فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال هفتم شماره ی بيست ودوم بهار ( 9314صص)935-954

نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال الهوری

دکترعبّاس

نيکبخت*

محمّد انصاری

پویا**

چکیده :
اقبال در مثنوی اسرار خودی ،از عناصر بيانی مختلفی ،بخصوص تشبيه ،برای بيان اندیشهها
و مفاهيم و معانی اندرزگونه ی خود بهره جسته است .این جستار بر آن است تا از طریق استفاده
از جامعه آماری ،ساختارهای تشبيهی موجود در اسرارخودی اقبال را مشخص و انواع تشبيهات و
عناصر تشکيل دهنده ی آن ها را باز نماید .مبنای این مقاله از جهت ساختاری بر اساس معرّفی و
تحليل انواع تشبيهات از جهت عناصر و موّاد بکار رفته ،حسی و عقلی بودن طرفين ،فشردگی و
گستردگی ساختارتشبيهات ،مفرد و مرکب بودن طرفين ،شکل و وجهشبه در اسرارخودی ،
استوارگردیده و روش کار بر پایه ی توصيف و تحليل دادهها ،از دیدگاه اسلوبهای بالغت است.
ضمن اینکه در پایان ،بر اساس جداول آماری ،جایگاه انواع تشبيه در اسرارخودی اقبال نشان داده
شده است .با انجام این پژوهش در مییابيم که تشبيه در اسرار خودی از عناصربيانی مهم برای بيان
اندیشههای اقبال بوده و در اشکال مختلفی به کار رفته است.

واژگان کلیدی :اقبال الهوری ،اسرارخودی ،تشبيه ،ساختار.
استادیار ِزبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

* Email: Nikbakht_a@lihu.usb.ac.ir

دانشجویِ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ** Email: ma347604@gmail.com

تاریخ دریافت33/3/3 :

تاریخ پذیرش34/2/51:

فصلنامه مطالعات شبه قاره -بهار9314

931

مقدمه

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

تابستان 9333

عالمه محمد اقبال الهوری( )9133-9383شاعر بيداردل و اندیشمندآگاه و توانای
جامعه بشری درجهان معاصر میباشد .مثنوی اسرار خودی یکی از چهارده دفتر از کليات
7
اشعار وی و بيانگر بخشی از نگاه عارفانه او به انسان وجهان است« .اسرارخودی مهمترین
مثنوی فکری و فلسفی اقبال است که درآن به طرح دستگاه فکری خود در باب انسان،
جامعه و جهان پرداخته است .تمام اندیشه خودی اقبال دراین کتاب جلوه گراست
(محبتی )93919381،در این کتاب در کنار افکار واندیشههای بيدارگر ،نگاه نوجوی وی با
تکيه ب ر ابزارتخيل ،موفق به کشف روابط و شباهت هایی ميان عناصرو اشياء و حتی مفاهيم
ذهنی شده است که این روابط و شباهت ها در عالم واقع وجود ندارد و چشم دیگران از
دیدن این روابط عاجز است« .سقراط و افالطون وبه تبع ایشان ارسطو،ماده شعر و کل هنر
را محاکات (شبيه سازی،مانندسازی)می دانستند (شميسا.)4519338،
9ـ بیان مسئله و سواالت تحقیق
