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چکیده
تشبیه در شعر فارسی ،در زمره برجستهترین نوع صور خیال محسوب میشود؛ و در شعر اکثر شاعران جایگاهی ویژه دارد .بنابر
این شاااعران با اسااتداده از پدیدههای طبیعی اطراف خود ،دایره تشاابیتا خویش را گسااتردهتر ساااختهاند .یکی از این پدیدهها،
مشبهٌبه قرار دادن حروف الدبا ست که درشعر فارسی و به ویژه در اشعار سبک عراقی و پس از آن ،نقش ویژهای دارد .در این جستار
با تمتید مقدمهای در باب ت شبیه و حروف الدبا ،و مراجعه به بع ضی دیوانهای معروف ،نمونههایی در این باب به عنوان شاهد مثال،
به ویژه از دیوان خاقانی ارایه می شود .ت شبیه در دیوان خاقانی بعد از ا ستعاره ،بیش از سایر عنا صر خیال به کار گرفته شده ا ست.
همچنین وی بیش از سایر شاعران به تشبیه حروفی نظر داشته است.
واژههاي كلیدي
شعر فارسی ،شاعران تشبیه ،حروف ،خاقانی ،دیوان

مقدمه
تشبیه یکی از ترفندهای زیباییآفرینی در شعر و نثر است .مقولة تشبیه در ادبیات شناسی سنتی ضمن علم بیان قرار میگیرد و
آن را همراه با استعاره ،مهمترین عناصر شعر دانستهاند (رک :شفیعی کدکنی .)1366 ،با این حال به نظر میرسد اهمیت تشبیه ،در
هر اثر ادبی متفاوت باشد و به نوآوری در کاربرد آن بستگی دارد.
جاللالدین همایی معتقد است تشبیه آن است که چیزی را به چیزی در صفتی مانند کنند.
ن صراهلل تقوی مینوی سد« :ت شبیه عبارت ا ست از همانندکردن چیزی را به چیزی در معنایی و به عبارت دیگر اظهار م شارکت
امری است با امری دیگر در وصفی از اوصاف به الفاظ مخصوصه».

