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 چکیده

های تشبیه مرکب در ادبیات فارسی       اسلوب معادله یکی از ترفندهای زیبای هنری و از زیرگونه            

در بررسی منابع    .  باشدیی از تشبیه تمثیلی یا به تعبیری دیگر، تمثیل می               است، که صورت فشرده     

های سبکی شعر مکتب    یکی از مؤلفه  «  اسلوب معادله »شناسی فارسی و کتب بالغت،      پژوهشی ادبیات 

های شعر فارسی   ی بالغی حتی در نخستین دوره     که این آرایه  ادبی هندی برشمرده شده است؛ حال آن      

ی حاضر به روند تاریخی به کارگیری اسلوب           مقاله.  ها بوده مورد توجه برخی از شاعران آن دوره        

اسلوب معادله در شعر کدام شاعران و کدام             :  معادله در شعر فارسی پرداخته تا روشن شود که             

های ادبی به کار رفته است؟ آیا قبل از مکتب ادبی هندی این ترفند زیبا در شعر شاعری در                             دوره

ی زیبا،  حدی از کاربرد قرار داشته که یکی از عناصر سبکی شعر او را تشکیل بدهد؟ و آیا این آرایه                    

ی سبک  عراقی، عراقی و مکتب ادبی هرات به عنوان مؤلفه             -در مکاتب ادبی خراسانی، خراسانی      

های ها، پاسخ نگارنده تالش نموده تا به این پرسش          یی قابل بررسی خواهد بود؟ در این نبشته          دوره

 .درخور و قناعت بخش بیابد



  .المثل، مؤلفه، عنصر، سبکاسلوب معادله، تمثیل، تشبیه تمثیلی، ارسال: گانواژهکلید

 مقدمه

ی نحوی است که اغلب دو مصراع بیت از یکدیگر          اسلوب معادله از منظر زبانی یک ساختار ویژه       

از نظر  ...(  مثل حرف ربط یا شرط یا       )ی دستوری   یی که هیچ واسطه    استقالل نحوی دارند، به گونه     

را از  «  اسلوب معادله »برخی از ادب پژوهان اصطالح        .  ها را با هم مرتبط ننماید       نحوی و معنا، آن    

شفیعی کدکنی برای متمایز کردن نوع خاصی از تمثیل          »دانند که برای نخستین بار      هایی می برساخت

یی ویژه از   ی هنری را گونه   شفیعی کدکنی این آرایه   (.  91:  9831غالمی بادی،   )«  ابداع کرده است  

: 9811شفیعی کدکنی،   )«  دو مصراع کاماًل از لحاظ نحوی مستقل باشند         »داند که در آن      تمثیل می 

شود، که در بیشتر      ی دیگر در این ترفندهنری یک مفهوم با دو مصداق متفاوت بیان می             از زاویه (.  18

 . ها از جهت مفهوم معادل و مساوی یکدیگر اندموارد یکی حسی و دیگری عقلی است و مصراع

ساده ترین راه برای بازشناسی اسلوب معادله از دیگر گونه های تمثیل، بررسی آن از دیدگاه                       

گونه ی دو جمله قابل بررسی است؛ بدین      یی که این اسلوب در قالب معادله      به گونه .  زبانشناختی است 

توان که می چنان.  ، معادلی برای یکدیگر هستند    (ی کامل باشد  اگر هر مصراع یک جمله    )ها  که مصراع 

را قرار داد و یا هر مصراع را به جای مصراع دیگری گذاشت و                 )=(  بین دو مصراع عالمت مساوی       

توانند به جای هم به کار        در بیت زیر دو مصراع، معادل یکدیگر اند و می            .  معنای واحدی دریافت  

 : روند و از منظر معنایی نیز عین مفهوم را افاده نمایند

 ی خورشید را نظاره کردن مشکل استچشمه شد مرا بر گریه باعث آب و تاب حسن او

 (19: 9881آصفی هروی، ) 

در .  سازدی نحوی دو مصراع را با هم مرتبط نمی         شود در بیت باال هیچ واسطه     چنانچه مشاهده می  

توانند معادل یکدیگر قرار بگیرند و هردو عین مفهوم را افاده نمایند؛ اما            بیت زیر با آنکه دو مصراع می

کند، تمثیل  ، مصراع دوم را وابسته به مصراع نخست می          («که»حرف ربط   )ی دستوری   چون واسطه 

 :است و اسلوب معادله تشکیل نداده است

 کـه در آب مـرده بـهـتـر کـه در آرزوی آبــی سـرم از خـدای خـواهـد کـه بـه پـایـش انـدر افـتد

 (151: 9811سعدی، )

آید، در این   ی مصرع اول و برای تکمیل معنای آن می        شود که مصراع دوم، ادامه مواردی دیده می

 :یی در کار نیستحالت نیز، اسلوب معادله
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 چه حاجت است که من گویمت کجا بنشین  ی تو اند دل و دیده، هردو خانهدو منزل

سازند؛ ها استقالل نحوی و معنایی ندارند؛ پس اسلوب معادله نمیکدام از مصراعدر این مثال، هیچ

یا دو طرف )تواند بیانگر پیوند نحوی دو مصراع اما همواره حرف ربط در آغاز مصراع دوم نمی

آمده است؛ اما این « چون»ی مثال در آغاز مصرع دوم بیت زیر، حرف ربط باشد؛ به گونه( معادله

ی دستوری دو مصراع را از جهت نحوی و معنایی به هم وابسته نساخته؛ بنابراین در بیت اسلوب واسطه

ها استقالل نحوی و معنایی خود را حفظ نموده و معادل یی وجود دارد؛ زیرا هرکدام از مصراعمعادله

 :یکدیگر اند

 حباب از خود کند قالب تهی رسوا شود چون      دل ز قید جسم چون آزاد گردد وا شود

نمایند؛ ها مفهومی معادل یکدیگر را بیان می       که مصراع آید، به رغم آن   اما در بیتی که در زیر می       

ی معنایی برقرار کرده است؛ از این جهت         میان دو طرف معادله رابطه     «  بیند مرا »مگر تکرار ردیف    

 :تواند اسلوب معادله به حساب رودنمی

 بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا

 (النساءزیب) 

بنابراین هرگاه شاعر بیتی بسراید که باعوض کردن جای مصراع اول با دوم خللی در مفهوم بیت                    

باشد، در آن بیت اسلوب معادله       (  و یا به عکس   )ایجاد نشود و بیت دوم مصداقی برای بیت نخست            

 . وجود دارد

که اسلوب  توان به دست داد، از جمله این         تعابیر و تفاسیر دیگری نیز برای اسلوب معادله می             

هرگاه موضوع و مثال هریک در مصراعی مستقل           .  معادلت، آوردن مثال برای یک موضوع است         

 . بیایند و امکان جا به جایی داشته باشند، باهم اسلوب معادله ساخته اند

شود و هر دو مصراع معادل، مثالی برای            خوریم که موضوعی ذکر نمی      گاه به مواردی برمی     

 :بیت زیر مصداق خوبی برای این ادعاست. موضوع حذف شده اند

 هرکه بی روزی است روزش دیر شد هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  

 (1: 9813مولوی، )

در این بیت، موضوعی مطرح نشده و هر دو مصراع مثالی برای آن موضوع محذوف هستند؛ اما                     

وجود داشته است،   (  در ابیات ماقبل این بیت    )فراموش نباید کرد که موضوع در محور عمودی کالم           

