيهي او بر شمرد، تشبيه       توان آن را جزو ويژگي      شود و مي    مي
 .  گيرد  قرار مي16 و15،  12،  11هاي  ويژه در خانه

.  دهـد   ها را در شعر كالسيك و سنّتي نشان مـي            تشبيه غالب  6 و   5 و   2و  1هاي    خانه
ه بـا يكـي از دو       ب، وجه شـ     ها  بيه در بهترين تش   رمانتيك وسمبوليك هاي شاعران     در غزل 

 را 10 و9 ، 7 ،3هـاي   پذيرد و بنابراين خانه ، صورتي خيالي مي  »مشبه به «و  » مشبه«ركن  
 .كند  پر مي

، بالب خندان به ياد مجلس شاه        چو غنچه  
  

  پياله گيرم و از شوق ،جامه پاره كنم  
    350حافظ غ                              

وجه شـبه بـه     .  د است  وجه شبه متعد    و  شود   در اين تشبيه عاشق به غنچه تشبيه مي       
، پياله گرفتن و از شوق جامه پاره كردن   خندان لب بودن.بخشد شخصيت مي»  مشبه به«

توانـد    ي هـر چنـد مـ      ؛مورد انتظار اسـت    ، اما براي عاشق،     همه خيالي است  ،برا ي غنچه  
 .  دهيم  قرار مي7خانه  از اين رو ما تشبيه را در  ،استعاري نيز برداشت شود

 مـا چـه شـرح دهـد        تنگ دلصبا زحال   
  

  بر توست   توهاي غنچه رقو كه چون شكنج  
 حافظ                                    
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 حقيقي  ،غنچهتو بر تو بودن براي      .  هاي غنچه تشبيه شده است      ق به شكنج ورق   عاش
 .  گيرد  قرار مي9 ة خيالي است و تشبيه در خان،وضروري و  براي حال عاشق

 .   خواجه استهاي ديوانِ ها از بهترين تشبيه اين دسته از تشبيه
ـ كه گفتيم چنانـ ا  ام ،گيرد ها به فراواني بهره مي موالنا هر چند از اين دسته از تشبيه      

 .  دهد  را به خود اختصاص مي11هايي است كه خانه  تشبيه،  هاي او ترين تشبيه ويژه
 بحثـي دقيـق را مطـرح        ، ارتباط فعل و يك تركيـب تشـبيهي        ة نحو ةبروك رز، دربار  

ها وجه شبه، فعلي      كه در آن   -هاي مفصل موالنا    اين بحث بر آن دسته از تشبيه      . سازد  مي
 .   كامالً قابل تطبيق استـباشد 

 :توان به سه بخش تقسيم كرد بيه را مي فعل با دو ركن تشةرابط
توانـد مشـبه را بـه         ، مـي  »مشبه بـه  «استعاره بسازد و نه با      » مشبه« اگر فعل تنها با      -1

اين دسته مطـابق  ) Brook, P.260(.درآورد )brief allegory(موجزصورت تمثيلي 
  از جدول گوتلي است؛d وcبا سطر

 : شود ها ديده مي چنانچه در اين بيت
چون زنبورها پران شويم ازگل بـه گـل         امروز  

 
عشق چو ابرگران ريخت بر اين و بـر آن          

 

 شش گوشه آبادان كنيم،خانةجهان تا درعسل 
 )14466مولوي، بيت (                       

 شد طرفـي اللـه زار      ،طرفي زعفران شد  
 ) 11868 همان، بيت(                      

 عاشق و عشق استعاري است و براي زنبـور و           يعني  مشبه، پران شدن و ريختن براي    
 است، از اين رو كاركرد اين دو به صورتي تمثيلي حـال عاشـق و عشـق را                   حقيقي ،ابر

 .  دهد نشان مي
 از جدول   z و yاين دسته مطابق با ستون      .  سازد   استعاره مي  » مشبه به  « فعل تنها با   -2

 .گوتلي است
آيـي   مست و خندان ز خرابـات خـدا مـي           

  
يخند يم بر شرو خير جهان همچو شرر     

 )30437همان، بيت(                        
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 .ي شرر توأم با  شخصيت بخشي استدر بيت باال خنديدن برا
توانـد عـادي شـده     در اين موارد هر چند تشبيه مؤثر است، در بسياري از موارد مـي         

، نمونه اي از ايـن مثـال    »امدخر معشوق چون سرو مي«.  باشد و قدرت نوع اول را ندارد      
 :مثال بروك رز چنين است .  است

 )Brook, P.262 - 263(» ريزد  قلب من خون ميةازكتاب بست«
 .   استعاري است،در اين جا قلب به كتابي تشبيه شده و خون ريزي براي كتاب

