Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

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
در این تحقیق تشبیهات دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از نظر تعداد ارکان ،حسی یا عقلی بودن دو طرف
تشبیه ،انواع وجه شبه ،انواع تشبیهات ،ترکیبی و یا مفرد بودن تشبیه بررسی شده است .آمار بسامد و در صد هر نوع به دست آمده
و در هردو منظومه مقایسه شده است .و سپس با استفاده از این آمار شیوة تصویرسازی نظامی در هردو منظومه بررسی میشود و
میزان ابتکار نظامی در آفریدن تشبیهات جدید و یا نگاههای جدید به تشبیهات گذشته نقد و تحلیل میشود .نوع تشبیهات ،اختالف
محیط طبیعی و فرهنگی حاکم بر هردو مجموعه را نمایان میکند که در پایان مقاله نمونههایی از تشبیهات دو منظومه در اثبات
این امر آمده است .منظومه خسرو شیرین  3911بیت است که حدود  4194تشبیه در آن به کار رفته است که حدود  43/31درصد
از کل ابیات است .منظومه لیلی و مجنون  4711بیت دارد که  482مورد تشبیه در آن یافت شد که حدود  41/23درصد کل ابیات
است.
کلیدواژهها :تشبیه ،وجه شبه ،خسروشیرین ،ابتکار ،لیلی و مجنون.
 -4مقدمه
تطبیق و مقایسه روشی است برای دست یافتن به حقایق و ظرایفی که در حالت عادی در مطالعه یک اثر ممکن است
نادیده باقی بماند .وقتی آثار یک شاعر با هم تطبیق داده میشوند نکاتی بر ما آشکار می شود از قبیل اینکه شاعر چقدر توانسته
است در انتخاب موضوع و آفرینش فضای جدید نوآور باشد .و اینکه آیا در بیان خود در لفظ و معنا به تکرار دچار شده است یا نه؟
موضوعات و فضاهای متفاوت را چگونه در آثار خود میپرورد؟ هر چه شاعر در انتخاب موضوع نوآور باشد و یا مفاهیم یکسان را به
شیوههای مختلف توصیف کند نشان از قدرت ابتکار و خالقیت او دارد.
عناصر خیال خود نشان ابتکار شاعر است که از حقیقت به واسطه خیال به مجاز پیوند می زند و دنیایی جدید میآفریند.
«تخیل و تصویرپردازی عرصه تمرین آزادی و خالقیت است .این عرصه مجالی است برای آدمی تا با قدرت سحرانگیز خیال ،در
پدیده ها حلول کند و رو خود را در آنها بدمد و جهان را به دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریند .هر هنرمندی به
طرز خاص خویش به جهان مینگرد و نگاهش متاثر از حاالت عاطفی و روحی اوست( ».فتوحی « )67 :4983 ،خیالْ حاصل نوعی
تجربه است که اغلب با زمینهای عاطفی همراه است .امروز ناقدان معاصر میکوشند شعر و هنر را تجربۀ انسان بنامند و ازآنجاکه هر
کسی در زندگی خاصّ خود تجربههایی ویژة خویش دارد ،طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخّصاتی است و شیوة خاصی دارد که ویژة
خود اوست؛ استعارات و تشبیهات و مجازهای ویژة خویش دارد که میتوانیم آنها را تصاویر او بنامیم (شفیعی ( 23-47 :4971 ،به
همین دلیل است که با توجه به تصاویر میتوان نوع فضا و محیطی که شاعر آفریده است را درک کرد« .در دستگاه زبانی هر شاعر و
نویسنده ای ،خصوصیّات آوایی ،نحوی ،واژگانی ،معنایی ،و ادبی ـ بالغی شاخصی وجود دارد .دستگاه بالغی بر اساس عناصر بیانی و
بدیعی و سایر عناصر زیباییشناسی زبان شکل میگیرد» (پورنامداریان .)92 :4984 ،یکی از این خصوصیات بالغی تشبیه است که
شاعر بسته به نوع دیدگاه خود آن را به طرق مختلف میپرورد.
در دستگاه زبانی هر شاعر و نویسندهای خصوصیات آوایی ،واژگانی ،نحوی ،معنایی و ادبی -بالغی شاخصی وجود دارد.
دستگاه بالغی براساس عناصر بدیعی و بیانی و سایر عناصر زیباییشناسی زبان شکل میگیرد .در این میان تشبیه یکی از مهم ترین
عناصر بیانی در یک اثر ادبی است .تشبیه نشاندهنده وسعت و زاویه دید شاعر است؛ یعنی میان عناصر و اشیا مختلف ارتباط برقرار
میکند و طبیعی است که در این راه ،از حوادث و رویدادهای جامعه نیز تاثیر میپذیرد .همچنین تشبیه ،تقلید و خالقیت شاعر را
نشان میدهد .تشبیه به عنوان یکی از فنون و ابزارهای بیانی ،پایه شکلگیری بسیاری از اشعار است .در میان مباحث علم بیان،
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تشبیه برجستگی ویژهای دارد .زیرا اساس شکلگیری استعاره ،تمثیل و به نوعی کنایه است .تشبیه مانند کردن چیزی است به
چیزی ،مشروط بر این ک ه آن مانندگی مبنی بر کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی باشد نه حقیقی( .شمیسا )33 :4972 ،تشبیه
هسته اصلی و مرکزی اغلب خیالهای شاعرانه است .صورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه ،مایه گرفته از همان شباهتی است
که نیروی تخیل شاعر در میان اشیا کشف میکند( .پورنامداریان)244 :4984 ،
4-4

