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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ساختار تشبیه حافظ و بیدل است .در این تحلیل مانسته
ها(مشبه به ها) به پنج گروه تقسیم شده اند شامل:عناصر انسانی،عناصرحیوانی،نجومی،عناصر
طبیعی و اشیاء ،سپس با ارائه نمونه ها شباهتها و تفاوتهای دو شاعر در تشبیه سازی بررسی
شدعه اند .نمونۀ این پژوهش 165 ،غزل بوده است .ارکان تشبیه دو شاعر ،بیت به بیت
استخراج شده تا بهتر بتوان ساختار تشبیه دو شاعر را شناخت.
کلمات کلیدی:حافظ ،بیدل ،ساختارتشبیه

 - 1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک()info@kazzazi.com

 - 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ()A.bajolvand@yahoo.com
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 -1مقدمه
شاید بتوان تشبیه را مهمترین مبحث علم بیان دانست .استعاره نیز که امروزه بسیار مطمح
نظر محقّقان واقع شده است ،خود گونهای تشبیه فشرده محسوب میشود .تشبیه از نخستین
ابیات برجای مانده در ادب فارسی تا عصر حاضر پیوسته از عناصر زیباییبخش شعر و نثر
محسوب شده است .در دورههای آغازین شعر فارسی تا اوایل قرن ششم تشبیهات اغلب از
گونۀ محسوس به محسوس و بهصورت ابتدایی و ملموس بسامد یافتهاند امّا از دورۀ سلجوقی
به بعد کمکم تشبیهات فنّی و مضمر نیز نمود مییابند بهگونهای که در سبک عراقی میتوان
شاهد تشبیهات زیبا و فنّی بود .این روند در سبک هندی نیز قابل مشاهده است .اساس و
بنای این سبک بر تشبیهات تمثیلی نهاده شده است بهگونهای که مصراع دوم اغلب در حکم
تشبیهی است برای مصراع نخست.
حافظ یکی از برجستهترین شاعران سبک عراقی است که عدّهای تشبیه مضمر و تشبیه
تفضیل را از ویژگیهای سبکی وی دانستهاند .دیگر انواع تشبیه نیز به انحاء مختلف در شعر
وی جلوه یافته اند .از دیگر سو ،بیدل دهلوی نیز یکی از مشهورترین شاعران سبک هندی
است که از حیث تشبیه پردازی به نوعی شبیه حافظ است و تشبیهات مضمر و دیگر انواع
تشبیه در شعرش نمود فراوان یافته است .در تحقیق پیشرو تالش شده است تا با مقایسۀ
تشبیهات این دو شاعر بهعنوان نمایندگانی از سبک عراقی و سبک هندی تصویری کلّی از
تشبیهات این دو شاعر و به تبع آن تشبیهات سبک عراقی و سبک هندی ارائه کنیم .در این
تحلیل مانستهها (مشبهبهها) به پنج گروه تقسیم شدهاند شامل :عناصر انسانی ،عناصر
حیوانی ،نجومی ،عناصر طبیعی و اشیاء ،سپس با ارائۀ نمونهها ،شباهتها و تفاوتهای دو شاعر
در تشبیهسازی بررسی شدهاند .نمونۀ این پژوهش 165 ،غزل بوده است .ارکان تشبیه دو
شاعر ،بیت به بیت استخراج شده تا بهتر بتوان ساختار تشبیه دو شاعر را شناخت .اینک شرح
مطلب:
 -2بحث
 -1-2عناصر انسانی
احساسات بشری :غم و شادی -خواب و بیداری -گریه و خنده -بازی و سرگرمی -عشق
و عاشقی-
صفات بشری :فضایل و رذایل -خالقیتها...
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الف) حافظ
گفتۀ حافظ به سرود زهره(غزل-)4بخت خود به خواب آلود(غزل-)12بزم ساقیان به
بزم جم(غزل-)12چمن به بزمگاه(غزل)16استغناء به بارگاه(غزل-)25خود به علمای
بی عمل(غزل )45خود به قامت ناساز بی اندام(غزل-)71عقل منع کننده به شحنۀ
بیکارۀ والیت(غزل-)72طریقۀ رندی به راه گنج(غزل-)72دیگران به حافظ
گریان(غزل-)85شقایق به خون(غزل-)87دیگران به حافظ قرآن خوان(غزل-)94چشم
معشوق به جادوگر فریبکار(غزل-)95خود به حافظ بی خود(غزل -)96قدح به کاسۀ
سر جمشید و قباد(-)101عاشق به گدا ،معشوق یا ممدوح به شاه(غزل-) ،119 ،97
زیبارویان به گدایان(غزل-)119عاشق به بنده ،معشوق یا ممدوح به شاه(غزل-)126
معشوق یا ممدوح به شه خوبان(غزل-)121عاشق به گدای مفلس ،معشوق به
سلطان(غزل-)121عاشق یا ممدوح به گدا ،معشوق یا ممدوح به پادشاه(غزل-)121
عاشق به درگاه نشین ،معشوق یا ممدوح به خسرو(غزل 123دو بار)-قدح گرفتن همچو
حافظ گرفتن(غزل-)101اشک به گوهر(غزل-)107چشم به گوهر اشک(غزل)107قد
معشوق به الف(غزل-)107 ،36قد دلبران به ن(نون)(غزل)107فلک به
گوی(غزل-)108گوی فلک به خم چوگان خسرو-)108می به خنده(غزل-)111جهان
به خوش عروس(غزل-)112آمدن خود به شکسته وار(غزل-)113جامعه به چمن،
دختران به گل ،پسران به بلبل(غزل-)115الله به ندیم شاه(غزل-)117چشم مخمور
معشوق به ترک مست مهاجم(غزل-)124خوبی به گوی(غزل-)125خوبی معشوق به
گوی(غزل-)125خورشید به سوار(غزل-)125دهر به رهزن(غزل-)128معشوق به
یغماگر(غزل-)128غمزه مستانه یار به غارتگر(غزل-)128عشق به معمای بی شهر و