تشبيه به عنوان یکی از فنون و ابزارهای بيانی ،پایه ی شکل گيری بسياری ازاشعار
است .از ميان مباحث علم بيان ،تشبيه ،برجستگی ویژهای دارد؛ زیرا اساس شکل گيری
استعاره نيزتشبيه است .شاعر از طریق این فن با طبيعت و ماورای آن ارتباط برقرار میکند و
از طریق محاکات آنها را به خدمت میگيرد و ساختار ذهنی خود را با آنها شکل می دهد.
تحقيق حاضر در راستای بحث پيرامون این عنصر بالغی و شاعرانه در اسرار خودی اقبال
الهوری صورت میگيرد .این تحقيق که به شيوه توصيفی _تحليلی انجام میگيرد ،بر آن
است تا از طریق استفاده از جامعه آماری ،ساختارهای تشبيهی موجود در اسرارخودی اقبال
را مشخص و انواع تشبيهات و عناصر تشکيل دهنده ی آنها را باز نماید .سواالتی که در این
تحقيق مطرح است ،به این قرار است1
 )9انواع عناصر و موّاد تشبيه در اسرارخودی اقبال الهوری کداماند؟
 )2ساختار و بسامد تشبيه در اسرارخودی اقبال الهوری چگونه است؟
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 )3آیا در تشبيهات اقبال باتوجه به اهداف روشنگرانه ی او ابداع و ابتکار مشاهده می-
شود؟
2ـ اهداف تحقیق
ـ انواع عناصر و موّاد تشبيه در اسرارخودی اقبال الهوری تعيين میشوند.
ـ انواع و اشکال تشبيه نشان داده میشود.
ـ تازگی و ابداع در تشبيه بامعرفی تشبيهات نو نشان داده میشود.
3ـ روش تحقیق
در این پژوهش که به شيوه توصيفی و تحليلی انجام میگيرد ،ابتدا تشبيهات اسرار
خودی اقبال الهوری مشخص شده ،سپس این تشبيهات از لحاظ عناصر و موّاد ،انواع،
اشکال ،تازگی ،و وجه شبه و ساختمان طرفين بررسی میشود و در پایان با مشخص نمودن
بسامد آماری نتيجه موردنظر ارائه خواهد شد.
4ـ پیشینه ی تحقیق
ادیبی ( ، )9385در پایان نامه خود با عنوان بيدادگری در شعر اقبال الهوری" ثابت کرده
است که اقبال در حيطه شعر فارسی وهنر ادبی محض نيست بلکه اقبال شعر را در راستای
اهداف اصالح طلبانه وبيدارگری خود قرار داده و نگاه او به شعر سطحی نگرانه نبود ،بلکه
کامال آگاه واز روی معرفت بوده است .رادفر( ،)9331در مقاله خود با عنوان جایگاه اقبال
الهوری در حوزه ادبيات تطبيقی و تاثر او از شاعران فارسیزبان تا عصر حاضرنشان میدهد
که اقبال با بهره گيری از تعاليم اسالمی و مضامين عرفانی ،فلسفی و اخالقی شرق به ویژه
ایرانزمين مضمونهای تازه وافکار بدیعی را در آثار خود بيان کرده است و نشان میدهد که
شعر اقبال بازتاب اندیشه این شاعران و متفکران است .لذا باتوجه به این که در زمينهی
تشبيه در اسرارخودی ،تاکنون تحقيق مستقلی انجام نشده و اقبال الهوری در تصویرگریها
و بيان افکار و اندیشه های خود از تشبيه بهره ی فراوانی برده است ،انجام این پژوهش
ضرورت دارد.
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5ـ تشبیه