 .  به برای موضوع حذف شده هستندتوان گفت که هردو مصراع مثالی به مشبهوگرنه با چه استاللی می
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ی یی از تشبیه تمثیلی است، با توجه به افزونی کاربرد در شعر دوره                  اسلوب معادلت که فشرده    

افزونی اسلوب معادلت را در شعر      .  تیموریان هرات و پس از آن مکتب ادبی هندی، حایز اهمیت است           

؛ مگر  (19-18:  9811شفیعی کدکنی،   )مکتب هندی از مختصات سبکی شعر آن دوره شمرده اند               

ی سبکی، هستی دارد و به      میزان کاربرد این ترفند زیبا در شعر مکتب ادبی هرات نیز در حد مشخصه               

های دیگری از این دست است که مکتب ادبی هندی را            گیو ویژه   ی همین روش  نظر نگارنده، ادامه  

سبک شعر مکتب   »ی  این مطلب در بخشی از رساله      .  (Монир, 2015: 127-130)بخشد  شکل می 

 . از نگارنده مورد بررسی قرار داده شده است« ادبی هرات

 المثلی اسلوب معادله با تمثیل و ارسالرابطه

یی از تشبیه تمثیلی و یا به تـعـبـیـر     ی ترفندهای هنری ادب فارسی، اسلوب معادلت گونهدر منظومه

در تشبیه مرکب هیـتتـی مـتـشـکـل از           . یی از تشبیه مرکباست، و تمثیل نیز، گونه« تمثیل»تر فشرده

، به تابـلـوی دیـگـر و         ( مشبه) اجزای به هم پیوسته و یا به تعبیری دیگر تابلوی از تصاویر مرتبط به هم 

. شبه مـرکـب دارد      ها وجهشود، که به تبع آن، همانند می( بهمشبه) هیتتی دیگر متشکل از چندین جزء 

، وجه شبه مرکب دارد و     -های تشبیه مرکب استکه از زیرمجموعهبا عنایت به این  -تشبیه تمثیلی نیز

درین گونه تشـبـیـه، مشـبـه          .  ی مثل یا حکایت داشته باشدبه آن جنبهشود که مشبهبه تشبیهی گفته می

شود و این گونه تشبیه به لـحـاظ     به مرکب و محسوس ذکر میمعقول و مرکب برای بیان و اثبات مشبه

انداز دیـگـر در تشـبـیـه            از چشم.  یی برخوردار استشبه مرکب آن از ارزنده گی و زیبایی ویژهوجه

نماید و برای تبیین آن و یا اثبات ادعای خود، مثلـی  ، شاعر مطلبی را مطرح و یا ادعا می( تمثیل) تمثیلی 

آورد تا بدین وسیله ادعایش را که اغلب امری معقول است، محسوس، مستند نـمـوده و     یا حکایتی می

یی از استدالل منطقی است که شاعر مفهوم عقلی را به حسـی تشـبـیـه       تمثیل خود گونه.  عینیت ببخشد

به تعبیری دیگر در تمثیل سـفـر از     .  و مستدل گرداند نماید تا دریافت مفهوم را برای مخاطب آسانمی

نامحسوس به محسوس است؛ زیرا عینی ساختن و مادی ساختن مسایل معنوی و انتزاعی جز از طـریـ      

در «  نامحسوس و محسـوس » ی شگرد مقارنه» تمثیل برای مخاطبان قابل دریافت نبوده است؛ بنابراین 

های ادبی نوعی تمثیل ساده است، که حاصلش به میان آمدن ابیاتی ساده و عام فهـم شـده     بندیتقسیم

تشبیه تمثیلی، یک مـبـحـث    » دکتر حکیم آذر، بدین باور است که (.  15:  9811حسینی، حسن)« است

بـه  های تشبیه به ایجاد تعادل بین مشبه معقول و مشـبـه    بالغی است که در آن شاعر با استفاده از ظرفیت
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بـه  در این شگرد سخنور با ادعایی شاعرانه نسبت مساوی بین اجزای مشبه و مشـبـه  .  پردازد محسوس می

: 9811آذر،   ) «  بـخـشـد   ی نوعی استدالل شاعرانه، سخن خود را قبول عام مـی آورد و با ارائهپدید می

شود، او   عبدالقاهر جرجانی ادبیات شناس شهیر عرب، بین تشبیه و تمثیل مرزی باریک قایل می(.  913

تر، از نظر او هر تـمـثـیـلـی        تر است و تمثیل خاصتشبیه عام» :  نویسدمی«  البالغه» در جایی از کتاب 

تشـبـیـه غـیـر        (  9:  کـنـد   او تشبیه را به دو دسته تقسیم می.  تشبیه است؛ اما هر تشبیهی تمثیل نخواهد بود

تشبیه تمثـیـلـی کـه       (  1شبه امری آشکار است و نیازی به تتویل نیست؛ تمثیلی، در این گونه تشبیه وجه

تتویلی کـه بـا       . ؛(51-51: 9811جرجانی، )« وجه شبه در آن امری آشکار نیست و نیاز به تتویل دارد

 . آیدشبه به دست میتتمل در وجه

به نحوی که هیچ    .  ی فشرده در یک بیت بیاید     تواند به گونه  با توجه به آنچه گفته آمدیم، تمثیل می       

که بیشترینه در دو مصراع و در مواردی در دو            -ی معنایی میان دو طرف تشبیه     ی نحوی و رابطه   واسطه

تمثیل در معنی دقی  آن، که محور خصایص        »به تعبیر برخی از پژوهشگران      .  دیده نشود   -آیدبیت می 

ی ی دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریبًا مجموعه           تواند در شکل معادله   سبک هندی است، می   

یی است که به لحاظ نوعی شباهت، میان دو سوی           آنچه متتخرین بدان تمثیل اطالق کرده اند، معادله        

گوید و در مصراع دوم چیزی دیگر؛        وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزی می         (  دو مصراع )بیت  

اما دو سوی این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگر اند و شاید برای جلوگیری از اشتباه                      

؛ مگر  (11و  19:  9839؛ حسن پور،    39:  ب9811شفیعی کدکنی،   )«  بتوان آن را اسلوب معادله خواند     

ی بدین معنا که رابطه   .  های تمثیل است  ها اسلوب معادله وجود ندارد و اسلوب از گونه        ی تمثیلدر همه

یی تمثیل هست؛ اما    یی که هر اسلوب معادله    ی جزء و کل است به گونه      تمثیل و اسلوب معادله، رابطه    

 :ی از اسلوب معادله در بیتی از سعدی شیرازینمونه. هر تمثیلی اسلوب معادله نیست

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را  سعدی از سرزنش خل  نترسد هیهات

 (958: 9811سعدی، )

های دیگری نیز بین تشبیه تمثیلی و اسلوب معادلت وجود دارد از            غیر از آنچه گفته آمدیم، تفاوت     

رود؛ بلکه در مواردی    به نمی سازی میان اجزای مشبه و مشبه     جمله در تشبیه تمثیلی نه تنها نیازی به قرینه        

که ی زیبایی و هنری تشبیه تمثیلی بکاهد؛ حال آن          گردد تا از درجه   یی موجب می  ایجاد چنین مقارنه  

، (911:  9811آذر،  )«  به، از اصول اولیه است    در اسلوب معادله ایجاد تعادل بین اجزای مشبه و مشبه          »

 .که باید برای تشخیص درست آن دقت و درنگی بیشتر نمود
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یی از تمثیل است و آن در مواردی است که شاعر برای محسوس ساختن                  ارسال المثل نیز گونه    