بیان(غزل-)126دیگری یا دیگران به خود(غزل-)148خود به درویش سر کوی
منعم(غزل-)149خورشید به خسرو خاور(غزل-)153معانی به عشق و شباب و رندی ،
بیان به گوی(غزل-)154زلف معشوق به رهزن سالمت(غزل-)154چرخ به شعبده
باز(غزل-)155عمر به غافله(غزل-)156گالب به شاهد بازاری ،گل به پرده
نشین(غزل)161
ب) بیدل
خنده به ساز(غزل-)2کوهسار ما به صدا(غزل-)2بوریا به چشمک زن(غزل-)4عمر به
غافله(غزل-)6خود به قافلۀ عمر(غزل-)6خود یا مخاطب به آبله(غزل-)10جهان به
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هوسکده(غزل-)11خود یا مخاطب به اشک(غزل-)12زندگی به خودآرایی(غزل-)13
سرکشی به اشک(غزل-)24دویدن خود و دیگران به اشک بیدل(غزل-)50خود به
اشک(غزل-)120 ،58 ،52خود به نفس(غزل -)52 ،7خود به نرد خیاالت(غزل-)7
آشیان خود به درد(غزل-)14استخوان به گهر(غزل-)14جهان به نیستان(غزل)15خود
به ناله(غزل-)15مزاج خود به طفل جنون خط ناخوانده(غزل-)22خود به فالطون ملک
دانش(غزل-)22جهان به دبستان(غزل-)22بیان به خون رگ تاک(غزل[-)28عنصر
معنوی هم هست]-سخن به ساز قانون(غزل-)28خواب به مژه(غزل-)29آمدن معشوق
به آمدن نگه در دیده(غزل-)31آمدن معشوق به آمدن روح در اعضاء(غزل-)31عشق
به خراش زخم(غزل-)37گریبان به مژۀ صد چاک(غزل-)147گیسو به دام(غزل-)32
معشوق به کاکل(غزل-)33امید داشتن خود به سر به ته موها(غزل-)36چرخ به
آسیاب(غزل[)38آسیاب شیء هم هست،ساختۀ دست انسان هاست .عناصر انسانی و
شیء است]-عمر به کاروان(غزل-)38هوس به رنج(غزل-)38دیگری یا دیگران به
بیدل(غزل-) ،142 ،79 ،44بیرون آمدن خندانِ خود یا مخاطب به بیرون آمدن خون
از زخم بیدل(غزل-)49خود یا مخاطب به فرصت(غزل-)52خود یا مخاطب به دی ساز
فردا(غزل[)52دیروز ساز فرداییم]-اهل دنیا به کناس ها(غزل-)57خود به
دل(غزل-)58خود به دیدۀ یعقوب(غزل-)59ناخن پا به مژگان(غزل-)60بر باد رفتن
خود و انسان به بر باد رفتن صدا در کهسارها (غزل)61طبع خود به زخم(غزل-)61شور
خود به فالطون(غزل-)62محبت به ادبگاه(غزل-)66دل خود به شبگرد(غزل-)67شیشۀ
چرخ به خمار(غزل-)68سنبل به زلف معشوق(غزل-)70بیدل به هرزه فن(غزل-)72
خود یا دیگری به بیدل(غزل-)72غربت به داغ(غزل-)74خودنمایی به ناله(غزل-)74
خود به آه که از الله زار سوختگی ها می آید(غزل-)76سینۀ خود به داغ(غزل-)76دل
خود به ناله(غزل-)76دیدۀ خود به سرشک(غزل-)76خود یا مخاطب به
عکس(غزل)78خود به بیدل(غزل-)140بیدل به زاهدان(غزل-)95موج می به زبان
خامشان(غزل-)107عیبجو به سالخ(غزل-)110خود و مخاطب به نَفَس(غزل،52،
-)110خود و مخاطب به صدا(غزل-)112زمینگیری خود یا مخاطب به نقش
پا(غزل-)112دامن به آبله(غزل-)113زاهد و زاهدان به درشت خویان(غزل-)126خود
یا دیگری به اشک(غزل-)127خود به اشک ناسور(غزل-)127خود به تخم
اشک(غزل-)128خود به برات رنگ(غزل-)128خود به چشم بسته(غزل-)128خود به
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معمای راحت(غزل-)128خود به آه(غزل-)130خود و عارفان به گدایان،پوست گرایان
مذهبی به سگی چند(غزل-)131گردون به مهمانخانه(غزل-)137دانۀ دل به
گمگشته(غزل-)138شرم به حسن(غزل-)147خود به چشم(غزل-)152خود و دیگران
به اشک ناامیدی(غزل-)152خود به حیا(غزل-) ،164 ،152خود به غم(غزل-)152ما
و سحر به جگر چاک(غزل-)153بنای خود به عکس(غزل-)155خداوند به
معمار(غزل-)155پنجۀ معمار[خداوند]به مرتعش بودن(غزل-)155خود یا انسان به
شهید تیغ تغافل(غزل-)158اشک به تظلم(غزل-)158دل به کوچه(غزل-)160خود به
عمر رفته(غزل)164
 -2-2شباهتها و تفاوتهای تشبیه حافظ و بیدل در عناصر انسانی
بر اساس داده های به دست آمده از پژوهش که در قالب جدولهای باال ارایه شد ،این
نتیجه به دست آمد که هر دو شاعر از عناصر انسانی برای ساختار بندی تشبیه استفاده کرده
اند .هم حافظ و هم بیدل در عناصر انسانی از تشبیه «عمر به قافله» استفاده نموده اند .حافظ
و بیدل در هر دو از تشبیه «عمر به غافله» استفاده نموده اند:
کــه گــردشــان به هـوای دیار ما نرسد
دریــغ قافــله عمـــر کـانچـنان رفتند
(حافظ،غزل)156
رفتیــم به جــایی که خبر نیست خبر را
چــون غــافلۀ عمـر به دوش نفسی چند
(بیدل،غزل)6
تشبیه«عمر»(ماننده)به «غافله»(مانسته)(،مانواژ:سترده،مانروی :زودگذر بودن)
جنبش مــوج است گرد رفتن سیالب ها
کــاروان عمــر بیدل از نفـس دارد سراغ
(بیدل،غزل)38
از دیگر شباهت های حافظ و بیدل در عناصر انسانی ،تشبیه «خود به خود»«،خود به
دیگری یا دیگران» و «دیگری یا دیگران به خود» است .در زیر به برخی نمونه های اشاره
میشود.