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

تابستان 9333

تشبيه یکی از مقولههای مهم ِعلم بيان و از عناصر اصلی تصویرگری و «مشارکت د و
چيز در وصفی از اوصاف توسط الفاظ مخصوص است (رجایی .)244 19382،مانندگی یا
7
تشبيه ،مانندکردن چيزی است یا کسی به چيزی یا کسی دیگر ،بر بنياد پيوندی که به پندار
ِشاعرانه ،در ميان آن دو میتوان یافت (کزازی .)49 19385،نيز ،ر.ک ترجمان البالغه
(رادویانی ،)93:2141،معيارجمالی و مفتاح ابواسحاقی (فخری اصفهانی،)281 19331،آیين
ِسخن (صفا ،)41 193:3،فنون ِبالغت وصناعات ادبی (همایی )959 19331،همچنين ،رشيد
وطواط درکتاب "حدائق السحر فی دقائق الشعر" ،تشبيه را چنين تعریف میکند« 1این
صفت چنان بود که دبير یا شاعر چيزی را به چيزی مانندکند در صفتی از صفات»
(وطواط )42 193:2،درحقيقت ،تشبيه است که با آن پنهانترین وپيچيدهترین کالم به
واضحترین بيان تبدیل و نزدیک میشود .درکتاب المثل السائر آمده است که 1تشبيه سه
ویژگی مبالغه ،تبيين و روشنگری و ایجاز را در یکجا جمع میکند (فاضلی941 1938:،؛
ابن اثير91:2،م )923-21تالش اندیشمندان اسالمی در فهم ِجنبههای اعجاز قرآن مجيد،
موجب اهميت پيداکردن علوم بالغی ،بهویژه عناصربيانی همچون تشبيه گردید .جاحظ (ف
.255هـ) در تعریف تشبيه می گوید« 1هو الدّالله علی مشارکه االمر ألمر آخر فی معنی»
(زکی صبّاغ )248 19113،تعریفی که در دورههای بعد بسياری از علمای بالغت،از جمله1
قدامه ابن جعفر(ف.388هـ) در "نقد الشّعر" (قدامه ابن جعفر ،بی ،)924 1ابو هالل عسکری
(ف.315هـ) در "الصّناعتين" (عسکری ،)9: 19382،قيروانی (ف.4:3هـ) در "العمده"
(قيروانی،9125،ج ،)9141 9تفتازانی (ف.821هـ) در "شرح المختصر" (تفتازانی،)3 1935:،
ودیگران ،یا همان راتکرار کرده و یا بر آن تاکيد ورزیدهاند .عبدالقاهرجرجانی (ف.484هـ)
در اهميت تشبيه و دیگر صور خيال میگوید که « 1نخستين و شایستهترین چيزی که باید در
آن به طور کامل اندیشيده و دقت شود ،بررسی درباره ی تشبيه و استعاره است
(جرجانی.)9: 193:9،
1ـ عناصر و موّاد تشبیه در اسرارخودی اقبال الهوری :بررسی تشبيه در اسرارخودی
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اقبال بيانگر آن است که تشبيهات شعر او از نظر موضوع ،بسيار گسترده و متنوعند .وی از
عناصر مختلفی برای خلق تصاویر شاعرانه بهره برده که برخی از آنها عبارتند از 1انسان،
طبيعت ،جانداران ،اشياء ،عناصر دینی و مذهبی که در ذیل به طبقه بندی و بررسی جداگانه
ی هریک پرداختهایم .آنچه مسلّم است بررسی این عناصر در شعر هر شاعر ،ما را به درک
بهتر جهانبينی و شخصيت وی ،نائل میسازد.
1ـ  .9انسان و متعلقات وی :نگاه خاص به انسان و جایگاه ویژه ی او در جهانبينی
اقبال ،یکی از مسائل مهم دراسرارخودی است که در شيوه بيان حقایق انسانی مؤثر بوده
است و در بسياری از ابيات به خوبی خود را نشان می دهد1
انسان (مخاطب) به طایر /مشبه
پَر زن و از جذبِ خاک آزاد باش

همچو طایر ایمن از افتاد باش (اقبال):2 19311،

مشبهٌبه /تشبیه حکمت به ساقی
مدّتی مينایِ او در خون نشست

ساقیِ حکمت به جامش می ،نبست (همان):3 1

1ـ  .2عناصرانتزاعی :عنصرانتزاعی به مفهومی ذهنی اطالق می شود .یعنی آنچه که به
ذهن مرتبط است و از جهان ملموس و مادی به دور .شاعران در ادوار مختلف ادب فارسی،
به کاربرد مفاهيم انتزاعی در شعر خود روی آوردند تا بر دایره ی مضامين شعر خود
بيفزایند .در ساختار شعر اقبال ،بسياری از عناصر انتزاعی در هيأت تشبيه نقشآفرینند .علت
توجه زیاد اقبال به عناصر انتزاعی در رکن مشبّه ،آنست که وی در این اثر ،در پی تبيين
بسياری از آموزههای شرعی و اعتقادی و عرفانی ـ تعليمی ،است؛ از این جهت نياز است
که امور معقول را که مربوط به عالم غيب و مجرّدات هستند ،از راه مانند کردن به امری
محسوس که از جهاتی مشابه آن امر معقول است ،به ذهن شنونده و فهم و ادراک او
نزدیکتر کند.

فصلنامه مطالعات شبه قاره -بهار9314

941

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

مشبه/تشبیه طلب به بيابان

تابستان 9333

هرچه باشد خوب و زیبا و جميل
7

در بيابانِ طلب مـا را دليل (همان)35 1

مشبهٌبه /تشبیه مشبه مضمر«خودی و شخصيت» به جان عالم
جانِ ما باشی و از ما میرمی؟(همان)89 1

ای چو جان اندر وجودِ عالمی

مخاطبِ نمونه فوق«خودی» و شخصيت است که به انسان زندگی و ابرو و عظمت
میبخشد و با تعبيرِ اقبال الهوری ،خودی یعنی 1وجود ،و وجود یعنی 1عالمِ بود و نمود.
1ـ  .3عناصرطبیعی :براساس جدول شماره ی ( ،)9عناصر و موّاد طبيعت در
اسرارخودی اقبال ،بيشرین بسامد کاربرد را در رکن مشبهٌبه دارند1
مشبه /تشبیه آتش به الله ـ شعله به ژاله
شعـلهای دارد مثـال ژالـه ،سـرد (همان):3 1