ی خود را   آورد و بدین وسیله فهم موضوع مطروحه       می(  المثلزبانزدی یا ضرب  )امری معقول، مثلی    

المثل و تمثیل فرق قایل شده اند تا آنجا          برخی از کارشناسان میان ارسال    .  سازدبرای همگان آسان می   

یی تشبیه است که در صور        که تمثیل گونه  دانند، حال آن    های بدیعی می  المثل را از آرایه    که ارسال 

آن است که   »المثل  به تعبیر دکتر محمد فشارکی ارسال       .  خیال و در علم بیان جایگاهی ویژه دارد          

در واقع، مطلبی که    .  را بیاورد که زبانزد مردم باشد     (  مثلی)شاعر یا نویسنده در بیتی یا عبارتی حکمتی         

از .  شودمورد نظر شاعر است و در مصراع اول بدان اشاره شده، با آن مثل یا سخن حکیمانه تتیید می                     

: 9835فشارکی،  )«  گرددنظر بیان، مثل مشبه به و مطلب شاعر، مشبه آن به طور مضمر محسوب می                 

همچون ربط و شرط    )های دستوری   ی واسطه هرگاه بین مثل و مطلب مورد نظر شاعر به وسیله          (.  915

شود؛ به عبارتی   ی اسلوب معادله می   پیوند نحوی یا معنایی برقرار نباشد، همین مثل وارد عرصه           ...(  و  

شود که یک مصراع زبانزدی عام یا به تعبیر دیگر مثلی سایر             دیگر در اسلوب معادله، ای بسا دیده می       

نحوی و    یی دستوری که متضمن رابطه      گونه واسطه است که بر بنیاد ساختار اسلوب معادله هیچ           

پژوهان از جمله شفیعی کدکنی میان       رود؛ اما برخی از ادب     معنایی میان دو مصراع باشد، به کار نمی        

حدّ فاصل اسلوب معادله و      «ی او   به عقیده .  اسلوب معادله و ارسال المثل خط فاصلی کشیده است           

ی اشتهار آن بیشتر باشد     ارسال مثل در شدّت اشتهار و رواج آن بر زبان مخاطبان است و هر چه درجه                

ی مثل سایر نرسیده باشد و ساختار آن همان ساختار              به ارسال مثل نزدیکتر است؛ امّا اگر به درجه           

محسوس به مرکّب باشد، اسلوب معادله است و از طرف دیگر در اسلوب معادله لزومًا معقول به                         

شود؛ امّا به لحاظ ساختار لغوی و فنّی هیچ فرقی بین ارسال مثل و اسلوب                 محسوس مرکب تشبیه نمی   

توان کند که می  همچنان وقتی شفیعی کدکنی عنوان می       (.18:  9811شفیعی کدکنی،   ) »معادله نیست 

المثل بین دو مصراع عالمت مساوی قرار داد؛ بنابراین ساختمان اسلوب معادله همان ساختار ارسال                   

 . المثلاست که یک طرف معادله بیان امر یا ادعای امری است و طرف دیگر ضرب

 اصطالح اسلوب معادله و روند کاربرد آن در شعر فارسی

از «  صور خیال در شعر فـارسـی  » برای نخستین بار در «  اسلوب معادله» اگر بپذیریم که اصطالح 

، این نکته را نیز نباید فراموش نماییـم  ( 91:  9831غالمی بادی، )محمد رضا شفیعی کدکنی آمده است 

است و به ویژه اصطالحات و تـعـبـیـرات         (  یا تشبیه تمثیلی) یی از تمثیل ی خیال که گونهکه این شیوه
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ها و منابع نقد ادبی هندی با عناوین مَثَل، مدعا مثل، پیش مصـرع و      در تذکره» مربوط به آن از دیرباز 

از جمله شبلی نعمانی در المعجم تـمـثـیـل را         (.  18: 9819قاسمی، )« مصرع برجسته مطرح بوده است

اختیار داند و از تتثیر شگرف تمثیل بر مخاطب و اقناع بینوعی استدالل به یاری نیروی تخیل شاعر می

ی استـدالل عـمـومـی       ی تخیل غیر از طریقهی استدالل قوهباید دانست که طریقه» :  گویداو سخن می

وی سخنانی را که به طری  دیگری به ثبوت پیوسته است، به طـریـ  نـو و        .  باشدبوده و از آن جدا می

ی ی استدالل گو اینکه مبنی بر خطابیات و یا یک نـوع مـغـالـطـه       نماید و این طریقهتری ثابت میتازه

تواند بـه    نماید که سامع هیچ نمیی بیان میباشد؛ لیکن شاعر آن را با نیروی تخیل در پیرایهمنطقی می

-صحت و بطالن قضیه متوجه شود؛ بلکه مسحور آن گشته سـر تسـلـیـم خـم نـمـوده آفـریـن مـی                    

گردد؛ بلکه بیشـتـر   این پرسمان تنها به مبحث تشبیه تمثیلی برنمی(.  9213: 9818شبلی نعمانی، )« گوید

نماید، که البته اسلوب معادله  ی ادبیات روایی مصداق پیدا میها در حوزهها، افسانهدر پیوند با حکایت

 .تواند صورتی فشرده از آن باشدبه رغم تفاوت از آن، می

های بلند  ی تمثیل و تشبیه تمثیلی، بحث     های ادبیات شناسی عرب نیز در باره      مزید براین، در کتاب   

-می«  البالغه»شناس مشهور عرب در کتاب       الهاشمی ادبیات باالیی مطرح شده است، از جمله احمد       

شود و گاه تمثیل تتیید معنی ثابتی در ذهن                گاه از تمثیل برای دلیل استفاده می           »:  نویسد که 

مثل »که شوقی ضیف معتقد است که علمای بالغت عرب             و یا این  (  111:  9811الهاشمی،  )«  است

و مباحث زیادی از    (  911:  9838شوقی ضیف،   )«  کنندی تمثیلیه محسوب می   سایر را تمثیل یا استعاره    

ی زبان و ادبیات فارسی به این مباحث توجه بیشتری داشته و             پژوهان حوزه بدون شک ادب  .  دستاین

 . ها برگرفته اندبسیاری از این تعبیرات را از آن

المثل در ادبیات عرب برخاسته از         مثل و ارسال   طبیعی است که مباحث مربوط به تمثیل، مدعا           

بدیهی است که تتثیر خود را در ادبیات        .  کاربرد انبوه این ترفند هنری در شعر و ادبیات آنان بوده است           

پژوهی، ژانرها و حتی      به ویژه این که بسیاری از مباحث ادب               -فارسی دری نیز گذاشته است       

بر بنیاد  .  ها وارد ادبیات فارسی شده است     اصطالحات ادبی در ادبیات فارسی نخست از همین سرچشمه        

. توان در شعر عرب به مشاهده نشست        های فراوانی از اسلوب معادله را می      چنین باوری است که نمونه    

ی هنری  گیری از این شیوه   سعدی را در بهره   »نماید که شفیعی کدکنی     این مستله تا جایی پر رنگ می      

؛ هرچند با عنایت با بسامد باالی          (19:  9811کدنی،  شفیعی)«  داندپیرو متنبی می   [  اسلوب معادلت )

 اسلوب معادله و جایگاه آن در شعر فارسی



ی این ترفندهنری را در متون        کاربرد اسلوب معادله در شعر پیش از سعدی، شاید بتوان سرچشمه               