 -1-2-2تشبیه خود به خود
گشـــته ام ســـوزان و گــریان الغـیاث
همچــو حــافظ روز و شب بی خویشتن
(حافظ،غزل)96
تشبیه «خود»(ماننده)به «خود-حافظ»(مانسته)(،مانواژ:سترده،همچو،مانروی:بی خود بودن-
سوزان و گریان بودن)
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 -2-2-2تشبیه «خود به دیگری یا دیگران»
اگـر میگیرد این آتش ،زمانی در نمیگیرد
من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار
(حافظ،غزل)149
تشبیه«خود»(ماننده) به «سکندر»(مانسته)(،مانواژ:وار،مانروی :به دست آوردن)
ماللــت علمــا هـم ز علم بی عمل است
نه من ز بی عملی در جهـان ملولم و بس
(حافظ،غزل)45
تشبیه«خود»(ماننده)به «علمای بی عمل»(مانسته)(،مانواژ:سترده،مانروی:بی عملی)
 -3-2-2تشبیه«دیگری یا دیگران» به خود
قــرآن ز بـر بخــوانی در چــارده روایت
عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ
(حافظ،غزل)94
تشبیه«دیگری یا دیگران»(ماننده) به «خود-حافظ»(مانسته)(،مانواژ:بسان،مانروی:قرآن از بر
خواندن در چهارده روایت)
جـــامــی ز مـــی الســـت گیـــرد
خـــرم دل آنکـــه همچـــو حـافـظ
(حافظ،غزل)148
تشبیه «دیگری یا دیگران»(ماننده) به «خود-حافظ»(مانسته)(،مانواژ:چو،مانروی :جام از می
الست برگرفتن)
که بســته اند بر ابریشــم طرب دل شاد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله ی چنگ
(حافظ،غزل)101
تشبیه «دیگری یا دیگران»(ماننده) به «خود-حافظ»(مانسته)(،مانواژ:چو،مانروی:قدح گرفتن
همراه با ناله ی چنگ)
نقـش نگیــن نمیشــود حــرف کینه ها
چو بیـدل آنکه مهر رخت دلنشین اوست
(بیدل،غزل)44
به در زن از مدعا چو بیدل ز الفت وهم پوچ بگسل بر آستان امید باطل،خجل مکن انتظار
خود را(بیدل،غزل)80
نفسی ز آفت ما و من به در عدم نزدی چرا
نتوان چو بیدل هرزه فن به هزار فتنه طرف شدن
(بیدل،غزل)73
نقــش نگین نمی شودش حرف کینه ها
چو بیدل آنکه مهر رخـت دلنشین اوست
(بیدل،غزل)44
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 -4-2-2تشبیه«خود و دیگران به خود»
جبــین مگـر به عرق کوثری برآورد از ما
چــو بیدلیــم همــه ناگزیر نامه سیاهی
(بیدل،غزل)140
تشبیه«خود و دیگران»(ماننده) به «خود-بیدل»(مانسته)(،مانواژ:چو،مانروی:سیه کارنامه)
با توجه به داده های برآمده از پژوهش که در قالب جدول باال ارایه شد ،میتوان گفت
حافظ در استفاده از عناصر انسانی برای صورت بندی تشبیه ،تفاوت هایی با بیدل دارد که
برای نمونه به برخی از آنها اشاره میشود:
حافظ چندین بار عاشق و معشوق را به «گدا و پادشاه» تشبیه کرده است ،در صورتی که
در حجم نمونه موردنظر( 165غزل) چنین تشبیهی در غزل بیدل یافت نشد.
زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ
(حافظ،غزل)126
به دســت شـاه وشی ده که محترم دارد
به خط و خال گـدایان مده خزینه ی دل
(حافظ،غزل)119
بگوییدش که سلطانی گدایی همنشین دارد
وگر گوید نمی خواهم چو حافظ عاشق مفلس
(حافظ،غزل)121
حافظ چندین بار معشوق را به حروف الفبا تشبیه کرده  .در صورتی که چنین تشبیهی در
غزل بیدل یافت نشد.
