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 مقایسه ساختار تشبیه در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

 دکتر طاهره صادقی تحصیلی

 استادیار دانشگاه لرستان                                                                                           

 بهنوش رحیمی هرسینی                                                                                                    

 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان                                                                                

 چکیده

از نظر تعداد ارکان، حسی یا عقلی بودن دو طرف  ومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنونشبیهات دو منظدر این تحقیق ت         

دست آمده ه آمار بسامد و در صد هر نوع ب. تشبیه، انواع وجه شبه، انواع تشبیهات، ترکیبی و یا مفرد بودن تشبیه بررسی شده است

شود و  سازی نظامی در هردو منظومه بررسی میاز  این آمار  شیوة تصویر فادهو سپس با است. و در هردو منظومه مقایسه شده است

نوع تشبیهات، اختالف . شودبه تشبیهات گذشته نقد و تحلیل میهای جدید میزان ابتکار نظامی در آفریدن تشبیهات جدید و یا نگاه

ظومه در اثبات هایی از تشبیهات دو مناله نمونهکند که در پایان مقمیرا نمایان  عی و فرهنگی حاکم بر هردو مجموعهمحیط طبی

درصد  31/43تشبیه در آن به کار رفته است که حدود  4194بیت است که حدود  3911منظومه خسرو شیرین  .این امر آمده است

کل ابیات درصد  23/41مورد تشبیه در آن یافت شد که حدود  482بیت دارد که  4711منظومه لیلی و مجنون . از کل ابیات است

 . است

 .تشبیه، وجه شبه، خسروشیرین، ابتکار، لیلی و مجنون: هاکلیدواژه

 مقدمه -4

تطبیق و مقایسه روشی است برای دست یافتن به حقایق و ظرایفی که در حالت عادی  در مطالعه یک اثر ممکن است             

نکاتی بر ما آشکار می شود از قبیل اینکه شاعر چقدر توانسته  شوندثار یک شاعر با هم تطبیق داده میوقتی آ. نادیده باقی بماند

و اینکه آیا در بیان خود در لفظ و معنا به تکرار دچار شده است یا نه؟ . است در انتخاب موضوع و آفرینش فضای جدید نوآور باشد

شد و یا مفاهیم یکسان را به ع نوآور باپرورد؟ هر چه شاعر در انتخاب موضومتفاوت را چگونه در آثار خود می موضوعات و فضاهای

 . های مختلف توصیف کند نشان از قدرت ابتکار و خالقیت او داردشیوه

. آفریندز پیوند می زند و دنیایی جدید میعناصر خیال خود نشان ابتکار شاعر است که از حقیقت به واسطه خیال به مجا           

با قدرت سحرانگیز خیال، در این عرصه مجالی است برای آدمی تا . و خالقیت است پردازی عرصه تمرین آزادیتخیل و تصویر»

مندی به هر هنر. ها حلول کند و رو  خود را در آنها بدمد و جهان را به دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریندپدیده

خیالْ حاصل نوعی » (  67: 4983فتوحی، )« .ی اوستنگرد و نگاهش متاثر از حاالت عاطفی و روحطرز خاص خویش به جهان می

کوشند شعر و هنر را تجربۀ انسان بنامند و ازآنجاکه هر  امروز ناقدان معاصر می. ای عاطفی همراه است  تجربه است که اغلب با زمینه

ست و شیوة خاصی دارد که ویژة هایی ویژة خویش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخّصاتی ا  خاصّ خود تجربه کسی در زندگی

به  ) 23-47: 4971شفیعی، )توانیم آنها را تصاویر او بنامیم   خود اوست؛ استعارات و تشبیهات و مجازهای ویژة خویش دارد که می

شاعر و ر دستگاه زبانی هر د». توان نوع فضا و محیطی که شاعر آفریده است را درک کردلیل است که با توجه به تصاویر میهمین د

دستگاه بالغی بر اساس عناصر بیانی و . ای، خصوصیّات آوایی، نحوی، واژگانی، معنایی، و ادبی ـ بالغی شاخصی وجود دارد  نویسنده

یکی از این خصوصیات بالغی تشبیه است که  (.92: 4984پورنامداریان، ) «گیرد  شناسی زبان شکل می بدیعی و سایر عناصر زیبایی

 .پروردیدگاه خود آن را به طرق مختلف میع دشاعر بسته به نو

. بالغی شاخصی وجود دارد -ای خصوصیات آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی و ادبیدستگاه زبانی هر شاعر و نویسنده در                

ان تشبیه یکی از مهم ترین در این می. گیردشناسی زبان شکل میعناصر زیبایی دستگاه بالغی براساس عناصر بدیعی و بیانی و سایر

و اشیا مختلف ارتباط برقرار   دهنده وسعت و زاویه دید شاعر است؛ یعنی میان عناصرتشبیه نشان. در یک اثر ادبی است عناصر بیانی

اعر را تقلید و خالقیت ش همچنین تشبیه،. پذیردو رویدادهای جامعه نیز تاثیر می کند و طبیعی است که در این راه، از حوادثمی

حث علم بیان، در میان مبا. گیری بسیاری از اشعار استفنون و ابزارهای بیانی، پایه شکلتشبیه به عنوان یکی از . دهدنشان می
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تشبیه مانند کردن چیزی است به . گیری استعاره، تمثیل و به نوعی کنایه استزیرا اساس شکل. ای داردتشبیه برجستگی ویژه

تشبیه  (33: 4972شمیسا، . )اشد نه حقیقیه آن مانندگی مبنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی بچیزی، مشروط بر این ک

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی است صورت. های شاعرانه استاغلب خیالهسته اصلی و مرکزی 

