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 چکیده
 ههای  زمینهه  از یکی صفوی پادشاهان ستایش و مدح. است هجری دهم ی سده شاعران از بیاضی دشت محمدولی میرزا
 از. اسهت  بهدیعی  صنایع از استفاده ولی شعر های ویژگی از یکی .کند می تقلید پیشین شاعران از قصیده در. اوست شعر

 اسهتفاده  تشبیه مختلف انواع از و است تشخیص و استعاره و تشبیه دارد او شعر در را کاربرد بیشترین که صنایعی جمله
 بهه  مقید اضافی، بلیغ محسوس، به معقول محسوس، به محسوس تشبیه ولی قصاید در تشبیه انواع میان از اما. است کرده
 استعاره استعاره، انواع میان از.  است برخوردار دیگر انواع به نسبت بیشتری بسامد از مفروق تشبیه و مفرد به مفرد مفرد،
 شهده  گرفتهه  آسمان دریا، طبیعت، از بیشتر ولی قصاید در ساز تشبیه عناصر .دارد بیشتری کاربرد تشخیص نوع از مکینه
 و زیبها  تشبیهات خلق باعث او ذهن در عناصر این و است بوده ها پدیده این به او ی عالقه و انس ی دهنده نشان و است
 .است شده انگیز خیال

 
 .تشخيص استعاره، تشبيه، بياضي، دشت ولي محمد ميرزا: واژگان کلیدی

. 

 مقدمه
 خطخي  ي نسخخه  چند صورت به فقط اشعارش ديوان ها سال كه است شاعراني از يكي بياضي دشت ولي محمد ميرزا
 همّت به 9831 سال در. است مانده دور ادب و شعر دوستداران دسترس از و شده نگهداري مختلف هاي كتابخانه در
 و تصخحي   عمرانخي  چرمكخي  مرتضخي  دكتخر  آقخاي  فارسخي  ادب و زبخان  احياكنندگان و فرهيختگان از يكي تالش و

 .است گرفته قرار دوستان ادب اختيار در و شده نوشته آن بر اي تحشيه
 او اشخعار  در اسختعاره  و تشخبيه  بررسخي  بخه  اش شخاعري  طرز با آشنايي و ولي بيشتر شناخت براي نيز تحقيق اين در
 انخوا   بسخامد  و بررسخي  قصخايد  ي شماره ترتيب به او قصيده 63 از را قصيده 83 تعداد منظور اين براي. پردازيم مي

 عناصخر  همچنخين .  شخد  داده توضي  نو  هر ي برجسته هاي نمونه  سپس و كرديم مشخص آن در را استعاره و تشبيه
 .شويم آشنا تصويرساز شاعر اين ضمير و ذهن و روحيات با بيشتر تا شد بررسي  ولي شعر در ساز تشبيه
 زنخدگي  از اي خالصخه  بياضي دشت ولي محمد با دوستان ادب مختصر آشنايي براي اصلي موضو  به پرداختن از قبل
 .كنيم مي ذكر را او شاعري سبك و
 
 مختصری از زندگی میرزا محمدولی دشت بیاضی - 1

ي دهم هجري اسخت. زادگخاه او بنخا بخه تصخري  اك خر        ميرزا محمدولي دشت بياضي متخلص به ولي از شاعران سده
]قاين[است كه به سخبب سخپيدي خخاآ، آنجخا را بخه ايخن نخا          از توابع قهستان خراسان « دشت بياض»نويسان  تذكره
 ( .   032:  9866اند )اسكندر بيك منشي، خوانده

مبادي تحصيل در موطن خود و شكوفايي در سرودن شعر راهي مشهد مقدس شد و مخدت   ولي پس از فراگرفتن
زيادي در خدمت و مالزمت سلطان ابراهيم ميرزا به سر برد. او بعد از اقامت طخونني در مشخهد بخه همخراه شخاهزاده      

رود. پس از اينكخه  ي دانش دوست س ابراهيم به سبزوار رفت و در طول اين مدت قصايدي چند در مدح اين شاهزاده
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ي مالزممت آن شاهزاده ضرورتاً  شاهزاده ابراهيم به قزوين به اردوي شاه تهماسب آمده  بود، محمدولي نيز به واسطه
متوجه دارالسلطنه قزوين شد و مدت طونني در اردوي معلي ماند و فضل شاعري خخود را بخر اقخران و اكظخا  خاهر      

لي دشت بياضي از قزوين بخه طخرخ خراسخان حركخت كخرد و در هنگخا        ساخت. پس از مرگ شاه تهماسب موننا و
 ( .  98 – 91،  9831مراجعت به دارالمؤمنين كاشان رفت )چرمكي عمراني ، 

ولي در زمان جلوس شاه اسماعيل ثاني به دارالسلطنه قزوين رفتخه و مخدتي   »ي مؤلف كتاب خيرالبيان  بنا به گظته 
خاص و عا  بود و در هنگا  توجه به جانب خراسان به ونيت يزد رسيده با موننخا  در آن مجمع انس، معزّز و مكرّ  

البتخه شخايد بتخوان    « جا راهي خراسان شده است. وحشي مالقات نموده و از صحبت يكديگر حظّ وافر يافتند و از آن
خواسخت بخه خراسخان     اين دو گظته را به نوعي قابل جمع دانست بدين معني كه ولي پس از خروج از قزوين كه مخي 

كند و بعد از اقامت چند روزه در كاشان، بخاز هخواي ديخدن     الدين كاشي ديدار مي كند و با تقي برود به كاشان سظر مي
جا مالقات نموده و پس از اينكه از صحبت يكديگر حظ وافر يافتند بخه   رود، وحشي را در آن جا مي يزد كرده و به آن

د. در مورد اختالخ زمان رفتن او به قزوين كه در زمان شاه تهماسب بوده يا زمخان  گرد وطن مألوخ )خراسان( باز مي
آيد كه  اهراً ولي از ايا  جواني سظرهاي متعدّديدر زمخان   ها برمي ي تذكره ي گظته جلوس شاه اسماعيل ثاني از مقايسه

ا در همان سخال و جلخوس شخاه    شاه تهماسب به قزوين داشته و پس از مرگ شاه تهماسب و كشته شدن ابراهيم ميرز
در قزوين حضور داشته است.  اهراً آخرين سظر او به قزوين در روزگار شاه عباس اول   131اسماعيل ثاني در سال 

 بوده است.
بخه   118برد تا اينكه در سال  ولي در زمان حكومت سلطان محمد خدابنده در خراسان به سر مي 131پس از سال  

هخاي خراسخان را    كند. ولي در پايان سظرهاي خود به خراسان برمي گردد و انقالب مدت يك سال به سيستان سظر مي
ي  مد خان ازبخك پسخر جخاني بيخك خخواهرزاده     بعد از مرگ شاه تهماسب تحمل مي كند تا عاقبت به فرمان دين مح
 ( . 91 – 93،  9831عبداله خان پادشاه مشهور ازبك كشته مي شود . ) چرمكي عمراني ، 

  
 سبك شاعری ولی – 2

 ديوان اشعار ولي شامل قصايد ، غزليات ، قطعات ، م نوي ها ، تركيب بندها ، رباعيات ، و غزل واره هاست . 
ولي از شاعراني است كه مدح و ستايش شاهان صظوي يكي از زمينه هاي شعر اوست و همانند ديگخر شخاعران در   »  

 هاي گزاخ فروگذار نبوده است. اين راه از آوردن مبالغه و اغراق
، شاهزاده ابراهيم، سلطان محمد خدابنخده  ولي قصايدي در مدح شاه تهماسب، شاه اسماعيل ثاني، شاه عباس اول، 