بیان مسئله

سوال این تحقیق این است که -4 :آیا مقایسه ساختار تشبیهاتی که نظامی در دو منظومه لیلی و مجنون و خسرو و
شیرین به کاربرده است میتواند اختالفات اجتماعی فرهنگی میان این دو فضای داستانی را به تصویر بکشد -2 .در جاهایی که شاعر
برای برای ترسیم فضا و تصاویر ناچار به کاربرد سنتهای شعری گشته است .آیا روشی خاص برای نوآوری و ابتکار در سنتهای
شعری داشته است یا اینکه دچار تکرار شده است؟
 -4-1هدف و ضرورت تحقیق
آشنایی با شیوهای که نظامی عناصر خیال را در دو فضای مختلف به کار برده است و اینکه شاعران بزرگ در بند سنتهای
شعری نماندهاند بلکه اختالف فضاها و تفاوت نگرشها خیال آنها را به آفرینشهای تازهای وامیدارد .همین نوآوریها ترسیم گر
سبک خاص شاعران بزرگ است که آنها را از خیل عظیم شاعران مقلد جدا میکند.
 -4-9روش و مواد تحقیق
در این تحقیق ابتدا انواع تشبیه بر اساس تعداد ارکان و نوع رابطهای که میان طرفین تشبیه برقرار است ،استخراج شده
است سپس با بررسی میزان بسامد و درصد تکرار هرنوع تشبیه به مقایسه کلی دو منظومه پرداختهایم و به نتیجه تحقیق دست
یافتهایم.
 -4-1پیشینه تحقیق
در زمینه مقایسه ساختار تشبیه دو مقاله تحقیقی انجام گرفته است .یکی به عنوان «ساختار تشبیه در خسرو شیرین و
ویس و رامین» نوشتۀ رو اهلل هادی و زینب نصیری و دیگری با عنوان «ساختار تشبیه در مخزن االسرار و مطلع االنوار» نوشته
آقای علیرضا نبیلو میباشد.
این هردو مقاله در مقایسه ساختار تشبیه میان دو منظومه از دو شاعر جدا نوشته شده است .هرچند تا حدودی در روش
که استخراج انواع تشبیه است به کار ما نزدیک است اما در اساس که بررسی تاثیر فضاها و نگرشهای متفاوت دو منظومه جدا بر
روی خیالپردازیهای یک شاعر واحد است ،متفاوت است.
 -1بحث و بررسی
 -1-4مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر ذکر و حذف وجه شبه
شمیسا در تعریف وجه شبه میگوید« :بحث وجه شبه ،مهمترین بحث تشبیه است ،چون وجه شبه ،مبیّن جهانبینی و
وسعت تخیّل شاعر است و در نقد شعر بر مبنای وجه شبه است که متوجّه نوآوری یا تقلید هنرمند میشویم» (شمیسا.)34 :4972 ،
« تشبیهی که وجه شبه در آن یاد نشده باشد و ضمناً ذهن مستقیماً متوجّه آن شود ،بیگمان رساتر و پرتأثیرتر است» (شفیعی،
 )71 :4971هر چند حذف وجه شبه ذهن خواننده را به تالش وامیدارد تا دلیل شباهت را خود بیابد و لذت ادبی آن بیشتر است
زیرا خواننده خود را در یافتن علت شبه با شاعر شریک می داند و به گونهای حس آفرینندگی به خواننده نیز منتقل میگردد .اما
گاهی شاعر مجبور به بیان وجه شبه است زیرا ممکن است تشبیه آن قدر غریب باشد که نبود وجه شبه موجب گمراهی خواننده
شود و یا اصال منظور شاعر را در نیابد .حذف وجه شبه و یا ذکر آن ،ممکن است به دالیل مختلفی صورت گیرد؛ نخست اینکه
«وقتی مشبّهٌبه دارای صفت و ویژگی واضح و آشکاری باشد ،شاعر خود را ملزم به آوردن وجه شبه نمیبیند» (زنجانی.)49 :4977 ،
گاهی شاعر در تنگنای وزن و قافیه قرار میگیرد و ناچار به حذف وجه شبه میشود .گاه تشبیهات بدیع و نو است و شاعر ملزم به
آوردن وجه شبه میشود « .ازآنجاکه تشبیهات نو است ،معموالً مفصّل است ،یعنی شاعر یا نویسنده وجه شبه را ـ که غالباً تخییلی
است ـ ذکر میکند تا نگرش او ـ که دو امر تازه را به هم مربوط ساخته است ـ فهمیده شود» (شمیسا)497 :4986 ،
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در هردو منظومه نظامی حدود پنجاه درصد؛ یعنی نیمی از تشبیهات ،تشبیه با تمام ارکان به کار برده است و سادگی
و تمامیت آن را حفظ کرده است .به کار بردن وجه شبه در تشبیه نشان از این دارد که اکثر تشبیهات نظامی در روزگار خودش
تازگی داشته اند بدین خاطر ناگزیر از بیان وجه شبه و برای فهم بیشتر آن ادات را نیز ذکر کرده است .درصد تشبیهات کامل در
خسرو شیرین بیشتر و از نظر تعداد دو و نیم برابر لیلی و مجنون است .و نشان از این دارد که نظامی زوایای دیگری از وجوه شباهت
را مد نظر دارد و شباهت هایی را در طرفین تشبیه دیده است که تا آن زمان مغفول مانده است .در ابیاتی که در مبحث بعدی به
عنوان نمونه آمده است میتوان به نگاه موشکافانه نظامی به دریافت وجوه تازه شباهت اشاره کرد.
چو باد از آتشم تا کی گریزی :در نظر نظامی حرکت و تکاپوی باد به شخصی در حال گریز میماند.
چو گل در عاشقی پرده دریده :در سنت شعری گل معشوق است نه عاشق.
چو گل گردن زنان را دست بوسند :جدا کردن گل از شاخه آن به دستبوسی مقتول ،قاتل را میماند در صورتی که سنت شعری ناز
و تکبر و زیبایی گل را به تصویر میکشد نه تسلیم و دست بوسی آن را.
 -1-1مقایسه ساختار وجه شبه در هردو منظومه
جدول شماره4
مجموع ابیات