 (244: 4984داریان، پورنام. )کندیل شاعر در میان اشیا کشف میکه نیروی تخ

 بیان مسئله 4-4

خسرو و  آیا مقایسه ساختار تشبیهاتی که نظامی در دو منظومه لیلی و مجنون و -4: سوال این تحقیق این است که             

شاعر  در جاهایی که -2. تواند اختالفات اجتماعی فرهنگی میان این دو فضای داستانی را به تصویر بکشدشیرین به کاربرده است می

های خاص برای نوآوری و ابتکار در سنتآیا روشی . های شعری گشته استضا و تصاویر ناچار به کاربرد سنتبرای برای ترسیم ف

 شعری داشته است یا اینکه دچار تکرار شده است؟  

 هدف و ضرورت تحقیق -1-4

های و اینکه شاعران بزرگ در بند سنت ر برده استبه کا عناصر خیال را در دو فضای مختلف ای که نظامیآشنایی با شیوه     

ها ترسیم گر همین نوآوری. داردای وامیتازه هایها خیال آنها را به آفرینشنگرش اند بلکه اختالف فضاها و تفاوتشعری نمانده

 .کنداعران مقلد جدا میسبک خاص شاعران بزرگ است که آنها را از خیل عظیم ش

 یق روش و مواد تحق -9-4

ای که میان طرفین تشبیه برقرار است، استخراج شده بر اساس تعداد ارکان و نوع رابطهدر این تحقیق ابتدا انواع تشبیه                 

ایم و به نتیجه تحقیق دست است سپس با بررسی میزان بسامد و درصد تکرار هرنوع تشبیه به مقایسه کلی دو منظومه پرداخته

  .     ایمیافته

 پیشینه تحقیق -1-4

سرو شیرین و ساختار تشبیه در خ»یکی به عنوان . انجام گرفته استدر زمینه مقایسه ساختار تشبیه دو مقاله تحقیقی                 

ه نوشت«  االسرار و مطلع االنواردر مخزن ساختار تشبیه »رو  اهلل هادی و زینب نصیری و دیگری  با عنوان  نوشتۀ« ویس و رامین

 .باشدلو میآقای علیرضا نبی

هرچند تا حدودی در روش . این هردو مقاله در مقایسه ساختار تشبیه میان دو منظومه از دو شاعر جدا نوشته شده است            

جدا بر تفاوت دو منظومه های مه بررسی تاثیر فضاها و نگرشکه استخراج انواع تشبیه است به  کار ما نزدیک است اما در اساس ک

 .     های یک شاعر واحد است، متفاوت استپردازیروی خیال

 بحث و بررسی                                                  -1

 از نظر ذکر و حذف وجه شبه منظومهتشبیهات دو مقایسه  -4-1

بینی و   شبه، مبیّن جهانرین بحث تشبیه است، چون وجه تبحث وجه شبه، مهم»: گویدشمیسا در تعریف وجه شبه می

(. 34: 4972شمیسا، )« شویم  آوری یا تقلید هنرمند می  وسعت تخیّل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجه شبه است که متوجّه نو

 شفیعی،)« گمان رساتر و پرتأثیرتر است  متوجّه آن شود، بی تشبیهی که وجه شبه در آن یاد نشده باشد و ضمناً ذهن مستقیماً»

دارد تا دلیل شباهت را خود بیابد و لذت ادبی آن بیشتر است هر چند حذف وجه شبه ذهن خواننده را به تالش وامی (71: 4971

اما . گرددرینندگی به خواننده نیز منتقل میای حس آفبا شاعر شریک می داند و به گونه زیرا خواننده خود را در یافتن علت شبه

تشبیه آن قدر غریب باشد که نبود وجه شبه موجب گمراهی خواننده  وجه شبه است زیرا ممکن استمجبور به بیان  گاهی شاعر

حذف وجه شبه و یا ذکر آن، ممکن است به دالیل مختلفی صورت گیرد؛ نخست اینکه . شود و یا اصال منظور شاعر را در نیابد

(. 49: 4977زنجانی، )« بیند  د را ملزم به آوردن وجه شبه نمیبه دارای صفت و ویژگی واضح و آشکاری باشد، شاعر خو وقتی مشبّهٌ»

و شاعر ملزم به گاه تشبیهات بدیع و نو است . شود گیرد و ناچار به حذف وجه شبه می  گاهی شاعر در تنگنای وزن و قافیه قرار می

نویسنده وجه شبه را ـ که غالباً تخییلی ازآنجاکه تشبیهات نو است، معموالً مفصّل است، یعنی شاعر یا » .شودآوردن وجه شبه می

   (497: 4986شمیسا، )« کند تا نگرش او ـ که دو امر تازه را به هم مربوط ساخته است ـ فهمیده شود  است ـ ذکر می
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گی ست و ساددر هردو منظومه نظامی حدود پنجاه درصد؛ یعنی نیمی از تشبیهات، تشبیه با تمام ارکان به کار برده ا                   

به کار بردن وجه شبه در تشبیه نشان از این دارد که اکثر تشبیهات نظامی در روزگار خودش  .و تمامیت آن را حفظ کرده است

درصد تشبیهات کامل در . تازگی داشته اند بدین خاطر ناگزیر از بیان وجه شبه و برای فهم بیشتر آن ادات را نیز ذکر کرده است

وه شباهت و نشان از این دارد که نظامی زوایای دیگری از وج. و از نظر تعداد دو و نیم برابر لیلی و مجنون استخسرو شیرین بیشتر 

بعدی به در ابیاتی که در مبحث . هایی را در طرفین تشبیه دیده است که تا آن زمان مغفول مانده استرا مد نظر دارد و شباهت

 .وشکافانه نظامی به دریافت وجوه تازه شباهت اشاره کردتوان به نگاه معنوان نمونه آمده است می

 . مانداپوی باد به شخصی در حال گریز میدر نظر نظامی حرکت و تک: چو باد از آتشم تا کی گریزی

