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چکیده
تحلیل و بررسی عناصر زبانی و بیانی سروده های شاعران ،با رویکرد سبک شناسانه ،اهمیت
بسزا دارد؛ زیرا عالوه بر اینکه زیباییهای نهفته شعر ،بهتر آشکار میشود ،سبب میگردد تا
مخاطبان و کابران زبان ،با ذهن ،دنیای فکری و عواطف شاعر ،بیشتر مانوس شوند .بدین
سبب برآنیم تا تمامی سروده های صیدی تهرانی را واکاوی کنیم و عناصر زبانی و بیانی آنها
را؛ مانند ساختن ترکیبهای تازه ،استفاده از اصطالحات عامیانه برای خلق مضامین نو،
بکارگیری شگردهای سخن پردازی؛ مانند تشبیه ،اسلوب معادله ،تناقص گویی و دیگر
ترفندهای شاعرانه را به کمک نمودار و آمار آشکار کنیم.
بررسی های بعمل آمده ،نشان میدهد که شاعر سعی میکند عالوه بر اینکه پیامهای
اخالقی ،و بن مایه های عرفانی و غنایی خود را به مخاطب عرضه کند ،به ابداع ترکیبات و
اصطالحات تازه نیز دست یازد و از گونه های مختلف تشبیه بهره ببرد ،که در متن مقاله
بشکل مبسوط به آنها میپردازیم.
کلمات کلیدی :ویژگیهای سبکی ،ساخت ترکیبات تازه ،تشبیه ،صیدی تهرانی
 -1دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول) ()Ghsekineh@yahoo.com
 -2دانشیاردانشگاه پیام نور() badr@pnu.ac.ir
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 -1مقدمه
صیدی تهرانی از شاعران سدۀ یازدهم هجری است « .میرصیدی از سادات حسنی طهران
است( ».بهارستان سخن ،شاهنوازخان :ص )562تاریخ تولد وی مشخص نیست ،اما به احتمال
زیاد بین سالهای  1022تا  1025در تهران اتفاق افتاده است( .مقدمۀ دیوان ،قهرمان :ص17؛
نیز صیادان معنی ،قهرمان :ص  ) 345از کودکی و تحصیالت او اطالعی در دست نیست،
تنها در بهارستان سخن اشاره شده است که « :به جودت طبع معروف و به علوم رسمی
آشنایی داشته » (بهارستان سخن :1388 ،ص)562؛ از دیوان اشعارش نیز برمیآید که در
جوانی از تهران عازم اصفهان شده است ؛ در همانجا به کسب دانش پرداخته و به شاعری،
نام برآورده است .در سال 1064ه .ق .صیدی نیز مانند بسیاری از گویندگان عهد خود ،راه
هند در پیش گرفت و به سال  1065ه.ق  .به دربار شاهجهان رسید( .تاریخ ادبیات ایران،
صفا ،ج  )1224 ،5/2و به سخن دیگر «در سنۀ بیست و هشتم شاهجهانی ،در سلک مالزمان
اعلیحضرت (شهاب الدین محمد) انسالک یافت»( .بهارستان سخن ،شاهنواز خان  :ص)512
زنجـیر پـــای فیـــــل کنم اقــــتدار را
صـیدی به هـند یابم اگر جـاه و منصبی
(دیوان ،صیدی :ص )179
در هند ،وی مورد عنایت شاهجهان و دخترش جهان آرا بیگم قرار گرفت و از آن دو ،صله
ها و انعامهای فراوان دریافت نمود .چنانکه گویند در پاداش قصیده ای با مطلع:
به زیـر سایۀ قــــدر تو نیـــّـر اعظـــم
زهــی جهان خدا را سپهــر عدل و کرم
(همان :ص)87
هزار روپیه از شاهجهان دریافت کرد و در برابر غزلی که در وصف تفرجِ جهان آرا بیگم در
باغ سرود با مطلع:
برقع به رخ افکنده بــــرد نــاز به باغش