لیلی و مجنون

خسروشیرین

4711

3911

بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

وجه شبه حسی

88

48/23

494

49

وجه شبه عقلی

23

6/14

76

7/93

وجه شبه تخییلی

7

4/43

8

4

وجه شبه حسی/تخییلی

39

41/33

442

44

وجه شبه عقلی  /تخییلی

61

42/44

76

7/93

وجه شبه عقلی/حسی

34

41/38

444

44/12

نکتهای که در جدول وجه شبه خودنمایی میکند وجه شبه ترکیبی است .از ویژگیهای بارز ساختار تشبیه در هر دو
مجموعه ایهام استخدام در وجه شبه است« .گاهی وجه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبه به معنی دیگری دارد
و یک بار حسی و بار دیگر عقلی است .در این صورت کالم بسیار زیبا و هنری خواهد بود» (شمیسا )4972 :411 ،روش دیگری که
نظامی برای نو کردن تشبیه میآفریند این است که وجه شبه را به گونهای به کار میبرد که در مشبه به یک معنی و در مشبه به ،به
معنای دیگری است .به جز اختالف در معنی با توجه به شیوه دریافت مفهوم نسبت به طرفین تشبیه که عقل ،تخییل و یا احساس
آن را درک میکند گاه طرفین تشبیه به دو شیوه مختلف از این سه مقوله قابل درک میباشند و با این نسبت میتوان گونهای وجه
شبه ترکیبی برای تشبیهات قایل شد .مجموع این گونه وجه شبه در هردو منظومه درصد باالیی را نسبت به دیگر انواع در کل
تشبیهات به خود اختصاص میدهد.
شمیسا علت نو شدن تشبیه را در تغییر سبک میداند« :وقتی سبکی تغییر میکند ،بیشترین تغییر در تشبیه و استعاره
صورت میگیرد زیرا نگرش هنرمند به جهان ـکه بیشتر در وجه شبه رخ مینماید ـ دچار دگرگونی میشود» (همان .)493 :سبک
آذربایجانی سبکی میانه خراسانی و عراقی است .نظامی ،شاعر ی نو پرداز است که در زمینه تشبیه دست به ابتکار زده است« .در هر
سبک اصیل جدید ،مشبّهٌبهها در مقایسه با سبکهای قبلی ،نو و تازهاند و الجرم وجه شبه مبهم مینماید ،امّا این مشبّهٌبهها و وجه
شبهها پس از بحثهای بالغی اندکاندک روشن خواهند شد و در اذهانْ وضو خواهند یافت ،چنانکه در شعر کهن چنین شد»
(همان )444 :اما دیدگاه شمیسا حداقل در مورد تشبیهات نظامی صادق نمی باشد .برای تبیین این مطلب چند نمونه از تشبیهات با
وجه شبه دو گانه را ذکر میکنیم:
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چــــــو بــــــاد از آتشــــــم تــــــا کــــــی گریــــــزی

چـــو نـــرگس در نشـــاط ایـــن ســـخن گفـــت 917
ج
نـــه مـــن خـــاک تـــوام آبـــم چـــه ریـــزی 288

رخ شــــــاه از طــــــرب چــــــون اللــــــه بشــــــکفت

ســـــرانی کـــــز چنـــــین ســـــر پـــــر فسوســـــند

چـــو گـــل گـــردن زنـــان را دســـت بوســـند 248

همــــــان لشــــــکر کشــــــیدش بــــــا نیــــــاطوس
ج
چــــو دود از آتــــش مــــن گشــــت خیــــزان (شــــیرویه)
ج
نشســــــــــته باربــــــــــد بــــــــــربط گرفتــــــــــه

جنــــا آراســــتش چــــون پــــر طــــاووس 213
ز مــــــن زاده ولــــــی از مــــــن گریــــــزان 944