اسلوب معادله از آنجا که نوعی تمثیل هم هست،         »  ادبیات فارسی دانست و به تعبیر محمد حکیم آذر          

: 9811آذر،  )«  هاست و در شعر فارسی نمود بارز و هنری یافته است            ها و فرهنگ  ی زبان خاص همه 

 .توان به دیده گرفتی آن را از نخستین دوره های شعر دری میهای برجستهنمونه(. 911

توان های از اسلوب معادلت را به روشنی می        های ادبیات فارسی نمونه   با نگاهی گذرا به سرچشمه    

در شعر شاعران قبل از سعدی همچون منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، سنایی غزنوی، خاقانی                    

 : هایی از این دست عنایت نماییدبه نمونه. مشاهده کرد. . . شروانی، انوری ابیوردی و

 وز ما بزرگتر به بَرِ خسروِ خطیر   ی بزرگوار بزرگ است نزد ماخواجه         

 لیکن بزرگتر به بَرِ مردم بصیر          فرقان به نزد مردم عامه بود بزرگ     

 (85: 9818منوچهری، )

گی نحوی  ی دستوری و نبود وابسته    در دو بیت باال از منوچهری، با توجه به عدم موجودیت واسطه         

یی که  شود؛ به گونه  و معنایی میان دوبیت، بین بیت نخست و دوم به روشنی اسلوب معادله دیده می                 

توان میان دوبیت عالمت مساوی قرار داد و یا یک           بیت نخست معادل بیت دوم است و به راحتی می          

ها بر قرار   ی معادله در میان مصراع    های زیرین این رابطه   در نمونه .  بیت را با بیت دیگر جا به جا کرد         

 :شده است

 کافور نخیزد ز درختان سپیدار  از مردم بد اصل نخیزد هنر نیک

 (83: همان)

 لباس کودکان شیرخواره بهرمان باشد  گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی

 (81: 9819فرخی، )

 صوفی صافی، در خدمت دهقان نشود                خواجه گر مردی زین نکته برون آی و مپای 

 (919: 9831سنایی، ) 

 از پس هر محرمی صفر است     از پس هر مبارکی شومی است

 (11: 9818خاقانی، )

 شب و خورشید بهم هر دو کجا آید راست      کی دهد کار جهان نور و تو غایب ز جهان      

 (91: 9811انوری، )
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 اسلوب معادله در شعر سنایی غزنوی. 3-1

که از بیشتر از پیشینیان به این ترفند هنری در شعر خود عنایت داشته، سـنـایـی    از میان این شعرا، آن

تـوان ایـن     میزان کاربرد اسلوب معادلت در شعر سنایی غزنوی تابدان حد است که مـی   .  غزنوی است

در همین زمینه دوتن از پـژوهشـگـران ادب        .  های سبکی شعر او دانست ی ادبی را یکی از مؤلفهآرایه

فارسی علی محمد مؤذنی و عباس تابان فرد پژوهشی مشترک انجام داده اند که این مستله را به زیبایی 

-سنایی با این که پیش از سعدی مـی » :  نگارنداینان در جایی از این پژوهش خود می.  نمایدروشن می

ی سعدی با شعر متنبی آشنایی نداشته؛ اما به لحاظ بسامد، اسلوب معادلـه  زیسته است و بالطبع به اندازه

عصـر بـیـشـتـر        رسد این کاربرد در دیوان او از دیگر شـعـرای هـم     در دیوان او کم نیست و به نظر می

اوشان در این پژوهش، از این هم فراتر رفته مدعـی شـده     (.  985:  9831مؤذنی و تابان فرد، ) « ...باشد

ها و اصول ابتکـاری  به شکلی که عنوان شد یکی از شیوه(  اسلوب معادله) شاید کاربرد تمثیل » :  اند که

تـوان چـنـیـن       سنایی باشد که بعدها توسط دیگر شاعران برجسته مورد استفاده قرار گرفته است و مـی   

ی مسایل انتزاعی و اعتـقـادی دانسـت کـه در           کاربردی را جزء الینفک زبان و فرم و قالب در حوزه

؛ زیرا سنایی غزنـوی  ( 999:  همان) «  بسیاری از موارد کاربرد این نوع آرایه به صورت بداهه بوده است

به عنوان شاعر آغازگر ادبیات عرفانی، از تمثیل و اسلوب معادله برای تبیین و توجیه جهانبینی عرفـانـی   

 :آوریم هایی چند از دیوان سنایی میشاهد ادعا را نمونه. خود بهره برگرفته است

 نبود از عاجزی وام  که عذرا ماند از او عذرا    نبود از خواری آدم که خالی گشت ازو جنت 

 (59: 9831سنایی، )

 مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرما        مگو مغرور غافل را برای امن او نکته 

 (59: همان)

 صوفی صافی، در خدمت دهقان نشود  خواجه گر مردی زین نکته برون آی و مپای 

 حامل عاقل با زیره به کرمان نشود  ی سودا ویران کن و آسان بنشین خانه

 دیو بر تخت سلیمان، چو سلیمان نشود         راه مخلوقان گیری و نیندیشی هیچ        

 (919: 99و98، 1همان، ابیات )

 اسلوب معادله در شعر سعدی . 3-2

پس از سنایی شاعر دیگری که از این شکل خیال در شعر خود سود بیشتری برده، سعدی شیرازی                   

با استفاده از اسلوب معادله،      »های روح و روان مخاطب خود،         سعدی با شناخت دقی  از الیه      .  است

 اسلوب معادله و جایگاه آن در شعر فارسی



های ها و مثل  های عامیانه، تجربیات ملموس انسانی، متل      غزل را در بستری از تصاویر آشنا، حکمت         

های عارفانه و عاشقانه، درهم       ها، اساطیر دینی و غیر دینی، با حال و هوایی از پیام                 عامیانه، داستان 

ی بستر منطقی   او یکی از شگردهای آفرینش ترفندهای هنری برای تعبیه         (.  919:  9811آذر،  )«  تند  می

با شناخت مناسبی که از       »استاد سخن    .  داندو قابل فهم و درک در غزل، اسلوب معادله را می                 

تر کرده   تر و استداللی    های این شگرد ادبی داشته، شعر خود را به کمک آن هنری                          ظرفیت

هم . . .  ؛ چه شعر فارسی به ویژه، بسیاری از اشعار سنایی، عطار، سعدی، موالنا و                (918:  همان)«  است

با اندیشه و خرد پیوند مستحکمی دارند و هم با عواطف و احساسات شاعری، همنشینی خوبی را آیینه                   

زند تا  های پیرامون ما پیوند می    شاعر دنیای درون خود را با پدیده      »به باور حکیم آذر     .  نمایندداری می 

شاعران فارسی گو   (.  919:  همان)«  بینیبگوید آنچه من در سر دارم مانند این چیزی است که تو می              

بنابرچنین باوری شعر فارسی همواره با دوبال        .  اغلب با منط  و خرد عصر خود آشنای کامل بوده اند            

ی ادبیات جهان فرازین جایگاه را      پرواز نموده است و با چنین شگردی در منظومه         «  خرد و عاطفه  »

 . اهراز نموده است

گیرد و  انسان برای شناخت از ذهن فعال خویش یاری می          »:  امانوئل کانت به این باور است که        

دهد تا شناخت   ها را با برابرنهادهای بیرونی در جهان ماده نسبت می            دریافت تصورها و تصویرها آن     