 . در سنت شعری گل معشوق است نه عاشق: چو گل در عاشقی پرده دریده

ماند در صورتی که سنت شعری ناز بوسی مقتول، قاتل را میبه دستجدا کردن گل از شاخه آن : چو گل گردن زنان را دست بوسند

 .کشد نه تسلیم و دست بوسی آن رایر میو تکبر و زیبایی گل را به تصو

 مقایسه ساختار وجه شبه در هردو منظومه -1-1

 4جدول شماره

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 تشبیهاتکل 

 49 494 23/48 88 وجه شبه حسی

 93/7 76 14/6 23 وجه شبه عقلی

 4 8 43/4 7 وجه شبه تخییلی

 44 442 33/41 39 تخییلی/وجه شبه حسی

 93/7 76 44/42 61 تخییلی/ وجه شبه عقلی 

 12/44 444 38/41 34 حسی/وجه شبه عقلی

های بارز ساختار تشبیه در هر دو از ویژگی. ند وجه شبه ترکیبی استکل وجه شبه خودنمایی میکه در  جدوای نکته         

گاهی وجه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبه به معنی دیگری دارد ». ایهام استخدام در وجه شبه استمجموعه 

که  روش دیگری( 4972: 411شمیسا، )« ار زیبا و هنری خواهد بوددر این صورت کالم بسی. و یک بار حسی و بار دیگر عقلی است

در مشبه به، به برد که در مشبه به یک معنی و ای به کار مید این است که وجه شبه را به گونهآفریننظامی برای نو کردن تشبیه می

، تخییل و یا احساس فین تشبیه که عقلبه جز اختالف در معنی با توجه به شیوه دریافت مفهوم نسبت به طر .معنای دیگری است

ای وجه توان گونهباشند و با این نسبت میتلف از این سه مقوله قابل درک میکند گاه طرفین تشبیه به دو شیوه مخآن را درک می

در کل  عمجموع این گونه وجه شبه در هردو منظومه درصد باالیی را نسبت به دیگر انوا. شبه ترکیبی برای تشبیهات قایل شد

 . دهدتشبیهات به خود اختصاص می

کند، بیشترین تغییر در تشبیه و استعاره   وقتی سبکی تغییر می» :داندتشبیه را در تغییر سبک می شمیسا علت نو شدن

سبک  (.493: همان)« شود  نماید ـ دچار دگرگونی می  که بیشتر در وجه شبه رخ می گیرد زیرا نگرش هنرمند به جهان ـ  صورت می

در هر » .ی نو پرداز است که در زمینه تشبیه دست به ابتکار زده استنظامی، شاعر.  آذربایجانی سبکی میانه خراسانی و عراقی است

ها و وجه   به نماید، امّا این مشبّهٌ  اند و الجرم وجه شبه مبهم می  های قبلی، نو و تازه  ها در مقایسه با سبک  به سبک اصیل جدید، مشبّهٌ

« که در شعر کهن چنین شد اندک روشن خواهند شد و در اذهانْ وضو  خواهند یافت، چنان های بالغی اندک  ها پس از بحث  شبه

ات با برای تبیین این مطلب چند نمونه از تشبیه. اما دیدگاه شمیسا حداقل در مورد تشبیهات نظامی صادق نمی باشد (444: همان)

 :یمکنوجه شبه دو گانه را ذکر می
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ــکفت   ــه بشــــ ــون اللــــ ــرب چــــ ــاه از طــــ  رخ شــــ

 

ــت     ــخن گفـ ــن سـ ــاط ایـ ــرگس در نشـ ــو نـ  917چـ

 ج

ــزی    ــی گریــــ ــا کــــ ــم تــــ ــاد از آتشــــ ــو بــــ  چــــ

 

ــزی         ــه ریـ ــم چـ ــوام آبـ ــاک تـ ــن خـ ــه مـ  288نـ

 

ــرانی کـــــز چنـــــین ســـــر پـــــر فسوســـــند       ســـ

 

ــند       ــت بوسـ ــان را دسـ ــردن زنـ ــل گـ ــو گـ  248چـ

 

ــاطوس     ــا نیــــ ــیدش بــــ ــکر کشــــ ــان لشــــ  همــــ

 ج

ــاووس       ــر طــ ــون پــ ــتش چــ ــا  آراســ  213جنــ

 

 (شــــیرویه)چــــو دود از آتــــش مــــن گشــــت خیــــزان 

 ج

ــزان     ــن گریــــ ــی از مــــ ــن زاده ولــــ  944ز مــــ

 

 نشســــــــــته باربــــــــــد بــــــــــربط گرفتــــــــــه 

 

 918جهــــان را چــــون فلــــک در خــــط گرفتــــه    

 ج

ــده  ــرده دریـــــ ــقی پـــــ ــو گـــــــل در عاشـــــ  چـــــ

 

 941ز عـــــــالم رفتـــــــه و عـــــــالم ندیـــــــده    

 ج

 .اندهمیشه مشبه به تشبیهاتی بوده... پر طاووس و فلک و  گل و باد و. باشدهای باال جدید نمیبهیک از مشبههید ( الف

استعاره به  تواند از مشبه جدا شده و به صورتاختن وجه شبه و تکراری شدن آن میمشبه به هرچقدر هم تازه باشد بعد از شن( ب

یابند و دیگر آن مفهوم تازه خییل باز میای خود را در تکلیشههای باال اگر از وجه شبه و مشبه جدا شوند مفهوم کار رود اما مشبه به

 . و خیال انگیزی که در ترکیب جدید با دیگر ارکان یافته اند نخواهند داشت

-برای این فعل نقشی را ایفا میها بهکه هریک از مشبه و مشبه. است های ترکیبی را بیشتر به صورت فعل به کار بردهوجه شبه( ج