جهــــان را چــــون فلــــک در خــــط گرفتــــه 918
ج
ز عـــــــالم رفتـــــــه و عـــــــالم ندیـــــــده 941
چـــــــو گـــــــل در عاشـــــــقی پـــــــرده دریـــــــده
ج
الف) هید یک از مشبهبههای باال جدید نمیباشد .گل و باد و پر طاووس و فلک و  ...همیشه مشبه به تشبیهاتی بودهاند.
ب) مشبه به هرچقدر هم تازه باشد بعد از شناختن وجه شبه و تکراری شدن آن میتواند از مشبه جدا شده و به صورت استعاره به
کار رود اما مشبه بههای باال اگر از وجه شبه و مشبه جدا شوند مفهوم کلیشهای خود را در تخییل باز مییابند و دیگر آن مفهوم تازه
و خیال انگیزی که در ترکیب جدید با دیگر ارکان یافته اند نخواهند داشت.
ج) وجه شبههای ترکیبی را بیشتر به صورت فعل به کار برده است .که هریک از مشبه و مشبهبهها برای این فعل نقشی را ایفا می-
کنند .و یکی از دالیلی که مشبه به نمیتواند از وجه شبه جدا شود همین نقش پذیری آن نسبت به وجه شبه است.
میتوان نتیجه گرفت که نظامی در تشبیهات برای گریز از دام تکرار مضمون ،وجه شبه را تازگی میبخشد نه مشبه به را .نکته دیگر
که شایان ذکر است اینکه درصد مجموع تشبیهاتی که یک پایه عقلی دارند در منظومه لیلی و مجنون بیشتر است .که دلیل آن
اختالف نوع تصویری است که نظامی در هردو منظومه میسازد.
 -1-9مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر ذکر و حذف ادات تشبیه
ادات تشبیه از عوامل «نشاندارسازی همنشینی» است (صفوی )416 :4981 ،و حذف آن در ساختار تشبیه ،از میزان
«نشانداری» ساختار میکاهد ،که همین امر زمینه را برای فعّالیّت خواننده فراهم میسازد« .تکامل ادبیّات هر زبان گواه این است
که حذف ادات ،که اندکاندک تشبیه را به استعاره نزدیک میکند ،عاملی است برای پرتأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه»
(شفیعی .)66 :4971 ،حذف ادات تشبیه را از همسانی به یکسانی میکشاند« .اگر ادات ذکر نشود کالم طبیعی تر است و گویی
شاعر از ابزار تشبیه استفاده نکرده است( ».شمیسا)61 :4972 ،
حدود  31درصد از تشبیهات لیلی و مجنون همراه با ادات و  24درصد بدون ذکر ادات به کار رفتهاند .در خسرو شیرین
نسبت تشبیهات با ادات بیشتر از لیلی و مجنون است .حدود  72درصد با ذکر ادات و حدود  23درصد بدون ذکر ادات به کار رفته
اند .که این اختالف نشان میدهد که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر به استعاره نزدیک میشود.
 -1-1مقایسه تشبیه بلیغ در هردو منظومه
تشبیه بلیغ رساترین و نزدیکترین نوع تشبیه به استعاره است« .میتوان مدّعی شد که تشبیه ،انتخاب دو نشانه از روی
محور جانشینی بر حسب «تشابه» و ترکیب آنها بر روی محور همنشینی است .استفاده از وجه شبه و ادات تشبیه بر روی محور
همنشینی ،بر توضیح عملکرد میافزاید تا «مدلول» به «مصداق» نزدیکتر شود .به همین دلیل است که کاربرد تشبیه در دورترین
فاصله میان مدلول ،و مصداق «تشبیه بلیغ» نامیده میشود» (صفوی)426 :4981 ،
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حدود  22درصد از تشبیهات لیلی و مجنون بلیغ است که از این مقدار  42درصد آن اضافی و  41درصد آن اسنادی است.
درصد تشبیهات بلیغ در خسروشیرین  42/41درصد است .که  6درصد آن اضافی و  41درصد آن اسنادی است.
 -1-0مقایسه حسی و عقلی بودن دو طرف تشبیه در دو منظومه
جدول شماره2
لیلی و مجنون