آتشـی دارد مثـال اللـه ،ســرد
مشبهٌبه /تشبیه غمها به قُلزُم(دریا)

گفت با خود ،عقده ی ما مشکل است

قُلزُمِ غمهای ما بیساحل است(همان)411

1ـ  .4اشیاء :در اسرارخودی اقبال ،اشياء مختلفی موّاد و عناصر تشبيه را تشکيل می
دهند که بيشتر در رکن مشبهٌبه حضور دارند .در این ساختار ،معموالً یک طرف تشبيه را
عناصر طبيعی ،عناصر انتزاعی و اوصاف انسانی و طرف دیگر را اشياء تشکيل می دهند1
مشبه /تشبیه شمع به اشک
خودگدازی پيشه کرد ازخود رميد
مشبهٌبه /تشبیه آرزو به کمند

همچو اشک آخر زِ چشم ِخود چکيد(همان)421

نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال الهوری

آرزو ،صيـدِ مقـاصـد را ،کمنــد

949

دفـتــرِ افـعـال را شيــرازه بـنـد (همان)31 1

1ـ  .5حیوانات و پرندگان :یکی دیگر از عناصر و موّاد تشبيهات اقبال در
اسرارخودی ،حيوانات میباشن د ،که نقطه آغازین آن با الهام از آیه قرآن کریم است که مردم
را به تأمل و درنگ در آیات الهی فرا میخواند«افالینظرون الیاالبل کيف خلقت»(سوره
غاشيه ،آیه)98 1
مشبه /تشبیه شتر به زورق ( کشتی)
خدمت و محنت شعار اُشتر است

صـبـر و استـقـالل کـار ِ اُشـتـر اسـت

گــام او در راه کـم غـوغــاستی

کاروان را زورق صحراستی( همان)54 1

مشبهٌبه /تشبیه انسان(مخاطب) به بلبل
مثلِ بلبل ،ذوق و شيون تا کجا؟

در چمنزاران ،نشيمن تا کجا؟(همان)54 1

1ـ  .1عناصردینی :کثرت شگفتی برانگيز مفاهيم دینی و قرآنی در مثنوی اسرار خودی
عالمه اقبال الهوری ،حکایت از احاطه و اشراف کم نظير اقبال بر دین ،قرآن و مضامين آن
دارد .اسرارخودی گذشته از آنکه فضای فکریش ،قرآنی است و تمرکز در بيداری مسلمانان
همراه با تعليم بسياری از آموزه های دینی و اسالمی دارد ،در جزئيات خود نيز کمتر از
مفاهيم و اندیشه های قرآنی و دینی فاصله میگيرد .این مفاهيم و معانی چنان در جای جای
اسرارخودی اقبال موج می زنند که کمتر صفحه ای از آن را میتوان یافت که خالی از
اندیشههای قرآنی باشد1
مشبه /تشبیه الاله (الاله اهلل) به صدف ـ نماز به گوهر ـ نماز به حج اکبر
ال اله باشد صدف گوهر ،نماز

قلب مسلم را حـج اکبر ،نماز(همان)55 1

مشبهٌبه /تشبیه ادراک به حضرت موسی(ع)
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طاقت پروازبخشـد خـاک را

تابستان 9333

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

خضر بـاشـد موسیِ ادراک را(همان)911

1ـ  .1عناصرگفتار و نوشتار :مشبه /تشبیه سخن به جنس(کاال)
7

قيمت ِ جنس ِ سخن باال کنم

آب چشم ِ خویش در کاال کنم( همان)31 1

مشبهٌبه /تشبیه افعال به دفتر
آرزو ،صيدِ مقاصـد را ،کمنـد

دفـتـرِ افـعـال را شيـرازه بند(همان)43 1

 .1تقسیم تشبیه بر اساس حسی یا عقلی بودن طرفین
1ـ  .9مشبه عقلی و مشبهٌبه حسی :در این نوع که مشبه ،معقول و مشبه به ،محسوس
است .غالباً اقبال کوشيده است که امری معقول اعم از حاالت عاطفی ،خوی و خصلتهای
اخالقی ،مفهومی معقول یا امور مربوط به عالم غيب و مجرّدات را از راه مانند کردن آن به
امر محسوس که از جهت یا جهاتی مشابه آن امر معقول است ،به ذهن شنونده و فهم و
درک او نزدیک نماید ،در حقيقت این جنبه از تشبيه یکی از جنبههای هنری و زیبایی تشبيه
است و «تصویر ،آنگاه جنبه هنری پيدا میکند که امر معقولی را به محسوسی پيوند دهند
(کروچه )81 19344،شواهدی ازاین نوع تصاویر1
مُرد چون شمع خودی انـدر وجـود