 :گيرد  ويژه از اين شيوه بهره ميه هاي تفضيل خود ب موالنا در تشبيه
باغ تا ناموس گلشن بشـكند     در   اندرآ

 
تـري  زان كه از صد باغ وگلشن خوشتر و گلشن         

    )29716مولوي، بيت (                        
 :كند  فعل با هر دو سوي تشبيه، استعاره ايجاد مي-3

 )Brook, P.264(.ثرترين نوع تصويرسازي استؤاين نوع، از نظر بروك رز م
ايـن  . از جدول گوتلي دانست    16 و 15 ، 12،  11هاي    توان مطابق خانه    ته را مي  اين دس 

ها را به دليل فراوانـي كـاربرد ونـدرت بهـره گيـري از آن درشـعر سـاير                      دسته از تشبيه  
 .توان از اختصاصات سبكي او برشمرد شعراي پيش از موالنا مي

ــادب ــاهيم  ربــ ــوار همچــــو كــ ســ
 

 )39400مولـوي، بيـت   (اندر جوالن زكهربايي     
 

.   اسـت  »سوار بـودن بـر بـاد       « وجه شبه  ؛ عاشق در اين مثال به كاه  تشبيه شده است         
از سوي ديگـر سـوار      .   خيالي است و صورتي رمزي دارد      ،سوار بودن بر باد براي عاشق     

ـ  ،، ايـن تشـبيه      از اين رو  .   توأم با  شخصيت بخشي است      ،بودن بر باد براي كاه      11 ة خان
.   دارد خـاص تـي   يژه در شعر او اهم    يوه   ب 11 ةخان.  دهد  تصاص مي جدول را به خود اخ    

 :كنيم  هايي ديگر دقت مي اينك به مثال
سجده كنان رويم سوي بحرهمچو سيل      

 

بر روي بحرزان پس ما كـف زنـان رويـم  
 

 )17939، بيت همان(
  سجده كنان به سـوي بحـر رفـتن         ،كند و وجه شبه     ، خود را به سيل تشبيه مي        عاشق

 اما به دريا رفتن بـراي عاشـق رمـزي           ؛سجده كردن براي عاشق مورد انتظار است      .  است
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سـجده كنـان    قيـد    به سوي بحر رفتن طبيعي است و مورد انتظار امـا             ،براي سيل .  است
 را بـه خـود      11، خانـه      از اين رو باز تشـبيه       .  خيالي است و همراه با  شخصيت بخشي       

، امكان ميـل   دهاي طوالني وگاه متعد شود وجه شبه  ه مي چنان كه ديد  .  دهد  اختصاص مي 
 . كند  فراهم ميچپهاي تشبيه را به سمت پايين و  كردن خانه
 قـدح  م مثـالِ  كـه امـين مـي       بيار مي 

 

كه هر چه در شكمم رفت پاك بسپارم        
 

 )18221، بيت همان(
 او هر چه در . بودن  امين مي: قدح است و وجه شبه   چون عاشق   يدر اين تشبيه تمثيل   

ي حق يا   تواند نشان تجلّ     صورتي رمزي دارد و مي     ،براي عاشق   مي.  بخشد  ، مي   شكم دارد 
، امانت داري براي قدح نيز همراه بـا  شخصـيت بخشـي                اما.  معرفت يا بخشش او باشد    

 .كند  امر هر دو سوي تشبيه را خيال انگيز ميايناست  و
كشاند كه در   به سوي تصاوير رومانتيك ميبهره گيري موالنا از تشخيص، شعر او را       

كـارگيري رمـز در وجـه     از سوي ديگر به.شود  آن احساس انساني به طبيعت بخشيده مي      
 .دهد هاي او را به قلمرو جهان سمبوليك عروج مي شبه، تشبيه
 :بينيم  هاي زير نيز همين ويژگي را مي در بيت

بال و پر بازگشاييم بـه بسـتان چودرخـت       
 

 است از تو با توچه روي بيرون        نزديك تر 
 

 نور و رسـن بـازم   زچون ذره رسن سازم ا  
 

زهــر دو عــالم پهلــوي خــود تهــي كــردم 
 

ــوره  ــو غ ــيريني چ ــوي ش ــو س دوان ش
 

 ريخته چون دانه شويمگر در اين راه فنا  
)17271 ، بيت همان(                        

شو ، خود را تو زخود مي ازان شودچون برف گ
  )23011، بيت همان(                           

    درروزن اين خانه درگردش سودايي
 )27710، بيت همان(                        

 چوهي نشسته به پهلوي الم اللهم
)18106 ، بيت   همان(                      

ــدن      ــي دوي ــي دان ــر نم ــاطن گ ــه ب ب
 )20026، بيـت    همان(                       
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چرا چون حلقه بردرهـا بـراي بانـگ و آوازي           
 