پیــــش الــــف قـــدت چــو نـون باد
قــــد همـــه ی دلبـــران عـــالــم
(حافظ ،غزل)107
نقطه ی دو ده که در حلقه ی جیم افتادست
در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
(حافظ،غزل)36
 -3-2عناصر حیوانی( :حیوانات –پرندگان-اعضای بدن حیوانات و پرندگان)
الف) حافظ
ساقی به پری(غزل-)13دل شمع به پروانه(غزل-)17کلک به منقار(غزل-)31کلک به
زاغ(غزل-)31مرکب نوشتن به آب حیوان(غزل-)31معشوق یا دشمن[زاهد] به
حیوان(غزل-)69طایر سدره به مرغ وحشی(غزل-)69دل به کبوتر(غزل -)78سینۀ
معشوق به عاج فیل(غزل-)97خود به وحشی صفت عقل رمیده(غزل-)109پیک به
آهو(غزل)109معشوق به آهو(غزل-)110معشوق به کبک(غزل-)109دل به
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مرغ(غزل-) ،138 ،109خون جگر به نافه(غزل -)110پسران[عاشقان] به
بلبل(غزل-)115دهان معشوق به آب حیوان(غزل-)97خود به ماهی(غزل-)148خود یا
عاشق به مرغ وحشی(غزل)149
ب) بیدل
هوس به بال(غزل-)32عشرت به صید(غزل-)37موج به ماهی(غزل-)37خود به صید
محروم(غزل-)36شبنم به پرنده(غزل-)49مژگان به موسیقار(غزل[)165 ،62موسیقار:
نام یک پرنده-نام یک ساز] -نگاه های حسن به رم کردن آهوان(غزل-)66بخت خود
به زاغ(غزل-)69بخت خود به طاووس(غزل-)69خود به قُمری(غزل-)77گرفتن حلقه
ی زلف معشوق به گرفتن مهره از دهان مار(غزل-)61خود به آهو(غزل-)69وقار خود
یا انسان به عنقا(غزل-)79آب و روغن به پر طاووس(غزل-)98خسیسان به
سگ(غزل-)118پوست گرایان مذهبی به سگی چند(غزل-)131وصال به
طایر(غزل-)134خود به پرواز(غزل)155خود یا انسان به مرغ الهوت(غزل-)154خود
یا انسان به شاهباز قدس(غزل-)156خود یا انسان به مرغ در قفس(غزل-)154خود یا
انسان به مرغ بسمل(غزل-)154خود یا انسان به قمری یک سرو(غزل-)154خود یا
انسان به عندلیب یک چمن(غزل-)154خود یا انسان به پروانه گرَد شمع هر
محفل(غزل-)154مطلوب خود به آهوی رمیده(غزل)156
 -4-2شباهتها و تفاوتهای تشبیه حافظ و بیدل در عناصر حیوانی
بر اساس داده های به دست آمده از پژوهش که در قالب جداول باال ارایه شد ،این نتیجه
به دست آمد که هر دو شاعر از عناصر حیوانی برای ساختار بندی تشبیه استفاده کرده اند.
در استفاده از عناصر حیوانی ،حافظ و بیدل چندان شباهتی با هم ندارند .اما در بیان تفاوتها
میتوان گفت :حافظ خود یا عاشق را به مرغ وحشی تشبیه میکند ،حال آنکه بیدل خود یا
انسان را به مرغ قفس یا مرغ بسمل تشبیه نموده است:
که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد
چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
(حافظ،غزل)149
حافظ معشوق را به آهو تشبیه میکند ،حال آنکه بیدل ،خود و یا مطلوب خود را به آهو
تشبیه نموده است:
چــون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد
دردا که از آن آهـوی مشکین سیه چشم
(حافظ،غزل)110
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ز حلــقه ی رم آهـــو طلـــب سراغ مرا
چو موج سرمه نهانم به چشم خوش نگهان
(بیدل،غزل)69
کســی نـداد سراغ آهوی رمیده ی ما را
چه دشت و در که نکردیم قطع در پی فرصت
(بیدل،غزل)156
حافظ کلک خود را به زاغ تشبیه میکند ،حال آنکه بیدل بخت سیاه خود را به زاغ تشبیه
میکند:
زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است
آب حــیوانش ز منقــار بالغت می چکد
(حافظ،غزل)31
زمـــانه شـــوخــی طـاووس داد زاغ مرا
هــزار رنگ ز بخــت سـیاه من گل کرد
(بیدل،غزل)69
بیدل چندین بار در صورت بندی تشبیه ،از تشبیه سگ استفاده کرده است .یک بار
خسیسان را به سگ تشبیه میکند و چند بار نیز پوست گرایان مذهبی را به سگ تشبیه
میکند:
باور نمیتوان داشت سگ نان دهد گدا را
چشـم طمع مدوزید بر کیسه خسیسان
(بیدل،غزل)115
تشبیه«خسیسان»(ماننده)به «سگ»(مانسته)(،مانواژ:سترده،مانروی:خساست)
بهر چـه این سگـی چند ،غریده اند بر ما
در خـرقه گدایان جز شرم نیست چیزی
(بیدل،غزل)129