خسرو شیرین

4711

3911

مجموع ابیات
بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

حسی به حسی

914

62/31

632

67

عقلی به عقلی

4

1/21

9

1/23

حسی به عقلی

29

4/77

49

4/43

عقلی به حسی

83

47/69

418

41/31

خیالی

2

1/44

42

4/46

وهمی

3

4/19

3

1/87

حواسّ و صور خیال با هم ارتباط تنگاتنگی دارند« .تصویر در شعر ،بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافتهای
حسّی شاعر زندگی میبخشد .به عبارت دیگر سبب می شود تا خواننده احساس کند که چیزی را به گونهای متمایز میبیند ،لمس
میکند ،میبوید ،یا میشنود» (اسکلتن )413 :4973 ،در هردو منظومه بیش از  61درصد تشبیهات دارای طرفین حسی هستند .که
در خسرو شیرین  3درصد از لیلی و مجنون بیشتر است« .مقصود از تشبیه عقلی در اینجا غیر حسی است ،مطلقا یعنی آن چیزی
که نه خودش و نه موادش به یکی از حواس ظاهر ادراک شود .پس عقلی «وهمیات ،وجدانیات و عقلیات صرفه» هرسه را شامل می-
شود( ».رجایی )432 :4932 ،تشبیهات عقلی با اینکه درصد غالب را به خود اختصاص نداده است اما درصد آن در لیلی و مجنون
حدود دو برابر از خسروشیرین بیشتر است« .از فروع بحث تشبیهی که مشبه به آن عقلی است بحث تشبیه خیالی و وهمی است».
(شمیسا « )68 :4972 ،تشبیه خیالی تشبیهی است که مشبه به آن امری غیر موجود و غیر واقعی است که مرکب از حداقل دو جز
است اما تک تک اجزای آن حسی و موجودند ،روی هم رفته قابل تجسم و تصورند( ».همان« )63 :در تشبیه وهمی مشبه به غیر
موجود مرکب از دو جز است و یکی از اجزا هم وجود خارجی ندارد .مثل تشبیه چیزی به آواز غول یا دندان غول به اعتبار اینکه
غول وجود خارجی ندارد( ».همانجا) تشبیهات خیالی و وهمی با نسبت بسیار کم و مساوی در هردو منظومه به کار رفته است.
در مقایسه دو منظوم ه تشبیهاتی که دو طرف آنها حسی باشد در خسرو و شیرین تقریبا دو و نیم برابر بیشتر از لیلی و
مجنون به کار رفته است .و این به خاطر توصیفاتی است که از مجالس رزم و بزم و مناظر طبیعت صورت میگیرد و این توصیفات
به مراتب در لیلی و مجنون کمتر از نظامی است .تفاوت فرهنگ و محیط به این تفاوتها معنی میبخشد -4.اختالفاتی از جمله
محیط خشک و خشن بیابانهای عربستان  -2اختالف فضای فرهنگی حاکم بر دو محیط اجتماعی ایران و عربستان از جمله اینکه
دختران ایرانی به مثل مردان به بزم مینشینند و در رزم هم مهارت دارند -9 .موسیقی و ترانه بارها در خسرو شیرین توصیف شده
اما در لیلی و مجنون تنها نغمه و غنایی که شنیده میشود اشعار و ابیاتی است که بین لیلی و مجنون رد و بدل میشود -4.از دیگر
مناظر صحنههای شکار است که به زیبایی به تصویر کشیده است -3.وصف زیبایی دلبرکان زیبا در خسرو شیرین که البته جو عربی
حاکم بر لیلی و مجنون عرصه را بر نظامی در این زمینه نیز تنگ کرده است .در کل عرصه جوالن نظامی در توصیف و تصویرسازی
بسیار بیشتر از لیلی و مجنون است و این عامل هم در تعداد ابیات و هم در تعداد تشبیهات دو منظومه مشخص است .ولی در کل
در هردو منظومه گرایش نظامی به تشبیهات با طرفین حسی بیشتر از سایر موارد است و این نشان از آن دارد که نظامی بیشتر به
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توصیف محیط و فضای بیرونی گرایش دارد .و می خواهد محیطی را به تصویر بکشد که تمام حواس پنجگانه از آن بهره یابند چشم
ببیند گوش صدای موسیقی را بشنود مشام عطر عود و مشک عنبر را ببوید چشایی تلخی شراب و مزه شکر را بچشد و المسه
سختی سنگ و نرمی پرنیان را .بعد از تشبیهات دو طرف حسی ،تشبیهات با مشبه عقلی و مشبه به حسی بیشترین درصد را دارد و
بیشتر برای بیرونی کردن حال درونی شخصیتهای داستان به کار رفته است .تعداد این گونه تشبیهات در خسرو شیرین حدودا
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
درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است .و این بدان خاطر است که نظامی بعد از تنگنایی که در توصیف حال بیرون بدان
دچار میشود به توصیف درون میپردازد و آن را نیز بیرونی و قابل لمس میکند .به چند نمونه از وجه شباهتهای حسی در خسرو
و شیرین اشاره میکنیم:
شکیب خام را در وی بسوزم 479
برفروزم
چراغی
جان
از
برق
چو
(حسی کردن امر ذهنی)
چناندر
جج

لطف

بودش

آب

دستی

در آن اندوه میپیچید چون مار
(تجسم بیقراری)

که بر آب از لطافت نقش بستی 434
(تجسم امر ذهنی)
فشاند از جزع ها لولوی شهوار 461

 -1-6مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر ساختار شکلی و ظاهری
جدول شماره9
خسروشیرین

