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 اقسام تشبیه به اعتبار ارکان
 (نگرشی انتقادي و تاریخی به اقسام تشبیه در سیر تطور تألیفات بالغی)

 
 حمید عابدیها

 دانشگاه پیام نور قزوینعضو هیأت علمی  -استادیار
 چکیده

گشت و گذار در بعضی از آثار مهم و تأثیرگذار بالغی تازي و پارسی، یکی از مباحث عمده و کوشد با  این نوشتار می
را بازنگرد. در گفتار اصلی، تعریف تشبیه و اقسام کلی آن، در سیر تطور » تشبیه«بنیادین علوم بالغی و فن بیان یعنی 

اعتبار طرفین، از جهت حسی و عقلی بودن و نیز آید و پس از آن، انواع تقسیمات تشبیه به  تألیفات بالغی به میان می
بندي تشبیه بر محور انواع  شود و آنگاه کیفیت طبقه مفرد، مرکب و یا مقید بودن هر یک و مواردي از این دست بررسی می

و گردد و در نهایت، مبحث اغراض تشبیه و اقسام تشبیه بر مبناي افاده غرض  وجه شبه و همچنین ادات تشبیه گزارش می
شوند. هدف اصلی این پژوهش، ضمن بررسی مختصر سیر  نیز بعضی مسایل و تقسیمات متفرقه دیگر مطرح می

المقدور مقایسه و تطبیق آنها با یکدیگر از جهت نحوه  موضوعات و فصول آثار فاخر و ارزنده در حوزه علوم بالغی، حتی
این زمینه و همچنین مطالعه تأثیر و تأثرهاي احتمالی آنها بندي مباحث و نیز سنجش میزان قوت و ضعف هر اثر در  تقسیم

الي بیان مطالب مذکور، به قدر بضاعت مزجات در طرح و توضیح موضوعات است. دارنده این قلم، هر از گاهی در البه
 از ارائه نقد و ایراد عقیده و استنباط شخصی خویش، فروگذار ننموده است.

 فین تشبیه، وجه شبه، ادات تشبیه، اغراض تشبیهواژگان کلیدي: اقسام تشبیه، طر
 
 

 مقدمه  •
 و جایگاه آن در علوم بالغی » خیال«با » تشبیه«ارتباط  

گوید. نظر به تأثیر  کند و درباره هر کدام سخن می بندي می ـ ارسطو در باب خیال (ایماژ)، آن را به تشبیه و استعاره تقسیم
 و مالحظات علماي بالغت اسالمی، پایه علم یا فّن بیان، تشبیه و استعاره است. عمیق منطق و عقیده ارسطو در شیوه دید

ـ بر روي هم قدما پس از تقسیم کلّی موضوع به حقیقت و مجاز و آوردن کلیه تصاویر شعري و صناعات ادبی ذیل 
اند که در نتیجه در  هایی قائل بوده ها و گاه محدودیت مبحث مجازهاي شاعرانه، در حوزه مفهومی مجاز، توسعه

تا جایی که در تعیین علمی که درباره انواع مجاز یا  شود، بندي ایشان آشفتگی و اختالف سلیقه بسیار دیده می تقسیم
بحث استعاره و تشبیه را در کنار کتاب البدیع معتز در  کند، اختالف نظر دارند. مثالً عبداهللا ابن بعضی از صور آن بحث می

ربوط به مجاز و هاي بعد، مباحث م مطابقه و تجنیس که از جمله صناعات بدیع لفظی هستند، قرار داده است ولی در دوره
                                                                                                                     گیرد. جاي می بیانهاي آن در علم  صورت

باشد و     -لوم مفتاح العمؤلف  -ـ اي بسا نخستین کسی که تشبیه را در مقوله علم بیان داخل کرده است، سکاکی  
                                                                                                        .اند نمودهعلماي بالغت پس از او در این کار از وي تقلید 
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 وجوه دالیل طرح مبحث تشبیه  در فنّ بیان 

چرا مقوله (تشبیه) و به تبع آن (استعاره) را در میان مباحث و مطاوي فنّ بیان در میان «در پاسخ به این پرسش بنیادین که 
 اذعان کرد:  توان یم، به سه دلیل عمده »؟اند نمودهعلوم بالغی، جاي داده و توضیح و تشریح 

گمان در رأس این اسالیب  مختلف است؛ تشبیه بی يها لوباساوالً: اگر بپذیریم که بیان، شیوه اداي موضوع و معنی به 
آنهاست. فلذا در همه ادوار بیشترین کاربرد را داشته است تا جایی که بعضی علماي بالغت  نیتر روشنقرار گرفته بلکه 

: اند دهیگرد و بعضی مثل ابوهالل عسکري مدعی» هیچ ادیبی از آن بی نیاز نیست.: «اند گفتهچونان مبرّد از روي اغراق 
 »بیشترین کالم عرب، تشبیه است.«

هاي مختلف اداي معانی واحد به طرق مختلف و امکانات آنها و شدت و  ثانیاً: در بیان ـ چنانچه یادآور شد ـ از شیوه
 شود. ؛ بنابراین تشبیه و صور آن و نیک و بد هر کدام در این علم بررسی میشود یمضعف هر کدام بحث 

اي براي بیان معناي  ؛ باید قبول کنیم که تشبیه و استعاره به عنوان وسیلهاند انیباگر بپذیریم کنایه و مجاز، ذاتیِ موضوع 
باشند. بدین مفهوم که هر کنایه و هر مجاز به خودي خود و بالذّات، طریقی دیگر از یک معناي  واحد به طرق مختلف می

توان گفت: دست او  آید می خانه احمد باز است و واقعاً حتی اگر انگشت کسی درد می واحدند (به عنوان مثال، واقعاً درِ
آید) و نیازي به خیال پردازي ادبی براي ایجاد و فهم کنایه و مجاز نیست، این در حالی است که در تشبیه با ایجاد  درد می

 ه یکدیگر ارتباط دارند.پنداریم ب کنیم و یا می یا خیالِ یک تصویر، دو امر را به هم مربوط می
ثالثاً: تشبیه، ژرف ساخت و بن اصلی استعاره است و استعاره یک نوع پیشرفته و ابلغ (در نسبت با تشبیه بلیغ) از تشبیه 
است که خود داراي انواع و تقسیماتی است؛ پس پیرو طرح مبحث تشبیه در میان فنّ بیان استعاره نیز جواز،  بلکه 