خخان، ميرمعصخو  ديخن     بداغ خان، سلطان محمد ميرزا نظا ، ابوطالب ميرزا، سلطان علي، سلطان خليظه شاملو، مسيّب
سلطان، عبداهلل خان)والي توران(، ملك محمود والي نيمخروز   الدين، ميرزا سلمان محمد سظيع جالل محمد پادشاه، ملك

 (  01 – 89،  9831چرمكي عمراني ، « ) صظوي( سروده است. )سيستان( و اميرمحمد )محمدميرزا
بينخي و   كند و زبخان او در قصخيده سخاده، اسختوار و خخالي از باريخك       ولي در قصيده از استادان پيشين پيروي مي» 
 هاي پايان اين دوره است. بندي خيال

ر و خخزان  بيشتر قصايد او مقتضب است و بر خالخ بسياري از شعرا كه در آغاز قصيده به وصف طبيعخت و بهخا  
خورد و بيشختر   پردازند، كمتر به اين مسئله پرداخته و اصونً تغزل، تشبيب و نسيب كمتر در قصايد او به چشم مي مي

 پردازد.   به بيان ستايش امامان و مدح پادشاهان مي
تدار و نبخوغ  ولي در رديف قصايد ابتكاراتي دارد . بدين معني كه او با استظاده از رديف هاي بديع و نو تا حدي اق

خودرا در قصيده سرايي به رخ معاصران و شاعران هم عصرش مي كشد . م ال قصخيده هخايي كخه بخا رديخف آتخش ،       
 خيمه ، برخ ، گوهر ، جبرئيل ، گل و تربيت سروده است ، گوياي اين مطلب است . 

 ن عشق در غزليات  سبك ولي در غزل سبك وقو  است كه در ربع اول قرن دهم هجري به وجود آمد. بنابراي 
 ولي وقوعي و عشقي واقعي است كه معناي عادي و  اهري آن مورد توجه شاعر بوده است و سوز و گداز آن 
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 نمايد. هاي گذشته مجازي مي هاي شاعران دوره عارفانه نيست و در مقايسه با غزل
ي صخظوي   و در واقع شخعر دوره هاي مهم شعر ولي  استظاده از صنايع بديعي به ويژه صنايع معنوي يكي از ويژگي

هخاي   است. بيشترين صنايعي كه ولي در اشعارش به كار برده است، عبارتند از: تشخبيه بخه ويخژه بخه صخورت اضخافه      
 تشبيهي و همچنين استعاره به خصوص استعاره مكينه و مراعات نظير، لف و نشر و ديگر صنايع بديعي و بياني .

 نمايد. است كه در بسياري از موارد زيبا مييكي از صنايع مورد عالقه او تشخيص 
 تلمي  نيز يكي از صنايعي است كه همواره مورد توجه ولي بوده است

)چرمكخي    «  شخود.  از ميان صنايع بديع لظظي صنعت جناس و بازي با كلمات در ديوان شاعر به وضوح ديده مي
 ( 60 – 63:  9831عمراني، 

 
 ولی:بسامد تشبیه و استعاره در شعر  -9

 هاي زير بسامد تشبيه و استعاره در شعر ولي به طور تقريبي ذكر شده است: در جدول
 ها: بسامد کلی تشبیه و استعاره در قصیده -1جدول 

درصد كخل تشخبيه و اسختعاره در     تعداد كل تشبيه و استعاره ابيات بررسي شده هاي بررسي شده قصيده
 ابيات

83 100 326 38/36 
 

 بسامد تشبیه و استعاره: – 2جدول 
 درصد تشبيه و استعاره در ابيات بسامد 

 90/61 111 تشبيه
 69/99 923 استعاره

 
 بسامد انواع تشبیه و استعاره : -9جدول 

 درصد انوا  تشبيه و استعاره در ابيات بسامد انوا  تشبيه و استعاره
 61/08 096 تشبيه محسوس به محسوس

 92/08 098 تشبيه معقول به محسوس
 16/2 1 تشبيه معقول به معقول

 91/9 99 تشبيه محسوس به معقول
 31/01 001 تشبيه بليغ اضافي

 91/92 11 تشبيه بليغ غير اضافي
 66/1 11 تشبيه مظرد به مقيد
 19/90 991 تشبيه مقيد به مظرد
 66/08 091 تشبيه مظرد به مظرد
 26/3 63 تشبيه مقيد به مقيد

 1/8 83 تشبيه مركب
 92/2 9 تشبيه ملظوخ
 13/96 938 تشبيه مظروق
 63/2 6 تشبيه جمع
 23/9 92 تشبيه مضمر



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      4

 92/2 9 تشبيه تظضيل
 11/0 08 استعاره مصرحه

 18/0 06 استعاره مكينه غيرتشخيص
 28/96 966 استعاره مكينه از نو  تشخيص

 8/6 11 آنيميسم )جاندار انگاري(
 
 بررسی انواع تشبیه در قصاید ولی – 4
تشبيه يادآوري همانندي و شباهتي است كه از جهتي يا جهاتي ميان دو چيز مختلف وجود دارد ، چنان كه گظته اند » 

است و آن عبارت است از اشتراآ دو چيز در يك يا چند صظت ، و يادآور شده اند كخه همخه   « شبه » تشبيه اخبار از 
كردن چيزي است به چيزهخاي مشخابه و نزديخك بخدان از     ي صظات را نمي توان برشمرد و گظته اند كه تشبيه وصف 

يك جهت يا جهات مختلف و درباره ي تشبيه تعريظات بسياري در همين زمينه شده است كه محور همه يخك چيخز   
 (       16:  9866شظيعي كدكني ، « ) است . 

 
 تشبیه از لحاظ حسی و عقلی بودن طرفین آن -4-1
ست يعني به وسيله ي يكي از حواس پنج گانه ي  خاهري درآ مخي شخود . و يخا     دو طرخ تشبيه يا هر دو حسي ا» 

مشبه و مشبه به هر دو عقلي است يعني به واسطه ي عقل درآ مي شود . يا مشبه حسي و مشبه به عقلي است و يخا  
آ مخي  مشبه عقلي و مشبه به حسي است . و عقلي چيزهاي غير حس است . بنابراين عقلي آنچه را كخه بخا ذهخن در   

شود فرا مي گيرد . و وهمي را نيز فرا مي گيرد . وهمي يعني آنچه وجود ندارد و همه ي اجزا يا برخخي از اجخزائش   
در خارج موجود نيست و اگر وجود يابد به يكي از حواس درآ مي شود . عقلخي وجخداني را نيخز فخرا مخي گيخرد .       