تا نکهت گــل بیخـته آید به دمـــاغش
(همان :ص)371

پانصد روپیه از وی انعام گرفته است.
صیدی تهرانی مردی زودرنج بوده است« .به مجرد توهّمی از دوستان به عبث میرنجید .به
اعتقاد خود پیوسته عاشق بود( ».تذکره الشعرا ،نصرآبادی ،جِ اول :ص )508وفات صیدی را
همه جا به سال  1069هجری در جهان آباد (= دهلی) هند نوشته اند .آذر بیگدلی بیان کرده
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است که بعد از وفات ،جنازۀ صیدی به مشهد مقدس منتقل شده است (.تذکرۀ آتشکده ،آذر
بیگدلی :ص )101البته قهرمان با توجه به آشفتگی اوایل سلطنت اورنگ زیب بعید میداند،
که جنازۀ صیدی به مشهد منتقل شده باشد ،مگر آنکه بعدا استخوانهای او را بدان مکان
انتقال داده باشند( مقدمه دیوان ،قهرمان :ص .)19
دیوان اشعار صیدی تهرانی مشتمل بر قصیده ،مثنوی ،قطعه ،غزل ،رباعی ،و مفردات و
متفرقات است که در مجموع حدود  2700بیت را شامل می گردد .از این تعداد بجز دوازده
قصیده ،دو مثنوی ،دو قطعه ،یک رباعی و تعدادی ابیات متفرق ،قالب اصلی را غزل ،در
اختیار خویش گرفته است .تخلّص شعری او «صیدی» است.
این نکته بایسته است در دوران حکومت گورکانیان هند ،چند شاعر دیگر نیز با تخلّص
صیدی میزیستند دارد ،از جمله صیدی کشمیری ،صیدی ابیوردی و  ...که غیر از میرعلی
صیدی تهرانی هستند.
 -2پیشینهءتحقیق
در دهه های اخیر ،پژوهشهای زیادی در تحلیل تشبیه در آثار ادبی بزرگان ادبیات کالسیک
و معاصر به وسیله پژوهشگران عرصه ادب فارسی صورت گرفته است .اما در مورد بررسی
تشبیه در دیوان صیدی تهرانی تاکنون هیچ پژوهش تخصصی صورت نگرفته،
 -3روش تحقیق
مهمترین داده هایی که در این پژوهش بکار رفته ،دیوان صیدی و منابع مرتبط آن است
که به صورت توصیفی -تحلیلی ،عناصر زبانی و بیانی از دیوان صیدی استخراج شده و تمامی
ابیات دارای تشبیه ،فیش برداری و سپس به شیوه نمودار و جدولهای مرتبط ،جایگاه تشبیه
در دیوان صیدی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .در این پژوهش ،شمارۀ صفحات تمام
اشعار بر اساسِ چاپ دومِ دیوان صیدی تهرانی ،منتشر شده به سال  1389با مقدمه و تصحیح
محمد قهرمان ،تنظیم شده است.
 -4ساختار تشبیه در دیوان صیدی تهرانی
در این پژوهش ،تصاویر در حوزهء تشبیه موجود در دیوان صیدی از دیدگاههای مختلف و
در قوالب گوناگون شعری ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .اگرچه نمی توان تنها با
تکیه بر کاربرد تشبیه در دیوان وی ،مالکهای دقیقی برای ارزیابی آثار ادبی و هنری وی ارایه
کرد ،اما این امر میتواند هنر تصویرپردازی و کیفیت و کمیت بهره گیری صیدی از صنایع و
فنون ادبی را تا حد زیادی به نمایش بگذارد ،که بر این اساس قابل ارزیابی و سنجش است.
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صیدی با کاربرد انواع تشبیه توانست مفاهیم تغزلی ،اندیشه های اجتماعی و اخالقی را به
نمایش بگذارد .دیوان صیدی شامل :یازده قصیده ،دو مثنوی ،دویست و نود غزل ،دو قطعه،
یک رباعی و مطالع و متفرقات است ،که هریک از این قوالب به ترتیب،)775( ،)65( ،)205(:
( )82تشبیه دارند.
در این تحقیق به ترتیب هریک از آنان را از دیدگاههای مختلف تشبیه مورد بررسی قرار
میدهیم.
 -1 -4تشبیه به اعتبار تقسیم بندی محتوایی«مشبه» و «مشبه به»
دهندهء

بررسی میزان توجه شاعر در پدیده های گوناگون بعنوان مشبه و مشبه به ،نشان
زاویهء دید و نگرش شاعر به جهان پیرامون است .با توجه به بسامد هر یک از این عناصر
میتوان گفت ،که صیدی به ترتیب از چه عنصری بیشتر و یا کمتر سود جسته است .از جدول
محتوایی دیوان صیدی تهرانی مشخص میشود ،که چهار موضوع عناصر انتزاعی ،انسان و
متعلقات ،عناصر طبیعی و اشیا و ابزارآالت جز پرکاربردترین عناصر در رکن «مشبه» تشبیه
است.
 -1 -1 -4مفاهیم انتزاعی
شاعر مفاهیم ذهنی و انتزاعی؛ مانند طمع ،امکان ،آمیزش ،دل و  ...را که گزاره های ذهنی
هستند ،به نمونه های عینی آن تخییل میکند تا هر چه بیشتر برای شنوندگان ملموس گردد
و اجزا و گزاره های ذهنی و عینی همساز گردد:
رنگ طمـع چـو کاهـربا بود پیــش ازین