* استادیار ،دانشکاه آزاد اسالمی کاشان ،گروه زبان و ادبیا فارسی ،ایران ،کاشان( .نویسنده مسوول)
** دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی کاشان.
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شفففیعی کدکنی تشففبیه را چنین تعریف میکند« :یادآوری همانندی و مشففابهتی اسففت که از جهتی یا از جهاتی میان دو چیز
مختلف وجود دارد».
عبدالقاهر جرجانی تشبیه را مشارکت امری با امری دیگر میداند.
سکاکی مینویسد« :تشبیه اشتراک میان مشبه و مشبهبه از جهتی و افتراق از جهتی دیگر است».
شمس قیس رازی در تعریف تشبیه مینویسد« :چیزی به چیزی مانند کردن است و در این باب از معنایی مشترک میان مشبه و
مشبهبه چاره نبود».
خطیب قزوینی گفته« :تشبیه داللت امری است بر امری دیگر در معنایی».
ت شبیه1پرکاربردترین ت صویر شعری ا ست .اگر خال صه و مفید بخواهیم بگوییم ،ت شبیه مانندکردن چیزی ا ست به چیزی دیگر،
به شرطی که این مانندگی بر اساس قوۀ تخیّل باشد؛ یعنی باید در تشبیه ،زمینهای از اغراق که از تخیّل کالم ریشه میگیرد وجود
دا شته با شد؛ ت شبیه چهار عن صر دارد :م شبّه یا مانند 2،م شبّه بٌه یا مان سته 3،وجه شبه یا مانروی4و ادات ت شبیه یا مانواژ5.از میان این
چهار رکن مشبّه و مشبّه بٌه را ارکان یا طرفین تشبیه6مینامند .حضور این دو رکن برای برقراری رابطة تشبیهی یا مانندگی ،لزومی
ا ست؛ حال آنکه میتوان دو عن صر دیگر ،یعنی وجه شبه و ادات ت شبیه را در کالم نیاورد .ت شبیهی که ادات در آن ذکر شده با شد
ت شبیه «مر سل» ( ساده ،مظهر ،صریح) ،و ت شبیهی که ادات آن حذف شده با شد «مؤکد» (محذوف االدات ،ا ستوار) ،نامیده می شود.
غنای تصویری و تخیلی تشبیه مؤکد ،از مرسل بیشتر است؛ زیرا غرض اصلی از تشبیه ،عینیّت بخشیدن به دو چیز مختلف است.
صاحب کتاب « شعر فنی و فن شعر» مینویسد« :تشبیه در لغت به معنی چیزی را به چیز دیگر مانند کردن و در اصطالح یعنی
مقایسه و کشف و یادآوری شباهت یا شباهتهایی بین دو چیز یا دو امر متفاوت .این کشف حاصل دقّت و ذوق و قریحة شاعر
یا نویسنده است ،بنابر این اگر گفته شود خانة من شبیه خانة تو است ،هرچند مقایسه انجام گرفته و وجوه تشابه درک شده است،
اما این گفته تشبیه نیست ،زیرا تنها با درک و کشف خصوصیات مشابه پنهان در اشیاء و عناصر موجود در طبیعت و زندگی است
که تشبیه به وجود میآید و تصویر خیالی آفریده میشود (وفایی.)287 :1391 ،
تشففبیه با عناصففر خاص یکی از راههای نوآوری در تشففبیه اسففت که برخی شففاعران به ویژه خاقانی در این باره ید طوالیی
داشتهاند.
حسففان العجم افضففل الدین بدیل ابراهیم بن علی ،حقایقی ،معروف به خاقانی شففروانی ( 529-595ه  .ق) یکی از بزرگترین
شاعران ادبیات فار سی ا ست که در سبك آذربایجانی شعرش به دلیل برخورداری از زبان قوی و م ضامین نو ،برج ستگی خا صی
دارد .بهرهگیری از شگردهای زبانی و مو سیقایی؛ خ صو صا واجآرایی ،ترکیبات بدیع ،آفرینشهای واکی ،زبان مجازی ،توجه به
انواع موسیقی درونی ،بیرونی ،معنوی و کناری ،شعر وی را علیرغم دشواریهای لفظی و معنوی بسیار ،خوشآهنگ ساخته

است.

بسامد باالی تمثیل و مضمون آفرینی ،شعر او را به سبك هندی نزدیك کرده است .خاقانی برای عظمت بخشیدن به زبان شعری
خود و متمایز ساختن آن از دیگر شعرا از شگردهای زبانی ب سیاری بهره ج سته ا ست .بارزترین موارد آن را دکتر محمدح سین
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کرمی در مقالهای با عنوان «خاقانی معمار زبان و خیال» بدین شرح آورده است 1« :ف بسامد باالی مصوتها 2 .ف موسیقی زبانی3 .ف
زبان مجازی 4ف آفرینشهای واکی5 .ف ترکیبهای بدیع6 .ف تمثیل7 .ف خیال و تصویرآفرینی» (کرمی.)1-10 :1389 ،
استفاده از کلمات با مصوت بلند در شعر خاقانی به وفور دیده میشود.
صفففبح گاهی سفففر خو ناب جگر بگشففففای ید

ژالففة صففففبففحدم از نففرگففستففر بففگشففففایففیففد

گففریففه گففر سففففوی مففژه راه نففدانففد مففژه را

ره سفففوی گر یه کز او نیسففففت گذر بگشففففای ید
(خاقاني)158 :1378 ،

عالوه بر بسامد باالی مصوتها و نیم مصوتها ،کاربرد وسیع واجهای سایشی مثل (س فففف ز) که در آنها واج با فشار هوای
بیشتری ادا میشود و تقریبا زمان بیان آنها با مصوتهای بلند هم اندازه است ،شکوه و فخامت بیت را افزایش داده
آتشفففین آب از خوی خونین برانم تا به ک عب

است:

کاسففف یا سففف نگ اسفففت بر پای زمین پی مای من
(همان)321 ،

«خاقانی در آفرینش هنری خود جانب معنا ،مضففمون و صففنایع ادبی را همزمان حفظ میکند ،هر چند که جانب لفظ بیشففتر
رعایت شده است ،وی شاعری کمالگرا است؛ لذا مسامحه در زبان شعر را گناهی نابخشودنی میداند» )سلطانی.)11 :1370 ،
انتخاب وزنهای متناسففب با موضففوع ،وزنهای دوری ،موسففیقی کناری شففامل :ردیفهای اسففمی و فعلی طوالنی ،از عواملی
ه ستند که باعث ایجاد و تقویت مو سیقی شعر خاقانی می شود .او تمایل زیادی به ا ستفاده از ا ستعاره و کنایه از خود ن شان داده
اسففت؛ و با کاربرد هنرمندانة زبان مجازی و غیر مسففتقیم ،آن را عامل توانمندی شففعر خود قرار داده اسففت .اسففتفاده از این زبان
گرچه موجب دیریابی شعر وی شده؛ اما به واسطة توانایی شاعر در تلفیق آن با دیگر عناصر زبان ،نه تنها به ارتباط معنایی و لفظی
شعر کمك کرده؛ بلکه مو سیقی کالم نیز تقویت گردیده ا ست .انواع مجاز ،ا ستعاره و کنایه ب سامد ب سیار باالیی در شعر خاقانی
دارد .نکتة قابل توجه این است که وی تمایل زیادی به بازی زبانی با این آرایهها را دارد:
از نسففف یم م غ فرت کففا بی و خففا کی یففا فتففه

آتشففففی را از ان فأ گ ف تن پشفف ف یمففان دی فدهانففد
(خاقاني)193 :1378 ،

ترکیب اضافی (نسیم مغفرت) استعاره مکنیه است و آب ،خاک ،آتش ،عالوه بر مراعاتالنظیر ،به ترتیب استعاره از موجودات
دریایی ،انسان و شیطان هستند .از دیگر وجوه هنری این بیت ،تقابل سه عنصر نسیم (باد) ،آب و خاک با آتش (شیطان) است که
هم در معنای مجازی و هم در معنای حقیقی قابل توجیه

است.

از دیگر نمودهای زبان مجازی شاعر ،جان بخشی یا هویت بخشیدن به عناصر بیجان است وی این آرایه را بیشتر برای اشیاء
غیر محسوس و انتزاعی مثل همت ،عقل ،عزلت و… به کار گرفته است:
همففت بففه سفففرم کرد کففه جففاه آمففد مپففذیر

عزلففت بففه د لم گفففت کففه ف قر آمففد دریففاب
(همان)57 ،

بازی با الفاظ در شعر خاقانی از لحاظ ظرافت قابل مقایسه با هیچ یك از شعرای متقدم و متأخر نیست .این هنر او در حقیقت کشف
دریچههای نو زبانی و درک تواناییهای نامشکوف

آن است.