« ي شود . مانند اندوه ، شادي ، سخيري ، گرسخنگي .   وجداني چيزي است كه با نيروها و احساس هاي دروني درآ م
 (                                                                                  96:  9830) الهاشمي ، 

در قصايد ولي نيز مانند اغلب شاعران گذشته تشبيه عقلي به حسي و حسي به حسي نسبت به انوا  ديگر كخاربرد  
دارد. او در  تشبيهات عقلي به حسي  براي تبيين و توضي  حال مشبه كخه عقلخي اسخت از مشخبه بخه حسخي        بيشتري

 كند تا مشبه را در ذهن مخاطب عيني و مجسّم سازد.  استظاده مي
 نمونه هايي از اين نو  تشبيه را در اين جا ذكر مي كنيم : 

 بر نخل تغافل آشيان دارد    بازي است اميد من كه تا زنده است                    
 ( 8ب  99)ق                                                                                              

در اين بيت مشبه عقلي يعني اميد را به باز يعني مشبه به حسي تشبيه مي كند و در بيت دو  نيز تغافل را به نخخل  
 عقلي و مشبه به آن حسي است . تشبيه مي كند كه مشبه 

 در عهد غالمي تو بختم كيست                           مرغي كه ز دولت آشيان دارد 
 (  00ب  99) ق                                                                                              

به مشبه به حسي يعني مرغ تشبيه مي كند و در مصرا  دو  نيخز  در مصرا  اول بخت خود را كه مشبه عقلي است 
دولت را به صورت پنهان به آشيان مرغ تشبيه مي كند . يعني امور معقول را به وسيله ي مشخبه بخه حسخي ، عينخي و     

 مجسم مي سازد . 
 سزد گر در اين فصل از سردي دي                        چو سيماب در آب پيكر بلرزد 

 (  99ب  91) ق                                                                                                 
در اين بيت  مشبه محسوس يعني پيكري كه مي لرزد را به سيماب در آب تشبيه مي كند و مشبه و مشبه بخه هخر   

 شان دادن شدت لرزيدن حاصل از سرما باشد . دو محسوس است . هدخ از اين تشبيه مي تواند بيان اغراق و ن
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 تيغ سخن ز مدحت هر سظله كند بود                 تا مدح تو نگظتم روي فسان نديد  
 (  00ب  91) ق                                                                                    

در اين جا سخن را كه مشبه حسي است به مشبه به حسي يعني تيغ تشبيه كرده است و هدخ از ايخن تشخبيه نيخز    
 بيان شدت تاثير سخن است .      

بسامد تشبيه از نو  حسي به عقلي و عقلي به عقلي در شعر او مانند بسياري از شاعران ديگر انخدآ اسخت و در    
نمايد زيرا دريافت وجه شبه از مشخبه عقلخي در     كند وجه شبه آن را ذكر مي اده ميجايي كه از اين نو  تشبيهات استظ

 بسياري از موارد آشكار نيست. 
 چند نمونه از اين نو  تشبيهات :

 شعر چون عرض شاعري شده خوار                       اندرين شهر كز زبوني خلق
 ( 86ب  03) ق                                                                             

شعر را كه مشبه حسي است به مشبه به عقلي يعني آبروي شاعري تشبيه كرده است و بخراي روشخن شخدن دليخل     
ن تشبيه تعريضخي اسخت كخه در    كند. نكته ي جالب توجه در اي اين شباهت، وجه شبه آن يعني خوار بودن را ذكر مي

 كال  وجود دارد . يعني خوا شمردن عرض شاعري ضمن كال  . 
 تهي ز نور من اما ز آه من پرنور     شبي به تيره دلي همچو بخت من ديجور

 ( 9ب  01) ق                                                                        
به عقلي يعني بخت تشبيه كرده و براي روشن شدن اين تشبيه وجه شبه آن يعنخي   مشبهدر اين بيت نيز شب را به 

 كند. تيره و تار بودن را ذكر مي
 وي وعده تو چون عمل نيك دستگير        ات چو ياري بخت اعتبار دوست اي ياري

 ( 8ب  89) ق                                                                                  
به عقلي و وجه شبه آن را اعتبار بخشخيدن   كند. يعني مشبه، عقلي به مشبه ياري ممدوح را به ياري بخت تشبيه مي

كند. همچنين در مصرا  دو  مشبه عقلي وعده ممدوح را به مشبه به عقلي يعني عمل نيخك تشخبيه    به دوست بيان مي
 كند. مي كند و وجه شبه را دستگير بودن آن بيان مي

 چرا نداري پيش نظر چو اشك، درنگ      چرا نگيري در دل دمي چو صبر، قرار
 ( 3ب  83) ق                                                                         

يه بخه عقلخي اسخت تشخب     در مصرا  اول اين بيت ممدوح خود را در آرامش و قرار نداشتن در دل به صبر كه مشبه
كند. در مصرا  دو  نيز ممدوح را از نظر درنگ نداشتن پخيش چشخم بخه اشخك كخه       كند و وجه شبه آن را ذكر مي مي

مشبه به حسي است تشبيه مي كند . نكته جالب در اين تشبيه ا هار بي صبري و غخم و انخدوه بخه طخو غيخر مسختقيم       
 .است
   

 تشبیه از نظر مفرد، مقید و مرکب بودن طرفین آن: 4-2
مظرد تصور و تصوير يك هيئت يا چيز است : گل » است مظرد ، مقيد يا مركب باشد .هر يك از طرفين تشبيه ممكن 

،جا  ، دزد .  مظرد لزوما يك واژه نيست . م ال اگر بگوييم سعدي شاعر و نويسنده ي معخروخ قخرن هظختم صخاحب     
 ست : سعدي .كتاب گلستان ... باز مظرد است . چون تكيه فقط بر يك تصوير ا

مقيد تصوير و تصور مظردي است كه مقيد به قيدي باشد م ل جا  بلورين ، لؤلؤ منظو  ، كشتي سرنگون كه مقيخد  
به قيد وصظند . يا كتاب گلستان يا راقم علي الماء كه مقيد به قيد اضافه اند . و زنگي در حال بازي كه مقيخد بخه قيخد    

 حال است : 
 رخساره چو گلستان خندان                            زلظين چو زنگيان نعب    

 انوري                                                                                                                      
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مركب يك هيأت تركيبي است و به قول قدما مركب ، هيأت منتز  از چند چيز اسخت و بخه زبخان امخروز تخابلو و      
 (   36:  9836شميسا ، « ) تصويري است ذهني كه چند چيز در بوجود آوردن آن نقش داشته باشند . 

آورد. امخا شخمار تشخبيهات     د ميولي در بيشتر تشبيهات خود، طرفين آن را به صورت مظرد به مظرد و مقيد به مظر
مقيد به مقيد و مظرد به مقيد نيز در قصايدش قابل مالحظه   است. نمونه هايي از هر كدا  را در اين جا ذكر مي كنيم 

 : 
 نمونه هاي تشبيه مظرد به مظرد : 

 بازار معرفت را خوش گر  كرده ا                      الحق كسي سخنور آتش زبان نديد  
 (  93ب  91) ق                                                                                        

 مشبه مظرد يعني معرفت را به مشبه به مظرد يعني بازار تشبيه مي كند . 
 وآنگه آر  پي سواد به دست                                قلمي همچو عمر خوش  رفتار  

 (  16ب  03) ق                                                                                       
 قلم را كه مشبه مظرد است به مشبه به مظرد يعني عمر تشبيه مي كند . 

 ز اعتدال هواي عدالتش چه عجب                    اگر بر آب كند چون صبا گذر آتش  
 (  99ب  88) ق                                                                                   

در اين بيت نيز آتش را كه مشبه مظرد است از نظر گذر كردن بر آب به صبا كه مشبه به مظرد است تشبيه مي كند 
 . 

 نمونه هاي تشبيه مقيد به مظرد : 
 ند به سر آتش به جاي خاآ ستم ديده ي سمو  فراق         چو شمع شب همه شب مي ك

 (  8ب  88) ق                                                                                                
مشبه يعني ستمديده ي سمو  فراق مقيد به قيد اضافه است و مشبه به آن يعني شمع مظرد است . يعني تنها سختم  

 مچون سمو  سوزان است مبتال شده باشد .ديده اي را مشبه قرار داده كه به فراق كه ه
 حسود جاه تو را در طريق گمراهي       مباد همچو جرس شيوه جز غريو و غرنگ  

 (  06ب  83) ق                                                                                                
 مقيد كرده و آن را به مشبه به مظرد يعني جرس تشبيه كرده است.  مشبه يعني حسود رابه وسيله ي مضاخ اليه 

 نمونه هاي تشبيه مقيد به مقيد : 
 نور بخش فضاي معرفتم            نطق من شمع بي دخان من است  

 (  96ب  3) ق                                                                                   
 نطق يعني مشبه مقيد به قيد اضافه و مشبه به آن يعني شمع مقيد به قيد صظت و مضاخ اليه است . 