مثـــــال اختـــــران از بهـــــر تـــــابش  
 

  روم بي تويكي حرفيم بـي معنـي         كه به هرجا 
 

 چرا در حلقة مردان دمي محـرم نمـي گـردي          
)26454 ، بيت   همان(                      

 خــوربينيفتــاده عــاجز انــدر پــا   
 )20093، بيــت همــان(                      

نشستمبچوهي دوچشم بگشادم چو شين در عشق      
)15006 ، بيت   همان(                         

ها از نظـر      در انواع تشبيه  » مشبه به «و  » مشبه« وجه شبه با     ةدر اين جا به بررسي رابط     
 .  پردازيم معقول و محسوس بودن مي

 
 :»مشبه به«و » مشبه« وجه شبه با ةرابط

  : محسوسهاي معقول به  تشبيهـ1
، غالباً بـا        امري محسوس  »مشبه به «  و ، امري انتزاعي و معقول است       مواردي كه مشبه  

» مشبه بـه  «در اين موارد    .  خوريم  م بخشي به امر انتزاعي برمي     جسشخصيت بخشي يا  ت    
 .  يابد  تشخيصي يا استعاري ميةكمتر جنب

ـيد   جان ز ذوق تو چـو گربـه لـب خـود مـي               ليس
 

ن ريخت بر ايـن و بـرآن        عشق چو ابر گرا   
 

ن سر انگشت گزيدم همـه شـب       فالمن چو ط   
 )3273 ، بيت   همان(                       

ـ شد طرفي زعفران شد طرفي ال      ه زار ل
 )11868، بيت   همان(                       

 

 وجه شبه ليسيدن لب اسـت  كـه بـه طـور              .شود  در بيت اول جان به گربه تشبيه مي       
يعني گربه مـورد  » مشبه به«اين وجه شبه در رابطه با   .  بخشد  ان  شخصيت مي    به ج  ،قطع

 .  گيرد  قرار مي10 ةتشبيه در اين صورت در خان.  انتظار است
ريزد كـه بـاز وجـه شـبه بـراي          در بيت دوم نيز عشق مانند ابر گران بر اين و آن مي            

 همچنين است   .تسانتظارا مورد   يعني ابر، » مشبه به « وبراي   يتجسم بخش با  عشق همراه   
 :  زير تصويرهاي
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 هاي بوستان   در زمين محبوس بود اشكوفهبود  بسته   ها را هجر سرد چون زمستان راه
 )20415 ، بيت همان(

مد شـ  رعقب من گذشت عشق ومن انـد      بر
 

چه خورد اين دل در آن محفـل كـه همچـون مسـت انـدر گـل                  
 

واگشت ولقمه كرد و مرا خورد چون عقـاب         
)3389 ، بيت   همان(                           

ــي   ــاهموار م ــه ن ــتان چ ــون مس ــه چ ــد از آن ميخان  آي
 )6241، بيت همان(                             

 
  :هاي محسوس به محسوس  تشبيهـ2

 وجه شبه را با مشبه و مشبه        ةرابط.  اند  مشبه ،، عاشق يا معشوق     ها  در غالب اين تشبيه   
 .  ن به گروهاي زير تقسيم نمودتوا به مي
 : »مشبه به«  شخصيت بخشي به ـ1ـ2

مشـبه  «يابد و بـا      اي ضروري يا مورد انتظار مي       رابطه ،در اين دسته وجه شبه با مشبه      
هـا    ايـن دسـته از تشـبيه      . كند  بر قرار مي    از طريق  شخصيت بخشي     خياليرابطه اي   » به

 را در جدول به خود اختصـاص  7و6 و رديف    ها را در غزليات شمس      ترين تشبيه  فراوان
  .:دهد مي
  با جمله درختان زخزان خشـك شـدند        باغ
 

 بگذار كاهلي را چو ستاره شـب روي كـن         
 

 پاكبـــاز  ،بـــر مثـــل شـــمعم مـــن    
 

خندي ز چه باغي تو كه همچون گل تر مي 
)30439همان،                                   (

سماني  كه سوار آييان چه ترسمينز ز
 )30040همان،(                                 

ــدوختم   ــه انــ ــل كــ ــتم آن دخــ ريخــ
 )18522همان، (                              

كـه  ؛دهد     گل تر خنده سر مي      چون  معشوق ،، در بيت نخست     شود  چه ديده مي   چنان
 ، مورد انتظار  ،قوجه شبه خنديدن همراه با  شخصيت بخشي به گل است و براي معشو             
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همچنين است شب روي كـردن بـراي سـتاره و پاكبـازي             .  گيرد   قرار مي  7 ةپس در خان  
 . دهد هاي تفضيل خود را نشان مي اين  شخصيت بخشي به ويژه در تشبيه.  براي شمع