آن با و تا شفففکن که به تعریف او گر فت

هم قففاف و الم رو نق و هم کففاف و نون بهففا
(همان)4 ،

گویففد این خففاقففانی دریففا مثففابففت خود منم

خففوانففمففش خففاقففانففی امففا از مففیففان افففتففاده قففا

چففنففان اسففففتففاده ام پففیففش و پففس طففعففن

کففه اسففففتففاده اسففففت الففف هففای اطففعففنففا

مففانففد کففژاوه حففامففلففة خففوش خففرام را

انففدر شفففف کم دو بچففه بمففانففده محصففففرش

یففا بففی قففلففم دو نففون مففربففع نففگففاشففففتففه

انففدر میففان چو «تففا» دو ن قط کرده مضففف مرش

حق میک ند ندا که به ما ره دراز نیسففففت

از مففال الم بفففففکففن و بففاقففی شففففنففاس مففا

(همان)19 ،

(همان)25 ،

(همان)217 ،

(همان)6 ،

از دیگر شففیوههای زبانی خاقانی که در شففعر وی خوش نشففسففته ،ابداع ترکیبهای تازه اسففت وی برای باال بردن توان زبان
مجازی و همچنین برطرف کردن نیاز خود به واژهها به ابداع ترکیبهایی د ست زده که معموال با چا شنی ت شبیههای نمادین همراه
اسففت .برای مثال میتوان به این ترکیبها اشففاره کرد« :خاطر روح القدس پیوند عیسففی زای من»« ،مریخ ذنب فعل زحل سففیما»،
«سففلطان یکه سففوار گردون»« ،سففیماب دل»« ،سففپهر قطب حکم»« ،عدهدار بکر»« ،طبع مریمزاد»« ،مریخ زحل فش»« ،خشففك آخر
خذالن»« ،براق طبع»« ،خاک بیزان هوس»« ،یوسف رسته ز دلو».
از دیگر شگردهای هنری خاقانی استفاده از آیات ،احادیث و ترکیبهای عربی است.
پرویز کنون گم شففففد زآن گمشففففده کمتر گو

زرین تره کو بر خوان؟ رو « کم ترکوا » برخوان

ت نگ آ مده اسففففت زلز لتاالرض هین بخوان

بفففرمفففال هفففا و قفففال االنسفففففان مفففالفففهفففا

(همان)359 ،

(همان)4 ،

کاربرد وسففیع تمثیل در شففعر وی عالوه بر تمایز زبانی ،القاء سففخن بر دل مخاطب با براهین عقلی و ادبی اسففت .نمونهای از
تمثیلهای

شاعر:
از داده دهففر اسففففت هففمففه زاده سففففلففوت

از بخشفففش چففاه اسففففت همففه ر یزش دوالب

ز خشففففکسففففال حوادث ا میففد ا من مففدار

کففه در تففمففوز نففدارد دلففیففل بففرف هففوا

خوشفففی ط لب کنی از خلق سففففاده دل مردی

که از ز کات سففف تا نان ز کات خواسففففت ع طا

ز چرخ اقبففال بیادبففار خواهی او نففدارد هم

کففه اقبففال مففه نو هسففففت بففا ادبففار سفففرطففان

(همان)57،

(همان)8 ،

(همان)8 ،

(همان)213 ،

محمدح سین کرمی در مقاله «خاقانی معمار زبان و خیال» مینوی سد« :در میان شاعران فار سی زبان ،شعر خاقانی از عنا صر
تصویری خاصی برخوردار است .حماسه ،طب ،نجوم ،باورها و اعتقادات ،اسطوره ،دین و عرفان همه ابزارهایی هستند که شاعر
برای م ضمونآفرینی به خدمت گرفته ا ست .ت صاویر شعر خاقانی م ضمون ا ست ،یعنی ت صویری حا صل از معنایی جزیی که بر

مناسبات لفظی و سنن رایج در شعر متکی است» (کرمی.)12-11 :1389 ،
وی در همین مقاله درباره ا ستفاده خاقانی از ت صاویر نجومی در ا شعارش مینوی سد« :محور ت صاویر نجومی در شعر خاقانی
خورشید است .القاب بینظیر و مضامین بیشمار خورشید در شعر خاقانی ،نمودی آشکار دارد که حاکی از توجه ویژۀ شاعر به آن
ا ست .او صدها نام ،لقب و ترکیب برای خور شید بهکار برده که آفریدۀ تخیل و تالش ذهنی خود او ست .شاعر با دقت ب سیار و
توجه به زوایای گوناگون به تو صیف شب ،ماه و ستارگان پرداخته و از باورهای عمومی و زبان مجازی برای خیال انگیزتر کردن
این تصاویر بهره جسته است» (همان.)12 ،
در ابیات زیر تصاویر متعددی از خورشید در آغاز فصل بهار و تصویری از آسمان شب ارایه شده:
سفففلطففان یففك سفففوارۀ گردون بففه جنففگ دی