 بحري است دامنم كه ز بس گريه هاي شوق        نايد پديد قعرش همچون كران برخ  
 (  6ب  81) ق                                                                                                

 در مصرا  دو  مشبه يعني قعر ومشبه به آن كران هر دو مقيد به قيد اضافه اند . 
 نمونه هاي تشبيه مظرد به مقيد : 

 مرا كه هست زباني چو شعله عالم سوز           مرا كه هست كالمي چو لؤلؤ من ور  
 (  3ب  01) ق                                                                                               

در مصرا  دو  مشبه يعني كال  مظرد است و مشبه به آن لؤلؤ من ور مقيد به قيد صظت است . يعني كالمش را بخه  
 لؤلؤي تشبيه ميكند كه همه جا پراكنده است و نزد همه شهرت دارد . 

 خرسندي اي ولي كه مرا در ديار فكر           نظمي است همچو قول خداوند معتبر  
 (  66ب  06) ق                                                                                                
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 شده است .  نظم مشبه مظرد است كه به مشبه به مقيد به مضاخ اليه يعني قول خداوند تشبيه
 خبري چون اميد مژده ي وصل           مژده اي چون نويد ديدن يار

 (  0ب  03) ق                                                                                  
اسخت . در  در مصرا  اول خبر يعني مشبه مظرد به اميد مژده ي وصل كه مشبه به مقيد به قيد اضافه است تشبيه شخده  

              مصرا  دو  نيز مژده مشبه  مظرد است و مشبه به آن يعني نويد ديدن يار مقيد به اضافه است .                                           
 پردازيم: همچنين تعدادي تشبيه مركب در اشعار ولي وجود دارد كه در اينجا به ذكر چند نمونه از آن مي

 تنظر از تو، به راحت رسيدن از آزار         ز دوزخ آمدن به بهشتگريختن ز تو ا
 ( 6ب  00) ق                                                                                     

 در هر مصرا  اين بيت، از يك تشبيه مركب استظاده كرده است. در مصرا  اول، گريختن از فخردي كخه در ايخن شخعر    
كند را به آمدن به بهشت تشبيه كرده است و در مصرا  دو  تنظر از او را به راحتي بعد از آزار ديخدن تشخبيه    هجو مي

 كند. مي
 آن چنان كز سواد خط، رخ يار            از سواد  بياض يابد زيب

 ( 16 ب 03) ق                                                                          
ي يار از سياهي خط بر آن است. و وجخه   كه زيبايي چهره  داند همچنان نويس خود مي زينت بياض را از سواد و پيش

 آيد. به بدست مي ي سياهي از تركيب حاصل شده در مشبه و مشبه شبه يعني زينت يافتن سظيدي به وسيله
 شهوار راست چون رشته از دُر               مسطر  زينت از سخن يابد

 ( 13ب  03) ق 
شود. كه وجه شخبه در   ي دُر حاصل مي داند همچنان كه زينت رشته به وسيله زينت خطوط كاغذ خود را از سخن مي

 شود. جا نيز از تركيب چند چيز گرفته مي اين
 
 تشبیه بلیغ اضافی و غیراضافی -4-9

رسا و عالي. با حذخ ادات تشبيه و وجخه شخبه كمخك    تشبيه بليغ يعني تشبيه »بيشتر تشبيهات ولي از نو  بليغ است. 
گونه تشخبيهات بخا    كنيم تا خواننده فراموش كند كه با تشبيه و در نتيجه با صناعت و كذب سر و كار دارد و در اين مي

تواند به صورت غيراضافي نيز به كار رود و در ايخن صخورت اغخراق بخه      تخيل فشرده سر و كار داريم. تشبيه بليغ مي
 (996:  9836)شميسا، « تر از ادعاي شبيه بودن است. رسد زيرا در كال  ادعاي همان بودن قوي مي اوج
 
 تشبیه بلیغ غیر اضافی ) اسنادی (  – 1 – 9 – 4

تعدادي از تشبيهات بليغ كه ولي در قصايدش به كاربرده نيز به صورت غيراضافي است . او بخا حخذخ ادات و وجخه    
دهد. چون به جاي اينكه چيزي را به وسيله ي ادات  به را به حد كمال نشان مي شبه و مشبهشبه ادعاي همساني بين م

تشبيه و وجه شبه به چيز ديگر تشبيه كند  مشبه به را به مشبه نسبت مي دهد و ادعاي همانندي در ايخن نخو  تشخبيه    
 بيشتر است . 

 كنيم: چند نمونه برجسته آن را در اينجا ذكر مي
 خشك خاري ز بوستان من است                   ه گلشن قدسكيستم بلبلي ك

 ( 3ب  6) ق                                                                    
ارزش نشان  خودش را به بلبلي تشبيه مي كند و گلشن قدس را در مقابل بوستان شعر خود مانند خارخشك و بي

هات را به صورت غير اضافي آورده و ادعاي همانندي بين مشبه و مشبه به زياد اسخت .  دهد. هر كدا  از اين تشبي مي
چون به جاي اينكه بگويد من مانند بلبلي هستم يا گلشن قدس مانند خار خشكي است مي گويد من بلبخل هسختم و   

 مي دهد .  گلشن قدس خار خشكي است و شباهت خود به بلبل و گلشن قدس به خار خشك را به حد كمال نشان
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 بختم كه جا، ز مرتبه بر آسمان دهد           سزد در خاكدان دهر مسيحم، كه مي
 ( 3ب  93) ق                                                                           

كند و با حذخ ادات و وجه شبه در مصرا  اول اغخراق و ادعخاي هماننخدي را     خود را به حضرت مسي  تشبيه مي
كند. و در مصرا  دو  بيان مي كند كه حان كه من مانند مسي  هستم شايسته است كه جايگاه من در آسمان  بيشتر مي
 باشد . 

 منش بخار ست خنجر تو و خون آبي          بادي ست ناوآ تو و رم  منش نسيم
 ( 90ب  06) ق                                                                         

در اين بيت نيز با حذخ ادات و وجه شبه ناوآ ممدوح را به باد ، رم  خودش را به نسيم ، خنجر ممدوح را بخه  
كند.  به نظر مي رسد وجه شبه در تشبيه ناوآ ممدوح به باد و رم  خودش به  آب و خون خود را به بخار تشبيه مي

نسيم اين باشد كه مي خواهد قدرت نيزه ي ممدوح از نيزه ي خودش بيشتر نشخان دهخد . و در مصخرا  دو  خنجخر     
 ممدوح را از نظر تيز و برنده بودن به آب و خون خود را بر روي آن به بخار آن آب تشبيه مي كند . 

 وي خاآ آستان تو، معراج اعتبار             بخش تو، مظتاح آرزو اي كلك فيض
 ( 86ب  06) ق                                                                         

ي داند و خاآ آستان او به معراج اعتبار تشبيه مي كند  و ادعاي همسان بخش ممدوح را مظتاح آرزو مي كلك فيض
 و اغراق در اين تشبيهات فراوان است.  

كلك فيض بخش ممدوح را از نظر گشاينده بودن در مشكالت و گرفتاري ها به مظتاح آرزو تشبيه مخي كنخد كخه    
 مشبه به خود يك تركيب استعاري است . آرزو استعاره از خانه اي است كه در آن را با كليد مي توان باز كرد . 