، خواجه نصیر طوسی نیز تمثیل را نوعی قیاس          (988:  9811کانت،  )«  ها حاصل کند  الزم را از پدیده   

تمثیل چنان که گفتیم حکم است بر چیزی مانند آن که بر شبیهتی کرده باشند، به                     »:  داندفقهی می 

؛ هرچند پیوند میان تمثیل و قیاس        (888:  9811طوسی،  )«  سبب مشابهت و آن را قیاس فقهی خوانند        

توانیم ی شناخت را در شعر و ادبیات فارسی به روشنی می            مصداق این شیوه  .  فقهی جای درنگ دارد   

 . نماییممشاهده 

 هرگیاهی که به نوروز نجنبد حطب است آدمی نیست که عاش  نشود وقت بهار

 (589: 9811سعدی، )

 زنگار خورده چون بنماید جمال دوست سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک دار

 (391: همان)

 برای عید بود گوسفند قربانی فدای جان تو گر من فدا شوم چه شود؟

 (135: همان)
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 دل من نه مرد آنست که با غمش برآید        مگسی کجا تواند که بر افکند عقابی؟

 (151: همان)

 تا شب نرود صبح پدیدار نباشد تا رنج تحمل نکنی گنج نیابی

 (511: همان)

 اسلوب معادله در شعر موالنا و حافظ. 3-3

هایی از این شگرد    الدین محمد بلخی و حافظ شیرازی نیز نمونه       بعد از سعدی در شعر موالنا جالل      

ی رسد، هرچند که بسامد کاربرد اسلوب معادلت در شعر این دو قله              ادبی کم و بیش به مشاهده می       

شعر فارسی به میزان سنایی، سعدی، برخی از شاعران مکتب ادبی هرات و به ویژه مکتب ادبی هندی                    

ها و افسانه های    ها، داستان های موجود در شعر موالنا از نوع حکایت         آید و بیشتر تمثیل   به چشم نمی  

روایی و ازجنس آلیگوری اند که پیشتر در آن مورد، توقفی داشته ایم؛ اما این بدین معنا نیست که در                     

یابیم، ابیات زیر از     آفرینی سخن نشانی نمی    های زیبایی از این اسلوب زیبایی        شعر مولوی به نمونه    

 : موالنای بلخ با اسلوب معادله همراه اند

 ی هر مرغکی انجیر نیستطعمه بر سماع راست هرتن چیر نیست

 (1: 9813مولوی بلخی، )

 گر به پیش تو دل و جان آورم زیره را من سوی کرمان آورم

 (911: همان)

 تر روز برف و سرد، آنگه جامه        تر کبر زشت و از گدایان زشت

 (985: همان)

 . ها در شعر موالنا فراوان اند، اما نه در حد عنصر سبکیاز این نمونه

 :الغیب شیراز نیز بی توجه به این شگرد شیرین شعری نبوده استلسان

 چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است خار کس نچید آریدر این چمن گل بی

 (91: 9811حافظ، )

 تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند ی رندان به سالمت بگذرزاهد از کوچه

 (19: همان) 

انگاری سازی و ایهام  کند، و ایهام  ی عاطفه در شعر این شاعر شهیر سنگینی می        که پله با توجه به این   

. یابیمهای اسلوب معادله را در دیوان او کمتر می           ی منشور شعر اوست، نمونه     از شگردهای برجسته  

 .گذاردبررسی بیشتر در دیوان حافظ این امر را به خوبی به نمایش می



 اسلوب معادله در شعر آصفی هروی. 3-4

های به عنوان یکی از ترفندهای زیبای ادبی از نخستین دوره             «  اسلوب معادله »که کاربرد   با آن 

خورد، و در شعر سنایی غزنوی و سعدی شیرازی به             های شاعران به چشم می     شعر فارسی در دیوان    

ی درخشان کاربرد این شگرد ادبی را       عنوان یکی عناصر سبکی شعر آنان شمرده شده است؛ اما دوره           

باید در عصر تیموریان در شعر برخی از شاعران مکتب ادبی هرات، از جمله آصفی هروی به مشاهده                   

های زیبا و ظریفی اند     های خوب تشبیه تمثیلی در شعر آصفی هروی نمونه         نمونه«بنشینیم؛ بسیاری از    

تا جایی که اسلوب معادلت به عنوان یکی از عناصر سبکی شعر            (  11:  9831منیر،  ) »از اسلوب معادلت

های از این ترفند ادبی در شعر آصفی        به نمونه .  (Мунир, 2011: 66)آصفی هروی به شمار رفته است 

 : توجه نمایید

 ی خورشید را نظاره کردن مشکل استچشمه   شد مرا بر گریه باعث آب و تاب حسن او

 ( 19: 9881آصفی هروی، )

 زمانه یی است که هر کس به خود گرفتار است  تو هم در آیینه حیران حسن خویشتنی

 ( 19: همان)

 توان رفتپرسیده به کعبه می پرسان به حریم یار جان رفت

 ( 93: همان)

 ز حال بحر به مردم خبر دهد مالح     شبم خیال تو در دیده بیم توفان داد

 ( 89: همان)

 دل بی صبر مرا شیوه غم اندوختن است        مفلسی در پی اسباب تنعم افتاد

 ( 91: همان)

 . هایی از این دست در شعر آصفی هروی فراوان اندنمونه

 اسلوب معادله در شعر دیگر شاعران مکتب ادبی هرات. 3-5

های سبکی شعر آصفی هروی شمرده      ی تیموریان هرات، تنها از مولفه     اسلوب معادله در شعر دوره    

شود؛ بلکه در شعر بسیاری از شاعران این دوره از جمله موالنا جامی، خواجه عصمت بخارایی،                    نمی

در اینجا به آوردن    .  هاللی جغتایی، موالنا بنایی، کاتبی ُترشیزی و دیگران به وضوح قابل بررسی است             

 :نماییمنماییم و بررسی بیشتر را به بعد موکول میهایی اندک بسنده مینمونه
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 ی مسموم جز تریاق نیستچاره هیچ فرسوده نخواهد جز وصال 

 (181: 9811جامی، )

 چون امید زیست زهر قاتل خورده را    شربت هجران چشیدم فکر جان کندن چه سود

 (985: همان)

 صدف چون بشکند دیگر کجا ماند گهر پنهان  دل صد پاره چون دارد غم از اهل نظر پنهان

 (989: 9811عصمت بخارایی، )

 می خرمی نبخشد بی های و هوی مستان   عش  آبرو ندارد بی آب دردمندان

 (981: همان)

 گل سراسر آتش است؛ اما نسوزد خار را یار ما هرگز نیازارد دل اغیار را 

 ( 5: 9815هاللی جغتایی، )

 ی شبگیر تو؟        صاحب محمل فراغت دارد از بانگ جرسیار رفت، ای دل چه سود از ناله

 (33: همان)

 رَسَن گرچه دراز افتد، گذر بر چنبر است او را قد خم گشته در چنگ آرم آن زنّار گیسو را

 (11: 9831کاتبی تُرشیزی، )

 بسی گفتم که بگشا یک گره از زلف، نگشود او       به گفتِ مشتری در پا نیفتد جنس در سودا

 (89: همان)

 تلخ است در مذاق جعل طعم انگبین        منکر نشد ز شکر لطف تو کامجوی

 (19: 9839موالنا بنایی، )

 ترسا محمدی شد و عاش  همان که هست      آمد به ره رقیب و بنایی به حال خود

    (11: همان) 