تشبیه«خود و عارفان»(ماننده)به «گدایان»(مانسته)( ،مانواژ:سترده،مانروی:سترده)
«زاهدان یا متولیان رسمی دین»(ماننده)به «سگی چند» (مانسته)( ،مانواژ :سترده،مانروی:
غریدن -حمله کردن -غرش کردن -عربده کشی کردن)
گدایان:عناصر انسانی-سگ:عناصر حیوانی
اما در غزل حافظ ،تشبیه سگ وجود ندارد .به تعبیری:
«حافظ میکوشد به مدد طنز در کمال خوش باشی و کرامت نفس و عظمت روح ،بدون
تلخ زبانی و هجو ،ارزش های تحریف شده را از تحریف و تباهی برهاند»(.خرمشاهی:1380،
دو)
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از دیگر تفاوتهای حافظ و بیدل در عناصر حیوانی میتوان تشبیه خود یا مژگان خود به
موسیقار را نام برد که در غزل حافظ وجود ندارد ،در حالی که در غزل بیدل چندین بار به
کار رفته است:
ناله دارد بی تو مــژگــانم چو موسیقارها
از نوای حســرت دیدار هم غـافل مباش
(بیدل،غزل)62
همچو مژگان ساخت موسیقار حیرانی مرا
ای ادب ،ساز خموشی نیز بی آهنگ نیست
(بیدل،غزل)165
 -5-2عناصر نجومی (خورشید-ماه-ستاره-آفتاب-شهاب-اختر-سحاب-
زهره...-عناصر نجومی هستند)
الف) حافظ
معشوق به شهاب ثاقب(غزل-)6معشوق به ماه(غزل،98 ،68 ،31 -27 ،23 ،14 ،12
 -) ،136 ،106 ،85نعل سمند به مه نو(غزل-)27معشوق به ماه نو(غزل-)30معشوق
به مه عاشق کش عیار(غزل-)19معشوق به مه نامهربان مهرگسل(غزل-)88معشوق یا
ممدوح به خورشید(غزل-)120 ، 31شهنشاه به بلند اختر(غزل-)12خود به
اختر(غزل-)12مراد به ماه(غزل-)114معشوق به ماه خورشید نما(غزل-)124معشوق
به آفتاب(غزل-)124معشوق به ماه کمان ابرو(غزل-)134ساقی به مهوش(غزل-)159
تاج پادشاه به خورشید(غزل-)162قدح به خورشید(غزل-)162سهی قدان سیه چشم
به ماه(غزل-)4گفته ی حافظ به سرود زهره(غزل)4
ب) بیدل
خود یا انسان به ماه نو(غزل-)129 ،87 ،51 ،6خود یا انسان به خورشید(غزل-)12
معشوق به آفتاب(غزل-)30خود یا نفس خود به خورشید(غزل-)96معشوق به
ماه(غزل)119
داده های بر آمده از پژوهش نشان میدهد که حافظ و بیدل هر دو از عناصر نجومی برای
صورت بندی تشبیه خود استفاده کرده اند ،اما میزان آن و نوع آن با هم متفاوت است .حافظ
بیشتر معشوق را به ماه تشبیه کرده است ،حال آنکه تشبیه معشوق به ماه ،در غزل بیدل
فراوانی اندکی دارد .از طرفی بیدل خود یا انسان را در فرایند کامل شدن و ناقص شدن و رو
به زوال رفتن به ماه تشبیه کرده ،حال آنکه چنین تشبیهی در غزل حافظ یافت نشد:
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ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست
تسلیم همـان آینۀ حســن کمــال است
با وجود ناتوانی سر به گـردون سـوده ایم
چو ماه نو مکن گردن کشی گر نیستی ناقص

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی ست
(حافظ،غزل)68
چون مــاه نو ایجـــاد کن از تیغ سپر را
(بیدل،غزل )6
چون مه نو سر خط عجزیم و مغروریم ما
(بیدل،غزل)52
که اینجا جز سپرداری کمالی نیست کامل را
(بیدل،غزل)87

 -6-2عناصر طبیعی( :آب-باد-خاک-آتش)
(مهم ترین عناصر طبیعی ،عناصر چهارگانۀ «آب و باد و خاک و آتش» هستند .برخی از
کلمات هستند که ریشه در همین چهار عنصر دارند :مثل «خشت» در تشبیه «خشت در
میکده ها» که ریشه در خاک دارد).
الف) حافظ
عذار[رخ معشوق] به آتش فروزان(غزل -)6معشوق به نسیم(غزل-)6زنخدان یار به
چاه(غزل-)152،118 ،31 ،2زنخدان یار به چاه یوسف(غزل)23زنخدان معشوق به چاله،
چاه و دام(غزل-)111آه به آتش(غزل-)10زیبارویان به سهی قدان(غزل-)11معشوق به
سرو صنوبر خرام(غزل)11فلک به دریای اخضر(غزل-)11معشوق به ماه(غزل-)14می
به برگ ارغوان(غزل-)14دهان معشوق به غنچه(-)24،16معشوق به سمن(غزل-)16
چشم معشوق به نرگس(غزل-)16آب روی معشوق به ارغوان(غزل-)16اشک به
آتش(غزل-)17خود به الله(غزل-)17دهر به چمن(غزل-)19باد به خار(غزل-)19نظر
به باغ(غزل-)24توبه به سنگ(غزل- -)25قد به صنوبر(غزل-)27دل به غنچه(غزل-)32
کار به غنچه(غزل-)32مژگان به خاکروب در میخانه(غزل-)9لب شیرین معشوق به