لیلی و مجنون
مجموع ابیات

3911

4711
بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

تفضیل

27

3/61

81

7/79

مضمر

98

7/88

73

7/23

مشروط

2

1/44

9

1/23

مفروق

1

1

1

1

ملفوف

1

1

3

1/49

جمع

4

1/21

41

4

تسویه

1

1

8

1/77

معکوس

1

1

6

1/38

شکل قرار گرفتن مفاهیم ،گونهای از نظم و زیبایی را نشان میدهد که در تخیّل و هنر شاعرانه نقش دارد .این نوع
تقسیم بندی ،تکیه بر شکل و ظاهر تشبیهات دارد و با توجّه به حضور ارکان تشبیه و چگونگی چینش دو طرف تشبیه و تعدّد آنها
متنوّع است .در این بخش ،به مقایسۀ این نوع از تشبیهات میپردازیم.
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تشبیه تفضیل :این نوع تشبیه ،بر مبالغه و اغراق میافزاید .هرچند تشبیه خود بر پایه اغراق است .هدف اصلی از این تشبیه نو
کردن آن است« .این تشبیه نوعی از تشبیهات شاعرانه است که مخیّلتر از دیگر انواع است و ذهن را از سویی به سوی دیگر میبرد
و در گیرودار تأمّل و تفکّر ،به برتری مشبّه میانجامد» (طالبیان )416 :4978 ،تشبیهات این نوع ،تقریبا در خسروشیرین چهار برابر
بیشتر از لیلی و مجنون است و از نظر درصد حدود دو درصد بیشتر از آن است.
تشبیه مضمر« :تشبیه مضمر؛ یعنی تشبیه پنهان بدین معنی که ظاهرا باساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده تشبیه
است و به هر حال جمله قابل تاویل به جمله تشبیهی است( ».شمیسا )422 :4972 ،درصد این نوع تشبیه در هردو منظومه برابر
است ولی از نظر تعداد تشبیهات مضمر در خسرو شیرین دو برابر لیلی و مجنون است.
تشبیه مشروط :تشبیه مشروط از تشبیهاتی است « که عنصر اغراق یا دعوی ،غلبه دارد و همین نقش دعوی یا اغراق که خود
مستقلّاً میتواند نوعی بیان هنری یا نوعی از صورتهای خیال شاعرانه باشد ـ درصورتیکه از پایههای ذوقی و هنری برخوردار باشد
ـ میتواند جنبۀ خیالی موضوع را وسعت بیشتری دهد» (شفیعی .)74 :4971 ،بسامد این تشبیه در هر دو اثر یکسان است .در
لیلی و مجنون دو بار و در خسروشیرین سه بار به کار رفته است.
تشبیه مفروق « :چند مشبه و مشبه به داریم اما هر مشبه با مشبه به خود همراه است» (شمیسا ،همان )443 :بسامد این نوع
تشبیه در هردو منظومه صفر است.
تشبیه ملفوف« :مشبه (حداقل دوتا) جداگانه ذکر شود و سپس مشبه بههای هر کدام به ترتیب جداگانه گفته شود .اینگونه
تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر است( ».همانجا) بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین  3بار است.
تشبیه جمع« :عکس تشبیه تسویه است یعنی برای یک مشبه ،چند مشبهبه میآورند» (همان )421 :بسامد این تشبیه در خسرو
شیرین  41بار و در لیلی و مجنون یک بار است.
تشبیه تسویه « :برای چند مشبه یک مشبهبه بیاورند ،یعنی آن چند مشبه را به لحاظ حکمی (وجه شبه) یکسان و مساوی در
نظر گیرند( ».همانجا) بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین  8بار است.
تشبیه معکوس« :نخست مشبهی را به مشبه بهی تشبیه و سپس جای مشبه و مشبه به را عوض کنند یعنی مشبه به را در حکم
مشبه و مشبه را در حکم مشبه به بگیرند( ».همان )424 :بسامد این تشبیه در لیلی و مجنون صفر و در خسروشیرین  6بار است.
تشبیهاتی که در جدول فوق نشان داده شدهاند .تشبیهاتی است که نظامی برای تازه کردن بیانش و تنوع در کالم به
جای ساختار عادی تشبیه به کار برده است .و کالم را برای تاثیر بخشی و زیبایی بیشتر بدانها آراسته است .نظامی در هردو منظومه
برای نو کردن تشبیهات بیشتر روش تضمیر و تفضیل را به کار برده است .تعداد این ابیات به مراتب در خسرو شیرین بیشتر است.
این تشبیهات بیشتر در توصیف معشوقههای خسروپرویز به کار رفته است .جایی که در توصیف ماه صورت و قد سرو و سنبل گیسو
و لعل لب به تکرار میافتد این شیوهها را برمیگزیند.
 -1-7مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر مفرد یا مرکب بودن
جدول شماره 4
لیلی و مجنون

خسروشیرین

4711

3911

مجموع ابیات
بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

مفرد

278

37/67

762

74

مرکب

94

7/13

93

9/98

تمثیلی

67

49/31

79

7/13

مقصود از تشبیه مرکب «یک هیئ ت انضمامی است و به قول قدما مرکب ،هیات منتزع از چند چیز است و با زبان امروز ،تابلو و
تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته باشد( ».شمیسا )71 :4972 ،تعداد تشبیهات مفرد در خسرو
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شیرین تقریبا سه برابر لیلی و مجنون است و تشبیهات مرکب تقریبا برابرند نظامی خصوصا در خسرو شیرین کمتر به منظرهسازی
پرداخته است .و بیشتر به توصیفات منفرد گرایش داشته است .البته تشبیهات منفرد گاه با صفت و یا اسمی مقید میشوند که
مفهوم یا حالتی را به تصویر اصلی میافزاید.
بسامد ت مثیل در هردو منظومه تقریبا برابر است اما با توجه به اختالف تعداد تشبیهات در صد آن در لیلی و مجنون دو
برابر خسرو شیرین است .در کتب بالغی «بحث تمثیل ،نخست در ذیل تشبیه مطر شد .علمای بیان عموما تمثیل را شاخهای از
تشبیه شمرده و با تعابیر «تشبیه تمثیل ،تمثیل تشبیهی ،استعاره تمثیلیه و تمثیل» از آن یاد کردهاند( ».فتوحی)234 :4983 ،
می توان تشبیه تمثیل را از گونه تشبیه معقول به محسوس به حساب آورد و بر آمار تشبیهات معقول دو منظومه افزود زیرا «در
تشبیه تمثیل مشبه امری معقول و مرکب است که برای تقریر و اثبات آن مشبهبهی مرکب و محسوس ذکر میشود( ».شمیسا،
 )414 :4972تعداد تقریبا چشمگیری تمثیل در هر دو منظومه به کار رفته است اما درصد آن در لیلی و مجنون تقریبا دو برابر
خسروشیرین است .اگر درصد تشبیه تمثیل را به درصد تشبیهات معقول در دو منظومه بیافزاییم این درصد در لیلی و مجنون به
 98درصد می رسد و در خسروشیرین به  29درصد می رسد .که نشان از این دارد که نظامی در لیلی و مجنون بیشتر توجه به امور
معقول دارد و در خسرو شیرین به امور محسوس.
جدول شماره 3
مجموع ابیات