 نظر اينكه محل پند و عبرت گرفتن است به نردبان عبرت گرفتن تشبيه مي كند .خاآ آستان ممدوح را از 
 
 تشبیه بلیغ اضافی ) اضافه ی تشبیهی (   – 2 – 9 – 4

نو  ديگر تشبيه بليغ نو  اضافي آن است كه به آن اضافه ي تشبيهي هم گظته مي شود . در اين نو  تشبيه مشبه ، بخه  
 تركيب اضافي مي آيد بدون ادات و وجه شبه . مشبه به اضافه مي شود و به صورت

از ميان تشبيهات بليغ كه در قصايد ولي به كار رفته، نو  اضافي آن كاربرد بيشختري دارد. و ايخن نخو  تشخبيه بخه      
هخا بسخياري از امخور معقخول را      ي ايخن نخو  اضخافه    كند. و بخه وسخيله   انگيزي شعر او كمك فراوان مي زيبايي و خيال
ي ساخته است. و گاهي در يك بيت چند تشبيه بليغ اضافي با هنرمندي خاصي به كار مي رود كه بخه  محسوس و عين

 پردازيم: ذكر چند نمونه از آن مي
 وي درج دلت گوهر رخشان رذالت            ي امساآ اي برج كظت مطلع سياره

 ( 0ب  6) ق 
كند كه محخل طلخو  سخيارم امسخاآ اسخت.       ه ميدر اين بيت به هجو ممدوح مي پردازد . دست او را به برج تشبي

كند و رذالخت را بخه گخوهر رخشخاني تشخبيه       كند كه از برج كظش طلو  مي اي تشبيه مي بخل و امساآ او را به سياره
 اي دل او را فرا گرفته است. كند كه مانند صندوقچه مي

 ار تربيتخر  ز ابر لطف تو، گلز               اي گر  از التظات تو بازار تربيت
 ( 9ب  3) ق 

ي توجه او پخر رونخق اسخت. و در مصخرا  دو  تربيخت را گلخزاري        كند كه به وسيله تربيت را به بازاري تشبيه مي
 ي لطف او كه مانند ابري است، خر  شده است. داند كه به وسيله مي

 از شاهراه گوش برويد گياه جود               نيسان همت تو دهد گر نويد بذل
 ( 0ب  93) ق 
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كند كه با نويد بذل او  ي تشبيهي به كار رفته است. همت ممدوح را به نيسان تشبيه مي در اين بيت نيز چند اضافه
 رويد. از راه گوش كه مانند شاهراهي است در درون شنونده جود و بخشش مانند گياهي مي

 از بس كه راه بسته شد از كاروان برخ     چون اسب حرون نرود پيش، خنك فكر
 ( 0ب  81) ق 

در اين بيت نيز خيال و تصور شاعرانه خود را با تماشاي برخ فراوان، كه باعث شده فكر از حركت بازايستد، بخه  
اده كند كه مانند اسب سركش از حركت باز ايسخت  كند. فكر را به اسبي تشبيه مي ي دو تشبيه بليغ اضافي بيان مي وسيله

 ي برخ كه مانند كارواني همه جا را فراگرفته بسته  شده است. به دليل اينكه راه به وسيله
 
 تشبیه از لحاظ شکل – 4 – 4

 دو طرخ تشبيه به اعتبار چند تا بودن آن دو يا چند تا بودن يكي از آن دو به چهار قسم تقسيم مي شود : » 
تشبيه ملظوخ : اين است كه هر يك از دو طرخ تشبيه با مانند خود جمع شده باشد مانند جمع شخدن مشخبه    – 9

با مشبه و جمع شدن مشبه به با مشبه به به گونه اي كه مشبه ها با هم آورده شود به وسيله ي عطف يا غيخر عطخف     
  سپس مشبه به ها نيز به شيوه ي عطف يا غير عطف در پي هم بيايد .

 تشبيه مظروق ) جدا شده ( : گرد آوردن هر مشبه با مشبه به است .  – 0
تشبيه تسويه : اين است كه مشبه چند تا باشد و مشبه به يكي . اين تشبيه تسويه ناميده شده اسخت چخون در    – 8

 آن چند مشبه با هم برابر و مساوي مي شوند .  
 ( 01:  9830الهاشمي ، « ) و يك مشبه باشد . تشبيه جمع : آن است كه داراي چند مشبه به  – 1

جمع، مضمر و تظضيل( تشخبيه مظخروق در قصخايد ولخي      هاي مختلف تشبيه )ملظوخ، مظروق، تسويه، از ميان شكل
 كاربرد بيشتري دارد. و در ميان قصايد بررسي شده نمونه اي از تشبيه تسويه يافت نشد . 

 كنيم: جا ذكر مي اينچند نمونه ي  برجسته از هر نو   را در 
 تشبيه ملظوخ : 

 در ميان قصايد بررسي شده تنها يك نمونه از اين نو  نو  تشبيه وجود داشت . 
 جدا ز زلف و دهانت مراست چشم و دلي       چو روز عاشق تاريك و عيش مظلس تنگ  

 (  00ب  83) ق                                                                                               
در مصرا  اول چشم و دل هر دو مشبه است مشبه به هاي آنها در مصرا  دو  آمده و بين هر مشبه با مشبه به آن 

 فاصله افتاده است . 
 تشبيه مظروق : 

 بود وجود تو دُري كه دولتش كان است     بود نهيب تو نخلي كه نصرتش ثمر است
 ( 6ب  6) ق 

كند و نصرت و ياري او را بخه ثمخر    در اين بيت چهار تشبيه به كار رفته است. نهيب ممدوح را به نخلي تشبيه مي
 كند كه دولت معدن آن دُر است. آن نخل. در مصرا  دو  وجود ممدوح را به دُري تشبيه مي

 بيت من گنج شايگان من است                       معنيم دُر و لظظ كان من است
 ( 9ب  3) ق 

 داند. كند و ابياتش را مانند گنج مشهوري مي معني و مظهو  ابياتش را به دُر و الظاظ را به معدن آن دُر تشبيه مي
 ست خنجر تو و خون منش بخار آبي          ست ناوآ تو و رم  منش نسيم بادي

 ( 90ب  06) ق 
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ظ قدرت زياد نيزه ي ممدوح در مقابل نيزه ي او و خنجر ي خود را به نسيم از لحا ي ممدوح را به باد و نيزه نيزه
كند و هخر مشخبه را    ممدوح را از لحاظ تيز و برنده بودن به آب و خون خود را بر روي آن  به بخار آن آب تشبيه مي

 آورد. به خودش مي در كنار مشبه
 مرا كه هست كالمي چو لؤلؤ من ور      سوز مرا كه هست زباني چو شعله عالم

 ( 3ب  01) ق                                                                                     
 جا پراكنده است. كند و كالمش را مانند لؤلؤ كه در همه سوز معرفي مي زبانش را مانند شعله عالم

 تشبيه جمع : 
 زهي مدا  به قتلم چو غمزه تيز آهنگ             چو عشوه مايل خوني ، چو فتنه در پي جنگ 

 (  9ب  83) ق                                                                                                  
كند يعني براي يك مشبه چند مشبه به ذكر مخي  مشبه يعني ممدوح خود را به غمزه ، به عشوه و به فتنه تشبيه مي 

 كند . 
 بادا هميشه نظم ولي در ثناي تو                     چون طبع تو لطيف و چو خلق تو دلپذير  

 (  08ب  89) ق                                                                                                    
 را كه مشبه است به طبع ممدوح و به خلق او تشبيه مي كند يعني بيان دو مشبه به براي يك مشبه . نظم خود 

 ناشكري ثناي تو يارب به باغ دهر                   چون سوسن و بنظشه مرا گنگ و كر كند  
 (  93ب  96) ق                                                                                                      

 خودش را يك بار به سوسن و دوباره به بنظشه تشبيه مي كند . يعني براي يك مشبه دو مشبه به ذكر مي كند . 
 