چشمه ی نوش(غزل)73سر تسلیم حافظ به خشت در میکده ها(غزل-)80وصال به
گلستان(غزل-)85بیاض روی معشوق به عارض رخ روز(غزل-)97سواد زلف سیاه
معشوق به ظلمت داج(غزل-)97اندوه فراق یار به کوه(غزل-)68ناله به نال(غزل-)68
می به ارغوان(غزل-)87اشک به صد جوی بسته(غزل-)91مهر به تخم[بذر](غزل-)91
اشک به صد رود(غزل-)103اشک به زنده رود باغکاران(غزل-)103اشک به
سیل(غزل-)103اشک به تخم محبت(غزل-)91کاج به کمینه ذره ی خاک درگاه
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معشوق(غزل-)97طیرۀ جلوۀ طوبی قد به سرو(غزل-)108خلد برین به ساحت بستان
معشوق یا ممدوح(غزل-)108قد به سرو(غزل-)107نشاط به حباب(غزل-)114عمر به
بهار(غزل-)115جامعه به چمن(غزل-)115دختران به گل ،پسران به بلبل ،چمن به
مادر گل و بلبل(غزل-)115دل داغدیده به الله(غزل-)117،116خود به ابر
بهمن(غزل-)117روی معشوق به الله(غزل-)107قد به سرو(غزل-)97عشق به
دریا(غزل-)120اشک خود به چشمه و آب روان(غزل-)125معشوق به گل
خندان(غزل-)125دل به غنچه (غزل-)145راه جانان به صد بحر آتشین(غزل-)126
عشق به معمای بی شرح و بیان(غزل-)126خود[عاشق] به باد(غزل-)135دل خونین
خود[عاشق] به «الله(غزل-)137اشک» به سیل(غزل-)138اشک به قطرۀ
باران(غزل-)138دل معشوق به سنگ خاره(غزل-)138معشوق به نسیم(غزل-)139
زبان به آتش(غزل-)149شعر خود به شعر تر شیرین(غزل-)149جود شهنشاه به ابر
بهاران(غزل-)153خود[عاشق] به گرد(غزل-)155معشوق به باد(غزل-)155می
سالخورده به تخم خوشدلی(غزل-)88خود به الله(غزل-)157خود به
سوسن(غزل -)160خود به غنچه(غزل)160
ب) بیدل
آبیار چمن به سراب(غزل-)1دل به گداخته(غزل-)2خود به موج(غزل- ،135 ،3
واماندگی به موج گهر(غزل-)3ادب به گل(غزل-)4خود به گرداب(غزل-)6خود به
سایه(غزل-) ،161 ،13 ،6خود یا انسان به سحر(غزل،149 ،141 ،139 ،52 ،42 ،6
 155 ،150دو بار-) ،فتح نمایان شما به سحر(غزل-)47ره آورد خود یا انسان به
سحر(غزل-)149خود یا انسان به شبنم(غزل-)152 ،9آینه به شبنم(غزل-)14
نازکدالن باغ تو[احتماال باغ خدا]به شبنم سحر(غزل-)44جهان به باغ(غزل-)44خود
به بوی گل(غزل-)11خود به صبح(غزل-) ،153 ،133 ،95 ،14خود به دود
شمع(غزل-)14جوالن پیش و پس ها به موج گهر(غزل-)15جهان به نیستان(غزل-)15
ادب به خاک(غزل-)16ادب به گلیم(غزل-)16عقل به رنگ آمیز(غزل-)17جگر به
الله(غزل-)17جهان به گلستان(غزل-)22قد بلند معشوق به سرو(غزل-)63 ،33 ،22
نقش جوهر به موج صهبا(غزل-)22زلف معشوق به ریحان مشکبار(غزل-)22خود به
سنبل(غزل-)22سب[دشنام] به خار(غزل-)24تماشای معشوق به گلزار(غزل-)28آینه
به گل(غزل-)28آینه ی گل به شبنم(غزل-)28سیب زنخدان به دانه(غزل -)32ابرو به
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مشکین(غزل -)33خود به شرر(غزل164 151،129 ،134 39،34دو بار-) ،قانع صفتان
به موج(غزل-)35دهر به مرغزار(غزل-)36دام به موج(غزل-)36دل به شعله(غزل-)36
آینه به موج(غزل-)37خواب به مخمل(غزل-)37دل به دانه(غزل-)37نقد خود[دارایی
خود] به مشت خاک(غزل-)37اشک به سیالب(غزل-)37جهان به بهار(غزل-)42جهان
به مرغزار عدم(غزل -)42خیال معشوق یا معبود به قُلزُم(غزل-)44دل به
ویرانه(غزل-)44خود به گرد(غزل-)47خود یا انسان به صحرا(غزل-)49خود یا انسان
به دندان(غزل-)49خود به آه حباب(غزل-)58آینه به صبح(غزل-)88رند به
صبح(غزل-)89خود به دانه(غزل -)90شرر به تخم(غزل-)130خود یا انسان به موج
خون(غزل-)139دانا به موج گهر(غزل-)148نادان به خاک(غزل-)148دهر به
باغ(غزل-)151خود به الله(غزل-)151آه خود به دود(غزل-)151متاع خانه به
حباب(غزل-)151خود به حیرت(غزل-)152گوش نقش پا به گوهر فروش(غزل)161
یافته های جدول داده ها نشان میدهد که هم حافظ ،هم بیدل از عناصر طبیعی در صورت
بندی تشبیه استفاده نموده اند،اما تفاوتهایشان در استفاده از عناصر طبیعی در صورت بندی
تشبیه ،بیشتر از شباهتهایشان است.
