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∗∗∗∗دكتر مريم خليلي جهانتيغ

 زبان وادبيات فارسي دانشيار گروه

سيستان و بلوچستاندانشگاه

∗∗∗∗∗∗∗∗هاشمآلي منصورسمانه

دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

سيستان و بلوچستاندانشگاه

يمولتانخانديسعوانيددرآنكاربردبسامدوهيتشب

چكيده 
ـ ددرآنانـواع ي  بندطبقهوهيتشبي  بررسهبحاضريمقاله ي مولتـان خـان ديسـع واني

ـ يي بـا يزبهمنوطاثرهري  هنروي  ادبارزشاندنينما.پردازدي  م هيتـشب اسـت؛ آني شناس

ـ وتحلي بررسشود؛ي ممحسوبانيبعلمي واساسمهماركانازنكهيابرعالوه آنانـواع لي

ـ نشـاعر خاصوزبانسبكانگريبتوانديممحتواوساختارنظراز ـ ااز.باشـد زي ي روني

بهمندانعالقهي  برايي  راهگشاتواندي  مهيتشبكاربردمنظراز،يمولتانخاندياثرسعي  بررس

.باشدشانياي شعري هايي بايوزشعربهترفهمجهتي ادبآثار

ـ ددرهاتيتشبوكاملقيدقليتحلازكهياطالعاتازاستفادهبامقالهنيادر ديسـع واني

شيگـرا تـا شـد خواهدمشخصشاعرشعردرهيتشبكاربردبسامدد،يآي  مدستبهخان

ـ يجهينت. گرددآشكاراوسخني  ادبيوجههدرآننقشوي  هنرديتمهنيابهشاعر ي كل

∗Email: khalili@Lihu.usb.ac.ir

∗∗Email: mansuri@hamoon.usb.ac.ir

1/2/90:    تاريخ پذيرش9/7/90: تاريخ دريافت

فصلنامة مطالعات شبه قاره

 دانشگاه سيستان و بلوچستان                      

1391بهار، دهم، شماره  سال چهارم

)27-48صص (
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ي خراسانسبكي  هاي  ژگيوازكهاستعاطفهشينمادرهيتشببهشاعركرديروقيتحقنيا

.باشدي م

.هيتشبوان،يد،يمولتانخانديسع:هاد واژهكلي

مقدمه

يدرسدهپاكستانزباني فارس ي   برجستهبانيوادشاعرانازي  مولتاني  شيقرديسعمحمد

ي خيتـار ي  شـهرها ازي  يك-مولتاندرم،1613/ه1022درخانديسع".استي  هجرازدهمي

اونـام .آمدايدنبه-قارهشبهي  وعرفاني  وفرهنگي  وادبي  علمبزرگومركزپاكستانپنجاب

خـود ش،يهـا نوشتهدر. يافتاشتهار"يشيقرخانديسع"نامبهبعدها.استديسعمحمد

رااسعدمنقوطريغصورتبهواستديسعاوتخلصبرد؛ي  مكاربهرانامنيهمزيني  و

خطــابخــان.اوســتيخــانوادگنــسبي شيــقر.اســتآوردهتخلــصعنــوانبــهزيــن

)69-68:1378،يلتانمو.("اوست

اودربـاره ي  فارسادبدانشنامهدر.ستيندستدري  خبراكانشينوديسعومادرپدراز

.آوردي  روي  شـاعر بهآنازپس. ديرسانانيپابهزادگاهشدرراالتشيتحص"استآمده

شاهي  سواز.يافتراه)ق1067-1037 (جهانشاهدرباردوبهيكوچالهوربهق1051درسال

وسـتان يسبلوچستان،قندهار،بستبهسپسوكانگرهي  نواحبهدشمناني  سركوبي  رابجهان

عهـده )ق1118-1068 (بيزاورنگراآني  فرماندهكهيانيلشكرباآنازپس.شدفرستاده

مـراد شـاهزاده ارشـاد ي  بـرا راديسعجهانشاه.پرداختازبكشاهانبامبارزهبهبوددار

حسابرسيود،يكوچكابلبهدكنازمرادكهيهنگام.رستادفگجراتبهخودچهارمفرزند

مولتاندربيزاورنگدرباربهيي  هاتحفهباراديمراد،سعشاهزاده. شدكابلسينوعيووقا

لقبي  وبهمرادق1061در.فرستادبنگالهوآبادواكبرپنتادرشجاعدربارشاهوآباداكبرو

ازپس.كردي  ونيگزي  جاراي  نقي  علنامبهخودانيوافرمانرازي  يكجهانشاه.دادخان

بـه ي  چنـد .ديگذراني  چشتنيالدنيمعخدمتدرراي  روزوچندرفترياجمبهديسعآن
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29شبه قاره مطالعات ةفصلنام