 اسلوب معادله در شعر مکتب هندی. 3-6

گان مکتب هندی   بدیهی است که این شیوه در مکتب ادبی هندی شیوع افزونتری یافت و سراینده              

های پیشین و به ویژه مکتب ادبی هرات، پیروی نموده و بسامد              از بدیع سرایان و بدیعه گذاران دوره       

رسد تا جایی   این روند در شعر مکتب ادبی هندی به اوج رواج و بازار خود می             .  آن را فزونی بخشیدند   

خوریم که تمام ابیات غزل اسلوب معادله دارند و به              که گاه در غزل یا غزلیاتی از آن عصر برمی             

برای نمونه غزلی به    .  شود که از این شگرد هنری در آن بهره گرفته نشده باشد             ندرت ابیاتی دیده می   

 :توان شاهد مثال آورد که تمامی ابیاتش اسلوب معادله دارندمطلع زیر از صایب تبریزی را می



  نماستدالن شوخی ز خوبان خوشلنگر از صاحب

 نماستگی از تیر جوالن خوشاز هدف استاده

 ( 931: 1، ج9815صایب، )

افزون براین، در مواردی بسامد باالی کاربرد این ترفندهنری با ابهام و تعقیدهایی نیز همراه بوده                    

 :های زیر از بیدل دهلوی، تعقید در اسلوب معادله قابل مشاهده استدر نمونه. است

 باشدحسرت تیر در آغوش کمان می  اشدپیر خمیازه کش وضع جوان می 

 ...باشدگو صرصرِ تمهید خزان میوگفت  نوبهار چمن عمر همین خاموشی است 

 ...باشدموج جزو بدن آباد روان می  قطع زنجیر ز مجنون تو نتوان کردن 

 باشدسنگ در کارگهِ شیشه گران می  خاطر نازک ما ایمن از آفات نشد 

 ...باشدجنس ما را به کف دست دکان می  هاستقدریمایه به بیسر تسلیم سبُک 

 .باشدصورت آینه دامن به میان می  چشم تا واکنی از خویش برون تاخته ایم 

 (951: 9811بیدل، )

نظران در آثار خود به ویژه      تمثیل و اسلوب معادله در شعر مکتب ادبی هندی را بسیاری از صاحب             

هایی تاریخ  یی مطرح نموده اند؛ از این جمله کتاب           شناسی دوره در کتب تاریخ ادبیات و سبک          

؛ (991:  9839یان ریپکا،   )«  تاریخ ادبیات ایران  »؛  (515-519:  529، ج 9811صفا،  )ادبیات در ایران     

غالمرضایی، )  «  سبکشناسی شعر فارسی   »؛  (93:  9811حسینی،  )«  بیدل، سپهری و سبک هندی      »

زاللی خوانساری و سبک     »؛  (819-115:  9811شمیسا،  )«  شناسی شعر سبک»؛  (115-151:  9839

طاووس »؛  (995-998:  9839رهیاب،  )«  شناسیسبک و سبک   »؛  (18:  9831شفیعیون،  )«  هندی

؛ (19-18:  9811شفیعی کدکنی،   )«  هاشاعر آیینه »؛  (93-99:  9835رجایی،  )«  سخن در آیینه خانه   

سبک هندی و کلیم         »؛   (89-99:  9819خاتمی،   )«  ی بازگشت  سبک هندی و دوره        »

( 9811فتوحی،  )«  ها، رویکردها و روشها   سبکشناسی نظریه »؛  (11-15:  9811لنگرودی،  )«  کاشانی

 .درخور درنگ و توجه اند. . . و 

 

 نتیجه گیری

اسلوب معادله یکی از ترفندهای زیبای شعری است، که در ادبیات فارسی دری هم به منظور                       

رود و هم برای مضمون آفرینی و اعتالی موسیقی            عینی ساختن مفاهیم عقلی و انتزاعی به کار می           
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یی از تشبیه تمثیلی است با توجه به وجه شبه مرکب خود در               ی ادبی که فشرده   این آرایه .  معنوی شعر 

کند، در عین حال که شگرد         یی بازی می   گی و ادبیت کالم نقش ارزنده        ی شاعرانه افزونی درجه 

 .شیوایی است برای انتقال مفاهیم و معانی ذهنی و انتزاعی شاعر و هنرمند برای مخاطب

بیان و یا موردی را ادعا       (  اغلب مصراع )در این شکل خیال، شاعر مطلبی را در بیتی یا مصراعی               

یی که پیوند میان دو     نماید؛ به گونه  کند و در بیت یا مصراع دیگر آن را تبیین، توضیح و تتویل می              می

توانند به  معادل یکدیگر بوده و می     (  و یا ابیات  )ها  سوی تصویر شباهت است و هر کدام از مصراع           

گی جای یکدیگر جا به جا شوند؛ زیرا هر طرف، معادل طرف دیگر است و میان دو مصراع به ساده                     

 . ی مساوی را گذاشتتوان نشانهمی

های سبکی شعر مکتب ادبی هندی برشمرده          ی تصویر پردازی بیشتر از مؤلفه       اگرچه این شیوه   

های ادبیات فارسی تا مکتب ادبی       شده؛ مگر توجه و عنایت به این شگرد شیوا از شعر نخستین دوره               

شاعرانی چون منوچهری، فرخی، انوری، خاقانی، سنایی، سعدی، موالنا،         .  هندی به خوبی مشهود است    

حافظ، جامی، آصفی، هاللی، بنایی، عصمت، کاتبی و دیگران به این ترفند هنری توجه و عنایتی                       

 . ی شاعران یکسان نبوده استهرچند بسامد کاربرد آن در میان همه. درخور داشته اند

گان توانای مکتب خراسانی، سعدی استاد سخن در مکتب ادبی               از این میان سنایی از نماینده        

عراقی و آصفی هروی از شاعران خوب مکتب ادبی هرات بسامد کاربرد اسلوب معادله را تا بدانجا                     

. دهدهای سبک فردی شعر این شاعران را تشکیل می         باال برده اند که این شکل خیال، یکی از مؤلفه           

اسلوب معادله در شعر سنایی و سعدی بیشتر به منظور تبیین و توجیه مفاهیم ذهنی عرفانی و اخالقی به                    

خدمت گرفته شده است و در شعر آصفی هروی از این ترفند زیبا بیشتر برای آفرینش مضامین تازه و                    

البته در شعر هر سه تن از شاعران توانای نامبر شده، موجب اعتالی                   .  نوآیین سود برده شده است      

 .موسیقی معنوی شعرشان نیز گردیده و بر شیرینی و شیوایی آن افزوده است

ی دیگر شاعران مکتب عراقی از جمله موالنا و حافظ به این شکل خیال بسیار اندک               توجه و عالقه

تا اینجا اسلوب معادله در سبک فردی شعرا نقش           .  نبوده؛ مگر در حد عنصر سبکی نیز هستی ندارند          

یی ادبی است که در آن بیشتر شاعران به این شگرد             داشته است؛ اما مکتب ادبی هرات نخستین دوره        

ی توان افزونی روند به کارگیری این شیوه       یی که می  زیبای شعری توجه و عنایت داشته اند، به گونه          

تصویر سازی در شعر بسیاری از شاعران این مکتب ادبی را به روشنی دریافته و این ترفند زیبا را به                         



 . به حساب آورد« مکتب ادبی هرات»یی ی سبک دورهعنوان یک مولفه

بدیهی است که بسامد باالی کاربرد اسلوب معادله در شعر مکتب هندی بسیار باالست و در این                    

های سبکی شعر مکتب هندی یا بیدل است، قولی است که جمله              گیمستله که اسلوب معادله از ویژه     

که قبل از آغاز مکتب هندی اسلوب معادله از شگردهای               گی برآنند؛ اما آنچه قابل تتمل است این         

آفرینش مضمون تازه و نوآیینی سخن در شعر مکتب ادبی هرات بوده است، موضوعی که نگارنده به                  

ها و شواهد   ی نمونه ی ویژه و به تفصیل با ارائه        ی دیگر به گونه   ی جدی به آن پرداخته و در مقاله       گونه

 .مورد بررسی قرار داده است
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46.Мунир, М. Аносири сабкии мактаби ҳиндӣ дар шеъри 

Осафии Ҳиравӣ, дис. ...маг. илми фил. : (10.01.03), Душанбе:  

Донишгоҳи Миллии Точикемтон. 