در شباهتهایشان میتوان گفت هر دو قد را به سرو تشبیه کرده اند:
قد تو سرو و میان موی و بر به هیأت عاج
لب تو خضـر و دهـان تو آب حیوان است
(حافظ،غزل)97
ز پیکر سرو موج خجلت شود نمایان چو می ز مینا
اگر به گلش زنار گردد قد بلند تو جلوه فرما
(بیدل،غزل)22
گــل ،تــاج به خاک افکند و سرو علم را
با این قد و عـارض به چمــن گر بخرامی
(بیدل،غزل)33
طـوق قمـری دام ره شد سـرو موزون مرا
داغ یأسـم ناله را در حلقــه حیرت نشاند
(بیدل،غزل)63
در تفاوتهایشان میتوان گفت :حافظ زنخدان یار را به چاله،چاه و دام تشبیه نموده ،حال
آنکه بیدل زنخدان را به دانه تشبیه کرده است:
کجا همی روی ای دل بدین شـتاب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
(حافظ،غزل )2
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مــی نماید دانه ای سیــب زنخـدان شما
یا رب این خال است یا جوش لطافت های حسن
(بیدل،غزل)32
بیدل تشبیه شرر،رنگ،سحر،صبح،شبنم را فراوان به کار برده است ،حال آنکه چنین
مانند هایی در غزل حافظ یافت نشد:
چون سحر از خویش آسان بر نمی آییم ما
نردبان چاک دل تا قصر گردون بردن است
(بیدل،غزل)53
بــر روی بــرگ گـــل شکنند آبگینه ها
نازکدالن بــاغ تو چـــون شبنم سحـر
(بیدل،غزل)44
چـون شرر سامان فرصت اینقدر داریم ما
تا نگاهی گـل کند ذوق تماشا رفته است
(بیدل،غزل)151
گرد عدم است آینه پیش و پس اینجا
بیهــوده نباید چو شـــرر چشم گشودن
(بیدل،غزل)132
چـون شــبنم گــل آینه در آینه دان ها
از حســرت گـــلزار تماشای تو آب است
(بیدل،غزل)28
خــامه تصویر کی خواهد کشیدن ناله را
عقل رنگ آمیز ،کی گردد حریف درد عشق
(بیدل،غزل)17
بیهــوده بر این جنــس مچینید دکان را
سرمـایه چو صبح از دو نفس بیش ندارید
(بیدل،غزل)151
مکــن دلیــل اقامـت چو زاهدان چله را
چو صبـح یک دو نفس مغتنم شمر بیدل
(بیدل،غزل)93
 -7-2اشیاء
الف) حافظ
معشوق به شمع(غزل-)5سنگ خارا به موم(غزل-)5گردون به سیه کاسه(غزل-)9آه به
تیر(غزل [)10تیر عناصر جنگی هم هست]-کشتی به هالل ماه(غزل-)11لب به
لعل(غزل-)85 ،31 ،13 ،12سرِ حق ناشناسان به گوی چوگان(غزل -)12زلف معشقوق
به زنجیر(غزل-)14ابرو به کمان(غزل-)16دل به پیاله(غزل-)17دولت به
کشتی(غزل-)18لب به یاقوت(غزل-)34لب به خزانه(غزل-)34آسمان به سقف سادی
بسیار نقش(غزل-)70زلف به بند( )-اشک به گوهر(غزل)107خم زلف به

حافظ  ،بیدل و ساختار تشبیه 261/

دام(غزل-)111جام به آیینه(غزل-)111عاشق به شمع(غزل) ،149 ،143 ،139معشوق
به شمع ( -)160 ،117 ،69عشق به دام(غزل-)155 ،138ناله به نال(غزل-)68اندوه به
فراق به کوه(غزل)68سر طاعت نهادن خود به خامه(غزل-)116دل به خزینه (غزل،76
-) ،119 ،113تاب توبه به عود(غزل-)84خود به پرگار(غزل -) ،111 ،87خوبی معشوق
به گوی(غزل-)125جهان به پرگار(غزل-)140دل به زجاج(غزل-)97دل به
آینه(غزل-)150باده به لعل(غزل-)131زبان بریده به کلک(غزل-)138زلف به
حلقه(-)152معشوق به سکۀ صاحب عیار(غزل)156
ب) بیدل
قد به حلقۀ در(غزل-)1قد به رکاب(غزل-)1وحدت به ساز(غزل-)8خود به شمع(غزل،2
 96 ،77 ،76 ،71 ،45 ،42 ،40 ،38 ،20 ،14 ،12 ،5دو بار،112 ،103 ،100 ،99 ،
-) ،165 ،162 ،146 ،143 ،139 ،132 ،131 ،130 ،126 ،125زلف به حلقه(غزل،31
-) ،61 ،36پر پرواز منزل ها به شمع(غزل-)120معشوق به شمع(غزل-) ،141 ،137
عشاق به شمع(غزل-)135محبت به شمع(غزل-)146عندلیبان به شمع(غزل-)150
تحیر به تار شمع(غزل-)163خامشی به شمع(غزل)61سر بریده به شمع(غزل-)83
غفلت آیینه بین خود به شمع(غزل-)102دل خود به شمع(غزل-)103وفا به
شمع(غزل-)132سعی خود به شمع(غزل-)155آب دیده به شمع(غزل-)158خود به
جرس(غزل-) ،149 ،136 ،6خود یا انسان به آیینه(غزل-) ،136 ،131 ،9 ،8قیامت به
آیینه(غزل-)140کار خود به آینه(غزل-)152دل به آینه(غزل-) ،163 ، ،157 ،34 ،29
لب به لعل(غزل 63 ،41 ،33، 22 ،9دو بار-) ، ،110 ،لعل به عقیق بدخشان(غزل-)110
لب به لعل خندان(غزل -)31خود به شیشه(غزل -) ،41 ،11خود یا انسان به
خامه(غزل-)12قد به زنار(غزل-)22نگاه معشوق به پیمانه(غزل-)22دهان معشوق به
غنچه(غزل-)22سخنان معشوق به زمرد سبز(غزل-)22زبان به قلم(غزل-)23دل به
سرمه دان(غزل-)23یقین ها و گمان ها به آینه(غزل-)28معشوق یا معبود به
آینه(غزل-)33خیال قامت معبود به عصای ضعیفان(غزل-)33خود یا عارفان به
آینه(غزل -)131دهان معشوق به صدف ،سخنان معشوق به گهر(غزل-)41دهان
معشوق به پسته ،سخنان معشوق به مغز(غزل-)41آبرو به گهر(غزل-)112اشک به
گوهر(غزل-)127خود به گوهر(غزل-) ،153 ، ،152 ،49چشم معشوق به
مهمیز(غزل-)42ابرو به معراج[نردبان-پلکان](غزل-)32گیسو به دام(غزل-)32مژگان