لیلی و مجنون

خسروشیرین

4711

3911

بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

مفرد مجرد به مفرد مجرد

433

92/38

964

93

مفرد مجرد به مفرد مقید

63

44/94

447

44/24

مفرد مقید به مفرد مجرد

27

3/61

49

4/43

مفرد مقید به مفرد مقید

29

4/77

34

4/39

مفرد مجرد به مرکب

7

4/43

4

1/4

مفردمقید به مرکب

2

1/44

4

1/4

مرکب به مرکب

26

3/93

93

9/98

مرکب به مفرد

1

1

1

1

همانطور که از دادههای جدول مشخص است عالقه نظامی بیشتر به تشبیهات مفرد است و گونههای مختلف آن را از
مجرد و مقید به کاربرده است .هرچند تقید به قید حالت؛ و در اسم و صفت کمتر ،حالت و گاه حرکتی را به تصویر نخست میافزاید،
اما تصویرگری و منظره سازی که از ترکیب چند صورت ایجاد شده باشد صورت نمیگیرد .در مفرد مقید «تکیه بر روی یک چیز
است و مرکز تصویر مفرد است ».ولی در مرکب «تصویر هیاتی منتزع از چند چیز است( ».همان )74 :نظامی کمتر به ارتباط بین
تصاویر توجه می کند .مقایسه بین تشبیهات دو منظومه نشان می دهد که تشبیه مفرد با طرفین مجرد در این نوع تصویر در هردو
منظومه تقریبا یکسانند و بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
 -1-3مقایسه تشبیهات دو منظومه از نظر اغراض تشبیه
جدول شمار6
لیلی و مجنون
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مجموع ابیات

3911

4711
بسامد

درصد

بسامد

درصد

کل تشبیهات

482

41/23

4194

43/31

بیان امکان مشبه

47

9/32

83

8/22

بیان حال مشبه

467

94/64

247

21/38

ان مقدار حال مشبه

7

4/43

46

1/14

شگفتی و اعجاب مشبه

24

4/93

23

2/44

سین و تعظیم مشبه

33

21

936

94/31

ت جلوه دادن مشبه در چشم
مخاطب

42

2/48

94

9

با نگاهی گذرا به جدول اغراض تشبیه متوجه می شویم که اختالف بارز این قسمت مربوط به حال مشبه و تحسین و تعظیم مشبه
است .در لیلی و مجنون تشبیهات مربوط به حال مشبه با در نظر گرفتن مقدار حال مشبه حدود پانزده در صد از خسرو و شیرین
بیشتر است و همین اختالف معنی دار در قسمت مربوط به تحسین و تعظیم معکوس میشود یعنی تشبیهات مربوط به تحسین و
تعظیم در خسرو شیرین پانزده درصد بیش از لیلی و مجنون است .با نمونههایی که از هردو مجموعه میآوریم مشخص میشود که
تحسین و تعظیم مشبه بیشتر در مورد توصیفات ظاهری شخصیتها و مناظر ست نه تحسین اخالق و حال درون .علت این اختالف
آشکار این است که مناظر خشک و خشن و تصاویر خشک و خشن صحرای عربستان که اخالق این مردم را نیز خشک و خشن
کرده است مجال جوالن را از نظامی گرفته است و به جای توصیفات ظاهری به شر حال درونی و بیقراریهای لیلی و مجنون
پرداخته است .اما بر عکس در خسرو شیرین چشم و گوش نظامی را عرصههای سرسبز دشتها و شکارگاههای آذربایجان پر کرده
است .و نغمه موسیقی و عطر دلنواز و زیبایی دلنواز دلبرکان ایرانی و ارمنی ب اکثر ابیات خسرو شیرین جاری است.
 -1-3نمونههایی از تشبیهات دو منظومه
خسرو شیرین:
چــو ســبزه لــب بــه شــیر بــرف شســتم
ج
بســـاطی ســـبز چـــون جـــان خردمنـــد
شــــدند آن روضــــه ای حــــوران دلکــــش
ج
بـــه صـــحرایی شـــدند از صـــحن ایـــوان
ج
در آب نیلگــــون چــــون گــــل نشســــته
عراقــــی وار بانــــگ از چــــرخ بگذاشــــت

چــو گــل بــر چشــمه هــای ســرد رســتم286
هــــوایی معتــــدل چــــون مهــــر فرزنــــد 433
ج
بــه صــحرایی چــو مینــو خــرم و خــوش 466
بـــه سرســـبزی چـــو خضـــر از آب حیـــوان 64
پرنــــدی نیلگــــون تــــا نــــاف بســــته 82
جججج
بــه آهنــگ عــراق ایــن بانــگ برداشــت 944

نـــوای هـــر دو ســـاز از بـــربط و چنـــگ

بهـــم درســـاخته چـــون بـــوی بـــا رنـــگ 913

ســـپید و نـــرم چـــون قـــاقم بـــر و پشـــت

کشــــیده چــــون دم قــــاقم ده انگشــــت 927
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گشـــــاده ســـــر کنیـــــزان و غالمـــــان

چـــو ســـروی در میـــان شـــیرین خرامـــان 946

رخــــی چــــون تــــازه گلهــــای دالویــــز
ج
پرنـــدی زرد چـــون خورشـــید بـــر ســـر

گـــالب از شـــرم آن گلهـــا عـــرق ریـــز 927
ج
حریـــری ســـرخ چـــون ناهیـــد در بـــر 946

فــــــروغ شــــــمع هــــــای عنبرآلــــــود
ج
گهـــش چـــون گـــل نهـــادن روی بـــر روی

بهشــــتی بــــود از آتــــش بــــاغی از دود 941
گهــش بســتن چــو ســنبل مــوی بــر مــوی 249

لیلی و مجنون:
در زیـــــــــــر درختـــــــــــی از مغـــــــــــیالن 324
ج
مـــــی زیســـــت چـــــو مـــــار ســـــر گرفتـــــه 347

بــــــر خــــــاک فتــــــاده چــــــون ذلــــــیالن
جج
در سلســـــــــــله بـــــــــــام و در گرفتـــــــــــه
ج
مجنــــــــون رمیــــــــده نیــــــــز در دشــــــــت