کـرد آفـتاب جود تو یاقــــوت احمرش
(دیوان صیدی:ص)65

به ظرف تنــــگ امکان چون نظــر کرد

نهـان در آشـــکــارا بیشــــتر کـــــرد
(همان)113:

 -2 -1 -4انسان و متعلقات
دومین موضوع پر بسامد دیوان صیدی است ،که شاعر از این مفاهیم بیشتر برای رکن
مشبه استفاده کرده ،تا نمودار ملموسی از اعضا و حاالت و صفات انسان ارایه دهد .به خصوص
در قالب غزل ،صیدی مانند دیگر شاعران غزلسرا از اعضا و اندام انسان به ویژه اعضایی که
نمایانگر زیبایی معشوق هستند ،در رکن مشبه ،ماهرانه بهره برده است:
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ز بوستان وفـا دســته گــلی است رخت

که بسته اســـت بر او رشته حیات امــم
(دیوان صیدی)87:

به پیـش دشــــــمن یاجــــوج لشـکر

غبـــار موکـبش ســــــدّ ســـــکندر
(همان)115:

 -3 -1 -4عناصر طبیعی
از جمله موضوع پرکاربرد دیوان صیدی است .شاعر از عناصر پیرامون خویش از جمله
انجم ،گل ،برگ گل ،شبنم و باران ،الله ،کوه ،ابر ،صبح و  ...به وفور استفاده کرده است:
به ذکرجود تو انجم گسـسته تسبیحی است

که روزگار پی رشته اش دود چپ و راست
(دیوان صیدی)99:

در بسـتر حــــریر قصب بـاف برگ گـل

شـوق تو تلــخ ساخــته خواب گــالب را
(همان)137 :

 -4 -1 -4اشیا و ابزارآالت
چهارمین موضوع دیوان صیدی ،کاربرد اشیا و ابزارآالت و مکانها است .وی هرآنچه پیرامون
و اطراف خویش مشاهده میکرد ،به عنوان مواد تصویرسازی رکن مشبه استفاده میکرد .از
جمله شمع ،عمارت ،خس ،آیینه و  ...که بسامد زیادی دارد:
هرشمع روضه تو که حوریست در بهشت

دارد ز نـور خویش به رو از حیات نقــاب
(دیوان صیدی)60:

عمـارتها همــــه بـــا هــــم قرینه

به مـانند ورقـــــــهای سفـــــــینه
(همان)125 :

ای گـل نگــویمت به کسـی گفتگو مکن

اما به هرخســی چو گــــل باغ رو مکن
(همان)125 :

حیف و میلی در نصیب یک کس از گردون نرفت

هرکسی درخـانه آیینه مهمان خود است
(همان) 448:
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از لحاظ کاربرد محتوایی رکن «مشبه به» در تشبیه قوالب دیوان صیدی به ترتیب مضامین
ذیل آمده اند:
الف) قصاید :اشیا و ابزار آالت(72مورد) ،عناصر طبیعی(58مورد) ،عناصر طبیعی
(21مورد) ،انسان و متعلقات(17مورد).
ب) مثنوی :عناصر طبیعی(24مورد) ،اشیا و ابزارآالت (19مورد) ،عناصر انتزاعی(6مورد)،
انسان و متعلقات(4مورد).
ج) غزلیات :اشیا و ابزار آالت(271مورد) ،عناصر طبیعی(194مورد) ،عناصر انتزاعی
(65مورد) ،انسان و متعلقات(36مورد).
د) رباعیات و مطالع :اشیا و ابزار آالت(32مورد) ،عناصر طبیعی(26مورد) ،انسان و
متعلقات(5مورد) .عناصر انتزاعی(4مورد)
در دیوان صیدی ،عناصر طبیعی در بین قالبهای شعری ،بیشترین بسامد را در مثنوی
شاعر دارد؛ زیرا در قالب مثنوی بیشرین بسامد کاربرد عناصر طبیعی نسبت به سایر قالبها
دارد ،چرا که در این قالب شاعر به توصیف مناظر طبیعی(توصیف کشمیر ،باغ صاحب آباد)
پرداخته است .در مجموع عناصر گفتاری و نوشتاری ،عناصر دینی و عرفانی ،و مضامین
اساطیری و افسانه ای در دیوان صیدی ،بسآمد کمتری نسبت به سایر موضوعات دارد .چنانکه
در جدول زیر مشاهده میشود هم در رکن «مشبه» و «مشبه به» این عناصر ،کاربرد کمی
در دیوان صیدی تهرانی دارند.
رقـم عشـرت او را به خـــط ریحـــــانی
(دیوان صیدی)75:

در چمن با قــــلم نامـــیه بنوشت بهار

رهــش باریـک چون خـــط شعاع است
بـه رنـگ آسمـــان از ارتفــــــاع است
(همان)116:
جدول -1موضوعات محتوایی قصاید دیوان صیدی تهرانی
عنوان
مشبه
بسامد