راه)ق1118-1068 (بيزاورنگدرباربهسپس.رفتآباداكبردر)ق1069(داراشكوهدربار

)1399:1381انوشه،("يافت

اورنـگ "كهسدينوي  منيچنخانديسعي  زندگيامهادمورددرزيننيحسريبشمحمد

درامـا )177:1972،محمد بـشير حـسين شـفيع       (".بودنمودهنيمعمولتانحاكمرااوبيز

تـرك ازبعـد "كـه اسـت آمدهنيچنمولتانبهاودوبارهبازگشتمورددروانيد ي   مقدمه

ميتـصم وكـرد تركراگجراتآباداحمدم1656/ه1066سالدرديسعبخش،مرادي  نوكر

معبـود عبادتبهوبردسربهانزواگوشهدرعمر ي   هيبقده،يرسمألوفوطنبهكه،گرفت

)114:1378،يمولتان.( ".پردازدي قيحق

تـسلط ازي  ولستيندستدري  اطالعاتزيني  والتيتحصي  وچگونگاستادان ي   درباره

ـ جهينتنيابهديبااست،آشكارآثارشازكهوفضلعلمي  هاونشانهشعرفنبري  و ديرس

كـه گونـه ان. استداشتهمهارتزمانآندرجيراعلومودربودهلكردهيتحصيمرداوكه

ـ خوبروبـا اختالطبهشتريبي جواني  ابتدادراواستآمدهاووانيدمقدمهدر ولهـو واني

ـ بغفلتخوابازنديبي  مخوابدرراي  مولتاني  ايزكرنكهياازبعداماپرداختهيملعب داري

. آوردي مي روي وعرفاني ديوتوحمعناداراشعاروبه

چهـار مـدت "خانديسع: استآمدهنيچنانجمنشمعدرزيني  ووفاتخيتاردرباب

ـ پـدر مـرگ ازداشته،پسمحبت)اليخمرآتصاحب(يلودخاني  علريشپدرباسال ريش

ي هنگامدره1087رمضاناواخرشنبهپنجدرتابودمرگخواهانهمواره)ه1084(خاني  عل

)329:1386،خان حسنقيصد(".كردبود،رحلترفتهمولتانبهپادشاهحكمبهكه

قيتحقينهيشيپ

وبهـار شهيهمم،يابراهصحفب،يالغرامخزنعشق،نشترهمچونهاتذكرهازيبرخدر

ـ ا،يمولتـان خـان ديسـع يدربارهيفارسادبدانشنامهنيهمچن ـ رشـاع ني ي گـو يپارس

يي هـا گوشهباراماواستتياهمحائزخودي  جادركهاستشدهذكري  مطالبي  پاكستان
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غـالم  «توسـط شاعروانيدازكهي  حيتصحدرنيهمچن. سازدي  مآشناي  وآثارواحوالاز

.استشدهذكري  سخناناختصاربهزيناوشعربابدرگرفته؛صورت»ينظامنيالدنيمع

كـه بودهي  نظامنيالدنيمعي  فارساتيادبوزباني  دكتريدورهينامهانيپاحيتصحنيا

ـ .اسـت يافتـه انجـام اصغرآفتابپروفسوريي  راهنمابهالهورپنجابدانشگاهدر بـه ي  ول

ـ ددرهيتـشب ي  يعنمقالهنيانظرموردموضوعينهيزمدري  اختصاصصورت ديسـع واني

.  استنگرفتهصورتيمستقلقيتحقتاكنونيمولتان

خانديسعاشعار

سـنت اهلمذهببراو.استوعارفاننيدبزرگانمدحدرديسعاشعاريعمدهبخش

ازاستآشكاروانشيدي  جاي  ازجازينامامدوازدهوتيباهلبهاماارادتاستوجماعت

ـ  «يدهيودرقـص كـرده وصفراعشراثناائمه»ديالعقاخالصة «يدهيقصدرجمله فاتص

ـ اماممدحبهي  و» يالهدقيطر«يدهيوقصگفتهمدحراي  علحضرت»العشق كـاظم ي  موس

ـ وموفقكردهيي  آزماطبعسخنانواعي  تمامدراو.دارداختصاص ـ گچـشم تي كـسب ي  ري

ي انيشااستقبالازعواموخواصشيپشيخويي  گوههيبدوي  جوابحاضرباواستنموده

اسـت رفتـه اشارهي  ويي  گوههيبدهنربهبيالغرامخزندركهچناناست؛بودهبرخوردار

ـ تهندرفرمودافتاديوبرنظرسلطانچون-رفتشاهزادهشيپفطرديعروزدر" ـ عتي دي

امگفتهعالمصاحببلهكه:ديرسانعرضهب-بودنگفتهي  زيچخيشآنكه؟وحالياگفتهيزيچ

ـ جدرديسـف ي  كاغذراخيشبخوان:شدوگفتمتوجهسلطان- چـون -آوردبـر بـوده بي

ـ ماشـراب بـه سـلطان خاطركهدانست ـ تمههمـان دراسـت لي شـروع غـزل هـه يبددي

ـ شـعر مـسلم استادانيسخنورقهيطرازي  و)696:1386خان،حسنقيصد(".نمود ي فارس

كـه ي  شـاعر نيبزرگتـر .گراستتعادلي  ريپذريتأثنيادرامااست؛رفتهيپذي  فراوانريتأث

ـ غزلي  جـا ي  جـا دربخصوصكهاستحافظرفتهيپذفراوانريتأثآنازدراشعارش اتشي

دادهجلوهتازهي  نوعبهراگرفتهوامنيامامضاماستانينمابزرگشاعرانازي  ريپذريتأث

ي وتواني  مي  شعرنوعنيادرواستمسلمزيندهيقصقالبدراوي  سخنورقدرت. است

ـ ي  وديقصااكثربيتشابدر.آوردابحسبهآنوامثالريظه،يانورمقلّدرا ـ ماتـوان ي  م هي www.SID.ir
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ودركنـد يمدوچنـدان رااواشـعار لطافـت كهكردمشاهدهراي  وعشقي  بزمشعرازيي  ها