بندي مجاز مرسل مفرد از حیث عالیق مجاز نیز گاهی بین  یابد. دیگر آنکه در تقسیم ورطه را میضرورت ورود به این 
گیرد و این، آغاز پیدایش استعاره است که بر مبناي  معناي مجازي و حقیقی واژه، با عالقه مشابهت ارتباط صورت می

به عنوان اولین پژوهنده و طراح رسمی مسائل  ق) 255تشبیه خیالی شکل یافته، با این حساب و بنا به عقیده جاحظ (م 
 )  629: 7م، ج1938توان گفت: استعاره، مجاز به عالقه مشابهت است. (جاحظ،  بالغی در کالم اهللا، می

 
 انواع تقسیم بندي موضوع تشبیه در سیر تطور تألیفات بالغی •

 مباحث مربوطه  تعریف و ارائه توضیحات کلّی درباره تشبیه و اصول آن و تقسیم بندي  
تعریف قدما از تشبیه، بیشتر نماینده وظیفه تشبیه است نه خود تشبیه. هر کدام از قدما با اصطالحات خاص خود تشبیه را 

االقتباس این  نصیر در اساس هاي ریاضی ترسیم کند و یا خواجه کوشد تشبیه را با نشانه اند. مثالً فارابی می تعریف کرده
 )55: 1378نماید. (شفیعی،  ت حکمت و با دیدي فلسفی بیان میتعریف را با اصطالحا

کند که گاهی دو چیز  ق) در عیارالشعر، ضمن آوردن تعریفی بسان تعاریف گذشته، اضافه می322طباطبا علوي (م  ـ ابن
اقسام گوید شباهت گاه مجازي و گاه حقیقی است. وي  در صورت، مشابه و در معنی مخالفند و گاه برعکس و نیز می

از جهت  -3از جهت حرکت (سرعت و کندي)  -2از جهت صورت و هیأت  -1آورد:  کلی تشبیه را در پنج دسته می
 از جهت معنی -5از جهت صدا  -4رنگ 

طباطبا باشد با این تفاوت که در طرح تقسیم  بندي ابوهالل در صناعتین نیز، متأثر از روش ابن رسد نوع تقسیم ـ به نظر می
 توانند باشند، منظور بوده  است.  نیز عالوه بر سایر جهات حسی که انگیزه تشبیه دو چیز می صداا، جهت طباطب ابن
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کند حتماً باید وجوه افتراقی بین طرفین  ق) نیز در نقدالشعر به همین مطلب اشاره دارد و تأکید می377جعفر (م ـ قدامۀابن
و این معنا، ناظر است به آنچه درباره تشبیه گفته شده: التشبیه یقرّب  ندتشبیه موجود باشد که آن دو را از یکدیگر متمایز ک

.ن وجوهم دعبو ی من وجه 
 ):8نماید (نقدالنثر:  آن را به دو قسم کلّی تقسیم می، وي پس از تعریف تشبیه

 ها)، مثل تشبیه قامت به شاخه. ها و اندازه تشبیه در ظواهر (رنگ -1
 تشبیه شخص شجاع به شیر یا همانندي انسان زیباروي  به ماه.تشبیه در معانی، مثل  -2

آید. نخست آنکه قسم اول، شامل است بر اقسام یکم تا پنجم تشبیه در طرح  بندي به نظر می ـ دو نکته در این تقسیم
شیوه  ابوهالل عسکري و قسم دوم عبارت است از همان قسم ششمِ طرح ابوهالل. گویا صاحب نقدالنثر ضمن آگاهی از

بندي تشبیه در صناعتین، احساس کرده است ضرورتی در آوردن پنج قسم اول به صورت جداگانه نیست و هر یک  تقسیم
تواند یک نوع اصلی باشد و در کنار قسم دیگر یعنی تشبیه در معانی  از آن اقسام، نوعی تشبیه در ظواهر هستندکه خود می

جعفر براي تشبیه در معانی آورده (همانند چهره فرد زیباروي به ماه)، صحیح  ۀابنقرار بگیرد. دو دیگر اینکه مثالی که قدام
گردد؛ مگر آنکه مطلق  نماید، چرا که همانندي چهره و ماه از جهت رنگ و درخشندگی است که به ظواهر برمی نمی

 زیبایی غیر محسوس را در چهره کسی در نظر آوریم و آن را به ماه مانند کنیم.
عسکري در صناعتین، در مقام تعریف تشبیه آورده است: وصف است به اینکه یکی از موصوف به وسیله ادات  ـ ابوهالل

تشبیه جانشین دیگري قرار گیرد، خواه نایب مناب باشد خواه نباشد و گاهی در شعر و سایر کالم بدون ادات تشبیه آمده 
در عرف درست است و داخل در مبالغه پسندیده است ، این سخن »زید سخت است مانند شیر«است مثل اینکه بگوید: 

 هرچند زید در حقیقت به سختی مانند شیر نباشد.
بندي شش  داند که مسلماً تقسیم ـ ابوهالل، تشبیه را به اعتبارات مختلف، یک بار بر سه وجه و بار دیگر بر شش وجه می

 نماییم: ونه دوم را با تفصیل بیشتر مطرح میتر است و ما ذیالً گونه اول را به اختصار و گ قسمیِ دوم جامع
 

 اقسام کلّی تشبیه   •
 تشبیه دو چیز که از جهت رنگ مشترك باشند، مثل تشبیه شب به شب. -1
 شود، مانند تشبیه گوهر به گوهر.  تشبیه دو چیز همانند که وجه شباهتشان با دلیل شناخته می -2
 مانند تشبیه بیان به سحر.تشبیه دو چیز مختلف که وجه شباهت آنها معنوي است،  -3
 اقسام جزئی تشبیه •

 : شود یمدر تمام کالم، تشبیه بر چند وجه جاري 
 ) 39تشبیه چیزي به چیزي از جهت صورت: والقمر قدرناه منازل حتّی عاد کالعرجون القدیم (یس:  -1
 )58تشبیه چیزي به چیزي از جهت رنگ و زیبایی: کأنّهّن الیاقوت و المرجان (الرحمن:  -2
 : بیه چیزي به چیزي از جهت رنگ و صورتتش -3

 حملت ردینیاً کأنّ سنانَه                   سنا لَهبٍ لَم تَتٌَّصل بدخانٍ                        
 (إمرؤ القیس)                                                                                                  

 اي است که به دودي نپیوسته است.) (برداشتم نیزه ساخت ردینه را گویی که سنان آن نیز برق شعله
 سرخی و تیزي شکلِ سر نیزه به شعله آتش بدون دود همانند شده است.