بففر چففرمففه تففنففگ بففنففدد و ه فرّ ا بففرافففکففنففد

با بیسفففت و یك و شفففاق ز سفففقالب ترکوار از

بففر راه دی کففمففیففن بففه مفففففاجففا ب فرافففکففنففد

دلففو یففوسفففففففی بففجففهففد آفففتففاب و چشففففم

بر حوت یونسففففی بففه تمففاشففففا برا ف کنففد

مففاهففی نففهففنففگوار بففه حففلففقففش فففرو بففرد

چون یونسفففش دوبففاره بففه صففف حرا برا ف کنففد

آن آتشفففین صفففلیففب در آن خففانففه مسفففیح

زیففور بففه روی مففرکففز غففبففرا بففرافففکففنففد

چشففف مه به ماهی آ ید و چون پشفففت ماه یان

بففر خففاک مففرده بففاد مسففففیففحففا بففرافففکففنففد

مففاه نو دیففدی حمففایففل ز آسفففمففان انگیختففه

ا خ تران ت عویففذ سففف ی م ین بی کران ا ن گ ی ختففه

شففففب ز انجم گرد بر گرد حمفایفل طففل وار

سفف ف یمهففای قففل هوا ل ل هی عیففان ا ن گ ی ختففه

شففب همانا نسففرطا ر خواهد افکندن که هسففت

از کواکففب م هرههففا وز مففه کمففان ا ن گ ی ختففه

چشففم بزغاله برآن خوشففه که خرمن کرده شففب

نففعففل و آتففش در هففوای قففیففروان انففگففیففخففتففه

در بره مریخ گرز گففاو افریففدون بففه دسففففت

و ز م جرّّه شففففب در فش کففاویففان ا ن گ ی ختففه

شفففیر با گاو و بره گرگ آشفففتی کرده به طبع

آشفف ف تی شففففان اور مزد م هربففان ا ن گ ی ختففه

سفففازآن رع نای صفففا حب بربط ا ندر بزم چرخ

سفففوز از آن قرّای صفففا حب طیلسفففان انگیخ ته

زهره با ماه و شففففق گویی ز با بل جادویسفففت

داس و گرد آن ز راه ک هکشففففان ا ن گ ی ختففه

(خاقاني)136 :1378 ،

عالوه بر موارد یاد شده خاقانی از مضامین دینی نیز بهره جسته است .یکی از مضامین مذهبی که در شعر وی بارها و بارها به
تصویر کشیده شده «ال اله اال اهلل» است .در ابیات زیر نمونهای از این مضامین دیده

میشود:

چون رسفففیدی بر در ال صفففدر اال جوی از آنك

کعبففه را هم دیففد بففایففد چون رسفففیففدی در منففا

ای پففنففج نففوبففه کففوفففتففه در دار مففلففك ال

ال در چففهففار بففالففش وحففدت کشففففد تففو را

دروازۀ سفففرای از ل دان سففففه حرف عشفففق

دنففدانففة کففلففیففد ابففد دان دو حففرف ال

بی حففاجبی ال بففه در دین مرو کففه هسففففت

دیففن گففنففج خففا نففه حففق و ال شفففففکففل

(همان)2 ،
(همان)13 ،

اژدها

بففا ال بر آر ن فس چ ل یپففا پرسففففت از آنففك

عیسفففی تسفففت نفس و صفففلیب اسفففت شفففکل ال

ال را ز الت بففاز نففدانففی بففه کففوی دیففن

عففقففل روی راه انففبففیففا

گففر بففی چففرا

(همان)16 ،

از دیگر مضامین رایج در شعر خاقانی ،تصویرآفرینی با عناصر چهارگانه است.
ما در آب و آتش از فکرت که گویی آن نسفففیم

بففاد زلفففففت بففود یففا خففاک جففنففاب پففادشففففا
(همان)19 ،

اسطوره از دیگر مضامین دیوان این شاعر است.
دسفففت آهنگر مرا در مار ضففف حاکی کشففف ید