     تا كه سرو از شرم قد خود پنهان كنـد     ت قد 
 

 رويش ديده اي خـوبي از او دزديـده اي           ،اي ماه 
 

 كشد سوسن كه تو سوسـن تـري        ران اند تا زب  
ـان،(                                       )29717همـ

اي شب تو زلفش ديده اي ني ني و ني يك موي او            
 )22532همان، (                                          

 گرفتـه   بـر ها در شعر موالنا ويژه و مخصـوص اسـت ،            آن چه در اين دسته از تشبيه      
در بسـياري   » مشبه به «در حقيقت  شخصيت بخشي به       .  است» مشبه«ن وجه شبه از     شد

دهد و اين بـه غرابـت          را بازتاب مي   مشبهكه حالت   » مشبه به «از موارد ،نه عمل طبيعي      
 بخشـيده   ةها در اكثر مـوارد بـه واسـط          از اين رو تشخيص   . افزايد  تشبيه و زيبايي آن مي    

شـاعر آن   .  شود تا بخشيدن اندام و فعل انسـاني         د مي شدن احساس و عاطفه انساني ايجا     
كندو سپس خـود را در آن         كند به محيط بيروني فرافكني مي       چه را در خود احساس مي     

 :نشيند تصوير به نظاره مي
رست از وقاحت وزحيا وز دور وزنقالن جا        

 
چــــون زمــــين نيســــتيم يغمــــا گــــاه 

 
برو تو دست اندازان به سوي شاه چون باران 

 
 كي چشمي است بشكفته صـقال روح پذرفتـه        ي

 

ـر          رست از برو رست از بيا       ـنگ زي آسـيا ، چـون س
 )376همان، (                                      

 ايمـــن و خـــوش چـــو آســـمان گـــرديم 
 )18473 همان،                                    (

نبيني بحر را تازان در آن بحـر پـر از خـوني             
 )27053همان،  (                                   

 بـراي باغبـاني را       ،چو نرگس خواب او رفته    
 )689همان،                                     (

 رفـتن و  ، دسـت انـدازان   ، ايمـن و خـوش گشـتن        آمـد   از رفـت و    رهـايي   و رستن
،  بـاران و       ، آسـمان    سـيا ه بـه آ   كـ هاي عاشق اسـت        بيشتر ويژگي  ،خوابي براي باغبان   بي

 .شود نرگس منتقل مي
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 :»شبهم« ايجاد رمز يا نشانه در 2ـ2
شود كـه وجـه       ، عاشق يا معشوق به امري محسوس تشبيه مي          ها  در بسياري از تشبيه   

.  اي خيـالي دارد    جنبه» مشبه«، اما براي       است مورد انتظار يا ضروري   » مشبه به «شبه براي   
ايـن  .  دهـد   رخ مـي  » مشـبه « براي امور انتزاعي نيز بـه عنـوان          اين امر با فراواني كمتري    

 . بخشد تصوير صورتي تمثيلي مي به كند و  جدول را پر ميcها رديف تشبيه
ــتم   ــاب رفــ ــي آفتــ ــه پــ ــون مــ چــ

 

گـــــه كاهيـــــدم گهـــــي فـــــزودم 
 )16378 همان،(                             

 كاهيـدن و    ؛ آفتـاب رفـتن اسـت       پـي  ، وجه شبه  ؛ كند  ، خود را به ماه تشبيه مي        عاشق
ي نياز به تـأويلي رمـزي       فزودن براي عاشق مورد انتظار است اما در پي آفتاب رفتن حتّ           

 .  ،  پير يا غير آن باشد ، عشق ، معرفت تواند معشوق دارد كه در آن آفتاب  مي
   دم بر سر دريا به سـفر       رَگاه چو كشتي ب

 

 بـر لنگـر خـود       بنـدد   گاه مرا سنگ كنـد    
ــان، (                                 )5786هم

 

          و  ، بر سر دريا رفـتن       كند ر مي در اين تصوير نيز كه عاشق ،خود را چون كشتي تصو 
 خيـالي  صـورتي     به دليل رمـزي بـودن دريـا ولنگـر،          ،قبر لنگر او بسته شدن براي عاش      

ايـن  .  نتظار اسـت   اما براي كشتي مورد ا      پذيرد و به سادگي مفهوم آن درك نمي شود          مي
 .  دهد  را به خود اختصاص مي10تشبيه خانه 

 :روييم  ه، با همين ساختار روب  زير كه تشبيهي تمثيلي استةدر تشبيه گسترد
مثــال باغبانــانم نهــاده بيــل برگــردن 

 
گـردم    خرما به گـرد خـار مـي   ةبراي خوش 

 )15036همان، (                               
تمـام  . ددگـر    خار مي  به گرد ، به دنبال خرما ،      ، بيل بر گردن نهاده      غبانانعاشق چون با  