 تشبیه چیزي به چیزي از جهت رنگ و رساندن معانی متعدد: -4
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 تضاء لُ فی الطّی کالمبرَد               و مشدودةَ السک موضونۀً                          
                          ددجلَی الجع یأردانُها                   کفَیِض االَت رءعلی الم تفیض 

 )243(امرأ القیس:                                                                                             
هاي بافت  شود مانند ابزار نساجی که نخ هاي آن تنگ و سخت بافته شده است، در پیچیدن کوچک می (زرهی که حلقه

 دهد مانند جریان سیل بر سطح هموار.) خود را بر بدن انسان، جریان می
 درع، به ابزار نساجی و به سیل (به دو چیز) مانند شده است.

 کت:تشبیه چیزي به چیزي از جهت حر -5
 تَمشی الهوینا کما یمشی الوجی الوجِلُ              ها عوارضغرّاء  فَرعاء مصقولٌ          

 (اعشی، به نقل از الشعر و الشعراء)                                                                               
رود همان طوري که ساییده سمِ ترسان راه  است، به آرامی راه می درخشان اش رخساره(پیشانی سپید بلند موي که 

 رود.) می
 تشبیه چیزي به چیزي از جهت معنی:    -6

  نَّ کوکَبنهم بدت لَم یإذا طَلَع          کواکب و الملوك فإنّک شمس 
 )18: (نابغه ذبیانی                                                          

اي از ایشان آشکار  کنی ستاره (همانا تو چونان خورشیدي و دیگر پادشاهان چونان ستارگان که هنگامی که طلوع می   
 ماند.)  نمی

 ق) در ترجمان البالغه طی یک طرح مختصر و جامع، دو نوع کّلی براي تشبیه در نظر گرفته است: 450ـ رادویانی (م
 هیأت و صورتتشبیه چیزي به چیزي از جهت  -1
 تشبیه چیزي به چیزي از جهت صفات (رنگ، شتاب و درنگ، سکون و ... ) -2

 متعدد دیگران و پیشینیان را در دل قسم دوم گنجانده است.  يها يبند میتقسو در واقع انواع 
صفت چیزي : همانند دانستن دیگو یمالشعر، در مقام تعریف تشبیه  ق) در العمده فی محاسن463رشیق قیروانی(م ـ ابن

است با آنچه که با آن مقاربت و مشالکت دارد از جهتی یا از جهت متعددي و نه از همه جهات؛ زیرا اگر از هر حیث 
 شود. قرابت داشته باشد، آن چیز دوم عین چیز اول می

شباهت بسیار زیاد،  ـ این بنده قائل است اصًال ما در تشبیه به دنبال نسبت دادن یا همانند کردن دو چیز عین هم یا داراي
یا مشهورتر است، نسبت دهیم. ـ عبدالقاهر  تر يقویک چیز را به چیز دیگري که وجه شبه در آن  میخواه یمنیستیم؛ بلکه 

 داند. ) تشبیه را از جهت نیاز به تأویل دو دسته می51ق) در اسرارالبالغه (ص 471-4(م جرجانی
 نی آشکار است. مثل تشبیه صورت به گل سرخ (الخَد کالورد)قسمی که نیازمند به تأویل و توضیح نیست، یع -1
 تشبیهی که نیاز به تأویل و توضیح ـ اگرچه مختصر ـ دارد: هذه حجۀٌ  کالشمس فی الظُّهور  -2

به نظر این جانب، مثالی که براي قسم دوم آورده اتفاقاً از آن نوع است که به دلیل آشکاري، نیازي به توضیح ندارد. 
 آمد دلیل آفتاب...)(آفتاب 

گوید  ق) در مفتاح العلوم، ضمن ارائه تعریفی ساده و واضح از تشبیه، می626(م یبکرسکاک یاب ابن وسفی عقوبیابوـ 
درباره آن، چهار محور کلّی بررسی وجود دارد: طرفین، وجه شبه، غرض تشبیه و احوال تشبیه (غریب و قریب ـ مقبول و 

 مردود) 
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، تعریفی بدین صورت به دست داده: الداللۀُ علی »القول فی التشبیه«ق) در االیضاح، ذیل عنوان 739(م ـ خطیب قزوینی
گوید تشبیه جداي از  مشارکۀ أمرٍ آلخَر فی معنی (تشبیه داللت بر مشارکت امري با امر دیگر است در معنایی.) وي می

داند ولی اقدام به  به، ادات و وجه شبه می شبیه را مشبه، مشبهتجرید، استعاره بالکنایه و استعاره تحقیقیه است. ارکان ت
او بیشتر، شعر و أمثله عربی است و به گفته شیخ عبدالقاهر بسیار استناد کرده  يها مثالنماید.  طرح اقسام کلّی تشبیه نمی

 است .
صطالحی دارد. تشبیه لغوي، آن ق) در مختصرالمعانی قائل است تشبیه، یک معناي لغوي و یک معناي ا791ـ تفتازانی (م

 کند بر مشارکت امري با امر دیگر در معنا و صفتی و این خود، سه نوع دارد:  است که داللت می
 تشبیهی که بالفعل در استعاره وجود دارد: رأیت اسداً فی الحمام  -1
 نامند: زید کاألسد طلح میاي است که قابلیت دارد استعاره بر آن مبتنی شود و آن را تشبیه مص تشبیهی که به گونه -2
 به، فرع. گردد و مشبه شود به وجهی که مشبه، اصل می به آن در اثر مبالغه در تشبیه، از مشبه انتزاع می تشبیهی که مشبه -3

تشبیه اصطالحی، در واقع همان تشبیه لغوي است مشروط به اینکه از نوع تشبیهی باشد که در استعاره تحقیقیه و استعاره 
بالکنایه و تجرید، نیست و این عیناً همان مطلبی است که آن را خطیب قزوینی، پیش و پس از او در االیضاح بیان کرده 

 مسأله از او تقلید نموده باشد.  نماید که تفتازانی در این است و بعید نمی
) پس از آوردن تعریف و 228(ص فنون بالغت و صناعات ادبیـ در بین متأخرین، مرحوم استاد جالل همایی در 

برشمردن ارکان تشبیه در حد معمول و مطابق گفته گذشتگان، به این مطلب اشاره دارد که در تشبیه، حالت ذوقی شاعر یا 
نویسنده مبتکر آن دخیل است. مثالً تشبیه چشم به نرگس و همانندي ابرو به کمان در حالتی ذوقی در خیال مبدع آنها 