از خيـالِ آسمـان پيمـا چـه ســود؟
(اقبال)581 9311 ،

1ـ  .2مشبه و مشبهٌبه هردو حسی
من کـه این شب را چـو مـه آراستم

گَـــرد پــای مـلـت بيضـاستـــم
(همان):3 1
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1ـ  .3مشبه عقلی و مشبهٌبه عقلی
هرکه حق باشد چو جان اندر تنش

خَـم نگـردد پيش بـاطـل گـردنش
(همان):31

1ـ  .4مشبه حسی و مشبهٌبه عقلی
نایب حق همچو جان عالم است

هـستـی او ظـل اسـم اعـظم است
(همان)81 1

 1ـ تقسیم تشبیه بر حسب فشردگی یا گستردگی ساختار آن :به طور کلی«تشبيه را
از نظر صورت بيانی میتوان در دو صورت گسترده و فشرده خالصه کرد .منظور از
تشبيهات فشرده ،تشبيهاتی است که با افزودن دو طرف تشبيه(مشبه و مشبهٌبه) به صورت
یک ترکيب اضافی در میآید .تشبيه گسترده تشبيه ی است که به صورت ترکيب اضافی
بيان نشده باشد و ممکن است که هر چهار رکن تشبيه یعنی ،مشبه و مشبهٌبه ،وجهشبه و
ادات تشبيه ذکرشده باشند و یا ممکن است که وجهشبه و یا ادات تشبيه و یا هردوحذف
شده باشند (پورنامداریان )294 19339،به هرحال تشبيه فشرده به جهت کوتاهی و فشردگی
ساختار و حذف وجه شبه و ادات تشبيه در آن از بالغت و تأثير بيشتری نسبت به تشبيه
گسترده برخوردار است ،از این رو به این ساختار ،تشبيه بليغ گفته میشود
(ميرصادقی)33-:1 19383،
خيز و در جامم شراب ناب ریز
ایـن امـانـت باز گير از سينهام

بر شبِ اندیشهام ،مهتاب ریز (اقبال)3119311،
خـارِ جـوهـر بر کــش ازآئيــنهام (همان)811

فصلنامه مطالعات شبه قاره -بهار9314

944
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 1ـ  .2تشبیه گسترده :دراین نوع تشبيه ،عالوه بر مشبه و مشبهٌبه ،ارکانِ دیگر ،یعنی

تابستان 9333

وجهشبه و ادات و یا هر دو با هم بکار میروند ،که از این جهت به دستههای ذیل تقسيم
میشوند1
7

1ـ 2ـ  .9تشبیه مفصل :دراین نوع تشبيه هر چهار رکن تشبيه حضور دارند و جایگاه
چندانی برای مخاطب و مشارکت وی در شعر باقی نمیماند و این همان ساختاری است
که"بارت" آن را"خواندنی" تعبير میکند« 1این متن در جریانی خواندنی ،خواننده را به
سوی معنا رهنمون میسازد" .خواندنی" ناميده شدن چنين متنی به معنی برجسته ساختن
شيوهای است که خوانندهاش از آن طریق در موضع یک دریافت کننده نسبتاً منفعل است»
(گراهام)994 19331،
قلزمِ یاران چـو شبنم ،بیخروش

شبنم من مثل یم طوفان به دوش
(اقبال)421 9311 ،

نکتهای میگویمت روشن ،چو دُر

تـاشنــاسی قيمت عبد و حُـر
(هـمـان):11

1ـ 2ـ  .2تشبیه مجمل :دراصطالح علم بيان ،تشبيهی که وجهشبه نداشته باشد ،تشبيه
مجمل ناميده می شود1
مسـت چشـم سـاقـی بـطـحاستيـم

در جـهـان مثـل مـی و میناستیم
(همان)241

هرکه حق باشد چو جان اندر تنش

خــم نگيـرد پيش باطـل گـردنـش
(همان)431
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 1ـ 2ـ  .3تشبیه مؤکد :به تشبيهی که ادات تشبيه در آن ذکر نشده باشد1
بسکه عودِ فطرتم نادر نواست