. استبودهموفقزيني عيطبمناظرفيتوص

ـ نمادادهنـت يزاوراوانيدسرتاسركه...توكل،استغناوهمجوني  عرفانيي  هاشهياند انگري

ن،يالـد شهابچوني  عارفانمدحازعرفانبهشيگراالبتهاستشاعري  وعرفانخاصديد

يسـده درنكـه يابـاوجود .  اسـت مشهودوضوحبهي  النيج،وعبدالقادريمولتاني  ايزكر

ـ يوازاوشـعر امـا بودهي  هندسبكدورهنيامسلطسبكوستهيزي  مازدهمي ي هـا ي  ژگ

ـ سبكبهوي  شعرفارسينهيريدي  هاسنتطبق؛اواستي  خالي  هندسبكي  افراط ي عراق

بـود اسـتوار ونيمتحالنيعودروروانسادهانيبطرزي  داراوسرودي  مشعري  وخراسان

ي خراسانسبكبهاوشعري  نسبي  كينزدازي  حاكاو،اشعاري  هيتشبانيب ي   وهيشكثرتاما

ـ رااوشـعر رفتـه همي  روي  وليافتهاهراوشعربهزيني  اشهيكلنيمضاميگاه. است ي م

وديقـصا بـر عـالوه . اشتدمحسوبقارهشبهدري  شعرفارسيهانمونهنيبهترازتوان

بنـد، عيوترجبيتركد،يقصاتواني  ماستموجوداواتيكلدركهي  گريدآثارازاتيغزل

بردنامراوخطابجوابورسالههيشوقه يرسالنامه،ي ساقات،يرباع

هيتشب

ـ سندهينوياشاعري  ياربهكههستندي  ولوازمابزارها،يادبعيصناتمام بـه تـا نـد يآي  م

ـ او.شـود ليتبـد متفـاوت وي  عاطفزبانيكبهي  وعادروزمرهزبانآنكمك نـد يفراني

بزرگـان نياواقعدراست؛شدهادببزرگاني  شعروكمالي  ماندگارسببكهاستي  هنر

ي بـررو خلّاقانـه ي  كوششباشيخورافاطي  ايدنبهنسبتراشيخوي  وعالقيعمعواطف

بـه ي  انيشـا كمككهي  وابزارلوازمنيبزرگترازي  يك.انددهيركشيتصوبهآنلوازموزبان

كـه اسـت؛ هيتشبدارد،شاعري شعروكمالي گذارريتأثشاعروكالمي  زيانگاليوخيي  بايز

اسـتوار هيبرتـشب عياصنشتريبهيوپاركنشدكهيادآورنيچنتوانيمهيتشبتياهممورددر

ـ نراي  عيبدعيصناازي  برخوهيوكنااستعارهچوني  عيصنااساسكهچناناست؛ هيتـشب زي

. دهدي مليتشك
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

يمولتانخانديسعوانيددرآنكاربردبسامدوهيتشب 32

هيتـشب ".استهيتشبازيي  همافيتعردادارائهصنعتنياازتواني  مكهي  فيتعرنيبهتر

جستجوي  منطقليمثتوي  اصولاسيقازراهيتشبشهير.استي  ملتوقومهري  عيطباموراز

ـ متوسلهيتشببهناچاركند؛مجسمراخودمقصودخواهدي  مانسانكرد،ديبا وشـود ي  م

هـر .كندمانندبدانراناقصامرورديبگنظردرراتركاملفرديككهاستنياي  عيطبامر

هـر هيقضعكسواستتركينزدسادهي  عيطباموربهوتري  عيطبباشدتركهنههيتشبقدر

بـه راهاتيتشبخيتارتواني  منجايااز.استتركهنهوتري  ميقدباشدترسادههيتشبقدر

طيمحوقومهررسوموآدابوتيقوموتيماهتواني  مهيتشبي  رواز.كردنيمعبيتقر

ـ ناحهـر موجودامورومحصوالتويمحلّي  ايجغرافوي  زندگان ـ نوهي صـدور خيتـار زي

شـاعر كيشـعر هاتيتـشب ي  بررسبا) 138:1373،ييهما(".كردمعلومي  خوببهراهاتيتشب

ي هـا ي  بنـد ميتقسي  بالغكتبدر. كرددركاوراواثرشدآشناي  وتفكرباشتريبتواني  م

ـ ايجملـه از. گرفتهصورتاركانثيحازهيتشببابدري  گوناگون هـا ي  بنـد ميتقـس ني

گـسترده وفـشرده هيتشبدسته،دوبهراهيشبتكه،استكتاب سيب باغ جان   ي  بندميتقس

)103: 1380غ،يجهانتي ليخل (استكردهميتقس

»مـشبه «ي يعنهيتشبطرفدوفقطآندر"كهاستي  هيتشبفشرده،هيتشب:فشردههيتشب

شيگـرا سـاخت جهـت ازهاتيتـشب نوعنياكهرسديمنظربه.داردوجود»بهمشبه « و

جهتبهفشردههيتشب) 103:همان(".استشتريبهاآني  هماننياودارنداستعارهبهي  شتريب

ـ بريتـأث وبالغتاز» هيتشبادات« و» شبهوجه «حذفوساختاري  فشردگوي  كوتاه ي شتري

ـ ااز"اسـت، برخوردارگستردههيتشببهنسبت ـ ابـه روني ـ بلهيتـشب سـاختار ني گفتـه غي

نيطـرف يرابطـه بهيافتندستي  برارامخاطبشوشنوندهذهنهموارهكهچراشود؛ي  م

ـ واكوششوجستجوبهدوآنشبهوجهياهيتشب ـ تخقـدرت وداردي  م ـ ادررااوليي ني

ـ مـرز وهيتـشب نيه،موجزتريتشبنوعنيا)83:1373،يصادقريم(".دينماي  مفعالجهت نيب

.شـود ي  مليتبدتعارهاسبهشود،حذفآنازيركناگركهاستهاتيتشبگريدواستعاره

وجـه  «و»ادات «حـدف .اسـت هيتـشب نـوع نيبـاتر يزگـر، يدهاتيتـشب انيمازغيبلهيتشب

ـ وكـشف ي  بـرا راخواننـده ودهدي  مهيتشبنيابهي  اگونهمعماحالت»شبه بـه دنيرس
www.SID.ir
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33شبه قاره مطالعات ةفصلنام