بینند و تنها، سنّت ادبی  ها، گویی شباهتی در بین طرفین نمی و احتماالً مابقی استفاده کنندگان از این تشبیه اند شکل گرفته
 کنند. را تقلید می(Literary tradition) رایج 

نماید: مانند کردن چیزي به چیزي  )، مسأله را بدین صورت تعریف می66(ص یانبـ همچنین دکتر شمیسا در کتاب 
آن که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعاي همانندي صورت گرفته باشد و نه حقیقتاً دو چیز مشروط بر 

 است.  قائلبه، وجه شبه و ادات  وي، سپس در تقسیم ارکان تشبیه به چهار رکن مشبه، مشبه همانند باشند.
 اقسام تشبیه به اعتبار طرفین •
 بودن طرفین هاي تشبیه بر مبناي حسی و عقلی گونه

 -1تشبیه را به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین به چهار گروه:  به بعد)، 188ق) در نهایۀاالیجاز (ص606ـ فخر رازي (م
به معقول، تقسیم  مشبه محسوس و مشبه -4به محسوس  مشبه معقول و مشبه -3هر دو معقول  -2هر دو محسوس 

اند و در  هایی از شاعرانی که محسوس را به معقول مانند کرده داند و مثال میکند و بسان ابوهالل، نوع چهارم را جایز ن می
آورد. فخر رازي، گونه چهارم سکاکی را (هر دو طرف مستند به خیال)،  اند، به بیان می معنی و مفهوم با ضعف مواجه شده

 ین نگنجانده است.در فصلی مجزا مطرح کرده و آن را در تقسیم تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرف
هر  -1داند:  )، از حیث حسی یا عقلی بودن طرفین، تشبیه را به پنج گونه مقسوم می157-8ـ سکاکی در مفتاح العلوم (ص

به محسوس: العدل  مشبه معقول و مشبه -3 ◌ٴ اهیکالحهر دو طرف معقول: العلم  -2دو طرف محسوس: الخد کالورد 
محض: افترست  ات یوهم -5ال: تشبیه شقایق به یاقوت پراکنده از زبرجد هر دو طرف مستند به خی -4کالقسطاس 

 فالناً  ◌ٴ هیالمن
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به معقول داشته باشد، اعتقاد ندارد چون اینگونه را  اي که مشبه محسوس و مشبه شود که سکاکی اصالً به گونه دیده می

بندي وي در واقع همان است که در  در تقسیم داند. نکته دیگر آنکه گونه چهارم موافق انگیزه و مبانی اصلی تشبیه نمی
 شود. اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه ـ در صورتی که وجه شبه تخییلی باشد ـ حاصل می

 نکته آخر اینکه گونه پنجم طرح تقسیم او، مسأله را به استعاره بالکنایه کشانده و از حیطه تشبیه بیرون رانده است. 
مختلف (حسی به  -3عقلی به عقلی  -2حسی به حسی  -1راي این منظور معتقد است: ـ خطیب قزوینی، به سه گونه ب

بندي دیگران مثل فخر رازي و نیز بیشتر  عقلی یا عقلی به حسی) در واقع در گونه سوم (مختلف)، دو نوع مستقل تقسیم
 متأخران را جاي داده است.  

لی بودن طرفین، همان چهار دسته معروف را آورده و در ـ تفتازانی بسان فخر رازي و متأخران، از جهت حسی و عق
مطّول، عقلی را با تعبیر: العقلی ما ال مادته مدرکاً باحدي الحواس الخمسۀ الظاهرة تعریف نموده و سپس به توضیح و 

رج، : امور معدوم خیالی که اجزایشان در جهان خاات یالیخو وجدانیات پرداخته است.  ات یوهمتعریف خیاالت، 
اند و با حواس  : چیزهایی که فعالً در خارج معدومات یوهممحسوس است ولی ترکیبشان وجود عینی ندارد. (دریاي قیر) 

گردند. (انیاب اغوال= دندانهاي غوالن)  شوند ولی اگر موجود بشوند با یکی از حواس ظاهره درك می پنجگانه درك نمی
 شوند (سیري، گرسنگی، غم، شادي و ...)  اموري که به وسیله قواي باطنی درك می وجدانیات:

 بندي چهارگانه معتقد است.  ـ احمد هاشمی در جواهر البالغه در این باره، به همان تقسیم
ینکه تشبیهات کند به ا است. او اشاره می قائلـ عالمه همایی نیز از این جهت به طریق قدما رفته و چهار نوع براي تشبیه 

اند و بعدها انواع دیگر پیدا شده است. همچنین به پیروي از قول تفتازانی  در آغاز پیدایش فقط محسوس به محسوس بوده
در مطول و مختصر، امور وجدانی از قبیل گرسنگی، سیري، لذت و اَلَم و... را که بعضی در قسمت عقلی و برخی در قسم 

شوند،  آورند، از این نظر که باالخره امور وجدانی هم با حواس خمسه ظاهره درك نمی می» وجدانی«اي با نام  جداگانه
 داند.  داخل در قسمت عقلی می

ـ دکتر شفیعی کدکنی در صور خیال به همین چهار قسم اشاره دارد و در ضمن در گونه نخست این شیوه (حسی به 
به حسی) از مبصرات  هر دو (مشبه و مشبه -1: د. اعم از اینکهدان حسی)، ریز شده و آن را به پنج گونه جزئی مقسوم می

هر دو از ملموسات  -5هر دو از مشمومات باشند  -4هر دو از مذوقات باشند  -3هر دو از مسموعات باشند  -2باشند 
شبیه حسی و باشند. درباره تشبیه خیالی و تشبیه وهمی نظر ایشان این است که اهل بالغت، تشبیه خیالی را در مقوله ت

 اند. تشبیه وهمی را در مقوله تشبیه عقلی قرار داده
داند و معتقد است  ـ دکتر شمیسا نیز به طریق سایرین، اقسام تشبیه را به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین، چهار گونه می

به  ین مشبه معقول با مشبهدر بین این چهار نوع، تشبیه معقول به محسوس ارجح است چراکه با عنایت به فلسفه تشبیه، تبی
به  ترین شکل خواهد بود. بر همین مبنا تشبیه محسوس به معقول را به حکم آنکه وجه شبه باید در مشبه محسوس رایج

دیگر آنکه او معتقد است در نوع چهارم یعنی معقول به معقول، تشبیه  بیند. نسبت به مشبه اجلی و اقوي باشد، شایسته نمی
به عقلی بسیار  گیرد مگر آنکه مشبه مفصل باشد و نه مجمل، وگرنه فهم دقیق از ادعاي همانندي صورت نمیالزاماً باید 