هم نشين از نغمهام نا آشناست (همان )491

 1ـ انواع تشبیه به اعتبارمفرد ،مقید یا مرکب بودن طرفین تشبیه :طرفين تشبيه
برحسب افراد و ترکيب ممکن است فرق داشته باشند و از این نظر هر تشبيه به اقسام
مختلفی چون مفرد ،مقيد و مرکب ،تقسيم می شود «درتشبيه مفرد ،تصور و تصویر یک
هيأت یا یک چيزاست مثل1گل ،جام ،دزد .در تشبيه مقيد ،تصویر و تصوّر مفردی است که
مقيد به قيدی باشد ،مثل 1جام بلورین ،کشتی سرنگون ،که مقيد به قيدصفتند .در تشبيه
مرکب ،مقصود از مرکب لزوماً یک جمله یا عبارت یا مجموعة چندواژه نيست ،بلکه مرکّب
از یک هيأت انضمامی است و به قول قدما ،مرکب 1هيأت منتزع از چندواژه است».
(شميسا )89 19383،در تشبيهات اقبال ،پرکاربردترین نوع تشبيه ،مفردبه مفرداست ،یعنی
تشبيهی که مشبه و مشبهٌبه ،هر دو از نوع مفردند و بالعکس ،تشبيهات مرکّب دراسرارخودی
اقبال الهوری بسامدکمتری دارند1
1ـ  .9تشبیه مفرد به مفرد
ای کـه مثل گـل ز گل باليدهای

تـو هــم از بطن خــودی زائيدهای
(اقبال):21 9311،

1ـ  .2تشبیه مفرد به مقید
صورت برقی که برکهسارریخت

شيخ ،سیلِ آتـش از گفتـارریخـت
(همان)411

1ـ  .3تشبیه مقید به مفرد
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مـیرود مـثـل صنوبـرســربـلنـد

زیـرگردون آن جـوان ارجمند

تابستان 9333

(همان)581
7

1ـ  .4تشبیه مقید به مقید
هـستـی او ظـل اسم اعظم اسـت

نایبِ حق همچو جانِ عالم اسـت

(همان):41
1ـ  .5تشبیه مرکّب به مرکّب
چـون درخش برق پيش ازتندر است

فکر روشنبين عمل را رهبر است

(همـان)411
 .91انواع تشبیه به لحاظ شکل
91ـ  ،9تشبیه تسویه :تشبيه تسویه« 1که آنرا تشبيه مزدوج نيز گویند ،و آن اینست که
مشبه متعدد و مشبهٌبه یکی باشد ،یعنی چند چيز را به یک چيز مانند کنند( ».همایی19383،
)955
جلوههـا خيزد از هـر پهلوی تـو

مـثل انجم ،روی تو هم خوی تو

(اقبال)55 19311،
91ـ  ،2تشبیه جمع :تشبيه جمع «عکس تشبيه تسویه است؛ یعنی یک چيز را به چند
چيزمانند کرده باشند» (همایی)95: 193831
مقصدی مثل سحر ،تابندهای

مـاسـوی را آتـش سوزنـدهای
(اقبال)49 19311،
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91ـ  ،3تشبیه مفروق :تشبيه مفروق «آنستکه طرفين تشبيه ،متعدد باشد امّا هر مشبهی
را پهلوی مشبهٌبه خودش بياورند» (همایی)955 193831
زندگی ،کشت است و حاصل ،قوّت است

شرح رمز حق و باطل ،قوّت است
(اقبال)51 19311،

91ـ  ،4تشبیه مضمر :تشبيه مضمر« 1به معنی تشبيه پنهان است .در این نوع تشبيه
ظاهراً با ساختار تشبيهی مواجه نيستيم ولی مقصود گوینده تشبيه است( ».شميسا)41 19339،
نغمهی من از جهان دیگر اسـت

این جَـرس راکـاروان دیـگراست
(اقبال):1 19311،

91ـ  ،5تشبیه تفضیل :تشبيه تفضيل« ،آن است که شاعر بعد از تشبيه چيزی به چيزی،
وجه تفضيل و برتری و ترجيح مشبه را بر مشبهبه پيداکند»( .تاج الحالوی)31 19333،
خاک من روشن ترازجام جم است