ارمغـان بـه اوي  بـرا راي  مـضاعف لـذّت احساستينهادروداردي  موادرنگبهمقصود،

.وردآي م

بـه فـشرده هيكه،تـشب ميشوي  منائلجهينتنياگسترده،بههيتشببافشردههيتشبسهيمقابا

ـ فايارانقشيكدوهرآن »بهمشبه« و» مشبه«،ينحوساختاري  كوتاهعلت بـه كننـد؛ ي  م

دركـه ي  حـال در.گرددي  مي  كي ي هيتشباضافه،درهيتشبنيطرفي  نحو،نقشگريدعبارت

.دارندعهدهبهي اجداگانهي نحونقش »بهمشبه «و» مشبه« ازيكرهگسترده،هيتشب

ابيكامي رزايمالتفاتمينسازارمبرباغصدخندهي زدطبعميغنچه-1

)258:1378،يمولتان(

يي شـكوفا مـستعد حـال نيودرعي  نشكفتگي  براينمادصورتبهي  ادبآثاردر»غنچه«

ـ نشيخـو ممدوحخدماتانيببهشاعرهيتشبنيابا.استمطرح ـ زي طبـع كـه پـردازد ي  م

.استاوراشكوفاكردهيغنچههمچون

دينيببي ـانثــــمطلعازظهورراسخنديض،خورشيفنيچندبه-2

)285:همان(

ـ «بهبودنوروشني  ريگعالمجهتازراشيخوكالمشاعر ودركـرده هيتـشب »ديخورش

شـاعرآوردن كهاستمطلعازطلوعشودوآني  ميادآورراي  گريدشبهوجهيي  بايزبهادامه

.كندي مميترسنيچنراگريدمطلع

ديرسدزدنباليعشبكهزانيشدگرمشيربلندازبيشبگبهرصومكلش-3

)287:همان(
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لـشكر «ياضـاف هيباتـشب واسـت شدهدهيكشريتصوبهييبايزبهديعآمدنتيبنيادر

ـ وگري  نـاتوان وديعشبتكسواربرابردري  دارروزهي  روزهاي  انبوهانيببه»صوم ـ ازي ني

.پردازدي مسواركهيباازمقابلهانبوهلشكر

شتريبهاآنساختار"كههستندييهاهيتشبتمامگسترده،هيتشبازمنظور:گستردههيتشب

فـشرده، هيتشبساختزاشيبساختنيادرهيتشباركانواستيافتهگسترشصورتبه

و»اداتذكـر «چه؛اگر)109:1380غ،يجهانتي  ليخل(".نداردراآنتيمحدودوشوديمذكر

ـ تأكوكـردن برجستهي  براشاعرگاهاماكاهدي  مهيتشبريتأثوارزشاز»شبهوجه« بـر دي

ذكـر راهيتشباركاني  تمامشاعركهي  ه،هنگاميتشبنوعنيادر.كندي    مراكارنياموضوع

نوعنيالذتعتاًيطبپسماند؛ي  نمي  باقخوانندهاليخوذهنمشاركتي  برايي  كند،جاي  م

مـشاركت ريتصوافتيدردرراشيخواليخوذهنخوانندهكهيهيتشبباسهيمقادرهيتشب

را»شـبه وجـه «و»هيتشبادات «هيتشبانيبدرشاعرانل،اكثريدلنيهمبهاست؛كمتردهديم

.استگستردههاتيتشبازباالتردرآثارشاعرانغيبلهيتشببسامدوكنندي محذف

هيتشباداتعدمياوجودجهتازهيتشبانواع

حيصريامرسلهيتشب

ـ ادر.نـد يگوحيصريامرسلهيتشبراآنشود،ذكرهيتشباداته،يتشبدراگر نـوع ني

» بـه مـشبه « يسـو بـه ،»همـشب  «ازعبوري  براشنهاديپي  نوعهيتشباداتنقش"هيتشب

)13:1377هاوكس،.(".است

چونن،يعووارسان،همچون،گون،چو، «چونياداتازاستفادهي  مولتانديسعاشعاردر

:رودي ماشارهآنازيي هانمونهبهكهميدارسراغ»...و

ربابهاتارچواستشدهماي هارگمياونالهاديفربهتورهدركهبساز-1

)244:1378،يمولتان( www.SID.ir
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خوشندسرنجاياشهيشموجزگلگون،يميب-2

ستينخماريخانهفانيحريااستعشقبزم

)262:همان(

رزدبـلـــبرسمني رواللهآنازمنبردرـسنفهـــرسانغنچهدل-3

)279:همان(

مـورد در"قـدما . شودي  مدهيناممؤكدهيتشبشود،حذف» هيتشبادات« اگر:مؤكدهيتشب

ـ اازكـدام كهاندنپرداختهجستجوبهقيدقوي  علمطوربهاداتذكرياحذف نـوع دوني

ادات«حـذف ...استتررومندينيككدامريتأثوي  رواننظرازودرادي  شتريبي  هنريجنبه

ـ نوكردنريتأثپريبرااستي  عاملكند،ي  مكينزداستعارهبهراهيتشباندكاندككه روي

ـ اسـت مختلـف زيچدوبه»دنيبخشتينيع«هيتشبازغرضرايز.هيتشببهدنيبخش بهتـر اي

تينيعشود،حذفاداتچونودارند»تيريغ «كهيزيچدوبهاستدنيبخشتينيعميبگوئ

)56:1366،يكدكني عيشف(" .شودي ماندهينماي ترقيدقوترمحسوسصورتبه

صالي مستبهشكست،دادهعالمبهبهتودستبهگرفتهمست،دشنهزيرخونتوچشم-1

)245:1378،يمولتان( 

شـده باعـث وكـرده هيتـشب زيرخونمستبهاداتآوردنبدونراچشمتيبنيادر

موشكافيخوانندهيكذهنفقطكهكننددايپهمباي  وحدتچنانهم،ازجداامركه،دو

.ديبرآآنصيتشخپساز

آفتابگريدفلكابآفتـرــبطالعغربوشرقبهباشدتوانسنغيت-2

)256:همان(
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ريتـأث واسـت شتريبي همانندي  ادعاهيتشبنوعنيادراست؛انگريباتيابكهگونههمان