 .   رمز داردة جنبعاشق،وجوه اين وجه شبه مركب براي 
 :ها ارائه كرد  هايي فراوان براي اين دسته از تشبيه توان مثال در كلّيات شمس مي

ــبانان      ــو پاسـ ــان چـ ــره زنـ ــب نعـ شـ
 

ــاروانم  ــاج كــ ــب بــ ــون طالــ چــ
)16472همــان، (                          

Archive of SID

www.SID.ir



 مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران/ 56

 و تــو از در در آمــديچــبــا جــام آتشــين 
 

 جويـد   خواهد نه شـب آرام مـي        نه روز بخت مي   
 

رود وسواس و غم چـو دود سـوي بـام مـي       
)9050همان،                                    (

 ميان روز وشب پنهان دلش همچون سحر باشد       
ــان، ه(                              )6194م

 

 كه غالباً با  شخصيت بخشي به مشبه معقـول  ـهاي معقول به محسوس نيز   در تشبيه
 : يابد   رمزي ميةجنب» مشبه« گاهي ـ روييم هروب
ها غلطان شده     هاي عاشقان چون سيل     جان

 
دوانند جانب درياي تـو دريـاي تـو         مي

)23353 همان،(                             
 

 . رمزي دارد ةهاي عاشقان جنب انب دريا دويدن براي جانكه ج
 
 :محسوس » مشبه«  شخصيت بخشي به 3ـ2

هـا كمتـر      اين دسـته از تشـبيه     .  پذيرد  ،  شخصيت مي     محسوس» مشبه «،  در اين دسته  
 خـود جنبـه اي      ،ه محسـوس   مشـب  ،شود و در غالب مـوارد        موالنا واقع مي   ةمورد استفاد 
 .  يابد رمزي مي

اتونـان مصـري اي شـفق تـو         چو خ 
 

چــو ديــدي يوســفم را كــف بريــدي  
 )15868همان، (                           

شـفق  .  بـرد   شفق به خاتونان مصري تشبيه شده است كه با ديدن يوسـف كـف مـي               
به چهار صورت بـه شـفق  شخصـيت          .  برد  ، كف دارد و كف  مي        ، احساس دارد    بيند  مي

ه بـه                 ، حال آن    بخشيده شده است   كه بريدن كف براي خاتونان قابـل انتظـار و بـا توجـ 
 .  گيرد  قرار مي9 ةپس تشبيه در خان.  تلميح داستان ضروري است

 بهار آمد چو طاووسي هزاران رنگ بر پرش     كه من از باغ حسن تو بدين جانب پريدستم
 پـر  در اين تصوير بهار به طاووس تشبيه شده است و وجه شـبه، هـزاران رنـگ بـر           

توانـد  رمـزي از    داشتن است كه همراه با  شخصيت بخشي به بهار است وبهار خود مي       
 .تجلّيات باشد كه از عالم غيب آمده است
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 :غير ممكن بودن وجه شبه 
،   »مشـبه بـه   «يا  » مشبه«وجه شبه براي    در آنها   پردازيم كه     هايي مي   اينك به بيان تشبيه   

 .  غيرممكن است
هــــاني  زمــــاني ازمــــن آبســــتن ج  

 

ــو  ــاني چ ــزايم   نزم ــي ب ــان خلق  جه
 )16057همان، (                            

وجـه  .   وجه شبه است، زاييدن خلق؛ كند عاشق در اين جا خود را به جهان تشبيه مي       
بخشد و در آن صورت براي جهـان محتمـل اسـت كـه                شخصيت مي »  مشبه به «شبه به   

، صـورتي     ايـن تصـوير   .  ، غيـر ممكـن اسـت        ي عاشق اما زاييدن خلق برا   .  خلق را بزايد  
 .  دهد  را به خود اختصاص مي15 ةگيرد و خان سوررآليستي به خود مي

ــر ــوه ،بح ــربتم ،ك ــه ش ــه ام ، كمين ــه لقم  كمين
 

  باز گشا مـرا رهـي       !من چه نهنگم اي خدا    
 )26163همان، (                                  

 خـوردن دريـا و كـوه        ،، وجـه شـبه      ه نهنگ تشبيه شده است    در اين بيت كه عاشق ب     
، غيـر ممكـن        در دنيـاي معمـول     -كه عاشق است  -اين وجه شبه  هم براي مشبه        .  است

 از اين رو در جـدول   .   كه توانايي بلعيدن دريا و كوه را ندارد        »مشبه به «است و هم براي     
 .  قرار داد16توان آن را در خانه   ميما

هاي سوررآليستي  تصوير ، تشبيه به سمت شود  پر مي Z و يا  Dهاي آن جا كه ستون
 تـا  13هـاي   از اين جهت خانـه .  ، هر چند ساختار تشبيهي وجود داشته باشد كند ميل مي 

هايي است كه حداقل يـك سـوي آن در            بيانگر تشبيه  12 و   8 و   4هاي     همراه با خانه   16
 .  مز و يا اسناد مجازي نيستي قابل تعبير از طريق ررابطه با وجه شبه حتّ

 

  :هاي محسوس به معقول  تشبيهـ3
، غالباً بـه   شود ، عاشق و يا معشوق به امري انتزاعي تشبيه مي ها كه اكثراً  در اين تشبيه  
ت بخشيده ميامر انتزاعي تجسشود م و يا  شخصي  . 