 معروف باشد.
به آن  ـ دکتر شمیسا نیز تشبیه خیالی و وهمی را بسان دکتر شفیعی تعریف کرده لکن هر دو را از فروع تشبیهی که مشبه

عقلی است، دانسته است. (خیالی= هوا چو بیشه الماس گردد از شمشیر: عمعق ـ وهمی= و من به آن زن کوچک 
 فروغ)  خالی سیمرغان بودند: يها النهبرخوردم که چشمهایش مانند 

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ۱۳۹۷/ اقسام تشبیه به اعتبار ارکان
 

 تشبیه از جهت افراد و ترکیب و تقیید و تعدد طرفین  يها گونه
 یی در این باره ندارد.  بندي ـ ابوهالل عسکري تشبیه را به لحاظ افراد و ترکیب و تقیید و... منظور نداشته و تقسیم

و تعدد را به تمامه ملحوظ داشته تا بندي خود افراد و ترکیب و تقیید  ) در تقسیم115ـ شیخ عبدالقاهر (اسرار البالغه: 
اند. وي ضمن این تقسیم، تشبیه  شیوه او را تقلید کرده، رسد، پس از او بالغیون در این طرح تقسیم جایی که به نظر می

گوید: آن است که تشبیه کننده چیزي را فرض یا تصور نماید که وجود خارجی  مرکب تخییلی را نیز بررسی نموده، می
هاي زبرجدي پهن شده باشد. او  صل چند چیز متعدد است. مانند تشبیه شقایق به علَمهاي یاقوتی که بر نیزهندارد و حا

داند که در آن، پایه سخن بر همانندي دو چیز به دو چیز نهاده شده است ولی از حیث وجه  تشبیه متعدد را تشبیهی می
 عقاب سروده است: شباهت تداخلی بر یکدیگر ندارند، چنانچه متنبی در وصف 

  لدي وکرها العنّاب و الحشف البالی    کأنّ قلوب الطیر رطباً و یابساً                 
] و خرماي خشک پوسیده [در يدرترو خشک بودند، مانند عّناب [ تر کهمرغان [در آشیانه عقاب] در حالی  يها دل(

 خشکی] بود.)
 )20یش از همه، صاحب جواهرالبالغه به طریق جرجانی رفته است. (هاشمی: ـ از میان متأخران در این نوع تقسیم، ب

) درباره وجه شبه مفرد و غیر واحد سخن رانده و طرفین مفرد و مرکب و... ولی 160ـ سکاکی نیز در مفتاح العلوم (ص
گر وجه شبه غیر واحد معتقد است اگر وجه شبه مفرد باشد، در واقع چیز مفردي به چیز مفرد دیگر تشبیه شده است و ا

به را مرکب  طالب الرقی آورده، مشبه گردد تشبیه مرکب نام دارد. او در شاهدي که از شعر ابی باشد، آنچه که حاصل می
 دانسته است. 

 و کأنّ أجرام النجوم لوامعاً               درر نُثرنَ علی بساط أزرق
 )159(به نقل از اسرارالبالغه:                                                                                          

 اند.)   اند که بر بساطی کبود پاشیده شده هایی اند، مروارید (و گویی که جرم ستارگان در حالیکه درخشنده
 -2مفرد به مفرد  -1کند:  میـ خطیب قزوینی در ایضاح طرفین تشبیه را از حیث مفرد و مرکب بودن، چهار گونه فرض 

مرکب به مفرد، و در گونه اول (مفرد به مفرد) قائل است که یا هر دو مفرد، غیر  -4مفرد به مرکب  -3مرکب به مرکب 
همچنین از  به غیر مقید است و بالعکس. مقیدند یا هر دو مقیدند و یا صورت مختلف دارند. یعنی مشبه، مقید و مشبه

گوید اگر مشبه  داند و می نبودن، او تشبیه را به دو قسم کلی ملفوف و غیر ملفوف بخش پذیر می لحاظ متعدد بودن و
 گردد. به متعدد باشد، تشبیه جمع حاصل می شود و اگر مشبه متعدد باشد، تشبیه تسویه درست می

در واقع، هفت قسم او شامل  ـ تفتازانی در مختصرالمعانی هفت قسم براي تشبیه از جهت افراد و ترکیب و تقیید آورده و
چهار قسم اصلی خطیب قزوینی در ایضاح است به عالوه سه قسمی که او در دل نوع اول (تشبیه مفرد به مفرد) از جهت 

) مسلماً طرح تنظیمی سعدالدین تفتازانی، 269-279: 1376مقید بودن یا نبودن طرفین، در نظر گرفته بود. (ظهیري، 
ایضاح است با شکلی جدید که تقسیمات داخلی را به فهرست اصلی منتقل کرده و به جاي تقلیدي از کار خطیب در 

 چهار دسته اصلی که سه دسته فرعی دارد، هفت گونه اصلی را مطرح نموده است. 
)، بحث مرکب و مقید را جدا نموده، از حیث مفرد و 146-147: 1374بندي خود ( ـ مرحوم جالل همایی در تقسیم

اند و بعداً انواع دیگر پیدا شده است، چهار گونه  مرکب بودن طرفین با این اعتقاد که تشبیهات اولیه فقط مفرد به مفرد بوده
 چهره به گل    مفرد به مفرد: مانند -1را معرفی کرده است:  

 2-  صالٍة قام صفوف                 ورائَه هیالً و النجومها ها یفمرکب به مرکب:         کأنّ سامام 
 (گویی سهیل در میان ستارگان پیرامونش بسان صفهاي نمازند که پیشواي آن در میانشان ایستاده باشد.)
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 فانوس خیالی و چراغی در وي  ام دانی چون بود این تن خاکی خی مفرد به مرکب: -3
 دل اندر سینه من چون کبوتر        مرکب به مفرد:          پیاله در کف ساقی چو خورشید  -4

 ـ دکتر شمیسا، اوالً تالش نموده تا تعریف نسبتاً دقیقی از مفرد، مقید و مرکب ارائه دهد، بدین صورت که: 
نیز، »  سعادت«است مانند گُل، جام، دزد. ضمناً مفاهیم عقلی و انتزاعی مثل  ـ مفرد: تصور و تصویر یک هیأت یا یک چیز

 آیند. مفرد به شمار می
 ـ مقید: تصور و تصویر مفردي است که مقید به قیدي باشد.