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به تیغ(غزل-)33چین پیشانی خود به تیغ خونخوار(غزل-)164وصل به گوهر(غزل-)34
چرخ به آسیا(غزل-)37خیال به دیگ(غزل-)46خود به ساغر(غزل-)51مالیم طینتان
به سرب(غزل-)57درشت طینتان به الماس(غزل-)57خود به چنگ(غزل-)58خود به
خامه(غزل-)59مژگان به موسیقار(غزل-)61حباب به خم(غزل-)62طوق قمری به
دام(غزل-)62حیرت به حلقه(غزل-)62حلقۀ گوش مینا به خط جام(غزل-)63دلبری
به دام(غزل)65
داده های جدول باال نشان میدهد که حافظ و بیدل ،هر دو از اشیاء در صورت بندی تشبیه
استفاده نموده اند.شباهتهای این دو در استفاده از اشیاء در صورت بندی تشبیه از این قرار
است:
هر دو از لعل،شمع،آینه ...استفاده کرده اند:
روزی مــا باد لعـــل شکـــر افشان شما
می کند حافظ دعـایی ،بشنو آمینی بگـو
(حافظ،غزل)12
دلبر که در کـف او مـوم است سنگ خارا
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
(حافظ،غزل)5
دل چــون آینــه در زنـگ ظـالم اندازد
روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز
(حافظ،غزل)150
دور اســت بدخــشان ز تـالش یمنی ها
جــان کند عقـیق از هوس لعل تو لیکن
(بیدل،غزل)108
گـــل بر هـــزار شـــاخ نبندد بهــار ما
چون شمع قانع ایم به یک داغ از این چمن
(بیدل ،غزل )2
حیــرت نگـه یک مژه خواب است دل ما
عمـریست که چــون آینه در بزم خیالت
(بیدل،غزل)9
اما دو شاعر در استفاده از اشیاء تفاوت هایی با هم دارند که به برخی از آنها اشاره میشود:
حافظ به ندرت از تشبیه آینه استفاده کرده است ،در حالی که پربسامدترین واژه غزلیات
بیدل ،آینه است تا جایی که او را به خاطر همین فراوانی استفاده از آینه ،شاعر آینه ها نامیده
اند .مانروی های تشبیه آینه در غزل حافظ ،کلیشه ای ست .دل چون آینه ،...اما بیدل،برای
همین واژه واحد ،مانروی های متعدد خلق کرده است.

حافظ  ،بیدل و ساختار تشبیه 263/

مــژه بر هـم زنید و بشکنید آیینه هم را
به چشم شوخ تا کی عیبجوی یکدگر بودن
(بیدل،غزل)160
دادنـد مـــا را چشــمـی کــه مگــشــا
آیــیــنه واریـــم مــحــروم عــبــرت
(بیدل،غزل)8
در تشبیه اول ،مانروی صاف بودن است اما در تشبیه دوم ،مانروی محروم بودن از عبرت
است.آینه نمیتواند روی خودش را ببیند ،بنابراین محروم از عبرت است.
از دیگر تفاوت ها ،استفاده از تشبیه شمع است .در تشبیه حافظ ،باز مانروی ها محدود به
سنت ادبی زمانه است .یعنی شمع طبق سنت ادبی زمانه برای روشنایی،سوختن،درخشش و
زیبایی به کار میرود .تشبیه شمع ،در غزل حافظ محدود به همین مانروی هاست .اما بیدل
از سنت ادبی عراقی فراتر میرود و در حجم نمونۀ مورد نظر( 165غزل) حدودا  30مانروی
برای شمع خلق میکند .مانروی هایی از قبیل:
قانع بودن –سوختن-گریبان کندن-بارِ سوختن نینداختن-انتظار کشیدن-به خود بالیدن-
ریشه خوردن-خاموش بودن-آتش عنانی(عنان آتش بر پای داشتن)-بی خواب بودن-ضعیف
بودن-خودآرایی-داغ بودن-پامال بودن-غافل بودن-بی نور بودن-بی ادعا بودن-جوشیدن-
طاغت نداشتن-حجالت کشیدن-چشم بسته رفتن-زیبا بودن-خودنمایی-ادبگاه نیستی
بودن-شعله بستن-بیتاب بودن-جرأت نداشتن-لغزیدن-افسانه شنیدن.
خارج از حجم نمونه مورد نظر نیز ،مانرویهای متفاوتی برای شمع خلق کرده است.
مانرویهایی از قبیل:چرب زبان -رنگ رفته و ...که مختص بیدل هستند.
از دیگر تفاوتهای حافظ و بیدل در استفاده از اشیاء در تشبیه ،تشبیه میناست .مینا به
معنای شیشه شراب،آسمان ،پرنده ای از راسته سبک باالن با پرهای سیاه و نام گلی
زیباست»( .معین،1371،ج)4510-4511 :4
عالوه بر آن ،مینا نام دختر هم هست.بیدل فراوان از این تشبیه استفاده کرده است ،حال
آنکه در غزل حافظ وجود ندارد.
 -3نتیجه گیری
با توجه به اینکه حجم نمونه  165غزل بوده است و داده ها از این حجم آماری استخراج
شده اند ،میتوان گفت :دو شاعر ،عالقمند بوده اند که با این مانواژها ،مانندگیهای خود را
خلق کنند ،هر چند که ممکن است در غزلهای بعدی ،از مانواژهای دیگری نیز استفاده کرده
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باشند ،اما میتوان بر اساس همین حجم نمونه ،دلبستگی دو شاعر به نوع مانواژها را تشخیص
داد.
در شباهت و تفاوت مانروی دو شاعر میتوان گفت مانرویهای حافظ ،از یک یا چند نمونه
فراتر نمیرود ،در صورتی که بیدل برای یک واژه که در ساختار تشبیه قرار داده است،
مانرویهای فراوانی خلق میکند .در شعر حافظ،چند مانروی بیشتر برای شمع وجود ندارد،حال
آنکه بیدل بیش از سی مانروی برای شمع خلق میکند .و یا برای تشبیه آبله ،مانرویهای
متعددی خلق میکند که منحصر به فرد است.
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