طبيبان فصـيحيم كـه قـاروره نگيـريم         
 

ديمكــه مــا درتــن رنجــور چــو انديشــه دويــ
 )15549همان،                                     (
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شوند و وجه شبه دويدن در تن          طبيبان يا عاشقان به انديشه تشبيه مي       دومدر مصراع   
 .بخشد شخصيت مي»  مشبه به«رنجور است كه وجه شبه به 

 
  :صنعت استخدام

و در علـم    استخدام در لغت به معني به خدمت خواستن و به خدمت گرفتن اسـت               
 آن است كه لفظـي را در بيـت بياورنـد    ،بديع يكي از صنايع بسيار مهم و مطابق تعريف     

هاي متن با يـك معنـي         كه داراي دو معني يا بيشتر باشد و با هر يك از كلمات يا جمله              
اما آن چه مورد نظـر      .  هاي متعددي در علم بديع دارد       اين صنعت مثال  .  مجزا ارتباط يابد  

 ماست اهمـ            ي يكـي از   .  ويـژه تشـبيه اسـت     ه  ت بسيار زياد اين صنعت در علـم بيـان و ب
 : ها براي صنعت استخدام اين بيت معروف سعدي است  معروف ترين مثال

بــازآ كــه در فــراق تــو چشــم اميــدوار 
 

      ون گوش روزه دار براهللا اكبر استچ 
كند، از نظر منتظـر        به گوش روزه دار تشبيه مي      سعدي چشم اميدوار را   ،در اين بيت    

اما اهللا اكبر با معني تنگة اهللا اكبر يا دروازة قرآن شيراز بـا چشـم اميـدوار                  . اهللا اكبر بودن  
،  بـا گـوش    يابد و با معني ديگرش كه اهللا اكبر اذان است و نشانة زمان افطـار      ارتباط مي 
 . روزه دار

، شاعر با آوردن يك كلمه با         در تشبيه . دهد  شان مي ط شاعر را ن    اوج تسلّ  ،اين صنعت 
ت او را شود و لـذّ      سبب خلق حالتي خالف انتظار در شنونده مي        ،دو معني در وجه شبه    

به دليل ايهام   » مشبه به «و  » مشبه«، با     سازد؛ چرا كه كشف ارتباط وجه شبه        دو چندان مي  
 . افتد موجود در كلمه به تأخير مي

اما بهره  . سبكي موالنا استفاده از صنعت استخدام در تشبيه است        هاي    يكي از ويژگي  
از ايـن رو    . گيري او از صنعت استخدام غالباً به نحوي متمـايز از سـاير شـاعران اسـت                

 ساير شعرا تقسـيم بنـديي    باهاي اين صنعت در شعر او     ناچاريم براي نشان دادن تفاوت    
 .  در زمينه اين صنعت صورت دهيم
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  :  حقيقي است،معني واژة استخداميدو ـ 1     
 .  در اين موارد هر دو معني ايهامي كلمه، حقيقي است     

 ...چو شكوفه كرد بستان ز ره دهن چو مستان                                 
 )30306همان، (

 شكوفه ؛كنند  بستان يا درختان به مستاني تشبيه شده اند كه شكوفه ميمصراعدر اين 
 . هاي سپيد درخت و براي مستان به معني برگرداندن غذا است  بستان به معناي گلبراي

كند، امـا تصـاوير       موالنا در اين نوع صنعت استخدام هرچند تصاويري زيبا خلق مي          
 تصاويري استثنايي و    ، اين حال  با.توان يافت     مشابه آن را در ديوان شاعران ديگر نيز مي        

 : شود  ده ميويژه در همين ساختار نيز دي
گاه براند به نيم همچو كبوتر ز وطن        

 
 گاه به صد البه مرا خواند تا محضر خـود          

 )5785همان، (                            
 . يابد  به ترتيب با عاشق و كبوتر تناسب ميگياه همچنين به معني »نه«كه ني به معني 

 : همچنين است بيتهاي زير
وار بود   بحر دايه  چو بايدت كه تو را    

ـيل           سجده كنان رويم سوي بحـر همچـو س
 

سايه سـاز ماسـت نـور سـايه سـوز           
 

مثــال دانــه در رو يتــيم بــاش يتــيم     
)18296 همان،                             (