 .تواند از وجه شبه جدا شود همین نقش پذیری آن نسبت به وجه شبه استبه نمی و یکی از دالیلی که مشبه .کنند

نکته دیگر .  بخشد نه مشبه به راکرار مضمون، وجه شبه را تازگی میتوان نتیجه گرفت که نظامی در تشبیهات برای گریز از دام تمی

که دلیل آن . در منظومه لیلی و مجنون بیشتر است که شایان ذکر است اینکه درصد مجموع تشبیهاتی که یک پایه عقلی دارند

 .سازداست که نظامی در هردو منظومه می اختالف نوع تصویری

 از نظر ذکر و حذف ادات تشبیه منظومه شبیهات دومقایسه ت -9-1

زان و حذف آن در ساختار تشبیه، از می( 416: 4981صفوی، )است « دارسازی همنشینی  نشان»ادات تشبیه از عوامل 

تکامل ادبیّات هر زبان گواه این است ». سازد کاهد، که همین امر زمینه را برای فعّالیّت خواننده فراهم می  ساختار می« داری  نشان»

« کند، عاملی است برای پرتأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه  اندک تشبیه را به استعاره نزدیک می که حذف ادات، که اندک

اگر ادات ذکر نشود کالم طبیعی تر است و گویی ». کشانداز همسانی به یکسانی میحذف ادات تشبیه را  (.66: 4971شفیعی، )

 ( 61: 4972شمیسا، )« .شاعر از ابزار تشبیه استفاده نکرده است

یرین در خسرو ش. انددرصد بدون ذکر ادات به کار رفته 24درصد از تشبیهات لیلی و مجنون همراه با ادات و  31حدود 

رفته درصد بدون ذکر ادات به کار  23درصد با ذکر ادات و حدود  72حدود . نسبت تشبیهات با ادات بیشتر از لیلی و مجنون است

 .شوداره نزدیک میدهد که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر به استعکه این اختالف نشان می. اند

 مقایسه تشبیه بلیغ در هردو منظومه -1-1

توان مدّعی شد که تشبیه، انتخاب دو نشانه از روی   می». تشبیه بلیغ رساترین و نزدیکترین نوع تشبیه به استعاره است              

استفاده از وجه شبه و ادات تشبیه بر روی محور . و ترکیب آنها بر روی محور همنشینی است« تشابه»محور جانشینی بر حسب 

همین دلیل است که کاربرد تشبیه در دورترین به . تر شود  نزدیک« مصداق»به « مدلول»افزاید تا   همنشینی، بر توضیح عملکرد می

 (426: 4981صفوی، )« شود  نامیده می« تشبیه بلیغ»فاصله میان مدلول، و مصداق 
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. درصد آن اسنادی است 41درصد آن اضافی و  42درصد از تشبیهات لیلی و مجنون بلیغ است که از این مقدار  22حدود             

 . درصد آن اسنادی است 41درصد آن اضافی و  6که . درصد است 41/42درصد تشبیهات بلیغ در خسروشیرین 

 مقایسه حسی و عقلی بودن دو طرف تشبیه در دو منظومه -0-1

 

 2جدول شماره                                                                      

 

 وع ابیاتمجم

 خسرو شیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 67 632 31/62 914 حسی به حسی

 23/1 9 21/1 4 عقلی به عقلی

 43/4 49 77/4 29 حسی به عقلی

 31/41 418 69/47 83 عقلی به حسی

 46/4 42 44/1 2 خیالی

 87/1 3 19/4 3 وهمی

 

های   تصویر در شعر، بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافت». حواسّ و صور خیال با هم ارتباط تنگاتنگی دارند              

بیند، لمس   ای متمایز می  شود تا خواننده احساس کند که چیزی را به گونه  به عبارت دیگر سبب می. بخشد  حسّی شاعر زندگی می

که . درصد تشبیهات دارای طرفین حسی هستند 61در هردو منظومه بیش از  (413: 4973اسکلتن، )« دشنو  بوید، یا می  کند، می  می

مقصود از تشبیه عقلی در اینجا غیر حسی است، مطلقا یعنی آن چیزی ». صد از لیلی و مجنون بیشتر استدر 3در خسرو شیرین 

-امل میهرسه را ش« وهمیات، وجدانیات و عقلیات صرفه»پس عقلی . ادراک شود حواس ظاهر که نه خودش و نه موادش به یکی از

تشبیهات عقلی با اینکه درصد غالب را به خود اختصاص نداده است اما  درصد آن در لیلی و مجنون  (432: 4932رجایی، )« .شود

« .وهمی است لی است بحث تشبیه خیالی واز فروع بحث تشبیهی که مشبه به آن عق». ابر از خسروشیرین بیشتر استبر حدود دو

تشبیه خیالی تشبیهی است که مشبه به آن امری غیر موجود و غیر واقعی است که مرکب از حداقل دو جز »( 68: 4972شمیسا، )

 در تشبیه وهمی  مشبه به غیر»( 63: همان)«  .تجسم و تصورنداست اما تک تک اجزای آن حسی و موجودند، روی هم رفته قابل 

مثل تشبیه چیزی به آواز غول یا دندان غول به اعتبار اینکه . موجود مرکب از دو جز است و یکی از اجزا هم وجود خارجی ندارد

 .تشبیهات خیالی و وهمی با نسبت بسیار کم و مساوی در هردو منظومه به کار رفته است( همانجا)«  .غول وجود خارجی ندارد

ه تشبیهاتی که دو طرف آنها حسی باشد در خسرو و شیرین  تقریبا دو و نیم برابر بیشتر از لیلی و در مقایسه دو منظوم           

گیرد و این توصیفات رزم و بزم و مناظر طبیعت صورت میو این به خاطر توصیفاتی است که از مجالس . مجنون به کار رفته است