 تشبیه مضمر   – 5 – 4
بخه   تخوان آن را  آورد كه در واقع با تشبيه مواجه نيستيم اما مخي  ولي در چند بيت نيز تشبيهاتي را به صورت مضمر مي

 صورت تشبيه برگرداند:
 مرغي كه ز دولت آشيان دارد      در عهد غالمي تو بختم كيست

 ( 06ب  99) ق 
بخت خود را به مرغي تشبيه مي كند كه در سايه ي حمايت ممدوح قرار گرفته است . دولت را به صورت پنهان 

 كند.   به آشيان بخت كه به مرغي تشبيه شده است، تشبيه مي
 ستان نديد بخش ديده بود ولي جان جان    لبت، خضر آب حيات را برد جان مي

 ( 1ب  91) ق 
كنخد كخه    كند كه زندگي بخش است اما ا هار تعجب مخي  لب ممدوح را به صورت مضمر به آب حيات تشبيه مي

 برد. بخش است، جان عاشق را مي چگونه است لبي كه مانند آب حيات زندگي
 بر سر حسان وقت از مصطظي خواهد رسيد     من افسرياش روزي كه افتد بر سر  سايه

 ( 6ب  02) ق 
كند و جايگخاه   بن ثابت تشبيه مي الرضا ) ( را به تاجي و خودش را به حسان بن موسي ي لطف حضرت علي سايه

مورد لطخف  داند كه حسان را  دهد مانند پيامبر مي ي لطف خود قرار مي اما  رضا) ( را از لحاظ اينكه او را تحت سايه
      داد. و اين تشبيهات به صورتي بيان شده است كه در  اهر بيت تشبيهي نمايان نيست و تشبيه مضمر است . قرار مي
 

 ساز در قصاید ولی عناصر تشبیه – 5
ي طرز تظكر و محتويات ذهن و ضمير  ي تشبيه و تصاوير شاعرانه در شعر شاعران نشان دهنده بررسي عناصر سازنده

 دهد. هاي آنها را نشان مي است و شخصيت و اطالعات و آگاهيآنان 



 11/      بررسی تشبیه و استعاره در قصاید محمد ولی دشت بیاضی 

تخوان بخه دنيخاي     كنخد و از آن مخي   بيني و شخصيت و محيط هنرمند را براي ما ترسيم مي جهان به، درآ دقيق مشبه»
 (62:  9839)شميسا، « دروني و روحي نويسنده و شاعر راه يافت.

دهخد كخه بيشختر عناصخر      شود نشخان مخي   ي آن ساخته مي وسيله در شعر ولي، بررسي عناصر و موادي كه تشبيه به
هاي تشبيه صورت گرفتخه، مشخخص    به ي خاص است. در اين بررسي كه بر اساس مشبه تشبيهات او در چند محدوده

 ساز در شعر او از طبيعت، عناصر سماوي و دريايي گرفته شده است. شود كه بيشتر عناصر تشبيه مي
 

 عناصر طبیعت   -1 – 5
ي انس  به آن از عناصر طبيعت گرفته شده است. و اين نشان دهنده بيشترين تعداد تشبيهات ولي آنهايي است كه مشبه
اش را بخه تماشخاي طبيعخت     دهد كخه اوقخات بسخياري  از زنخدگي     و الظت و عالقه زياد او به طبيعت است و نشان مي

 پرداخته است.
 ر ايجاد آن مؤثر بوده است : هايي از تشبيهات او كه عناصر طبيعت د نمونه

 تشبيه تظرقه به باد :
 به باد تظرقه برداد زندگي چه كند                       نداشت نحسي تو تاب كبرياي هجا  

 (  98ب  9) ق                                                                                                   
 تشبيه تمنا به باغ : 

 حرصم آن نخل كه در باغ تمناي تو كشت         گشت خاري و به چشم نمك افشان بشكست 
 (  91ب  1) ق                                                                                                     

 تشبيه نهيب ممدوح به نخل : 
 بود نهيب تو نخلي كه نصرتش ثمر است                 بود وجود تو درّي كه دولتش كان است  

 (  6ب  6) ق                                                                                                           
 تشبيه جان به چمن ، مدح ممدوح به نهال ، خودش به بلبل : 

 ولي كه در چمن جان به صد هزار زبان                نهال مدح تو را بلبل خوش الحان است  
 ( 91ب  6) ق                                                                                                          

 3( ، گلشن قدس به خار خشخك ) ق   99ب  6ق ( ، معرفت به باغ )  99ب  6تشبيه محامد سلطان به نخل ) ق 
( ، تربيخت بخه    9ب  3( ، تربيت به گلخزار ) ق   02ب  3( ، سخن به رياض ) ق  1ب  3( ، انديشه به باغ ) ق  6ب 

لخرزد   سد سكندر به بيد كه مي ( ، 06ب  1( ، تغافل به نخل ) ق  9ب  1( ، حيات به نخل ) ق  92ب  3اشجار ) ق 
( ، بدنش به شاخ صخنوبر)   18ب  91( ، ممدوح به شاخ درخت ) ق  88ب  91عتاب به نسيم ) ق  ( ، 1ب  91) ق 
 93( ، جود ممدوح بخه گيخاه )ق    93ب  96( ، دهر به باغ ) ق  0ب  96كوي ممدوح به گلشن ) ق  ( ، 18ب  91ق 
ب  06حسن بخه بخاغ ) ق    ( ، 91ب  09( ، كلك گوهربار به نخل بارور ) ق  6ب  93( ، بخشش به نخل ) ق  0ب 
(  90ب  06رم  خودش به نسخيم ) ق   ( ، 90ب  06( ، ناوآ ممدوح به باد ) ق  1ب  06( ، رخساره به گل ) ق  1

( ، مخدح   61ب  06تظكر خود به نخل ) ق   ( ، 86ب  06( ، علم ممدوح  به نخل ) ق  01ب  06، خاطر به باغ ) ق 
( ، دل بخه   81ب  03( ، كف تهي به دست چنار ) ق  02ب  03ه نخل) ق ( ، عشق ب 61ب  06ممدوح به ميوه ) ق 

 ( .  92ب  89( ، خامه به نخل ) ق  12ب  06دهر به مرغزار ) ق  ( ، 66ب  03فصل بهار ) ق 
 

 عناصر سماوی – 2 – 5
عناصخر مربخوط بخه    به تعخداد زيخادي از تشخبيهات او از     عناصر سماوي نيز كاربرد زيادي در تشبيهات ولي دارد. مشبه

 ي توجه خاصش به آسمان و خورشيد و ماه و انس و الظت او با آن بوده است. دهنده آسمان گرفته شده است و نشان
 به آن عناصر سماوي است :  از جمله تشبيهاتي كه مشبه
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 تشبيه ممدوح به خورشيد : 
 ملك هزار گواهزار بنده چو خورشيد داري و دار               به صدق دعوي خود چون 

 (  6ب  0) ق                                                                                                
 تشبيه مدد خواستن ممدوح از بخت به نور گرفتن آفتاب از ماه : 

 ضيا تو وز بخت مدد خواستن بدان ماند                    كه آفتاب كند از مه اقتباس 
 (  91ب  0) ق                                                                                                 

 تشبيه نصرت ممدوح به سحاب و همت او به باران : 
 سواد همت را بخشش تو مضمون است              سحاب نصرت را همت تو باران است  

 (  3ب  6) ق                                                                                                    
ب  6( ، كف دست به بخرج ) ق   80ب  3( ، بنان به خط استوا ) ق  80ب  3ي كاغذ به آسمان ) ق  تشبيه صظحه