برروي بحرزان پس ما كف زنـان رويـم        
ــان،                            ( )17939هم

ــوي  ــه ميــزان ت م زان كــه همچــون مــه ب
 )17538همان،                            (

و » مشـبه «، كف زنان و ميزان در معاني استخدامي خود بـا               شدن ها يتيم   در اين بيت  
يتيم به معناي نداشتن پدر و مادر با عاشق و به معني نفيس و              . يابند  ارتباط مي » مشبه به «

يابد ر ارتباط مييگانه و گرانبها با د . 
 . عني شادي كنان با عاشق و به معني كف كردن با سيل متناسب استكف زنان به م

 . ميزان به معني يكي از بروج فلكي با ماه و به معني ترازو با عاشق تناسب دارد
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 : استفاده از ايهام آوايي كلمات1ـ1
گيرد و تصاويري   ميبهرهاو گاهي از ايهام آوايي كلمات در ساختن صنعت استخدام      

  : شود اين صنعت در صداي فاخته فراوان تكرار مي. كند ق ميبسيار بديع خل
چــــون فاختـــــه مــــا پـــــران   

 

ــو   ــان كوكــــــ ــاد كنــــــ فريــــــ
 )23018همان،                          (

دهد و كوكو نه تنها صوتي است براي فاخته كـه             كه عاشق چون فاخته كوكو سر مي      
 . يابد به معني كجاست با عاشق تناسب مي

 :يكي مجازي است ،واژة استخدامي دو معني ـ از2
وجه شبه با معني حقيقي با يكي از اركان و با معني كنايي با ركن ديگر تناسب         ـ 1ـ2
 : يابد  مي

ــن   ــو م ــه پهل همچــو كشــتي روم ب
 

 نه از حالوت صحراي  بي حد لب توست        
 

 بر مثل زاهدان جملـه چمـن خشـك بـود          
 

كيـي آرد   تراگر تتار غمت خشـم و       
 

ـيرم انـدر گلـو نگيـرم    در لطـف همچـو     ش
 

ـبم             ـبش خشـك ل ـرآتش ز ت  من كه چون ديگ پ
 

ــويي   ــزار پهلـــــ ــن هـــــ اي دل مـــــ
)33643 همان،(                                   

ــواهم  ــون در اف ــاده كن كــه چــون كليچــه فت
ــان،(                                  ) 18105 هم

مســتك و سرمســت شــد از لــب خمــار تــو 
ــان، (                                   )23761هم

بــه عشــق وصــبر كمربســته همچوخرگــاهم
) 18109 همان،(                                  

 تــا در غلــط نيفتــي گــر شــور چــون پنيــرم 
 )17767همان،  (                                   

گوش آنـم كـه از آن چـرب زبـان ترسـاني            
 )30583، بيت همان(                             
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ها   ، خشك لبي  همه براي مشبه        ، كمر بستگي    ، خشك بودن    ، در افواه افتادن     به پهلو رفتن  
شـود چنـان      مي  كم و بيش در شعر شاعران پيشين ديده        ،اين صنعت . كنايي دارد  يصورت

 1»دهانش به تنگي دل مستمند«:  فردوسي مصراعچه در اين 
ي به دل مستمند تشبيه شده و تنگي براي دل مفهومي كنـايي             كه دهان رودابه از نظر تنگ     

 . يابد نظير مي عي بي تنو، در غزليات شمسشداما چنان كه ديده . دارد
 خـود بـا سـوي      اسـتعاري وجه شبه با معني حقيقي خود با يك سو و با معني             ـ  2-2

 . كند ديگر تشبيه رابطه برقرار مي
بگفتم خمش كن چو تـو مسـت عشـقي         

 
ستن گيرد او خود را ربايد آب جو او را         چو ش 

 
ــدر كــف جوالهــه   ماننــد مكــوك كــژ ان

 

مثـــال صـــراحي پـــر از خـــون نـــابي 
)33268همان،  (                              

ـاغ خـرم بـي سـو             چوسيبش مي  ـان بـه  ب برد غلط
ـان،                                         ( )22874همـ

گـر رفتـي     بريـدي تـو در تـار د        صد تار 
 )27463همان،                            (

 به مكوك يارشود عاشق به صراحي و سيب در بيت اول  و دوم و       چنان كه ديده مي   
، باغ و تـار اسـت          خون  تصاوير ها كه شامل    وجه شبه . كژ در بيت سوم تشبيه شده است      
ـ » مشـبه «و در معناي مجازي خود بـراي        » مشبه به «همه در معناي حقيقي خود براي        ه ب