ی از جمله اختالفات -4.بخشدها معنی مینگ و محیط به این تفاوتتفاوت فره. به مراتب در لیلی و مجنون کمتر از نظامی است

اختالف فضای فرهنگی حاکم بر دو محیط اجتماعی ایران و عربستان از جمله اینکه  -2های عربستان محیط خشک و خشن بیابان

بارها در خسرو شیرین توصیف شده موسیقی و ترانه  -9. دختران ایرانی به مثل مردان به بزم مینشینند و در رزم هم مهارت دارند

از دیگر  -4.شوددل میشود اشعار و ابیاتی است که بین لیلی و مجنون رد و بن تنها نغمه و غنایی که شنیده میاما در لیلی و مجنو

جو عربی وصف زیبایی دلبرکان زیبا در خسرو شیرین که البته  -3.های شکار است که به زیبایی به تصویر کشیده استمناظر صحنه

در کل عرصه جوالن نظامی در توصیف و تصویرسازی  .در این زمینه نیز تنگ کرده است حاکم بر لیلی و مجنون عرصه را بر نظامی

ولی در کل .  بسیار بیشتر از لیلی و مجنون است و این عامل هم در تعداد ابیات و هم در تعداد تشبیهات دو منظومه مشخص است

نظامی به تشبیهات با طرفین حسی بیشتر از سایر موارد است و این نشان از آن دارد که نظامی بیشتر به در هردو منظومه گرایش 
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خواهد محیطی را به تصویر بکشد که تمام حواس پنجگانه از آن بهره یابند چشم و می. و فضای بیرونی گرایش دارد توصیف محیط

عنبر را ببوید چشایی تلخی شراب و مزه شکر را بچشد و المسه  ببیند گوش صدای موسیقی را بشنود مشام عطر عود و مشک

بعد از تشبیهات دو طرف حسی، تشبیهات با مشبه عقلی و مشبه به حسی بیشترین درصد را دارد و . سختی سنگ و نرمی پرنیان را

ات در خسرو شیرین حدودا تعداد این گونه تشبیه. های داستان به کار رفته استبیشتر برای بیرونی کردن حال درونی شخصیت

بیست بیت بیشتر از لیلی و مجنون است اما با توجه به تعداد کل تشبیهات هرمجموعه این نوع از تشبیه در لیلی و مجنون به نسبت 

و این بدان خاطر است که نظامی بعد از تنگنایی که در توصیف حال بیرون بدان . درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است

ای حسی در خسرو هبه چند نمونه از وجه شباهت. کندو آن را نیز بیرونی و قابل لمس میپردازد شود به توصیف درون مییدچار م

 :کنیمو شیرین اشاره می

 چو برق از جان چراغی برفروزم

 

  479وی بسوزم   در  را    خام   شکیب 

 (حسی کردن امر ذهنی)

 چناندر لطف بودش آب دستی

 جج

 434بستی  نقش   لطافت  از   آب  بر  که  

 (تجسم امر ذهنی)

 

 مار    چون   پیچیدمی   اندوه  آن   در 

 (قراریتجسم بی)

 

 461فشاند از جزع ها لولوی شهوار  

 

 از نظر ساختار شکلی و ظاهری منظومه مقایسه تشبیهات دو -6-1

 9جدول شماره

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 79/7 81 61/3 27 تفضیل

 23/7 73 88/7 98 مضمر

 23/1 9 44/1 2 مشروط

 1 1 1 1 مفروق

 49/1 3 1 1 ملفوف

 4 41 21/1 4 جمع

 77/1 8 1 1 تسویه

 38/1 6 1 1 معکوس

 

این نوع . دهد که در تخیّل و هنر شاعرانه نقش دارد  می نشانیبایی را ای از نظم و ز  شکل قرار گرفتن مفاهیم، گونه

بندی، تکیه بر شکل و ظاهر تشبیهات دارد و با توجّه به حضور ارکان تشبیه و چگونگی چینش دو طرف تشبیه و تعدّد آنها   تقسیم

  .پردازیم  در این بخش، به مقایسۀ این نوع از تشبیهات می. متنوّع است
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هدف اصلی از این تشبیه نو . هرچند تشبیه خود بر پایه اغراق است. افزاید  این نوع تشبیه، بر مبالغه و اغراق می :فضیلتشبیه ت

برد   تر از دیگر انواع است و ذهن را از سویی به سوی دیگر می  این تشبیه نوعی از تشبیهات شاعرانه است که مخیّل» . کردن آن است

تشبیهات این نوع، تقریبا در خسروشیرین چهار برابر  (416: 4978طالبیان، )« انجامد  تفکّر، به برتری مشبّه می دار تأمّل و  و  و در گیر

 .بیشتر از لیلی و مجنون است  و  از نظر درصد حدود دو درصد بیشتر از آن است

جه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه تشبیه مضمر؛ یعنی تشبیه پنهان بدین معنی که ظاهرا باساختار تشبیهی موا» :تشبیه مضمر

درصد این نوع تشبیه در هردو منظومه برابر ( 422: 4972شمیسا، )« .است و به هر حال جمله قابل تاویل به جمله تشبیهی است

 .است ولی از نظر تعداد تشبیهات مضمر در خسرو شیرین دو برابر لیلی و مجنون است

که عنصر اغراق یا دعوی، غلبه دارد و همین نقش دعوی یا اغراق که خود »است  تشبیه مشروط از تشبیهاتی :تشبیه مشروط

های ذوقی و هنری برخوردار باشد   که از پایه های خیال شاعرانه باشد ـ درصورتی  تواند نوعی بیان هنری یا نوعی از صورت  مستقلّاً می

در . سان است بسامد این تشبیه در هر دو اثر یک(. 74: 4971شفیعی، )« تواند جنبۀ خیالی موضوع را وسعت بیشتری دهد  ـ می