گ نج ا فریففدون چففه سفففود انففدر دل دانففای من
(همان)321 ،

دکتر غنیپور در بیان مواد تصاویر تشبیهات در قصاید خاقانی مینویسد« :مواد تصاویر خاقانی در تشبیهات ،هم جنبة انتزاعی
دارد که از آنها با نام عناصففر معنوی یاد میشففود و هم جنبة طبیعی و حسففی که مربوط به طبیعت اطراف او میشففود .این طبیعت
شففامل انسففان و اعضففای بدن او ،لوازم زندگی و انواع سففرگرمیها و اصففطالحاتی که در حِرَف و مشففاغل کاربرد دارد ،از جمله
پزشکی ،نجوم ،اصطالحات رزمی و موسیقی و مذهبی ،رنگها ،بویها و صوتها و گیاهان و جانوران و میوهها و عوالم خدادادی
موجود در طبیعت» (غنیپور.)2 :1391 ،
یکی دیگر از موارد کاربردی ا ستفاده از ت شبیه در شعر خاقانی ،ت شبیه حروفی ا ست .وی توان سته با ا ستادی و ابتکار خود
تشبیهات زیبای حروفی را در البهالی دیوان خود جای داده و هنر خود را در این زمینه به ظهور برساند.
تشبیه با عناصر خاص
همانگونه که بیان شد مواد ت صاویر خاقانی در ت شبیهات شامل ان سان و اع ضای بدن او ،لوازم زندگی و انواع سرگرمیها و
اصطالحاتی که در حِرَف و مشاغل کاربرد دارد ،از جمله پزشکی ،نجوم ،اصطالحات رزمی و موسیقی و مذهبی ،رنگها ،بویها و
صففوتها و گیاهان و جانوران و میوهها و عوالم خدادادی موجود در طبیعت و ...اسففت .در اینجا برای هر یك از موارد یاد شففده
نمونهای از ابیات زیبای خاقانی برای وضوح بیشتر مطلب بیان میگردد:
1ـ انسان
با ع قل ،پایکوب که پیری اسفففت ژ ندهپوش