هـا   ايـن تشـبيه  . ها را نيز نوعي صنعت استخدام ناميد        توان اين نوع تشبيه     مي. رود  كار مي 
ها اكثر قريب بـه       اين وجه شبه  . از جدول گوتلي قرار گيرد     y وستون   cتواند در سطر      مي

 .دهد هاي او را تشكيل مي اتفاق تشبيه
 .،هر دو مجازي است دو معني واژة استخدامياز

                                                 
 هان ماندآخر دلِ من بدان د  اگر چه دلتنگمدلتنگ نيم : نمونه از موالنا.  1

 )7162همان، بيت (                                                           
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درروزن اين خانه درگردش سودايي        نور و رسن بازمزچون ذره رسن سازم ا
 )27710، بيت همان(

ها  اين تشبيه.رسن بازي و رسن سازي براي عاشق و ذره ،هر دو معنايي مجازي دارد             
ايـن نـوع بكـارگيري صـنعت اسـتخدام از           . كنند  پر مي » گوتلي«هاي     را از خانه   11خانه

 .يابد ختصاصات سبكي موالناست و كمتر در شعر شاعران ديگر مجال بروز ميا
 

 :شكل پيچيدة آن استخدام و
تواند هم به معناي حقيقي و هم         هايي برمي خوريم كه وجه شبه مي         به تشبيه  انتهادر  

ه و بررسـي اسـت و                اين تشبيه  .به معناي مجازي تعبير شود     ها در شعر موالنا قابل توجـ
ـ              بيشتر به  ت تعبيـر    دليل استفاده فراوان او از رمز و تشخيص، تنها درمتن شعري او قابلي

 .يابد مي
ميوه تمام گشته و بيرون شده ز خويش        

 

ــوروار ــ  منص ــه س ــوش ب ــيرِخ رود دار م
 )9033همان،                               (

هوم درخت و    مف ،با ميوه .  هم به معني درخت است و هم چوبة دار         ،دار در اين بيت   
در شعر موالنا هرگز نمي توان به طور قطـع          . دهد   چوبه دار را نشان مي      معنيِ ،با منصور 

بيند نيز بر چوبة دار  ر كرد كه ميوه اي كه او ميتوان تصو مي. ا ساختاين ارتباط را مجزّ   
 : شود  رفته است ؛ چنان كه در بيت زير ديده مي

ــ ــه را علّ  كنــد ت ميــوه مــيآن كــه ضــمير دان
 

ــي  ــردار م ــر س ــد راز دل درخــت را ب كش
 )5928همان، (                                   

دهد و    ، وجه شبه استخدامي، هر دو عرصة حقيقي و مجازي را نشان مي              در اين نوع  
شـود و    ادبي و استعاري خود قابل درك و دريافت مـي          كلمه با هر دو معنيِ     ،در حقيقت 

 . بخشد  برجستگي خاصي به تصوير سازي او مي،ين حال پيچيدگي و در ع،اين امر
ــربريده   ــاي ســـــ ــدة نـــــ ماننـــــ

 

بــــي بــــرگ شــــديم و بــــا نــــواييم
 )16342  همان،                             (
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هر دو  .  وجه شبه بي برگي و با نوايي است        ؛عاشق به ناي سربريده تشبيه شده است      
برگـي بـه     بـي .  در ارتباط است  » به به مش«و  » مشبه«وجه شبه به نحوي استخدام گونه با        

 بانوايي بـه    ، از سويي ديگر   ،معني بي توشه بودن و همچنين به معني برگ نداشتن است          
شود   چنان كه ديده مي   . معني با روزي و توشه بودن، همچنين به معني صدا داشتن است           

دو  و هـر  اما در جهـان شـعري ا      . تواند به عاشق نسبت داده شود       هردو معني بانوايي، مي   
نايي كه سـربريده اسـت،   . تواند نسبت داده شود معني بي برگي و با نوايي به ناي نيز مي  

 ما به ناي،  شخصيت      ، اين حال  با.  در عين فقر و بي ساماني با رونق و ساز و برگ است            
 .  يمده  صفات انساني مياوبخشيده و به 

 
 :نتيجه

با روشي نو پرداخته    » مشبه به «و  » شبهم«در اين مقاله به چگونگي رابطة وجه شبه با          
خيالي بودن وجـه شـبه بـا هـر دو سـوي             .هاي موالنا غالباً خيالي است      تشبيه.شده است 

هايي كه با مشبه، تفسـيري       همچنين او از وجه شبه     .تصوير از اختصاصات سبكي اوست    
ياري از  در بسـ  ـ   بر خـالف انتظارـ     ـ وجه شبه   .  گيرد  پذيرد به فراواني بهره مي      مي رمزي

اي متفـاوت    استفادة او از صنعت استخدام بـه گونـه         نحوة .شود  موارد از مشبه گرفته مي    
 .  چرا كه او به معاني مجازي كلمات بيشتر نظر دارد .است
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