سرگشــــته چــــو بخــــت خــــویش مــــی گشــــت 438

شــــــــد نوحــــــــه کنــــــــان درون غــــــــاری

چــــــــــون مارگزیــــــــــده سوســــــــــماری 344

شـــــب چـــــون ســـــر زلـــــف یـــــار تاریـــــک

ره چــــــــون تــــــــن دوســــــــتار باریــــــــک 344

پیـــــــــــرامن او درنـــــــــــده ای چنـــــــــــد

خــــــازن شــــــده چــــــون خزینــــــه را بنــــــد 333
ج
کـــــس بـــــر نخـــــورد ز چـــــون تـــــو بـــــاغی 324

بـــــــا آه چـــــــو مـــــــن ســـــــموم داغـــــــی
ج
ناســـــــــوده چـــــــــو مـــــــــار بردریـــــــــده

نغنـــــــوده چـــــــو مـــــــرغ پـــــــر بریـــــــده 349

مجنــــــون چــــــو شــــــب چــــــراغ مــــــرده

افتــــــــــــاده و دیــــــــــــده زاغ بــــــــــــرده 344

در اشعار غنایی عواطف و احساساتی که شاعر تجربه کرده است به خواننده منتقل میشود « .شاعر رمانتیک تصویر را به
قصد شر اندیشه و آرایش پیام خود به کار نمیگیرد ،او در اشیا حاالت درونی خود را می بیند ،رنج و اندوه خویش را بر دوش اشیا
مینهد تا آنها را تابع خود و همدل و همزبان خویش کند .شاعر میخواهد در تصویر همان حالتی را به خواننده نشان دهد که خود
عینا تجربه کرده است؛ زیرا از نظر شاعر رمانتیک وظیفه شعر عبارت است از تاثیرگذاری در مخاطب نه رساندن پیام و تقریر و
توضیح و آرایش اندیشه( ».فتوحی )447 :4983 ،از مطالعه نمونهها پیداست که قصر چون بهشت مداین ،زیبارویان پرنیان پوش،
نغمه موسیقی باربد و رامبد و نکیسا ،بوی عطر عود و عنبر که مشام را مینوازد ،سردی آب چشمههای کوهستان ،لذت آب تنی در
چشمه بیشه ،روشنی شمع های عنبرآلود ،باد خنک کوهستان ،سرسبزی دشتهای باز و ...چه بسیار مجال خیالپردازی به نظامی
میدهد .و از آنچه خود با تمام حواسش درک کرده است ،چشم و گوش و مشام خواننده را هم از این لذت بی بهره نمیگذارد.
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خود پیداست که بیابانهای بیانتها ،سموم گرم و خشک که رو را چون خاک بیابان میمیراند ،سرکشی خار مغیالن ،که
عرصه را برای جوالن مار و سوسمارهای گزنده فراهم کرده است رو نظامی را هم چون رو مجنون شرحه شرحه کرده است .آن-
گونه که از توصیف بیابان به شر احوال مجنون گریز میزند .همین باعث شده تشبیهات لیلی و مجنون بیشتر عواطف و رو
خواننده را سیراب میکند نه چشم و گوش و دیگر حواس او را .برعکس تشبیهات خسرو و شیرین لذت تصاویر را به حواس خواننده
میچشاند.
 -9نتیجهگیری
با توجه به درصد تشبیهات به کار رفته در هر دو منظومه 43/31 ،درصد در خسرو شیرین و  41/21درصد لیلی و مجنون
دریافتیم که نظامی در خسروشیرین عرصه را برای تصویرسازی بازتر دیده است که این قابلیت با فضا و فرهنگ ایرانی حاکم بر
خسروشیرین ارتباط دارد .در عرصه تشبیه ،نظامی شاعری نوپرداز است و ابتکار او در آفرینش گونهای وجه شبه دوگانه با استفاده
از صنعت استخدام است که با دو طرف تشبیه روابط دوگانه عقلی/حسی ،عقلی/تخییلی ،و حسی/تخییلی برقرار میکند .این وجه
شبه با هریک از طرفین تشبیه معنای جداگانهای دارد .این وجه شبه از جمله قابل حذف نیست چون با طرفین روابط دستوری و
معنایی برقرار میکند .بیشترین آمار تشبیه در هردو منظومه تشبیهات مرسل و مفصل است .البته درصد تشبیهات موکد و تشبیهات
بلیغ در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین است و این گویای آن است که ساختار تشبیه در لیلی و مجنون بیشتر از خسرو
شیرین به استعاره نزدیک میشود .وجه شبه عقلی و تشبیه با یک طرف عقلی در لیلی و مجنون بیشتر از خسروشیرین به کاررفته
است .درصد تشبیهات مفرد در هردو منظومه تقریبا یکسان است .تشبیه مرکب با اختالف کمی در لیلی و مجنون بیشتر از
خسروشیرین به کاررفته است .نظامی به ندرت از نظر شکل تشبیه نوآوریهایی در هردو منظومه داشته است .تشبیهات ملفوف و
مفروق ،تسویه و معکوس در لیلی و مجنون اصال به کار نرفته است اما با درصد کمی در خسروشیرین به کار رفته است .نظامی برای
نوکردن تشبیهات کهنه بیشتر از روشهای اضمار و تفضیل در هردو مجموعه بهره میگیرد .البته درصد این تشبیهات در
خسروشیرین بیشتر است .اغراض تشبیه در خسرو وشیرین بیشتر تحسین و تعظیم مشبه است و در لیلی و مجنون بیان حال مشبه.
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