47.Мунир, М. (2015г). Стилъ Таджикской Поэзии Гератской 

Литераторной ШколЫ (XV В. –Первая Четвертъ XVI В.), фил : 

10.01.03. – Литератора народов стран зарубежъя  Душанбе: 

Таджикского национального университета. 
 

 هانوشتپی
رود؛ زیرا وجود های ربط و شرط نیاز به تأمل و دقت بیشتر میهای دستوری به ویژه حرفدر مورد واسطه

ها خللی وارد ننمایند، اسلوب معاعاد عت را      ، اگر بر استقالل نحوی مصراع« ...که، تا و »ها همچون این واسطه



 : زنند؛ از جمله این بیت صایب تبریزیبرهم نمی

 یک قاصد برای بردن صد نامه بس باشد که ها تهی کردنتوان دل را ز مطلببه آهی می

. توان میان اجزای شان قرینه سازی کعرد ها استقالل نحوی خود را دارند به حدی که میهرکدام از مصراع

همچنعان  .  ، قراین یکدیگر اند« صد نامه» ماادل «  هامطلب» و «  یک قاصد» ماادل «  یک آه»: یی کهبه گونه

 :در بیت از صایب

 خوابی سرِافسانه را گم کرده امکز گران         عاقبت، آغاز هستی را مپرساز من بی

قرار گرفته و اسلوب ماادع عه را     «  سرِ افسانه» ماادل «  آغاز هستی» و «  گران خوابی»بی عاقبت، ماادل »

 . تشکیل داده اند

که اسلوب مااد ه از ]تمثیل »توان گفت که با توجه به آنچه که در کتب بالغی در مورد تمثیل آمده، می. 

ی شباهت میعان  در اصل نوعی تشبیه مرکب است که شاعر یا نویسنده با برقراری رابطه[  های آن استگونهزیر

کنعد کعه در ایعن          ا ضمیر خود میی عینی و محسوس موجود، سای در بیان مافیموضوع ذهنی خود و نمونه

قعاسعمعی،    ) «  گعیعرد  به قرار معی   ی عینی و محسوس در حکم مشبهرابطه، موضوع ذهنی در حکم مشبه و نمونه

 . به استها مااد ه نیز، یک مصراع مشبه و مصرع دیگر مشبهی اسلوبدر بیشترینه(. 47: 1931

های ذهنی، تالش مخعابعب   منظور جرجانی از تأویل وجه شبه در تشبیه» :  جواد مرتضایی ماتقد است که.  

( مثال عینعی و معحعسعوس        ) به و مشبه(  مفهوم و موضوع ذهنی)برای برقراری ارتباط و پیوند مانایی میان مشبه 

 (.91: 1931مرتضایی، )« یی که این همانندی و همسانی او را قانع سازداست، به گونه

برای آرایش یا تأکیعد و تعوضعیع          » ا مثل در شار از دیدگاه دکتر جواد مرتضایی هرگاه آوردن ضرب.  

گونه را بعهعتعر اسعت،         یی نباشد که بتوان آن را مشبه آن مَثَل قرار داد، این کالم باشد و هیچ عبارت یا جمله

 :؛ مانند این ابیات(91: 1931مرتضایی، )« ا مثل بنامیم و در مباحث مربوط به علم بدیع جای دهیمارسال

 کنون روز نو است و روزی از نو هر آنچ از عمر پیشین رفت گو رو

 (171: 1941نظامی، )

 من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش       هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

 (151: 1949حافظ، )

برای ادعای شباهت میان آن و موضوع مورد نظر شاعر یا نویسنده باشد، ایعن خعود       »اما اگر آوردن مَثَل، 
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؛ زیرا هم مشبه موجود است هعم  ( 91:  مرتضایی، همان) «  گیردتمثیل است و در علم بیان مورد بررسی قرار می

 :بهمشبه

 ی هر مرغکی انجیر نیست قمه  بر سماع راست هرکس چیر نیست

 (3: 1931مو وی، )

 گر به پیش تو دل و جان آورم  زیره را من سوی کرمان آورم

 (134: همان)

-که ادیب حتمعا  ضعرب    ا مثل شربی قایل شد و آن اینباید برای ارسال» : محمد قاسمی ماتقد است که  

ا مثل نوعی مصرف اما تمثعیعل، نعوععی       ارسال.  که از خود چیزی خلق کندا مثلی را در اثر خود بیاورد، نه این

ا مثلی است که از قبل وجود دارد؛ اما تمثیل فقط ذکر مثا ی است برای ا مثل مصرف ضربتو ید است، ارسال

اثبات یا استحکام یک اندیشه، که این مثال نیز عمدتا  از محسوسات یا به اصطالح از تصاویر محسوس و عینی 

 :آیدشود و به صورت کالم ادبی درمیمی برگزیده

 «رنگ پریده باز نیاید به روی گل  شرم رمیده را نتوان رام حسن کرد

 (.45-47: 1931قاسمی، )

ها بعه    در برخی تذکره» :  نویسدسیروس شمیسا نیز چنین نوع نگاهی دارد، او در کتاب نقد ادبی خود می.  

ادبعای هعنعد بعه         .  گفته اند«  مصرعِ برجسته» یا «  مصرع»و به مصرع محسوس، « مصرعپیش»مصراع ماقول 

ی و به مصراع محسوس که جنبعه «  مدعا»گردد، که در آن مطلبی شاارگونه و کلی ایراد می« مصرع ماقول»

اساس سبک هندی بر ابیات مدعا مثلی است و اگر بعیعتعی چعنعیعن         .  گفته اند«  مثل» استدال ی و تمثیلی دارد، 

-111:  1941شعمعیعسعا،       ) «  گفتنعد می«  دو ختی» ی تمثیلی نباشد، به آن نباشد؛ یانی بین دو مصراع آن رابطه

113 .) 

توان برای آنچه در بعالغعت اروپعا بعه نعام آ عیعگعوری                   شناسی نوین، میاصطالح تمثیل را در ادبیات.   