عناصر انسان و
انتزاعی متعلقات
88

48

عناصر
طبیعی

اشیا و
ابزار
آالت

30

23

عناصر عناصرگفتاری اساطیر و
عرفانی ونوشتاری افسانه ها
،دینی
0

4

0
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درصد

45%

24%

15%

2%

16%

مشبه
به
بسامد

21

17

58

72

2

7

درصد

11%

9%

32%

40%

1%/5

3%/95

0

جدول -2موضوعات محتوایی مثنوی دیوان صیدی تهرانی
عنوان

عناصر
انتزاعی

انسان و
متعلقات

عناصر
طبیعی

اشیا و
ابزار
آالت

بسامد

9

4

33

9

درصد

15%

6%/77

56%

15%

مشبه

عناصر عناصرگفتاری
عرفانی ونوشتاری
 ،دینی
0

4

اساطیر و
افسانه ها
0

6%/7

مشبه
به
بسامد

6

4

24

19

4

2

4

درصد

9%/50

6%

38%

30%

6%

3%

6%

جدول -3موضوعات محتوایی غزلیات دیوان صیدی تهرانی
عنوان

عناصر انسان
و
انتزاعی
متعلقات

بسامد

347

302

162

درصد

38%

33%

18%

مشبه

عناصر
طبیعی

اشیا و
ابزار
آالت

عناصر
عرفانی،
دینی

عناصرگفتاری
و نوشتاری

اساطیر و
افسانه ها

66

1

14

0

7%

0%/11

1%/56

مشبه
به
بسامد

65

36

194

271

6

16

3

درصد

11%

6%

32%

45%

1%

2%

0%/50
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جدول -4موضوعات محتوایی رباعی و مطالع و متفرقات در دیوان صیدی تهرانی
عنوان

عناصر
انتزاعی

انسان و
متعلقات

عناصر
طبیعی

اشیا و
ابزار
آالت

بسامد

28

27

5

4

2

درصد

42%

40%

7%

6%

3%

مشبه

عناصر عناصرگفتاری
عرفانی ونوشتاری
 ،دینی
0

اساطیر و
افسانه ها
0

مشبه
به
بسامد

5

4

26

32

1

0

0

درصد
6%

7%

38%

47%

1%

 -2 -4انواع تشبیه بر پایهء ذکر یا حذف ارکان تشبیه
از لحاظ شکل و ظاهر تشبیه و همچنین تناسب ارکان تشبیه و چگونگی قرار گرفتن آنها،
انواع تشبیه شکل میگیرد .از جمله:
 -1 -2 -4تشبیه بلیغ( :اضافی -اسنادی)
از دلم زآمدنش گرد کدورت برخـــاست

گفـتمش ای تو گلسـتان جــهان را بانی
(دیوان صیدی)74:

ز روی دفـتر گـــــل در گلســـــــتان

به بلبـل می دهـد تعلیـــم الحـــــــان
(همان)114:

 -2 -4-2تشبیه مفصل
تشبیهی است که وجه شبه در آن ذکر میگردد .شاعر بنا به ابهام و تازگی تشبیه بر آن
است ،که وجه شبه را در آن ذکر کند ،که این امر مشارکت مخاطب در متن را کاهش میدهد:
دلم چـو صبـح برآمـــد ز تیرگی یکسـر

به مدح خــان فلـک شان آفــــتاب اثر
(دیوان صیدی)84:

نیست دستی به توام ورنه ز تاثیـر نفس

مهر چون پنجه تابیده به فرمان من است
(همان)290:

تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی243/

 -3 -2 -4تشبیه مجمل
در قیاس با تشبیه مفصل ،تشبیه مجمل ،هنری تر و خیال انگیزتر است ،زیرا ذهن مخاطب
را برای کشف وجه شبه به کوشش و چالش میکشاند:
به کشت صـالح و طـالح چو ابر می باری

کمی ز جود نداری به هیــــچ فـرد بشر
(همان)85:

به دانش می شـــمارد از ســـــــــتاره

عطـارد را چــو طفـــــــــل گاهــواره
(همان)123:

-4 -2 -4تشبیه موکد
تشبیهی که ادات در آن ذکر نشده باشد ،در اصطالح علم بیان تشبیه موکد گویند.
نهـال بندگیت در دلی که ریشـــه دواند

به جـای برگ به فرقش کند نثــــار درم
(دیوان صیدی)88:

زور کمان حسن تو هرکس شنیده است

داند که زخم سینه صیدی ز شست توست
(همان)194:

 -3 -4گونه های تشبیه بر اساس شکل
 -1 -3 -4تشبیه مضمر
این تشبیه چنان که از نامش مشخص است به ظاهر ساختار تشبیه ندارد ،اما گوینده بطور
ضمنی در کالم خود تشبیه را بکار میبرد .ذهن مخاطب بیشتر به جستجو میپردازد و ارتباط
را با دقت دنبال میکند( .معانی و بیان ،علوی مقدم و اشرف زاده :ص)111
از دو کف بهـر تو محـراب دعا ساخته ام

تا مرادت شوم آن طـور که خود می دانی
(دیوان صیدی)77:

فلـک از اخـتران گوهــــــر فرســــتد

ز مـاه نــو غــــــالف زر فـــــرســـتد
(همان)115:
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 -2 -3 -4تشبیه مشروط
آن است که چیزی را به چیزی مانند کنند به شرطی و قیدی(.فنون بالغت و صناعات
ادبی ،همایی :ص  ،)235در این نوع از تشبیه شباهت بین «مشبه» و «مشبه به» در گرو یک
شرط میباشد و آن را عموما با ادات شرطی همچون «اگر» همراه میسازند:
طبعم به کان لعل شود شهره در جهــان

گـر آفـتاب جــود تو ســــازد توانگرش
(همان)65:

مبـــــاد حمل بر اغـراق شــاعرانه کنی

اگر والیـت او را مثـــل زنـــم به جـنان
(همان)80:

 -3 -3 -4تشبیه تفضیل
در این نوع از تشبیه ،ابتدا شاعر «مشبه» را به چیزی تشبیه میکند .سپس از گفته ی خود
تجاوز کرده و «مشبه» را بر «مشبه به» برتری میدهد .به عبارت دیگر «آن است که شاعر
بعد از تشبیه چیزی به چیزی ،وجه تفضیل و برتری و ترجیح مشبه بر مشبه به پیدا کند».
(دقایق الشعر ،تاج الحالوی ،ص :)39
گویم تو را چگونه ارسطـو که بی بهاست

در پیــش شـوکت تو شـکوه ســکندرش
(دیوان صیدی)65:

تاثیر بـاده هیــــچ کم از آفتـاب نیست

روزی شود که لعـــل شـوند این سفـالها
(همان)135:

 -4 -3 -4تشبیه مضمر تفضیل
این نوع تشبیه مبین این امر است ،که شاعر در ضمیر خویش(نه به ظاهر) چیزی را به
چیزی تشبیه میکند ،اما از این تشبیه منصرف میشود ،و مشبه را به مشبه به ترجیح و تفضیل
میدهد.
صیدی از کـوه نمی ماند اثر گـــر میدید

بر دل آن جـور که از خنجـر بیدادم رفت
(همان)223:

تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی245/

او را چه غم ماست ،که با نسبت خویشی

خطش ز پریشـانی کاکـــــل نکند یــاد
(همان)328:

 -5 -3 -4تشبیه تلمیحی
این نوع تشبیه معموال تصویرسازی بر اساس مشابهت میان مشبه و مشبه به است ،با تلمیح
و اشاره به داستان یا یک واقعه تاریخی و غیره« .تشبیهی است ،که درک وجه شبه آن در
گرو آشنایی با اسطوره و داستانی باشد .معموال این نوع تشبیه را میتوان به اساطیری ،تاریخی،
دینی ،عاشقانه ،و غیره تقسیم کرد(».بیان ،شمیسا ،ص ،)219از آنجا که در غزلیات صیدی،
شاعر در بیان تلمیحات غنایی و عاشقانه به کرّات به داستان «شیرین و فرهاد» اشاره داشته،
اکثر تشبیه تلمیحی منحصر به این داستان است:
سـستم به کار عشق اگر کرده ای گمـان

در بیسـتون تجــربه فرهـــاد کن مـــرا
(دیوان صیدی)174:

رنــج ظـاهر عشـق را آییــنه راز اســت

بیسـتون عکسی است از کهسار غم فرهاد را
(همان)176:

 -6 -3 -4تشبیه تسویه
تشبیه تسویه را تشبیه مزدوج نیز مینامند .تشبیه تسویه تعدد در تعداد مشبه است .این
امر باعث شده است ،که شاعر چند مشبه را به مشبه به مانند کند:
صیدی از راهی که افتادی مگـر بیـرون روی

ورنـه دریای غـم و اندوه را ساحل یکی است
(همان)222:

 -7 -3 -4تشبیه مفروق
تشبیهی است که تعدد آن در مشبه و مشبه به است .به صورتی که هر مشبه در کنار
مشبه به خود آید.
شاهی بی دردسر دیوانگان دارند و بــس

شهرشان صحرا و لشکر وحش و اورنگ است کوه
(همان)420:

 -8 -3 -4تشبیه تمثیل
تشبیه تمثیلی به تشبیهی گفته میشود ،که «مشبه به» آن حکم مثل یا حکایت را داشته
باشد .در این حالت«مشبه» امری معقول و مرکَب هست ،که برای بیان و اثبات آن «مشبه
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بهی» مرکَب و محسوس ذکر میشود .وجه شبه هم در این مورد«عقلی» هست و «ادات
تشبیه» را باید به صورت «مثل این می ماند که» و «چنانکه» معنی کرد.
به طبع بدگهر اکسیر پند بی اثر اســت

زچشم ،عیـب کبودی به توتیـــا نـــرود
(دیوان صیدی)314:

دلت به کـام رسد گر ز بار غم نخـروشـد

که دانـه چـون به ته خاک آرمــید برآمد
(همان)274:

 -9 -3 -4تشبیه ملفوف
در این نوع از تشبیه چند «مشبّه» (حداقل دوتا) جداگانه ذکر میشود ،سپس «مشبّه به»
های هر یک از «مشبّه ها» ،به ترتیب جداگانه گفته میشود .این تشبیه بر لفّ و نشر منطبق
است .در تشبیه ملفوف «مشبّه» ها در یک مصرع و «مشبّه به» ها در مصراع دیگری میاید.
حال درویشان وقدرخویش می دانی که چیست؟

افسرت چون باکاله فقـر همســـر میشود
(همان)279:

ازیـن باغ و ســـــرای شهـــــر رونــق

ارم یکجاست با قصـــر خـــــورنــــق
(همان)126:

 -10 -3 -4تشبیه مرکب
در این نوع تشبیه هر یک از دو طرف تشبیه ،اجزائی مختلف هستند ،که یک هیئت را
تشکیل میدهند؛ یعنی اجزای آن از یکدیگر جدا نمیشوند .به گونه ای که گوینده آن مجموعه
را یک چیز واحد تصور میکند .به همین سبب وجه شبه هم حالت و نتیجه ایست ،که از این
تصویر حاصل میشود نه از اجزای تشبیه .این نوع تشبیه در حقیقت شکل و هیات و یا ،تابلوی
ذهنی شاعر است ،که اجزای آن در به وجود آمدن یک تصویر مرکب نقش داشته باشند.
(بیان و معانی ،شمیسا :ص .)40
هر خیابان گل جــعفری صفحـه اوسـت

جدول آب طــال که به مــوج از باد است
(همان)106:

ملــک معمور ترا حکم عدالت روش است

خـوشــتر از آب روان اسـت در آبــادانی
(همان)76:

تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی247/

 -11 -3 -4تشبیه منفی
گاه ،شاعر ،تشبیه به کار برده است ،امّا با فعل منفی .زیبایی این تشبیهات در این است،
که هم تشبیهند و هم تشبیه نیستند .تشبیهند ،چون مشبه و مشبهبه دارند ،و تشبیه نیستند،
چون فعل آنها تشبیه را نفی میکند .برخی اساسا تشبیه منفی را در تقسیم بندی علوم بالغت
و بیان نپذیرفته و تشبیه را ماننده کردن میدانند (نه ماننده نکردن) برآنند که «تشبیه مربوط
به جمالت ایجابی است نه سلبی» (.بیان ،شمیسا :ص.)58
در صفا نیست چــو آییـنه پیشــاـنی تو

صبـح اگر صد گل خورشید به دستار زند
(دیوان صیدی)259:

نیم بلبل که دل بر گلشن پرخار و خس بندم

گلستانی که من دارم گلستان در وجود آرد
(همان)327:

 4-4تشبیه بر اساس طرفین تشبیه
در قالب قصاید ترتیب تشبیه حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه به چنین آمده است.
 -1 -4 -4مشبه و مشبه به هردوحسی
برگ پیوند ار شود از شعله آنجا نخــل شمع

میشود در دم برومند از هــوایش الله زار
(دیوان صیدی)94:

ز عکس آتـش گـــــل در چـــــمـنها

هوا صــد جــــــا شده چون سقف مینا
(همان)120:

 -2 -4 -4مشبه حسی و مشبه به عقلی
به شوق دیدن روی بهـشــت آییــــنت

ز چشــم بسته برآید چو اشـک ،نور نظر
(همان)85:

شعــــــــاع آفتـــابش مهـر احـــباب

مهـــش در آسمــان چون عکس در آب
(همان)121:
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 -3 -4 -4مشبه عقلی و مشبه به حسی
سحاب فیض تو بر گلشـنی که سایه کند

گـلش ز تربیـت آفـــتاب دارد عــــــار
(دیوان صیدی)103:

که پـای به وادی دیوانگـی گذاشـته باز؟

که کوه و دشت جنون سخت نابرومند است
(همان)227:

 -4 -4 -4مشبه عقلی و مشبه به عقلی
این ترکهای درد کــه در چشـمخـانه ام

چون دیـو کرده اند نــزول از ســـرعتاب
(دیوان صیدی)57:

صــفای جــــــام او در سـنگ مـرمــر

بود یـک جان که باشــد در دو پیکــــر
(همان)127:

 -5 -4انواع تشبیه به اعتبار مفرد ،مقید یا مرکب بودن طرفین تشبیه
مشبه و مشبه به بر حسب افراد و ترکیب ممکن است ،فرق داشته باشند و از این نظر به
چند قسم تقسیم می شوند« .در تشبیه مفرد ،تصور و تصویر یک هیات یا یک چیز است
مثل :گل ،جام ،دزد .در تشبیه مقید ،تصویر و تصور مفردی است ،که مقید به قیدی باشد؛
مثل جام بلورین ،کشتی سرنگون ،که مقید به قید صفتند .در تشبیه مرکب ،مقصود از مرکب
لزوما یک جمله یا عبارت یا مجموعه چند واژه نیست ،بلکه مرکب از یک هیات انضمامی
است و به قول قدما ،مرکب :هیات منتزع از چند واژه است(».بیان ،شمیسا،ص)71:
 -1 -5 -4تشبیه مفرد به مفرد
دوزخ به زیر بار گناهش نفس زند آن کس

که با تـو بـوده دمــی بر ســر عتــــاب
(دیوان صیدی؛ص)60

 -2 -5 -4تشبیه مقید به مقید
زبوستان وفا دســـته گلی اســـت تنت

که بسته است بر او رشـــته حیات جهان
(همان)78:

تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی249/

شعـاع آفـــــتابش مهـــــر احــــباب

مهـش در آسمـان چون عکـــس در آب
(همان)121:

 -3 -5 -4تشبیه مجرد به مقید
ای که اصل آبروی خطهءکشـمیر ازوست

از عزیزی داردش چون جان شیرین درکنار
(دیوان صیدی)95:

به ظرف تنگ امکـــان چون نظــر کرد

نهـان در آشـــکــارا بیشـــــتر کــــرد
(همان)113:

 -4 -5 -4مقید به مرکب
با همه شوخی مژگان ،نگهـــش پنداری

نکته سنجی است که در حلقه خاموشان است
(همان)226:

چون به ماهت مثل آرم ،که خیـال رخ تو

آفتابی است که از مشرق دل تابــان است
(همان)230:

 -5 -5 -4تشبیه مرکب به مرکب
حـوض پیرامنش از کثـرت فــــواره بود

بـاغ سروی که در او فاخته در فریاد است
(دیوان صیدی)107:

شکوه جـاه تو در حیطــه سپهـــــر بود

بسان مغـز که با پوســت گشته باشد نم
(همان)87:

 -6 -5 -4تشبیه مقید به مفرد
دلم چو صبح برآمـــد ز تیرگی یکســـر

به مدح خـان فلــک شـان آفـــتاب اثر
(همان)84:

 -7 -5 -4تشبیه مفرد به مرکب
من کیم عـالم حیرت زده را زندانـــــی

بنـد بر دل ز عملهای خـــــود از نـادانی
(دیوان ،صیدی :ص)73
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 -8 -5 -4تشبیه مرکب به مفرد
کــه از نقـاب نماید چو آفـــتاب درست
مـن و نظـارهءرخســــار بی محـــابایی
(همان)219:
بر گـل اگر دراز کنــــم با گــــــیاه تو
چون باد دست خواهش من دست رد شود
(همان)416 :
جدول  -5بسامد انواع تشبیه در قصاید و غزلیات صیدی تهرانی
غزل