ـ مرکب: مرکب یک هیأت انضمامی و به قول قدما هیأت منتزع از چند چیز است یا به زبان امروز، تابلو و تصویري است 
ی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته باشند. فلذا مقصود از مرکب، لزوماً مجموعه چند واژه نیست.          ذهن

 چو خون آلوده دزدي سر ز مکمن   سر از البرز برزد قرص خورشید 
 (منوچهري)                                                                                          

نماید که اگر اسمی باشد، مرکب از دو جزء است و اگر فعلی باشد،  وي مرکب را به دو گونه اسمی و فعلی بخش می
اجزاي ترکیبش از دو بیشتر است. سپس با اذعان به اینکه قدما درباره وجوه افتراق بین مقید و مرکب، عمالً شرحی 

گوید: در  گشوده، می» خالصه و نتیجه در فرق مقید و مرکب«فصلی با عنوان  اند، هو تنها به ارائه مثال بسنده کرد اند نداده
مسیر این تشخیص اوالً مشبه به مهم است نه مشبه و ثانیاً تشخیص مفرد با مفرد مقید آسان است، اما تشبیه مفرد مقید از 

مقید، قید یا خود وجه شبه است در  -1تواند کمی از این دشواري را بزداید:  مرکب گاهی دشوار است ولی پنج نکته می
 کند.    یا به هر حال به درك وجه شبه کمک می

 دو زلف چو زنگیان العب               رخساره چو گلستان خندان 
که در این بیت، العب بودن؛ تکان خوردن زلف است که بخشی از وجه شبه است و بخش دیگر آن، سیاهی است که با 

توان قید را جداگانه در نظر گرفت. (چنانچه جناب آقاي دکتر شمیسا، در  ر مقید معموالً نمید -2شود.  زنگیان تکمیل می
بین  توان یمدر مرکب  -3توان مطلق و قطعی دانست.)  اند، این حکم را نباید و نمی را به کار برده معموالًاین مورد، تعبیر 

در بیت منوچهري، سر دزد خون آلوده با خورشید و سر از  اجزا قرینه سازي کرد ولی در مقید این امر ممکن نیست. مثالً
در مقید، وجه شبه گاهی مفرد، گاهی متعدد و گاهی مرکب است ولی  -4مکمن برزدن، با سر از البرز برزدن مقارن است. 

از در مقید سخن از یک چیز است با افزودن و کاستن. اما در مرکب، سخن  -5در مرکب، وجه شبه همیشه مرکب است. 
 چند چیز است. 

 
 هاي تشبیه به اعتبار وجه شبه گونه

ق) پیدا کرد. آنگاه که در پی 322طباطبا علوي (م ترین اظهار نظر درباره وجه شبه را، بتوان در گفته ابن ـ شاید قدیمی
نماید که آمیختگی دو  آید، اشاره می فهرست کردن اقسام کلی تشبیه (از جهت صورت، معنی، حرکت، رنگ و صدا) برمی

 ) 25ق: 1405کند. ( یو مؤکدتر م تر يقویا چند وجه در تشبیه آن را 
ـ ابوهالل نیز در صناعتین، به طور کلی وجه شبه را به دو گونه واحد و غیر واحد مقسوم دانسته، بر آن است که تشبیه 
چیزي به چیزي حتی اگر از یک وجه شباهت داشته باشند، اجماالً صحیح است. مثالً در تشبیه چهره به آفتاب صرفاً 

: و له آورد یمت و نه بزرگی و... او شاهد دیگري به عنوان مصداق حکم خود از کالم اهللا درخشندگی و زیبایی مطرح اس
اند  ها مانند شده گوید مراکب دریایی صرفاً از جهت بزرگی به کوه ) و می24الجوار المنشئات فی البحر کاألعالم (رحمن: 
 و نه از جهات دیگر مثل صالبت و استحکام.
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شمارد و براي  است. اوالً، وجه شبه را حسی یا عقلی برمی قائله دو گونه تقسیم براي وجه شبه ـ جرجانی در اسرارالبالغ
گاه از  -2»  کلمه«و » عسل«گاه از یک چیز انتزاع شده مثل انتزاع شیرینی در -1داند:  وجه شبه عقلی سه حالت متصور می

مثل الذین حملوا «آید:  که از مجموع آنها شبه بیرون می دهد ـ انتزاع شده چند چیز ـ که بعضی را با بعضی دیگر پیوند می
) وجه شبه منتزع از احوال خر است که اسفار را بار خود 5(جمعه: » ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفاراً ◌ٴ التوراه

وند تشبیه بر دو گاهی پی -3برد.   از حمل خود نمی يا بهرهیابد و جز سنگینی و دشواري،  دارد ولی چیزي از آن درنمی
چیز نهاده شده که به اندازه مورد پیش (گونه دوم) به یکدیگر پیوستگی ندارند: هو یصفُو و یکدر که هم صفا و هم 

 به) قابل همانندي است. تواند به تنهایی وجه شبه باشد، چراکه آدمی از هر دو جهت به آب (به عنوان مشبه کدورت می
گوید تمثیلی آن است که وجه شبه در آن امري آشکارا و  کند و می مثیلی و غیر تمثیلی تقسیم میثانیاً تشبیه را به دو نوع ت

ظاهري نیست و نیاز به تأویل دارد (هذه حجۀٌ کالشمس فی الظّهور) و غیر تمثیلی آن است که وجه شبه، خود امري 
ي از جهت صورت و شکل و صوت و... مانند آشکار است و نیاز به تأویل ندارد؛ از این قبیل است وقتی چیزي به چیز

 شود.
ـ نظر سکاکی در مفتاح العلوم در این باره آن است که هر گاه تشبیه، وجه شبهی وصفی و غیر حقیقی داشته باشد و آن 

) همچنین معتقد است گاهی وجه شبهی در میان 164شود. (ص وجه شبه از چند امر منتزع شده باشد، تمثیل نامیده می
وجود ندارد و یا اصالً وجه افتراق موجود است ولی به نیت تملیح یا تهکّم آن را در قالب وجه شبه آورده، طرفین 

 سازند. مثل تشبیه انسان ترسو به شیر یا شخص بخیل به حاتم. تشبیهی می
خواهد تشبیه مرکب را تبیین نماید، به جاي آنکه از طرفین مفرد و مرکب سخن به  نکته دیگر اینکه سکاکی آنگاه که می

شود که وجه شبه،  میان آورد، به وجه شبه مفرد و غیر واحد اشاره نموده است. به اعتقاد او تشبیه مرکب وقتی حاصل می
 ) 160ق: 1356غیر واحد باشد. (