Allegory) ( داستان، حماسه و نمایشنامعه ) ی ادبیات روایی و آن بیشتر در حوزه» خوانند، نیز به کاربرد ، می

ی از امور عینی یا ذهعنعی     تواند تمثیلی از مجموعهاست و حوادثی که در هرکدام ازاین انواع جریان دارد، می

یی است که مانای دومعی  توان گفت که آ یگوری بیان روایی گسترش یافتهتر میبه تابیری فشرده.  دیگر باشد

این نوع تمثیل در قا ب داستان یا (.  13-17: 1933شفیای کدکنی، )« توان جستهم در آن سوی ظاهر آن می



ها در این نوع تمثیل، ممکن است حیوانات، اشعیعا و       شخصیت» :  آید، و به باور تقی پورنامداریانحکایت می

اخالقی و ععرفعانعی      -های تالیمیهای که در سراسر کتابها و تمثیلی شکل اصلی مثلدر باره.  ها باشندانسان

آید، اظهار نظر دشوار و   پراکنده است، و ماموال  به عنوان شاهدی بر گفته و تبیین و توضی  فکر در سخن می

اغلب این حکایات کوتاه و گاهی بلند متالق به فرهنگ قومی است که گعاهعی در معیعان           .  اغلب محال است

ها ساخعت  ی مشخصی برای آنتوان نویسندههای وجود دارد؛ بنابراین نمیهای مختلف با اندک اختالفملت

ها از آغاز شکل تمثیل رمزی داشته اند یا نعه،    که آنها را تایین کردو به همین سبب اینو یا زمان پیدایش آن

فکر یا پیامعی  » ی دیگر تمثیل ؛ به عباره( 111:  1934پورنامداریان، ) «  سوا ی است که پاسخ به آن دشوار است

ی گاه این فکر یا پیام به ععنعوان نعتعیعجعه        .  کنداخالقی، عرفانی، دینی، اجتماعی و سیاسی و جز آن را بیان می

-مانند بسیاری از داستعان ) شود منطقی حکایت یا داستان در کالن پیدا و آشکار است و یا به صراحت ذکر می

و گاه این فکر یا پیام در حکایت یا داستان به کلی پنهان است و کشف آن احتیاج بعه فعاعا عیعت        (  های مثنوی

پورنامداریان نعوع    .  ی گسترش یافته استاندیشه و تخیل و تفسیر داستان دارد و به عبارت دیگر نوعی استااره

 (.111-111: همان)« اخیر را تمثیل رمزی نامیده است

 :ی مثال به این دو بیت متنبی عنایت فرماییدبه گونه. 

 مَا  ِجُرحٍ یَمَیتٍ اِیالمُ       ا هوانُ عَلَیهِمَن یعهُن یسهُل    

 (51: 1917متنبی، )

 تَجرِی ا رَّیاحُ بِما ال تَشتَهِی ا سُفُنُ مَا کَلُّ مَا یَتَمَنِّی اَ مرءُ یَدرِکهُ

 (141: همان)

در مباحث نظری و (  تمثیل) سنایی ماموال  از اسلوب مااد ه » :  در بخش دیگری از همین مقا ه آمده است.  

کعه  کند و از آنعجعایعی   نهد استفاده میبر آن می(  شار زهد و مثل) انتزاعی و اعتقادی و در آنچه خود او عنوان 

یی ادبی بایست بتواند با استفاده از آرایهاین مباحث احتیاج به شرح و توضی  و در نتیجه آوردن مثال دارد؛ می

آوردن مثال، آن هم مثا ی هنری برای مضامین ابتدایی شار عرفانی و زهعد و معثعل، ایعن             :  این رسا ت، یانی

یعی کعه     خصوص قصاید او خواهیم دید کعه وسعیلعه       در بررسی تحلیلی دیوان سنایی به.  مضامین را تبیین کند

: 1913مؤذنی و تابان فرد، ) »یی از تمثیل به نام اسلوب مااد ه استتوانسته او را در این راه یاریگر باشد شاخه

193.) 
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 مده محرور جاهل را ز بهر ببع او خرما   مگو مغرور غافل را برای امن او نکته 

 نبود از عاجزی وامق که عذرا ماند از او عذرا        نبود از خواری آدم که خا ی گشت ازو جنت 

(51: 1380سنایی، )  

اند و حرف ربط، شرط یا چعیعز دیعگعری کعه دو            ها کامال مستقلدر بیت فوق ساختار و ساختمان مصرع

-مصراع را با هم مرتبط کند؛ موجود نیست و به  حاظ ساختار این بیت مشابه همان بیت سادی است که معی   

 : گوید

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را  سادی از سرزنش خلق نترسد هیهات 

 (.517: 1931سادی، )

بسامد کاربرد اسلوب مااد ه » در اشاار سنایی و در مضامین ذهنی و انتزاعی و اعتقادی و شار زهد و مثل، 

: 1913مؤذنی و تابان فرد، ) «  های سبکی او به شمار آوردتوان یکی از مشخصهباالست؛ به بوری که آن رامی

194.) 

از نظر بسامد و در مقایسه با سادی که به قول دکتر شعفعیعاعی       » :  فرد اسلوب مااد هبه باور مؤذنی و تابان.  

کدکنی چنین کاربردی را از متنبی گرفته است، درصد استامال این صنات در اشاار سنایی باالتر است و بعه      

ی که هنوز در جامعاعه  ...(  توحید، تجرید، وجد و حال و) گونه ای مانی دار این آرایه را در مفاهیمی مشخص 

های زیر، ؛ نمونه( 191:  فردمؤذنی و تابان) «  ادبی آن روز به درستی و تفصیل تبیین نشده بود، به کار برده است

 : اند از دیوان سنایی برگرفته شده

 یار هر سگبان نباشد رازدار پادشاه  کار هر موری نباشد با سلیمان گفت و گو

 ( 71: 1911سنایی، )

 در نیابد بخشش بوبکر، حق اصطفا  های درد بس نباشد قیمت گوهر به رو نق

 یوسفی شاید ز یخا را به صد گوهر بها  ارزد اندر شب ز بهر شاهدی شمای به جان 

 (71: همان) 

حافظ بسیار کم دارد با این که سادی ی قبل از او بسیار دارد و سعاعدی دریعن        «اسلوب مااد ت دیوان . 

تعوان  کار گویا به سبک متنّبی چشم دارد؛ زیرا در شار عرب اسلوب مااد ه را در متّنبی بیش از دیعگعران معی     

 (.37-39: 1933شفیای کدکنی، (»یافت



های شعاخعص سعبعک       های بارز و از ویژگیاسلوب مااد ه از آرایه» به باور دکتر علی رضا غالمی بادی .  

که هندی محسوب گردیده است و د یل آن بسامد باالی این آرایه در شار شاعران قرن یازدهم است؛ درحا ی

این اسلوب در شارهای قبل از قرن دهم هم نمود خاصی دارد تا جایی که در اشاار فرمانروای ملعک سعخعن،      

 (.73: 1913بادی، غالمی)« ای به خود اختصاص داده استسادی شیراز، جایگاه ویژه

اسلوب مااد ه و کعاربعرد آن در دیعوان            .  مؤذنی، علی محمد و تابان فرد، عباس:  همچنان رجوع شود به

دانشگعاه تعهعران، سعال         :  تهران. ادبستان( گرایش عر فان)ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی سنایی، فصلنامه

 .  175-191، صص 1913ی دوم، بهار اول، شماره

جهاد :  تهران.  پژوهش زبان و ادبیات فارسی.  اسلوب مااد ه در غزل سادی(.  1931. )آذر، محمد حکیم: و

 . 117-139ی نهم، صص دانشگاهی، سال سوم، شماره

های آن مورد بررسی قرار گرفعتعه،   گونهی تفصیلی و مستدل با ی جداگانه و به گونهاین موضوع در مقا ه 

 (نگارنده. )ی دیگر چاپ خواهد شدکه انشاءاهلل در همین فصلنامه یا نشریه
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