( ، عخدل بخه اختخر) ق     9ب  3( ، لطف به ابر ) ق  6ب  6) ق  ( ، رزالت به باران 0ب  6( ، امساآ به سياره ) ق  0
( ،  81ب  91( ،لرزيدن صحن اغبخر بخه چخرخ فلخك ) ق     08ب  90( ، فرش بارگاه ممدوح به سپهر ) ق  02ب  90

( ، نظم خودش  68ب  06( ، فيض به ابر) ق  80ب  03( ،  افراد نااعتماد به سپهر) ق  10ب  91ممدوح به مهر) ق 
 91( ، خودش به ماه نو ) ق  96ب  82( ، كر  به سحاب ) ق  13ب  06( ، خاطر به ابر) ق  68ب  06ران ) ق به با
( ، لطخف بخه    91ب  09( ، خنجر خونبخار بخه ابخر شخنگرفي مطخار ) ق       8ب  96( ، لطف ممدوح به ابر ) ق  10ب 

 ( .  68ب  06ران ) ق ( ، نظم خودش به با 96ب  02( ، احسان به ابر ) ق  13ب  06سحاب ) ق 
 

 عناصر دریایی – 9 – 5
ي انخس  و   دهد. و اين  نشخانه  هاي تشبيهات ولي را تشكيل مي به عناصر مربوط به دريا نيز تعداد نسبتاً زيادي از مشبه

 هاي اين تشبيهات عبارتند از: ي او به درياست. از نمونه عالقه
 تشبيه محبت به كشتي و شوق به دريا :

 پيكر  كشتي محبت را                                   شوق ، درياي بيكران من است  
 ( 82ب  3) ق                                                                                            

 تشبيه فكر به بحر ، طعن به سظينه ، بز  به دريا و هجا به ناخدا : 
   هر لحظه صد سظينه ي طعن                   برد به ساحل بز  تو ناخداي هجا  ز بحر فكر

 (  8ب  9) ق                                                                                                   
 تشبيه هجر به گرداب و بال به بحر : 

 گرداب هجر و بحر بال را كران نديد               تا دل به تيغ قتل تو جان در ميان نديد
 (  9ب  91) ق                                                                                               

( ،  92ب  91( ، بخشش ممدوح به بحخر ) ق   3ب  91( ، مروّت به آب ) ق  3ب  91تشبيه ملك به جوي ) ق 
( ، ديده به صدخ  1ب  82( ، مطلع غرا به گوهر) ق  1ب  82( ، طبع به صدخ ) ق  13ب  06بحر ) ق معرفت به 

( ،  93ب  82( ، كر  بخه دريخا ) ق    91ب  82( ، اشك به موج ) ق  98ب  82( ، اشك به گوهر) ق  98ب  82) ق 
( ،  80ب  82بخه گخوهر ) ق   ( ، پيكخر عيسخي    80ب  82( ، بطن مريم به صدخ ) ق  89ب  82جود به صدخ ) ق 

 6ب  83( ، دل به درياي موج خيخز ) ق   6ب  81(  ، دامن ممدوح به بحر ) ق  03ب  82جود ممدوح به بحر ) ق 
 (  .  92ب  83( ، كف ممدوح به بحر) ق 

 
 موجودات جاندار – 4 –5

 دهد. از جمله اين تشبيهات   به آن را موجودات جاندار تشكيل مي تعدادي از تشبيهات ولي آنهايي است كه مشبه
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 عبارتند از:
 تشبيه هجا به اژدها : 

 تو خون گرفته و ترسم كه تا نگاه كنم                به كا  دركشدت ناگه اژدهاي هجا  
 (  92ب  9) ق                                                                                              

 تشبيه چرخ به عنقا : 
 چون كه هجو  آورد عدل تو شايد اگر            برتن عنقاي چرخ ، يابد شهپر شكست  

 (                                    01ب  8) ق                                                                                               
ب  99( ، اميد بخه بخاز ) ق    1ب  3( ، وحي به مرغ صظيرخوان ) ق  91ب  6الحان ) ق  تشبيه خودش به بلبل خوش

( ، سخحر   96ب  91( ، شرخ به سمند ) ق  90ب  93( ، عز  ممدوح به باز ) ق  00ب  99بخت به مرغ ) ق  ( ،  8
 06( ، ناوآ به مخرغ ) ق   3ب  09( ، فكرت به خنگ ) ق  06ب  91( ،  ظر به خنگ ) ق  91ب  91ابرش ) ق  به

( ،  99ب  81( ، فلك به خنخگ ) ق   03ب  88( ، تن خود به سمندر ) ق  93ب  89( ، معرفت به مرغ ) ق  12ب 
( ، معني به خنگ  98ب  83ه سمند ) ق ( ، گردون ب 98ب  83( ، همت به براق ) ق  90ب  83شعله به نهنگ ) ق 

 ( . 01ب  83( ، عذر به سمند ) ق  08ب  83( ، فكر به سمند ) ق  93ب  83) ق 
 
 ابزار جنگ – 5 – 6

يكي ديگر از عناصر تشبيه ساز در قصايد ولي ابزار جنگ است مانند خنجر، پيكان، نخاوآ و گخرز. كخه تعخداد نسخبتاً      
 ده از اين عناصر ساخته شده است.  كمتري از تشبيهات او با استظا

 هاي اين نو  تشبيه عبارتند از: از نمونه
 تشبيه فكر به تير : 

 همه د  بر نشان سحر آمد                               تير فكري كه در كمان من است  
 (  92ب  3) ق                                                                                             

 تشبيه زبان به خنجر : 
 حجتي كو زبان خصم ببست                                لمعه ي خنجر زبان من است  

 (  93ب  3) ق                                                                                            
( ، گخوهر   00ب  91( ، سخن به تيغ ) ق  6ب  99( ، جور به تيغ ) ق  6ب  1تشبيه غضب به گرز، جظا به تير ) ق 

( ، قهر ممدوح به تيغ  91ب  88(  ، آب به سپر ) ق  16ب  06( ،سخن به تيغ ) ق  06ب  09نظم به تيغ آبدار ) ق 
 (  1ب  8( ، قهر ممدوح به خنجر ) ق  0ب  86) ق 

 
 تعاره در قصاید ولیاس –1
استعاره در اصطالح به كاربردن لظظي است در غير آنچه براي آن وضع شده است به جهت عالقخه ي مشخابهتي كخه    » 

بين معني منقول عنه ) معناي حقيقي ( و معني مسختعمل فيخه ) معنخاي مجخازي ( وجخود دارد ، همخراه بخا قرينخه ي         
«  ) عاره نيست مگر يخك تشخبيه مختصخر ، لخيكن ابلخغ از تشخبيه اسخت .        بازدارنده از اراده ي معني اصلي آن . و است

 (  981:  9830الهاشمي ، 
زماني كه تنها لظظ مشبه به در كال  ذكر شود ، استعاره تصريحيه يا مصرحه است . و زماني كه تنهخا لظخظ مشخبه در    » 

به آن اشاره شود پس استعاره ي مكنيه يخا   كال  ذكر شود و مشبه به حذخ گردد و با ذكر كردن يكي از لواز  مشبه به
 (  910:  9830الهاشمي ، «  ) بالكنايه است . 

 
 استعاره ی مصرحه   – 1 – 1

 در قصايد ولي كاربرد استعاره ي مصرحه بسيار اندآ است . در اين جا به ذكر چند نمونه از آن مي پردازيم :
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 باز  به تازه شاهدي از جلوه گاه فكر                  در حجره ي  هور درآمد عروس وار 
 (  3ب  06) ق                                                                                                

در اين بيت شاهد استعاره از شعر است كه مانند زيبارويي از فكر كه به جلوه گاهي تشبيه شده اسخت  هخور مخي    
 كند . 