 . لیلی و مجنون دو بار و در خسروشیرین سه بار به کار رفته است

بسامد این نوع ( 443: شمیسا، همان)« چند مشبه و مشبه به داریم اما هر مشبه با مشبه به خود همراه است» :تشبیه مفروق

 .تشبیه در هردو منظومه صفر است

گونه این. های هر کدام به ترتیب جداگانه گفته شودجداگانه ذکر شود و سپس مشبه به( حداقل دوتا)مشبه » :ه ملفوفتشبی

 .بار است 3بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین (  همانجا)« .تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر است

بسامد این تشبیه در خسرو ( 421: همان)« آورندبه میبرای یک مشبه، چند مشبهنی عکس تشبیه تسویه است یع» :جمع تشبیه

 .بار و در لیلی و مجنون یک بار است 41شیرین 

یکسان و مساوی در ( وجه شبه)ی آن چند مشبه را به لحاظ حکمی به بیاورند، یعنبرای چند مشبه یک مشبه»  :تشبیه تسویه

 .بار است 8شبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین بسامد این ت( همانجا)« .نظر گیرند

بهی تشبیه و سپس جای مشبه و مشبه به را عوض کنند یعنی مشبه به را در حکم مشبهی را به مشبه نخست» :تشبیه معکوس

  .بار است 6رین بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشی( 424: همان)«  .مشبه را در حکم مشبه به بگیرند مشبه و

تنوع در کالم به  تشبیهاتی است که نظامی برای تازه کردن بیانش و. اندتی که در جدول فوق نشان داده شدهتشبیها 

نظامی در هردو منظومه . و کالم را برای تاثیر بخشی و زیبایی بیشتر بدانها آراسته است. جای ساختار عادی تشبیه به کار برده است

. تعداد این ابیات به مراتب در خسرو شیرین بیشتر است. ضمیر و تفضیل را به کار برده استشبیهات بیشتر روش تبرای نو کردن ت

جایی که در توصیف ماه صورت و قد سرو و سنبل گیسو . های خسروپرویز به کار رفته استن تشبیهات بیشتر در توصیف معشوقهای

 .گزیندمیها را برافتد این شیوهرار میو لعل لب به تک

 مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر مفرد یا مرکب بودن -7-1

 4جدول شماره 

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 74 762 67/37 278 مفرد

 98/9 93 13/7 94 مرکب

 13/7 79 31/49 67 تمثیلی

ت انضمامی است و به قول قدما مرکب، هیات منتزع از چند چیز است و با زبان امروز، تابلو و یک هیئ»قصود از تشبیه مرکب م

تعداد تشبیهات مفرد در خسرو  (71: 4972شمیسا، )« .داشته باشد تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش
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سازی وصا در خسرو شیرین کمتر به منظرهست و تشبیهات مرکب تقریبا برابرند نظامی خصشیرین تقریبا سه برابر لیلی و مجنون ا

شوند که رد گاه با صفت و یا اسمی مقید میالبته تشبیهات منف. و بیشتر به توصیفات منفرد گرایش داشته است. پرداخته است

 . افزایدوم یا حالتی را به تصویر اصلی میمفه

مثیل در هردو منظومه تقریبا برابر است اما با توجه به اختالف تعداد تشبیهات در صد آن در لیلی و مجنون دو بسامد ت               

ای از تمثیل را شاخه علمای بیان عموما. بحث تمثیل، نخست در ذیل تشبیه مطر  شد»در کتب بالغی . خسرو شیرین است برابر

(  234: 4983فتوحی، )« .انددهاز آن یاد کر« تشبیهی، استعاره تمثیلیه و تمثیلتشبیه تمثیل، تمثیل »تشبیه شمرده و با تعابیر 

در »ات معقول دو منظومه افزود زیرا توان تشبیه تمثیل را از گونه تشبیه معقول به محسوس به حساب آورد و بر آمار تشبیهمی

شمیسا، )« .شودبهی مرکب و محسوس ذکر میت که برای تقریر و اثبات آن مشبهتشبیه تمثیل مشبه امری معقول و مرکب اس

تعداد تقریبا چشمگیری تمثیل در هر دو منظومه به کار رفته است اما درصد آن در لیلی و مجنون تقریبا دو برابر ( 414: 4972

مجنون به اگر درصد تشبیه تمثیل را به درصد تشبیهات معقول در دو منظومه بیافزاییم این درصد در لیلی و . خسروشیرین است

که نشان از این دارد که نظامی در لیلی و مجنون بیشتر توجه به امور . درصد می رسد 29درصد می رسد و در خسروشیرین به  98

 .معقول دارد و در خسرو شیرین به امور محسوس

 

 3جدول شماره 

 

 مجموع ابیات

 خسروشیرین لیلی و مجنون

4711 3911 

 

 درصد بسامد درصد بسامد

 31/43 4194 23/41 482 تشبیهاتکل 

 93 964 38/92 433 مفرد مجرد به مفرد مجرد

 24/44 447 94/44 63 مفرد مجرد به مفرد مقید

 43/4 49 61/3 27 مفرد مقید به مفرد مجرد

 39/4 34 77/4 29 مفرد مقید به مفرد مقید

 4/1 4 43/4 7 مفرد مجرد به مرکب

 4/1 4 44/1 2 مفردمقید به مرکب

 98/9 93 93/3 26 مرکب به مرکب

 1 1 1 1 مرکب به مفرد

 

های مختلف آن را از یشتر به تشبیهات مفرد است و گونههای جدول مشخص است عالقه نظامی بطور که از دادههمان
افزاید، ر نخست میو گاه حرکتی را به تصویهرچند تقید به قید حالت؛ و در اسم و صفت کمتر، حالت . مجرد و مقید به کاربرده است