ترین طرح تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه را بتوان به خطیب قزوینی در االیضاح نسبت داد. او  ترین و مدون ـ شاید کامل
وجه شبه تحقیقی و تخییلی (که وجود وجه شبه در مشبه ممکن نیست مگر به  -1وجه شبه را از دو منظر نگریسته است: 

وجه شبه واحد و غیر  -2لی بسیار موشکافی نموده و توضیح داده است. تأویل) خطیب درباره وجه شبه تحقیقی و تخیی
ها اعم از  پذیر است و همه گونه واحد (به منزله واحد) که وجه شبه غیر واحد، خود به دو دسته متعدد و مرکب بخش

 -1رشمرده است: توانند حسی یا عقلی باشند. سپس سه نوع تقسیم براي تشبیه از حیث وجه شبه ب واحد و غیر واحد می
تشبیه قریب و بعید (که بحث در ابتذال تشبیه را در توضیح  -3تشبیه مجمل و مفصل   -2تشبیه تمثیل و غیر تمثیل  

 تشبیه قریب به میان کشیده است) 
رود جز آنکه،  ـ در بین کتب بالغی قدیم، مختصرالمعانی در این خصوص تقلیدي از االیضاح خطیب قزوینی به شمار می

نقل کرده است. بدین معنا که » بعید غریب« و» قریب مبتذل«نه سوم تقسیم تشبیه بر مبناي وجه شبه را به صورت گو
 عنوانوصف مبتذل و غریب را به تشبیه قریب و بعید افزوده است یعنی آنچه را که خطیب در توضیح آورده بود، به 

 ) 291-320: 1376منتقل کرده است. (ظهیري، 
 ) 44-48: 1375خران نیز جواهرالبالغه همین حکم را دارد. (هاشمی، ـ در میان متأ

: مفرد (به جاي واحد)، متعدد و مرکب و داند یم)، وجه شبه را سه گونه 148-150ـ استاد همایی در معانی و بیان (صص 
 .شمارد یمرا به حسی و عقلی قابل تقسیم  ها دستههر کدام از این 

) پس از ارائه تعریفی از وجه شبه (معنا و خصوصیتی که اشتراك طرفین 66-78صصـ دکتر شفیعی در صور خیال (
تشبیه در آن، مورد نظر باشد)، به وجه شبه تحقیقی (مثالً تشبیه گیسو به شب) و تخییلی (مثالً تشبیه خوي نیک به مشک) 
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واحد حسی (تشبیه پوست  -1نماید:  کند و آنگاه با ترسیم یک طرح منظم، وجه شبه را به پنج دسته تقسیم می اشاره می

متعدد  -3وجه شبه: هدایت)  –أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم »: ص«واحد عقلی (قول پیامبر -2بدن به پرنیان)  
متعدد عقلی (زید مثل عمرو است در شجاعت و بردباري و ایمان)   -4حسی (سیب مثل بِه است در رنگ و بو و طعم) 

 ف ( زید مانند عمرو است در شجاعت و قامت و... )متعدد مختل -5
گذارد و  بندي قدما از تشبیه به صورت مجمل و مفصل صحه می آنگاه از حیث بودن یا نبودن وجه شبه در کالم، به تقسیم

 اند که کدام حالت بهتر است (حضور وجه شبه در تشبیه: مفصل و یا عدم حضور آن: مجمل) گوید قدما هرگز نگفته می
 تر نیز خواهد بود.  تر است، بالغی ولیکن از آنجا که مجمل، پوشیده

تر بودن وجه شبه در مشبه که از نظر قدما، تشبیه معکوس (منعکس،  تر و قوي دکتر شفیعی همچنین درباره پر رنگ
ویسنده و نیز کند، بر آن است که تشخیص این مطلب به احساس و خیال و دیدگاه شاعر یا ن مقلوب، قلب) را ایجاد می

 ) 9نوشت  (نک: به پی مخاطب بستگی دارد.
)، از حیث افراد و تعدد و ترکیب، وجه شبه را به سه دسته تقسیم 101-102ـ دکتر شمیسا در کتاب بیان خود (صص

مرکب: که  -3متعدد: تشبیه چهره به گل در سرخی و لطافت   -2مفرد: تشبیه چهره به گل در سرخی  -1نموده است: 
   شود: ترین وجه شبه است و در آن، هیأت حاصله (= تصویر، ایماژ) از امور متعدد تشکیل می هنري

 چون زر گدازنده که بر قیر چکانیش  بنگر به ستاره که بتازد ز پس دیو 
 هاي گسترده و تاریک.  که وجه شبه در این بیت، هیأت حاصله از تصور حرکت عمودي جسمی روشن است در صفحه

نماید. ما در اینجا از همین  در نوعی دیگر از تقسیم وجه شبه، آن را بسان متقدمان به تحقیقی و تخییلی بخش می ـ وي
دانیم، توضیح دهیم. (نک: همین  جوییم تا اشکالی را که متوجه تعریف تشبیه از دیدگاه دکتر شمیسا می مطلب سود می

). نگارنده بر آن است که آقاي شمیسا در 7نوشت  میسا و نیز پینوشتار، بخش تعریف و اقسام کلی تشبیه، نظر دکتر ش
رشیق قیروانی نزدیک شده است که معتقدند دو چیز از هر جهت  جعفر و ابن ارائه تعریف براي تشبیه به قول قدامۀابن

توان  این حال آیا میاند؛ با  نباید مانند یکدیگر باشند وگرنه دیگر مثل و شبیه نیستند، بلکه در این صورت عین هم و یکی
پذیرفت که در تشبیه همیشه ادعاي همانندي مبتنی بر کذب است و نه صدق و حقیقت؟! با توجه به اینکه صاحب این 

رسد تعریف ارائه شده (شمیسا،  کند، به نظر می تعریف، خود، براي وجه شبه به دو گونه تحقیقی و تخییلی اشاره می
اعتقاد به وجه شبه تحقیقی، در تشبیه چهره به گل و نظایر آن، وجه شبه یعنی  ) جامع نباشد. بر مبناي66: ص1374

 لطافت و زیبایی حقیقتاً و واقعاً در طرفین حضور دارد فلذا این ادعاي همانندي مبتنی بر صدق و تحقیق است. 
د؛ در واقع تشبیهی است با شو در ذیل صنایع بدیع معنوي، بحث می» استخدام«که با عنوان  يا هیآراـ شمیسا معتقد است 