 وين قصه گر تواني از من به صد نياز                برخيز و عرضه دار به آن معدن هنر  
 (  92ب  06) ق                                                                                                 
 معدن هنر در اين بيت استعاره از ممدوح شاعر است . 

 برخواستم كه رخت سظر آور  برون                   ناگه درآمد از در  آن سرو سيمبر  
 (  90ب  06) ق                                                                                      

 در اين بيت نيز سرو سيمبر استعاره از ممدوح است . 
 باز طبعم گهري سظت كه در رشته ي نظم           زير دستش طلبد منصب بان گوهر  

 (  01ب  82) ق                                                                                             
ا  استعاره از شعر ارزشمند خود به كار برده است  كه حتي مي گويخد گخوهر حقيقخي  بايخد     در مصرا  اول گهر ر

 زيردست شعر من مقا  بان را طلب كند . 
 

                     استعاره ی مکنیه   - 2 – 1
ي او از نخو    مكينخه هخاي   در قصايد ولي كاربرد استعاره مكينه نسبت به استعاره مصرّحه بيشتر است. و بيشتر استعاره

شماري دارد و كوتاهترين شكل  هاي گوناگون و بي ي ملل، صورت ي تشخيص در ادبيات همه مسأله»تشخيص است. 
 (966:  9866  )شظيعي كدكني،«  اند. آن همان نوعي است كه به عنوان استعاره مكينه قدما از آن ياد كرده

 گويند. ز آن را تشخيص مياستعاره مكينه انوا  متعددي دارد كه نو  خاصي ا
مدارانخه اسخت.    در استعاره مكينه تخيليّه، مشبه به متروآ در اك ر موارد انسان است و به اصطالح استعاره، انسخان »

گويند كه در فارسي به تشخيص ترجمه شده اسخت. همچنخين در    مي Personificationغربيان به اين نو  استعاره 
محذوخ حيوان است و به اصطالح استعاره جانورمدارانخه اسخت. ايخن مخورد را هخم      به  استعاره نو  دو ، گاهي مشبه

 ( 961:  9836شميسا ، « ) قلمدادكرد. پرسونيظيكاسيون توان مسامحهّ جزو مي
هخاي اطخرافش را ماننخد     ي پديده به انسان است. گويي او همه در قصايد ولي نيز بيشتر مشبه  هاي مكينه، در استعاره
دانخد و رفتخار و اعمخال انسخان را بخه       بيند و آنها را صاحب فعل و عمخل مخي   روح و حيات و زندگي ميانسان داراي 

 دهد. جان پيرامونش نسبت مي هاي بي پديده
 فلك به فضل و هنر آن كرشمه در سر داشت     كه طعن و ضرب تو با جان در  و مغظر كرد

 ( 80ب  90) ق 
 داند كه كرشمه در سر دارد و مانند انسان صاحب فعل و عمل است .  فلك را مانند انسان مي

 شرر را دل و شعله را سر بلرزد                ز بس كز هوا سرد شد طبع آتش
 ( 0ب 91) ق 

داراي داند كه داراي طبع و سرشت است و شرر را ماننخد انسخان صخاحب دل و شخعله را      آتش را مانند انساني مي
 كند. سر معرفي مي

 ز تب نبض خورشيد انور بلرزد                اگر حكمتش دستگيري كند كي
 ( 06ب  91) ق 

حكمت ممدوح را مانند انساني مي داند كه مي تواند از او دستگيري كند . خورشيد را ماننخد انسخان داراي نخبض    
 لرزد. داند كه از تب مي مي
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 ز شرخ     دوش دين را طيلسان، گوش فلك را گوشواراي ردايت از كرامت وي صظايت ا
 ( 99ب  09) ق 

آيد و فلك را مانند  داند كه رداي ممدوح براي دوش او طيلسان به حساب مي دين را مانند انساني داراي اعضا مي
 اي براي گوش اوست. انساني مي داند كه صظاي ممدوح مانند گوشواره

 
 آنیمیسم )جاندار انگاری( در قصاید ولی – 6

در »رسخد.   هايي از تصاوير شاعرانه وجود دارد كه توجيه آن با استعاره مكينه دلپذير به نظر نمخي  در قصايد ولي نمونه
رفت. ايخن مخوراد بخا     آمد و مي رفت، يا خورشيد مي آمد و شب مي تظكر بشر قديم همه چيز جاندار بوده است: باد مي

شوند. حال آن كخه در برخخي از مخوارد چنخين راه      علم بيان سنتي به استعاره مكينه تخيليّه، تعبير و تظسير مي امكانات
الم ل معصو  يخا دژ آيخين باشخد.     تواند في گويد: سال  اي شب معصو ! مي رسد. وقتي فروغ مي حلي مقنع به نظر نمي

گي هستند. توضي  اين موراد به كمك اسختعاره مكينخه   در آنيميسم اشيا داراي روح و صظات و عطر و بو خالصه زند
ها بر مبناي مجاز عقلي يا اسناد مجازي يعني اسناد فعخل   تخيليّه نادلپذير و احياناً مضحك است اما توضي  و تظسير آن

 (930:  9836)شميسا، « اليه غير حقيقي اشكالي ندارد. به فاعل يا مسند
هاي طبيعت مانند فلك، آسمان، بخت، زمانه، صبا و از اين قبيل امور حخس و   دهاي از ابيات ولي نيز به پدي در پاره

دهد. اين موارد را بهتر است از استعاره مكينه )تشخيص(  حيات بخشيده است و آنها را صاحب فعل و عمل نشان مي
ناميم . همچنين مخي تخوان   آوريم يا آن را اسناد فعل به فاعل مجازي ب كنيم و جاندارانگاري )آنيميسم( به حساب  جدا 

 اسناد اين فعل ها را به اين پديده ها استعاره تبعيه به حساب آورد .  
 نمونه هايي از اين نو  را در اينجا بررسي مي كنيم :  

 زمانه حكم تو را كارساز اختر كرد  قضا شكوه تو را پيشواي گردون گظت
 ( 3ب  90) ق 

داند و اسناد فعل گظتن بخه قضخا و كارسخازكردن حكخم بخه       قضا و زمانه را در امور جهان صاحب فعل و عمل مي
 زمانه اسناد مجازي است . 

 ي سكندر كرد كه بخت روزي درباره           كند سپهر امروز به چاكران تو آن مي
 ( 09ب  90) ق 

 ها به آن اسناد مجازي است. فعل داند و اسناد اين سپهر و بخت را داراي قدرت عمل مي
 تشريف خدمت شه كشورستان دهد                 يعني به آن رسيده كه ناگاه طالعم

 ( 6ب  93) ق 
داند و اسناد ايخن فعخل    طالع، تشريف خدمت شاه را به او داده است. طالع را جاندار و داراي قدرت انجا  كار مي

 به آن اسناد مجازي است.
 گيرد صبا به وا  ز خاكستر  عبير            تو گر سوزد  فراق بر ياد خاآ كوي

 (  90ب  89) ق 
كند كه مي تواند از خاكستر او عبير به وا  گيرد و نسبت دادن فعخل وا  گخرفتن بخه صخبا      صبا را جاندار فرض مي

 مجازي است.
 

 گیری نتیجه
قصايد او مدح و ستايش پادشاهان صظوي  ميرزا محمد ولي دشت بياضي شاعر قرن دهم هجري است. موضو  بيشتر

از جمله بيشترين صنايع ادبي كه در قصايدش به كار برده، تشبيه، استعاره و تشخيص است. بر اسخاس بررسخي    است.
 آيد:  قصيده از قصايد ولي نتايج زير به دست مي 83تعداد 
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