چیز  تکیه بر روی یک»در مفرد مقید . گیردند صورت ایجاد شده باشد صورت نمیگری و منظره سازی که از ترکیب چاما تصویر
نظامی کمتر به ارتباط بین ( 74: همان)« .تصویر هیاتی منتزع از چند چیز است»ولی در مرکب « .است و مرکز تصویر مفرد است

مقایسه بین تشبیهات دو منظومه نشان می دهد که تشبیه مفرد با طرفین مجرد در این نوع تصویر در هردو . ندتصاویر توجه می ک

 . منظومه تقریبا یکسانند و بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است

 مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر اغراض تشبیه -3-1

 6جدول شمار

 رینخسروشی لیلی و مجنون 
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شویم که اختالف بارز این قسمت مربوط به حال مشبه و تحسین و تعظیم مشبه به جدول  اغراض تشبیه متوجه میبا نگاهی گذرا 

ال مشبه حدود پانزده در صد از خسرو و شیرین در لیلی و مجنون تشبیهات مربوط به حال مشبه با در نظر گرفتن مقدار ح. است

شود یعنی تشبیهات مربوط به تحسین و ربوط به تحسین و تعظیم  معکوس میبیشتر است و همین اختالف معنی دار در قسمت م

شود که آوریم مشخص میهایی که از هردو مجموعه میبا نمونه. مجنون است تعظیم در خسرو شیرین پانزده درصد بیش از لیلی و

علت این اختالف . ها و مناظر ست نه تحسین اخالق و حال درونشتر در مورد توصیفات ظاهری شخصیتتحسین و تعظیم مشبه بی

آشکار این است که مناظر خشک و خشن و تصاویر خشک و خشن صحرای عربستان که اخالق این مردم را نیز خشک و خشن 

های لیلی و مجنون قراریهری به شر  حال درونی و بیست و به جای توصیفات ظاکرده است مجال جوالن را از نظامی گرفته ا

های آذربایجان پر کرده ها و شکارگاههای سرسبز  دشتو شیرین چشم و گوش نظامی را عرصهاما بر عکس در خسر. پرداخته است

 .اکثر ابیات خسرو شیرین جاری است دلنواز دلبرکان ایرانی و ارمنی بو نغمه موسیقی و عطر دلنواز و زیبایی . است

 هایی از تشبیهات دو منظومه نمونه -3-1

 :خسرو شیرین

 چــو ســبزه لــب بــه شــیر بــرف شســتم       

 ج

ــرد رســتم       ــای س ــمه ه ــر چش ــل ب ــو گ  286چ

 

 بســـاطی ســـبز چـــون جـــان خردمنـــد    

 

 433هــــوایی معتــــدل چــــون مهــــر فرزنــــد  

 ج

ــوران دلکــــش  ــه ای حــ ــدند آن روضــ  شــ

 ج

 466م و خــوش  بــه صــحرایی چــو مینــو خــر     

 

 بـــه صـــحرایی شـــدند از صـــحن ایـــوان    

 ج

 64بـــه سرســـبزی چـــو خضـــر از آب حیـــوان    

 

ــته   ــل نشســ ــون گــ ــون چــ  در آب نیلگــ

 

 82پرنــــدی نیلگــــون تــــا نــــاف بســــته       

 جججج

ــت    ــرخ بگذاشــ ــگ از چــ ــی وار بانــ  عراقــ

 

 944بــه آهنــگ عــراق ایــن بانــگ برداشــت         

 

 نـــوای هـــر دو ســـاز از بـــربط و چنـــگ     

 

 913چـــون بـــوی بـــا رنـــگ   بهـــم درســـاخته  

 

ــت   ــر و پشـ ــاقم بـ ــون قـ ــرم چـ ــپید و نـ  سـ

 

 927کشــــیده چــــون دم قــــاقم ده انگشــــت   

 

 3911 4711 مجموع ابیات

 درصد بسامد درصد بسامد
 31/43 4194 23/41 482 کل تشبیهات

 22/8 83 32/9 47 بیان امکان مشبه
 38/21 247 64/94 467 بیان حال مشبه

 14/1 46 43/4 7 بیان مقدار حال مشبه
 44/2 23 93/4 24 بیان شگفتی و اعجاب مشبه
 31/94 936 21 33 تحسین و تعظیم مشبه

قبیح وزشت جلوه دادن مشبه در چشم ت

 مخاطب
42 48/2 94 9 
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ــان     ــزان و غالمـــ ــر کنیـــ ــاده ســـ  گشـــ

 

 946چـــو ســـروی در میـــان شـــیرین خرامـــان   

 

ــز   ــای دالویــ ــازه گلهــ ــون تــ ــی چــ  رخــ

 ج

ــا عـــرق ریـــز        ــالب از شـــرم آن گلهـ  927گـ

 ج

 پرنـــدی زرد چـــون خورشـــید بـــر ســـر     

 

 946چـــون ناهیـــد در بـــر    حریـــری ســـرخ   

 

ــود  ــای عنبرآلــــ ــمع هــــ ــروغ شــــ  فــــ

 ج

ــاغی از دود     ــش بــ ــود از آتــ ــتی بــ  941بهشــ

 

ــر روی  ــادن روی بـ ــل نهـ ــون گـ  گهـــش چـ

 

ــر مــوی      249گهــش بســتن چــو ســنبل مــوی ب

 

 :لیلی و مجنون

ــیالن     ــون ذلــــ ــاده چــــ ــاک فتــــ ــر خــــ  بــــ

 جج

ــیالن    ــی از مغـــــــــ ــر درختـــــــــ  324در زیـــــــــ

 ج

 در سلســـــــــــله بـــــــــــام و در گرفتـــــــــــه 

 ج

ــی زی  ــه    مـــ ــر گرفتـــ ــار ســـ ــو مـــ ــت چـــ  347ســـ

 