ـ بي  بـرا شاعرانهريتصاوازاستفادهباشاعرنيهمچنوشتريبشعريگذار ـ انداني ي هـا شهي

.استآوردهوجودبهشيخوشعردرراي مضاعفريتأثشيخو

ستينبرخورداركهحقايزندگنهالازستينرفتارگلسروعشقزگِلدرپاكههر-3

)262:همان(

تيبيكدرهمكناردرريتصوچندآوردندخان،يسعشعربرجستهي  هاي  ژگيوازي  كي

و»رفتـار گـل سـرو «،»گلدرپا«آندركهاستيژگيونيابارزنمونهباال،تيبكه،است

گـل سـرو «عبـارت .اسـت رساندهتينهابهراكالميبالغييبايزهمكناردر»يزندگنهال«

. استشدهخلقيي بايزهيتشباداتآوردنبدونآندركهماستي مدعاشاهد»رفتار

درهيتـشب نيابازتابكه،فتگتوانيماووانيدهاتيتشبوخانديسعوانيدي  بررسبا

كـه ي  هنگاموباشدي  مبرخوردارگريدهاتيتشببهنسبتيترنييپابسامدازعرشاوانيد

ديتأكشتريبهيتشبنيطرفي  همانندبرشودي  ماستفادهتركم»شبهوجه«و»ادات «ازهيتشبدر

.گرددي م

شبهوجهاعتباربههيتشبانواع

بـاب ازگاههيتشبنيادر".باشدشدهذكرآنشبهوجهكهاستيهيتشب:مفصلهيتشب

كـالم شأندرچنانكهاوست؛مستلزمكهشودي  ممذكوري  شبه،وصفوجهي  جابهمسامحه

)275:1376،يمازندران (".الحالوهي فكالعسلهو:اندگفتهخوب

ـ ذكرآنساختاردر»هيتشبادات«و»شبهوجه«كهمفصلهاتيتشبدر هگـا يجاشـود، ي  م

كـه ي هاتيتشبگريدي  سوازاما.ماندي  نمي  باقمتندري  ومشاركتومخاطبي  براي  چندان

خواننـده دخالتبهمنجرهاست،آندريابهامشبهوجهوجودبايانشدهذكرآنهاشبهوجه

: كندي مليتبدمتنكنندهديتولبهراخوانندهمتننوعنيا.گرددي ممخاطبو
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دهرچنگگوشمالازبادچنگچوندشمنت-1

)260:1378،يمولتان(وتابچيپدررگشهرسرفكنده،ناالن،وزار

يـا دو» بـه مـشبه « و »مشبه« انيمونديپدراستممكنگاهدارنديمختلفانواعهاتيتشب

آنصـدق وبـود خواهـد تررومندينهيتشبصورتنيادرباشد،كهداشتهوجودموردچند

طـرف دوانيمونديپكهاستشدهاستفادههيتشبنوعنياازي  انمونهتيبنياتر،درمحكم

.استموردنيچندهيتشب

دــينيببي ـعانكنـاهــمـزارانهــزردورالغمهرشزاآسهالل-2

)285:همان(

ـ غرهيتشببااستاليخعناصرازيكيخود،كهاغراقعنصر همـراه ذهـن ازدوروبي

هيتـشب كنـار دراغـراق بـا همراهاشعارآوردنوكردهخلقرايي  بايزاريبسريتصووشده

.استكردهخلقراي نينوهيتشبودادهاوشعربهي خاصطراوت

كوسچوني اگشتهآوازهپروي تهانيمي       نمعي بنانهرزهي اي دوستپوستز-3

)306:همان(

ويتهانيمكوسهمانندرااوگوهودهيبانسانبهدرخطابمفصل،هيشبتكمكبهشاعر

.داندي مپرآوازه

كـشف ي  بـرا هيتـشب نـوع نيا. شودي  نمذكرشبهوجههيتشبنوعنيادر:مجملهيتشب

دينماي  مفعالرااوليتخّقدرتودارديمواكوششبهرامخاطبشهيتشبطرفدوونديپ

ـ وجـود بـه مخاطبي  برامضاعفي  لذتوند،يپيافتنوهدفبهدنيرسباو ـ آوردبايم دي

ي حـد امااگرتادارد؛يي  بسزاريوتأثتياهمهيتشبدرغرابتنكهياوجودبا: كهداشتتوجه

سـرگردان اسـت » شـبه وجه «همانكهمقصودبهدنيرسوسخنفهمدرراانسانكهباشد
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ـ ااداتذكـر وشبهوجهحذفبانيهمچنوندارديلطفگريدكند هيتـشب همـان هيتـشب ني

اسـت » شبهوجه «حذفو »هيتشبادات«ذكرزينمرسلهيتشبفرمولكهچنانشوديممرسل

.اسـت »هيتشبادات« يروبرديتأكدرمرسلو»شبهوجه«ي  روبرد،يتأكمجملدرواقعدر

ـ نمجمـل هيتـشب ي  بـرا ييهانمونهومثالعنوانبهتواني  مرامرسلهيتشبي  هامثاللذا زي

ادات«نظـر ازاگراتيابآنواقعدر.ميكنيميخوددارآنيدوبارهذكرازوكردمحسوب

.نديآي محساببهمجملشوندي بررس »شبهوجه «جهتازاگرومرسلشوندي بررس»هيتشب

هيتشبگريداقسام

يكمركببلكهت،سينواژهچندعبارتياجملهلزوماً"مركبهيمفصودازتشب:مركب-

،يامروززبانباواستزيچچندازمنتزعأتيمركب،هقدماقولبهواستي  انضمامأتيه

داشــتهنقــشآنآمــدنوجــودبــهدرزيــچچنــدكــهي ذهنــاســتي ريتــصووتــابلو

)71:1371سا،يشم("باشد

ابآفتبري رمززدهرقمترمشكازقضاكاتببلتوي روگردستينخط-1

)155:1378،يمولتان(

مـشبه به»معشوقي  روگردبرخط«.استزيچچندازمركبي  أتيهمشبهه،يتشبنيادر

ـ ااسـت، شـده هيتـشب زيچجندازمركبي  أتيهزين»تربرگردآفتابمشكازيخطوط«به ني

گانـه جداراهاآنتكتكتوانينمكهدارندبيتركهمباچنانهيتشبساختندركلمات

ـ وكامـل شـبه وجهصورتنيادررايزآفتابمانندرخگفت،مثالًكردهيتشبمهبه ي حت

قـرار  (كلمـه يـك نهاستزيچچندازمركبأتيهيكزينشبهوجهچون.ستيندرست

).روشني زيچاطرافدراهيسي زيچگرفتن

آفتابانوردربهي  اذرهوچـاشدبـذوقي روزي شيقرديسعدرگهتبر-2

)256:همان(
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بـه مـشبه «آفتـاب مقابلدرذرهبه»مركبمشبه«مرادبخشسلطانمقابلدرراخودشاعر