مـحـرم ازنـازادهـای عالـم اســت
(اقبال):1 19311،

 .99تشبیهات نو و ابتکاری در اسرارخودی اقبال الهوری  :در اسرارخودی موالنا
اقبال الهوری تشبيهات تازه و نو مشاهده میشود که جنبه ابتکار و نوآوری دارند .از
مجموع  252مورد از تشبيهات اسرارخودی ،در  29مورد از تشبيهات تازگی و ابتکار
مشاهده میشود که  3/33درصد از مجموع تشبيهات را شامل میشود .چنين تشبيهاتی،
مؤید نوآوری و ابتکار اقبال در تشبيه سازی است .به چند مورد ازاین تشبيهات اشاره می-
شود 1تشبيه هوس به الت و عزّای
محکم از حق شو سوی خود گام زن

الت وعزّای ِهوس را سرشکن(همان)4:1
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تشبيه بتها به خاشاک

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

تابستان 9333

آنکـه خـاشاکِ بـتـان از کعبه رُفـت
7

مردِ کاسب را حبيباهلل گفت(همان)4:1

تشبيه لطفِ غیر به برق
خویش را از برقِ لطف ِغير سوخت

با پشيزی مایه ی غيرت فروخت(همان)481

تشبيه انکسار به رِدا
گــاه او را رحـم و نرمی پـرده دار

گـاه مـیپـوشـد ردای انکسار(همان)511

 .92وجه شبه دراسرارخودی اقبال الهوری :وجه شبه «مبيّن سرشاری ازمحيط و
وسعت تخيّل» است (پورنامداریان )42 19338،در واقع ،وجهشبه در تشبيه ،ارتباط بين مشبه
و مشبهٌبه است که شاعر با روح کنجکاو و نکتهیاب خود به تشبيهاتش میبخشد .جذّابيت
تشبيه از ط ریق یافتن شباهتهایی است که شاعر در تقابل عناصرطبيعی ،جانداران ،اشياء و
عناصرانتزاعی و ...کشف میکند .با تحليل و واکاوی تشبيهات اقبال در مثنوی اسرار خودی
و نيز آمارهایی که از این طریق بدست میآید،در مییابيم که از مجموع 252ترکيب تشبيهی،
در  985مورد از تشبيهات ،رکن وجهشبه حضوردارد فقط در 88مورد از تشبيهاتش وجه
شبه مشاهده نمیشود .یکی از دالیل ذکر وجه شبه ،تازگی و نویی تشبيه است و شاعر به
دليل نو بودن مشبّهٌبه و دوری آن از مشبّه ،مجبور به آوردن وجه شبه میشود .اقبال نيز با
توجّه به اینکه معانی و مضامي ن بدیع و نو را در تشبيهات خود آورده ،مجبور شده است
برای اینکه یافتنِ وجه شبه برای خواننده دشوار به نظر نرسد ،وجه شبه را ذکر کند .بدین
دليل دراسرارخودی درصد تشبيهاتی که در آن وجه شبه ذکر شده ،زیاد است« .ازآنجاکه
تشبيهات نو است ،معموالً مفصّل است ،یعنی شاعر یا نویسنده وجه شبه را ـ که غالباً
تخييلی است ـ ذکر می کند تا نگرش او ـ که دو امر تازه را به هم مربوط ساخته است ـ
فهميده شود» (شميسا )938 1933: ،نکتة دیگر در بيان علّت اینکه اقبال تشبيهات زیادی را
با وجه شبه بيان کرده است ،امکان دارد چنين باشد که ،معموالً مشبّهٌبهْ صفات و
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خصوصيّاتی دارد که همه به یک ميزان مشهور نيستند .وقتی نظر شاعر به خصوصيّت
مشهور وجه شبه باشد ،دیگر لزومی به آوردن آن نيست ،ولی اگر مراد شاعر یکی از
خصوصيّات دیگر باشد که چندان مشهور نيست و یا خصوصيّتی است که ذهن شاعر پيدا
کرده ،در این صورت ناچار است وجه شبه را ذکر کند.
جداول ونمودارهای بسامدی انواع تشبيه دراسرارخودی اقبال
جدول شماره  -9تقسيم تشبيه برحسب موّادوعناصربکاررفته1
موضوع

مشبهٌبه

مشبه
بسامد

درصد

بسامد

درصد

انسان ومتعلقات وی

55

29.32

29

3.33

عناصرانتزاعی

918

42.4:

93

5.95

عناصرطبیعی

4

9.53

923

43.31

اشیاء

25

1.12

43

98.1:

حیوانات وجانوران

29

3.33

2:

91.39

عناصر دینی

25

1.12

24

1.52

عناصرگفتارونوشتار

22

3.83

2

1.81

مجموع

252

911

252

911

جدول شماره  ،2تقسيم تشبيه بر اساس حسی یا عقلی بودن طرفين1
نوع تشبیه

عقلی

حسی
بسامد

درصد

بسامد

درصد

حسی

993

44.3

1

3.58

عقلی

998

4:.4

92

5.95

مجموع

252
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تابستان 9333

جدول شماره  ،3بسامد انواع تشبيه از لحاظ فشردگی و گستردگی ساختار1

نوع تشبیه

تشبیه گسترده
تشبیه

7

تشبیه فشرده

تشبیه

مفصل

تشبیه مؤکد

مجمل

بسامد

51

9:

33

14

درصد

23.49

:.34

32.13

38.31

252

مجموع

جدول شماره  ،4بسامد انواع تشبیه از لحاظ مفرد ،مقید و مرکّب:
جدول شماره  ،5انواع تشبیه بر اساس شکل:
مفرد

نوع تشبیه

مقید

بسا
مد

در

بسامد

صد

مفرد

9:5

مقید

2:

مرکب

1

مرکب
در
صد

38

:5.
48

د

94

1

1

:3.

91.

5.

93

39

1

1

95
1

1

1

1

3.58

252

مجموع

نوع

بسام

درصد

جمع

تسویه

مفروق

تشبیه

مض

تفضیل

مر

بسامد

92

4

94

3

91

درصد

4.4:

9.53

5.55

3.9

3.1:

8
مجموع

43
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نتیجه
نتایج حاصل از این جستار را میتوان چنين برشمرد9 1ـ از نظر موّاد و عناصر بکار
رفته ،عناصرطبيعی با  43.31درصد ،در رکن مشبهٌبه ،و معنویات و مفاهيم مجرد ،انتزاعی و
ذهنی با  44.48درصد ،در رکن مشبه ،از بيشترین بسامد آماری برخوردارند .بر این اساس،
تجزیه و تحليل ِعناصر و موّاد بکار رفته در تشبيهات اسرارخودی اقبال ،معرّف ویژگی های
خاص زبان و سبک تعليمی وی در این اثر است2.ـ از جهت انواع تشبيه به اعتبار حسی یا
عقلی بودن طرفين تشبيه ،چهار نوع قابل تشخيص است که برحسب بسامدکاربرد عبارتنداز1
معقول به محسوس ،محسوس به محسوس ،معقول به معقول ،محسوس به معقول .از آنجا
که قصد اقبال ،تفهيم مفاهيم متعالی و انسانساز ،به طيف عظيمی از مخاطبان بوده ،لذا
بيشترین توجه او به کاربرد تشبيه معقول به محسوس است 3.ـ از جهت فشرده یا گسترده
بودن ساختار تشبيه ،اضافه ی تشبيه ی تشبيه فشرده و هر تشبيه ی غير از این ساختار،
تشبيه گسترده نام گرفت .در این دسته از تشبيهات اقبال ،هميشه ادات محذوف است و به
جهت حذف وجه شبه و ادات تشبيه از تشبيه گسترده ،بليغتر و جنبهی تأکيد در آن افزونتر
است .وجه شبه در تشبيهات اسرار خودی اقبال ،قاعده ی ثابتی ندارد و گاه در تشبيهات
فشرده هم وجهشبه ذکر میگردد .تشبيه گسترده ،همان گونه که درجدول شماره ی( )3نشان
داده شده است به سه گروه مرسل مفصل ،مجمل و مؤکدتقسيم شده است -4.از جهت افراد
و ترکيب طرفين تشبيه ،همانگونه که در جدول شماره ی ()4نشان داده شده است،
پرکاربردترین نوع تشبيه ،تشبيه مفرد به مفرداست که :5.48درصد از تشبيهات را شامل شده
است و میتوان گفت که تشبيهات مرکب از کمترین بسامدکاربرد برخوردارند-5 .در مورد
شکل باید اذعان داشت ،علیرغم اینکه نمونههایی ازتشبيهات تسویه ،جمع ،مفروق ،مضمر
و تفضيل در اسرارخودی اقبال دیده می شود؛ امّا اینگونه تشبيهات بسامدچندانی ندارند و
اقبال کمتر به استفاده از چنين ساختارهایی توجه داشته است-: .ازجهت وجهشبه نيز ،از
مجموع 252ترکيبِ تشبيهی ،در 985مورد از تشبيهات ،رکن وجهشبه حضور دارد فقط
در 88مورد از تشبيهاتش وجه شبه مشاهده نمیشود.
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