 مجنــــــــون رمیــــــــده نیــــــــز در دشــــــــت

 

 438سرگشــــته چــــو بخــــت خــــویش مــــی گشــــت    

 

 شــــــــد نوحــــــــه کنــــــــان درون غــــــــاری

 

ــماری       ــده سوســــــــ ــون مارگزیــــــــ  344چــــــــ

 

ــک   ــار تاریـــ ــف یـــ ــر زلـــ ــون ســـ ــب چـــ  شـــ

 

ــک     ــتار باریــــــ ــن دوســــــ ــون تــــــ  344ره چــــــ

 

ــد   ــده ای چنـــــــــ ــرامن او درنـــــــــ  پیـــــــــ

 

 333خــــــازن شــــــده چــــــون خزینــــــه را بنــــــد   

 ج

 آه چـــــــو مـــــــن ســـــــموم داغـــــــی بـــــــا

 ج

ــاغی     ــو بـــ ــون تـــ ــورد ز چـــ ــر نخـــ ــس بـــ  324کـــ

 

 ناســـــــــوده چـــــــــو مـــــــــار بردریـــــــــده

 

ــده     ــر بریـــــ ــرغ پـــــ ــو مـــــ ــوده چـــــ  349نغنـــــ

 

ــرده   ــراغ مــــ ــب چــــ ــو شــــ ــون چــــ  مجنــــ

 

ــرده    ــده زاغ بــــــــــ ــاده و دیــــــــــ  344افتــــــــــ

 

شاعر رمانتیک تصویر را به  » .شودبه کرده است به خواننده منتقل میدر اشعار غنایی عواطف و احساساتی که شاعر تجر             

و اندوه خویش را بر دوش اشیا  گیرد، او در اشیا حاالت درونی خود را می بیند، رنجیشه و آرایش پیام خود به کار نمیقصد شر  اند

که خود خواهد در تصویر همان حالتی را به خواننده نشان دهد شاعر می .نهد تا آنها را تابع خود و همدل و همزبان خویش کندمی

عینا تجربه کرده است؛ زیرا از نظر شاعر رمانتیک وظیفه شعر عبارت است از تاثیرگذاری در مخاطب نه رساندن پیام و تقریر و 

که قصر چون بهشت مداین، زیبارویان پرنیان پوش،  ها پیداستاز مطالعه نمونه( 447 :4983فتوحی، )« .توضیح و آرایش اندیشه

های کوهستان، لذت آب تنی در نوازد، سردی آب چشمهمشام را می مبد و نکیسا، بوی عطر عود و عنبر کهنغمه موسیقی باربد و را

نظامی پردازی به چه بسیار مجال خیال... های باز وچشمه بیشه، روشنی شمع های عنبرآلود، باد خنک کوهستان، سرسبزی دشت

 .گذاردده را هم از این لذت بی بهره نمیم و گوش و مشام خواننو از آنچه خود با تمام حواسش درک کرده است، چش. دهدمی
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میراند، سرکشی خار مغیالن، که خشک که رو  را چون خاک بیابان میانتها، سموم گرم و های بیخود پیداست که بیابان             

-آن. و  مجنون شرحه شرحه کرده استهای گزنده فراهم کرده است رو  نظامی را هم چون رمار و سوسمارعرصه را برای جوالن 

عواطف و رو   شده تشبیهات لیلی و مجنون بیشتر همین باعث. زندابان به شر  احوال مجنون گریز میگونه که از توصیف بی

ذت تصاویر را به حواس خواننده برعکس تشبیهات خسرو و شیرین ل. را کند نه چشم و گوش و دیگر حواس اوخواننده را سیراب می

 .چشاندمی

 گیریهنتیج -9

درصد لیلی و مجنون  21/41درصد در خسرو شیرین و  31/43با توجه به درصد تشبیهات به کار رفته در هر دو منظومه،              

که این قابلیت با فضا و فرهنگ ایرانی حاکم بر  دیده استدریافتیم که نظامی در خسروشیرین عرصه را برای تصویرسازی بازتر 

ای وجه شبه دوگانه با استفاده است و ابتکار او در آفرینش گونه در عرصه تشبیه، نظامی شاعری نوپرداز. ین  ارتباط داردخسروشیر

این وجه . کندییلی برقرار میتخ/تخییلی، و حسی/حسی، عقلی/از صنعت استخدام است که با دو طرف تشبیه روابط دوگانه عقلی

روابط دستوری و این وجه شبه از جمله قابل حذف نیست چون با طرفین . ای داردجداگانهیک از طرفین تشبیه معنای شبه با هر

البته درصد تشبیهات موکد و تشبیهات . بیشترین آمار تشبیه در هردو منظومه تشبیهات مرسل و مفصل است. کندمعنایی برقرار می

خسرو  که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر از بلیغ در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین است و این گویای آن است

وجه شبه عقلی و تشبیه با یک طرف عقلی در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین به کاررفته . شودشیرین به استعاره نزدیک می

بیشتر از  تشبیه مرکب با اختالف کمی در لیلی و مجنون. درصد تشبیهات مفرد در هردو منظومه تقریبا یکسان است. است

تشبیهات ملفوف و . هایی در هردو منظومه داشته استبه ندرت از نظر شکل تشبیه نوآورینظامی . خسروشیرین به کاررفته است

نظامی برای . مفروق، تسویه و معکوس در لیلی و مجنون اصال به کار نرفته است اما با درصد کمی در خسروشیرین به کار رفته است

البته درصد این تشبیهات در . گیردو تفضیل در هردو مجموعه بهره می های اضماربیشتر از روش نوکردن تشبیهات کهنه

 .بیان حال مشبه عظیم مشبه است و در لیلی و مجنونوشیرین بیشتر تحسین و ت اغراض تشبیه در خسرو. خسروشیرین بیشتر است
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