ـ چگـرفتن قـرار  «آندر»شـبه وجـه «كهكردههيتشب»مركب ـ چمقابـل دركوچـك يزي ي زي

ـ گي  مشكلذهندرريتصووأتيهيكزيچچندمجموعازواقعدر.است»بزرگ كـه ردي

.كردجداهمازراهاآنتكتكتواني نم

ناقوسساـيكلدرونكهبودانچنـناالندمبهنه،دميسدرتوي عدودل-3

)308:همان(

بـه راممـدوح ازدشـمن تـرس ي  چگونگمركب،هيتشبلهيوسبهشاعر،زينتيبنيادر

. استدهيكشريتصوبهييبايز

داشتهتيحكايامثليجنبهآن» بهشبهم «كهاستيهيتشبليتمثهيتشب:ليتمثهيتشب-

ليتأوبهازينهمي  روبروستيني  ظاهروآشكاري  امر"شبهوجههيتشبنوعنيادر.باشد

ـ يحقصـفت در،»بـه مشبه «با»مشبه «رايشود؛زگرداندهامرظاهرازديباودارد مـشترك ي  ق

رابهشيخوي  ذهنريتصورشاعنكهيايبراهيتشبنيادر) 66:1366،يكدكني  عيشف(".ستندين

ازد،ينمادجايازينشنوندهدرراخودوجوددرشدهجادياوحسكندانيبيوروشنوضوح

.   سازدهمراهخودبارااوتاديجوي مي يارمخاطبذهني آشناريوتصاوهااندوخته

استگرشهــيشدكانوزيگرسنـهمبهستيچلعقوعشقمثل-1

)271:همان(

گونههمان. استيك مقام دردوآندنينگنجووعشقعقليشگيهمجدالانيبدرتيب

 نيـز   عـشق دانيمدر،شوديمنابودشهيش يعني   گرشهيشيي  دارازهيرسنگخوردبرباكه

اما عـشق   شكندب دكان رونق عشق را    شيشه ي  مي كوشد تا   عقل در حكم سنگ ريزه است و      

 عقل نمي دهد و او را از ساحت خود مي راند و در سرزمين عاشقي بيگانه              اين فرصت را به   

. و بي مقدارش مي سازد
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گلمقداريبهستيشامه،آري بهرشيپستينمقدارزاهدانانيمرادرگلرخان-2

)333:همان(

بـه تمـامتر هرچـه ي  روشـن بهرازاهداني  ذوقي  بتاگرفتهكمكيي  بايزليتمثازشاعر

 كه شامه ي او بوي جانبخش       است و بگويد كه در مقابل زاهد پيروزي با عاشق         كشدريتصو

:گل كمال را در مي يابد و بي ترديد قدر و منزلت آن را مي شناسد

ليتفضهيتشب

كنـد هينشبي  زيچبهراي  زيچندهيگو"ييعناست» بهمشبه « بر»مشبه«ي  برتروحيترج

)1137:76داد، (".دهـد رجحان» بهمشبه «بررا» مشبه «وبرگرددخوديدهيعقازسپسو

يي آشـنا آندرجوناست؛برخورداريي  باالي  هنروي  شناسيي  بايزارزشازهيتشبنوعنيا

ازنوعنياكمكزبهيوناستترمشهودوترمحسوساستهيشبتاهدافازي  يككهيي  زدا

.كنندي مبدلبيغرونوهيتشببهراي وتكرارمبتذلهاتيتشبه،يتشب

راي خندانيپستهسخنزـيشكرآمي        كساستدهيوندخندانيپستهدهنت-1

)405:1378،يمولتان(

ـ بـه شـد ي مبيوغرنوديباكهاستي  هيتشبخندانيپستهبهدهانهيتشب ـ دلنيهم لي

ي  برتـر باهمراهي  تفاوتي  ولاستكردههيتشبپستهبهرادهانليتفضهيتشبكمكبهشاعر

راسـخن شكردهانيولستينشكرهمراهپستهكهبيترتنيابه.استشدهليقادوآننيب

.داردهمراه

راي نهالي ،گلهاديخورشگلبانسبتچهاستدورادبازكردنهيتشبگلرخانباترا-2

)411:همان(
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41شبه قاره مطالعات ةفصلنام

دورادبازي  هيتـشب نيچنپساستديخورشگلاو.استي  نهالي  هاگلازبرترمعشوق

.يبدانهمانندگلرخانبارااوكهاست

راخودگرديعهاللناخن،زندي مي كدلبه-

داردمشتبهي ماهوي السازپسشيابروبه

)441:همان(

ـ عماههيتشبي حتكهچناناست،تينهاي  باويي  بايوزباستيزمعشوق اوي ابـرو بـه دي

.زندي نمدلبهي چنگ

ـ ا):يضمنمستتر،نهان،پنهان،(مضمرهيشبت هيتـشب انـواع نيتـر شـاعرانه ازهيتـشب ني

ـ وندارد،هيتشباليخيي  گوكهآوردي  مي  طورراكالمشاعر،آندررايز"است امـر نيهم

دنبـال دقتباراارتباطوپردازدي  مجووجستبهشتريبمخاطبذهنكهشودي  مسبب

حذفدنبالبهشاعريي  گوپنهانهيتشبدر)111:1376زاده،اشرفومقدمي  علو(".كندي  م

ـ نهاحـد بـه شـباهت دانستن؛هماننداست،نه»بهمشبه«و» مشبه «دانستني  كيوشباهت تي

.استشدهي يكدوآنبلكهنداردوجودزيچدوگريدكهي اگونهبهدهيرس

آفتابانگشتردردهنشاننـينگي جاروچهح،ازصبنبودتوهردارمـگر-1

)255:1378،يمولتان( 

دانـد يميانگشترهمچونراصبحكالمشدريولنداردهيتشبقصدشاعرظاهركالمدر

. استآفتابازنشينگكه

اندازدهرعبــــونيرــنسـلــگمچشازبنگردچوشيرووچشم-2

)310:همان(
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ـ مشبه»وعبهرنينسرگل«هبراعاشقاشكپنهانصورتبهشاعر بـا واقـع در.داردي  م