قصاید
انواع تشبیه

بسامد

درصد

انواع تشبیه

بسامد

درصد

اضافه بلیغ

76

33%

اضافه بلیغ

360

47%

اسنادی

62

27%

اسنادی

146

19%

مرسل مفصل

24

10%

مرسل مفصل

100

13%

مرسل مجمل

17

7%

مرسل مجمل

17

2%

مرسل موکد

17

7%

مرسل موکد

17

2%

تشبیه مضمر

11

4%

تشبیه مضمر

31

4%

تشبیه مشروط

4

1%/7

تشبیه مشروط

4

0%/5

تسبیه تفضیل

5

2%

تسبیه تفضیل

2

0%/2

تشبیه جمع

4

1%/7

تشبیه مضمر تفضیل

4

0%/5

تشبیه مرکب

9

3%

تشبیه جمع

2

0%/2

تشبیه حسی به
حسی

86

42%

تشبیه مرکب

12

1/57
%

تشبیه حسی به
عقلی

18

8%

تشبیه ملفوف

1

0/13
%

تشبیه عقلی به
حسی

86

42%

تشبیه مشوش

3

0/39
%
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تشبیه عقلی به عقلی

14

6%

اضافه تلمیحی

5

0/65
%

تشبیه مجرد به
مجرد

95

48%

اسلوب معادله

27

3/54
%

تشبیه مقید به مقید

27

13%

تمثیل

23

0%/3

تشبیه مجرد به مقید

15

7%

تشبیه منفی

7

0/91
%

تشبیه مقید به مفرد

53

26%

تشبیه حسی به حسی

392

54%

تشبیه مرکب به
مرکب

7

3%

تشبیه حسی به عقلی

24

3%

تشبیه عقلی به حسی

285

39%

تشبیه عقلی به عقلی

16

2%

تشبیه مجرد به مجرد

417

58%

تشبیه مقید به مقید

63

8%

تشبیه مجرد به مقید

74

10%

تشبیه مقید به مرکب

4

0/56
%

تشبیه مقید به مفرد

122

17%

تشبیه مجرد به مرکب

9

1/26
%

تشبیه مرکب به مرکب

23

3%/2
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جدول -6بسامد انواع تشبیه در اشعار مثنوی صیدی تهرانی
مثنوی
انواع تشبیه

بسامد

درصد

اضافه بلیغ

32

42%

اسنادی

15

20%

مرسل مفصل

17

22%

مرسل مجمل

3

4%

مرسل موکد

1

1%/3

تشبیه منفی

1

1%/3

اسلوب معادله

5

6%/6

تمثیل

1

1%/3

تشبیه حسی به حسی

49

61%

تشبیه حسی به عقلی

4

5%

تشبیه عقلی به حسی

24

30%

تشبیه عقلی به عقلی

3

3%/75

تشبیه مجرد به مجرد

32

48%

تشبیه مقید به مقید

10

15%

تشبیه مجرد به مقید

14

21%

تشبیه مقید به مفرد

10

15%
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جدول -7بسامد انواع تشبیه در رباعیات صیدی تهرانی
رباعی
انواع تشبیه

بسامد

درصد

اضافه بلیغ

16

31%

اسنادی

17

33%

مرسل مفصل

6

11%

مرسل مجمل

3

5%

مرسل موکد

0

0

تشبیه جمع

1

1%/96

تشبیه مرکب

4

7%/84

تشبیه ملفوف

1

1%/96

تشبیه تلمیحی

3

5%/8

تشبیه حسی به حسی

4

13%

تشبیه حسی به عقلی

7

24%

تشبیه عقلی به حسی

14

48%

تشبیه عقلی به عقلی

4

13%

تشبیه مجرد به مجرد

31

49%

تشبیه مقید به مقید

14

22%

تشبیه مجرد به مقید

12

19%

تشبیه مرکب به مرکب

1

1%/58

تشبیه مقید به مفرد

4

6%

تشبیه مفرد به مرکب

1

1%/58

 -5نتیجه گیری
میرصید علی صیدی تهرانی (متوفی  1069ه.ق) از شعرایِ کم گو ،اما خوش قریحۀ قرن
یازدهم هجری است .دیوان وی قصیده ،مثنوی ،قطعه ،غزل ،رباعی ،و مفردات و متفرقات،
در مجموع حدود  2700بیت را شامل میگردد ،که در این میان ،قالب اصلی غزل است در
اختیار خویش گرفته است .در دیوان صیدی تشبیه بلیغ یا فشرده بیشترین درصد را به خود
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اختصاص داده و از لحاظ معقول و محسوس بودن تشبیه ،تشبیه حسی به حسی و عقلی به
حسی بیشترین نمود را دارد .در دیوان صیدی قالب غزل از انواع تشبیهات ازجمله :مضمر،
مشروط ،تفضیل ،مضمرتفضیل ،تلمیحی ،تسویه ،مفروق ،تمثیل ،ملفوف ،مرکب و منفی است،
که شاعر در این قسمت به زیبایی و مهارت طبع آزمایی کرده است و بیشترین تشبیه تلمیحی
او به داستان «شیرین و فرهاد» اشاره دارد .از آنجا که صیدی آغازگران سبک هندی است،
اسلوب معادله و تمثیل در قالب شعری او بخصوص غزل به کرات آمده است .مضامین تشبیهی
سروده های او متنوع ،ساده و صمیمی است ،که شامل مضامین اخالقی و اندرزهای
اجتماعی(حفظ آبرو ،منع گدایی ،کفران نعمت ،تواضع و فروتنی و )...و همچنین تغزل ،مدح
و منقبت و دیدی لطیف نسبت به خداوند و عالم هستی و ...است بر خالف شاعران این سبک
در دوره های بعد که پیچیدگی و ابهام افراطی در شعر از خصایص بارزشان میباشد.
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