به معنایی دیگر دارد و هر کدام از  وجه شبه دو گانه به این مفهوم که وجه شبه به اعتبار مشبه یک معنی و به اعتبار مشبه
 ) چنانچه حافظ گوید: 10: 1374معانی در استخدام یکی از طرفین است. (

 ا چو نسیم سحر نکرداو خود گذر به م من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع    
اند تشبیهی که وجه  گوید: گاهی گفته المثل نیز بدیع است. درباره تشبیه تمثیل می ـ نظر ایشان درباره تشبیه تمثیل و ارسال

شبه آن مرکب باشد، تشبیه تمثیل است؛ حال آنکه بین آنها فرق است. گرچه تشبیه تمثیل هم به لحاظ مرکب بودن وجه 
مرکب است؛ اما هر تشبیه مرکبی، تمثیل نیست. در واقع بین آنها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار  به شبه، داراي مشبه

است. بدین معنا که هر تشبیه تمثیلی، تشبیه مرکب است ولی هر تشبیه مرکبی، تشبیه تمثیل نیست. وي در ادامه تصریح 
ایت داشته باشد و در واقع مشبه آن، امري معقول و به آن جنبه مثَل و حک کند: تشبیه تمثیل، تشبیهی است که مشبه می
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شود و در این صورت، ادات را باید  بهی مرکب و محسوس ذکر می مرکب است که براي تقریر و اثبات و تبیین آن، مشبه
 ) چنانچه مسعود سعد سروده: 104: 1374تأویل کرد. (» ماند که... مثل این می«به 

 شادان همی نشیند و غافل همی رود                 آگاه نیست آدمی از گشت روزگار
 پندارد اوست ساکن و ساحل همی رود  یی سوار  ماند بر آن که باشد بر کشتی

به جنبه  شود ولی مشبه المثل نیز معقول به محسوس مرکبی تشبیه می المثل معتقد است: در ارسال آنگاه درباره ارسال
 ) آنگونه که سعدي گوید: 106: 1374ن مشبه و به تنهایی خواند و فهمید. (توان آن را بدو المثل یافته و می ضرب

 سوزنی باید کز پاي برآرد خاري   غم عشق آمد و غمهاي دگر پاك ببرد
 
 اقسام تشبیه بر اساس ادات  •

اي را که در مفهوم آن، ابالغ شباهت و همانندي باشد، در حوزه ادات تشبیه قرار داد.  توان هر کلمه بر روي هم می
شوند. چونان کاف، کأنّ، مثَل، شَبه،  ) ادوات تشبیه در عربی به سه دسته حرف، اسم و فعل تقسیم می64: 1378(شفیعی، 

تعداد آنها بسیار است، از آن جمله است: چون، چو، همچون، چونان، همچو، ماثَل، شابه، یحکی، ضاهی و... و در فارسی 
 ) 257-258: 1379چنانکه، بسان، گویی، مانند، به کردار و... (رجایی، 

آید، این است که اگرچه بالغیون در این جهت هم به تفصیل  آنچه با بررسی آثار بالغی قدیم و جدید به دستمان می
گردد. ذیالً به دو نکته اساسی که در این زمینه  لفظی و دستوري برمی مسائلاحث آنان بیشتر به اند ولیکن مب سخن گفته

رود: الف) تنها تقسیم تشبیه به اعتبار ادات از نظر قدما، بر اساس ذکر و عدم  منظور علماي بالغت بوده است اشاره می
مرسل (مرسل آن است که ادات در تشبیه حضور دارد و آورد: مؤکّد و  ذکر ادات در تشبیه است که دو گونه کلی پدید می

 مؤکد آنکه ادات حضور ندارد)
کند.  بخشد و آن را به استعاره شدن نزدیک می ب) اهمیت حذف ادات از آن جهت است که سخن را بالغت بیشتري می

ت عدم حضور ادات در کشد که یکی از اهداف فنّ معانی و بالغت است. گفتنی اس همچنین کالم را به سوي ایجاز می
کند؛ چراکه در صورت حذف وجه شبه گویی  تشبیه، بیش از حذف وجه شبه زمینه را براي پدیداري استعاره فراهم می

کند و تنها از جهت لفظی قدمی به سوي استعاره برداشته شده ولی با حذف  ذهن خود به خود آن را تداعی و تکرار می
 یابد. همانی تحول می از ادعاي همانندي (شباهت) به ادعاي یکسانی و اینادات، لحن بیان و گفتار و نوشتار 

 
 نتیجه گیري •

عمدتاً انواع تقسیم تشبیه در آثار بالغت تازي و پارسی، گاه بر اساس ارکان و گاه بر مبناي اغراض تشبیه، صورت 
اند،  فرد بوده و چه بسا مورد تقلید قرار گرفتههاي متفرقه که معموالً منحصر به  گذاري ها و نام بندي اند. بعضی تقسیم گرفته

خورند. تشبیه بر اساس حسی، عقلی، خیالی و وهمی بودن طرفین از طرفی و از جهت افراد،  نیز در این میان به چشم می
یر تقید، ترکیب و تعدد طرفین از سویی دیگر اقسامی یافته است. همچنین به اعتبار تحقیقی یا تخییلی بودن، واحد یا غ

واحد بودن و دیگر حاالت قابل تصور براي وجه شبه و نیز حضور یا عدم حضور ادات و حتی افاده غرض یا عدم آن، 
اي  ها و نامهایی براي تشبیه پیدا شده است. با سیري در تألیفات بالغی (بیانی) از دیر باز تا روزگار ما، تا اندازه گونه

توان نتیجه گرفت، ابوهالل در صناعتین با  ، مشهود است. با این همه میپراکندگی و خلط مبحث در تدوین این موضوع
نظر به عیارالشعر، این پراکندگی را در بعضی جهات معدود، در اندازه توان خود بسامان کرده. پس از وي شیخ عبدالقاهر، 

ده است. خطیب قزوینی هم در همه افزو نظامی خاص به اقسام تشبیه بخشیده و سکاکی در مفتاح العلوم مباحثی نو بر آن
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مند فهرست نموده و تفتازانی را در مطول و مختصر، بسیار تحت تأثیر  اي روش العلوم، اقسام را به گونه تلخیص مفتاح

هیچ تردیدي، تمام آثار فاخر بالغی پس از آثار تفتازانی، مستقیم و غیر مستقیم در  خود قرار داده است. تا جایی که بی
 اند.    اع تشبیه به طریق وي رفتهطرح تقسیم انو
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