ونينـسر گـل  «راعاشـق اشكوگذاردي  مكنارزينراي  همانندشيخوحيصرريغهيتشب

.هاآنهمانندنهداندي م»عبهر

گلمارشكنجدردهيندهرگزامدهيدبوددايپاوزلفشكنجهركزرخشجز-3

)332:همان(

ي شود،گلي  مانينمازلفوشكننيچانيمدركهمعشوقرخبجزاعرشزينتيبنيادر

بـه گريدي  أتيهبهكهاستزيچچندازمركبي  أتيههيتشب.باشدمارشكنجدركهدهيندرا

.استشدههمانندحيصرريوغپنهانصورت

شبهمبازگردد،بعدي  مذكرخود» بهمشبه « با» مشبه«هر"ي  تفتازاننظربه:مفروقهيتشب

ـ خـود، بـه مـشبه بـا گريد مفـروق هيتـشب را؛اوباشـد كـه ي  مقـدار هـر طور،تـا نيهم

)169:1372،يتفتازان(".نديگو

ابتالنهدامسحراهلچونتوطرزمهرسردكسهمهباسپهرشدچونتوطور-1

)244:1378،يمولتان( 

سحراهلبهجداگانهرااوطرزگريدوبارمهرسپهرسردبهراممدوحطورباريكشاعر

.كندي مهمانندنهابتالدام

آفتابمجمروسوختهسپنداخترمهتچوني روازبدچشمدفعبهباشد-2

)255:همان(

ي روازبـد چشمدفعي  براكهي  اگونهبهاستشاعرممدوحخواستارنشيآفريهمه

.شودي مجمرمهمانندآفتابوسوختهسپندهمچونستارهكهاوست
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43شبه قاره مطالعات ةفصلنام

مـشبه  «سپسوشودذكرجداگانه)تادوحداقل(»مشبه« چند"كهآنست:ملفوفهيتشب

لـف «ي  عيبدصنعتبري  مبتنهيتشبگونهنيا .شودگفتهجداگانهبيترتبهكدامهري  ها» به

ــشرو ــت» ن ــشبه... اس ــام ــكدره ــصراعي ــشبهوم ــهم ــاب ــصراعدره ــريدم ي گ

زنديآمي  مهمبا»ونشرلف«و»هيتشب «يهيآرادوهيتشبنوعنيدرا)119:1371سا،يشم(".است

. شودمضاعفكالمريتأثتا

رانهييآبودفالدردخانونوريسورهفالبهرازچونديدرارختوخطمصحف-1

)254:1378،يمولتان(

سورهوخطشنور ي   سورهمعشوقرخكهاستي  مصحفچونتقدسدرمعشوقوجود

انيبكهگونههمان.استشدهاوداريدي  يمنخوشسببي  همانندنيوهماستآناندخي

رفتـه كـار بـه مشوشونشرلفتيبنياودراست »ونشرلف «صنعتبري  مبتنهيتشبشد

.است

نهاروليلشهيهمگذرانددلامكبهاطنشـهزاربادلداريچهرهوزلفبه-2

)294:همان(

ليل«نشرودوهيتشبمشبه،»وچهرهزلف«دولف.استنهارچونچهرهوليلهمچونزلف

.نديآي محساببهآنبه،مشبه»ونهار

دازدــانرــعبهونينسرلگچشمازبنگردچوشيرووچشم-3

)310:همان(

ـ اكـه .است»نينسرگل«چونشيروو»عبهر «چونمعشوقچشم ـ بـه هيتـشب ني ي اري

.استشدهانيبنشرولفتصنع
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جمـع هيتشبراهيتشبباشدمتعدد» بهمشبه« وواحد» مشبه «"كهيصورتدر:جمعهيتشب

ــد،يگو ــزن ــتكلمراي ــجمــعم ــبوءيشــدونيب ــشبهطــرفدرشتري ــهم ــب ــدي م ".كن

)171:1372،يتفتازان(

حبابمچشچونگفتتوانميمآتشنيعچشمدهيگردآشناسرشكمي ايدربهتا-1

)257:1378،يمولتان(

هيتشب»حباب «بهگريدوبار»آتش «بهآنازي  ناشي  وسرخهيگرشدتازراچشمكباري

. نديآفري ممتعدد »بهمشبه« واحد »مشبه«ي براگونهنيوبدكندي م

جامدلدرتويبغصهازشدهگرهرهگانگوريخوشهچوگلگونيبادهكهايب-4

)335:همان(

انگـور خوشهبه»بودنگرهدرگره«نظرازگريدبارو»گل «بهرنگنظرازباريكراباده

. استكردههيتشب

ـ ي» بهمشبه« ومتعدد» مشبه «جمع،اگرهيتشبعكسبر:هيتسوهيتشب راهيتـشب باشـد ي  ك

چندكهاستآن":سدينوي  مكردهياديكسانعنوانباهيتسوهيتشبازيكزاز. نديگوهيتسو

ـ مدرونـد يپيكسانهيتشبدركهداستيپ.باشدشدهمانندمانستهيكبهماننده ماننـدگان اني

بـه بستهبارزومانندي  زگيوونديپرايزبود؛تواندي  نمشيبي  يكگانه ي يمانندهوگانهچند

)79:1372،يكزاز(".ستينشيبي كييكسان،هيتشبدرز،ينمانندآن،

استگرهيكدآفتابازمهچونضشيفدرازشيدرووشاه-1

)272:1378،يمولتان( 

متعدد »مشبه«،استشدههيتشبي  گرهيكدجهتاز»ماه «بههمبادو،هر»شيدرووشاه«
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45شبه قاره مطالعات ةفصلنام

استسقرردوس،گلخنفـكرشكرمشوتيعنــــامينساز-2

)272:همان(

.استشدههيتشبي نوازشگروي رسانراحتنظرازمينسبهممدوح» كرموتيعنا«

فلوسيروتويسكهاگرنيمزدكنبخشدي روشنديخورشومهدرهمبه-3

)307:همان(

ذكـر »بـه مـشبه  «كي ي برا»مشبه «دوشده،درواقعهيتشب»درهم «بههمبا »ديخورشومه«

.استشدهانيبدوآني رابي مشابهصفتوشده

ي ارهيدانمودارصورتبه» يمولتانديسع «وانيددررفتهكاربههاتيتشبشينما:1شمارهنمودار
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ي  ستونصورتبه» يمولتانديسع «وانيددررفتهكاربههاتيتشبنشانگر: 2شمارهنمودار

جهينت

درآني  بـاال بـسامد وهيتـشب بهشاعرقيعمكرديروبرعالوه» يمولتانديسع «شعردر

كـه استي  اگونهبهاوشعر. استريناپذانكارزينخوانندهودلجانبرآنريتأثاو؛وانيد

ـ فـا يامتندرراي  اكنندهديتولنقشبلكهست؛ينصرفيخوانندهفقطآندرمخاطب ي م

طـور داسـت؛همان يپاوآثاردر »غيبلهيتشب «كاربرديباالبسامدازوضوحبهامرني؛اكند

وجـه «و» هيتـشب نيطـرف رابطه «افتنييبراراخودمخاطبغيبلهيرفت،تشبآنذكرقبالكه

ـ بـرد ي مباالزينرااوليتخقدرتودارديوامكوششبه»شبه دخالـت سـبب امـر نيهم

گـره كـه دبري  نمكاربهراي  هاتيتشبخودوانيددرشاعر. شودي  ماثرانيجردرخواننده

ي يـار آنفهـم درراخواننـده ،ياگونـه بـه ،استفادهصورتدروباشدسختآنييگشا

واستوار،نيمتحالنيعدرووروان،سادهانيبطرزنيهمخاطربهخانديسعشعركند؛ي  م

وآناسـت زيمتماكامالًي  هندسبكشاعرانگريدآثارازتكلّفگونههرازبودنشي  وخال

درهيتـشب ازامكـان حـد تاوفراوانزانيمبه» يمولتانديسع«.ديفهمتواني  مي  راحتبهرا

سـبك بـه ي  نـسب طـور بـه اوي  شعرسبكمنظرنياازواستجستهبهرهشيخووانيد

ـ كلنيمضامي  گاهچهشود؛گري  مكينزدي  خراسان كـه يافتـه راهاوهاتيتـشب دري  اشهي

ـ ريتأثتحترااوشعريي  بايز ـ رارق ـ بارااوهاتيتـشب رفتـه هـم ي  روي  دهـدول ي  م ازدي

آوردحساببهقارهشبهدري فارسشعرزيدالوي هانمونه
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منابع

ـ مؤسسهدوم،چاپدوم،ج،يفارسادبدانشنامه)1381(حسنانوشه،-1 وي  فرهنگ

.ياسالمارشادوفرهنگوزارت:دانشنامهي انتشارات

نيالدديحمنيمعابوترجمهدوم،،ج)انيبعلم(مطولرحشمفصل)1372(يتفتازان-2

.قمستارهچاپ:قم،يخراساني هاشمحجت

.سخنانتشارات:تهراناول،چاپ،جانباغبيس)1380(ميمرغ،يتجهاني ليخل-3

.ديمروار:تهراناول،چاپ،يادباصطالحاتفرهنگ)1371(مايسداد،-4

.پنجابدانشگاه:الهور،مخطوطاتفهرست) 1972(ن،يحسريبشمحمدع،يشف-5

:تهـران سـوم، چاپ،يفارسشعردراليخصور)1366(رضامحمد،يكدكنيعيشف-6

.آگاهانتشارات

.فردوسانتشارات:تهراندوم،چاپ،انيب) 1371(روسيسسا،يشم-7

،ييكهدوكاظممحمدمترجم،انجمنشمع) 1386(قيصدخان،محمدحسنقيصد-8

.يزددانشگاهانتشارات:زدي

ــان)1379(رضــازاده،اشــرفمحمــد،مقــدم،ي علــو-9 ــوبي مع دوم،چــاپ،اني

.)سمت(ي انسانعلومكتبنيوتدومطالعهسازمان:تهران

.مركزنشر : دوم،تهران،چاپانيب) 1370(نيالدرجالليم،يكزاز-10

كوششبهاول،چاپ،غهالبالانوار)1376(محمدصالحبنيهادمحمد،يمازندران-11

.قبلهنشر:تهراننژاد،ي غالمي علمحمد
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انتـشارات :تهـران اول،چاپ،يشاعرهنرنامهواژه)1373(منتيم،يصادقريم-12

.مهنازكتاب

ـ پا،يمولتـان خانديسعوانيد)1378(ديسعمحمد،يمولتان-13 مقطـع ينامـه اني

دانشگاهي  شناسخاوردانشكده:الهور،ينظامنيالدنيمعغالمي  فارساتيادبوزباني  دكتر

.پنجاب

باقر،محمد،گردآورندهبيالغرامخزن)1371(خاني  علاحمد،يلويسندي  هاشم-14

.وپاكستانرانياقاتيتحقمركز

نـشر : تهـران ،يطـاهر فرزانـه ترجمهاول،چاپ،استعاره)1377(ترنسهاوكس،-15

.مركز

بـانو ماهـدخت كوششبهدوم،چاپ،انيبوي  معان)1373(نيالدجالل،ييهما-16

.همانشر:تهران،ييهما
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