بر فقر ،دسفففت کَش که عروسفففیسفففت خوش لَقا

داوِ طَرَب کُن تمففام ،خففاصففففه کففه ا ک نون

عفففدۀ خفففاتفففون خفففُم تفففمفففام بفففرآمفففد

(خاقاني)16 :1382 ،

(همان)143 ،

2ـ اعضاي بدن انسان
ماه نو ،اَبروی زالِ زر و شفففب ،رنگ خضفففاب

خوش ،خضففففاب از پی اَ بروی زر آ م ی ختففهانففد

صفففبح و شفففام آ مده گُلگو نه فش و غال یه فام

رو کففه مردان نففه بففد ین رنففگ زنففان وا ب ی ننففد

(همان)118 ،

(همان)96 ،

3ـ اسباب و سامان زندگی
الف یك رنگی مزَن تا از صففف فت چون آی نه

از درونسفففو ،تیرگی داری؛ و بیرون سفففو ،صففف فا

سفففرگشفففته کرد چرخم چون چرخِ بادریسفففه

فریففاد از ا ین فُسفففو ن گرزن فع فلِ سففف بز چففادر

(همان)1 ،

(همان)187 ،

4ـ طبیعت
من ،زَ مِن چون سفففا یه و آ یات من ،گرد زمین

آفتففاب آسففففا رود منزل بففه منزل جففا بففه جففا

بففر سففففوگ آفففتففاب وفففا زیففن پففس اَبففروار

پففوشففففم سففففیففاه و بففانففگ مففعففزّا بففرآورم

(همان)18 ،

(همان)245 ،

5ـ جانوران و پرندگان و حشرات
ماری به کف مرا دو ز بان چیسففففت آن قَلَم

دسففف تم مُ عزِّ می شففففده کففافسففففونِ مففار کرد

عار فان ،خامش و سفففر بر سفففر زانو چو ملَخ

نفه چو زنبور کز او ،شفففورش و غوغفا شفففنونفد

(همان)151 ،

(همان)102 ،
6ـ عناصر رنگ و بو و صوت

خوش نمکی شففففد لبش ،ترّۀتر عففارضفففتش

بففر نففمففك و تففرّه بففیففن دل هففا ،مففهففمففان او

باد مشففك آلود ،گویی سففیبِتر بر آتش اسففت

کا ندرو قَدری گالب از اصفففف هان افشفففا ندها ند

و آن بفففیفففنفففد بفففزمفففت از زبفففانفففم

کفففز بفففلف فبفففل گفففلفففتفففان نفففدیفففدسفففففت

(همان)363 ،

(همان)108 ،

(همان)71 ،

گیاهان و میوهها
سففف یب چو مجمری ز زر ،خُردۀ عود در م یان

کففرده بففرای مففجففمففرش ،نففارِ کفَفففیففده اَخففگففری

مجذوم چون تُرُنج ست اَبرص چو سیب ،د شمن

کش جو هرِ حُسففففامففت ،م ع لول کرد گو هر

گففر چففو نففرگففس ،یففرقففان دارم ،بففاز

گفففل خفففنفففدان شففففففوم ان شففففففاءاهلل

(همان)429 ،

(همان)194 ،

(همان)406 ،

8ـ عناصر معنوي و انتزاعی
بفه صفففوفیفانِ بالدوسففففت عفافیفت دشفففمن

بففه حفقِّ عففافففیففت غفَم ،بففه جففانِ غفَم بففرتففاب
(همان)51 ،

9ـ خوراكیها
این همففه سففف کبففای خَشفففم خوردم کففرخر

بففیففنففم لففَوزیففنففة رضفففففای صففففففففاهففان
(همان)357 ،

10ـ اصطالحات رزمی
تففیففربففارانِ بففال پففیففش و پففس اسفففففت

از فففراغففت ،سفففففپففری خففواهففم داشفففففت
(همان)83 ،

11ـ اصطالحات مذهبی

خاقانی ،اصطالحاتی مانند سه قبله ،دین ،کوثر ،نون والقلم ،رشتة تسبیح و یهود و… را را در تشبیهاتش به کار
دو دسفففت و ک لك تو دیدم که در ت مامیِ جود

میبرد:

دو قففُلففّه انففد؛ ولففکففن سففففه قففبففلففة طففُلففّاب
(همان)49 ،

12ـ اصطالحات مربوط به سرگرمی و بازي
دل که کنون بیدقیسفففت ،باش که فَرزین شفففود

چون کففه بففه پففایففان رسففففد ،هفففت بیففابففانِ او

نفففَرّاد طفففَرَب بفففه مفففهفففره بفففازی

از دسفففففت ،بفففنفففففففش کفففرده ران را

ایففن فففلففك کففعففبففتففیففن بففینففقففش اسففففت

هفففمفففه بفففردسفففففت خفففون قفففمفففارکفففنفففد

(همان)363 ،

(همان)31 ،

(همان)173 ،

13ـ اصطالحات مشاغل
در حق کس اَره وار نیسفففت دو روی و دو سفففر

گففر هففمففه اَره نففَهففنففد بففر سففففر ،اخففوانِ او

چون تنور از نففارِ نَخوت هرزه خوار و تیره دم

چون فطیراز رویِ فطرت ،بففدگوار و جففان گران

(همان)366 ،

(همان)327 ،

14ـ اصطالحات موسیقی
ربففاب از زبففان هففا بففال دیففده چففون مففن

بففال بففیففنففد آن کففاو ،زبففانففدان نففمففایففد

نای چون شفففاه حبش،ده تُرک خادم پیش و پس

هشفففت خُلد از طَبع و نُه چشفففم از میان انگیخ ته

(همان)129 ،

(همان)393 ،

15ـ اصطالحات نجومی
بفففر نفففیفففزۀ او ،سففففففمفففاک رامفففح

کففمففتففر ز زحففل ،سفففففنففان نففدیففدسفففففت
(همان)69 ،

16ـ اصطالحات پزشكی

مانند صرع ،آبستن ،نیشتر ،مفرّح ،داروخانه ،تب ،عقاقیر و…
نیشففتر ،ماه نو؛ و خون ،شففَفَق؛ و طشففت ،فلك

طشففففت و خون را به هم از نیشفففتر آمیخ تها ند
(همان)118 ،

17ـ اصطالحات مربوط به تصوف

مانند زاهد ،پیر و مرید ،عشق ،عاشق ،می ،ریا ،ریحان و سفال و…
گففردونِ پففیففر گشففففت مففریففد کففمففالِ او

پففوشففففیففد بففر ارادتففش ،ایففن نففیففلففگففون وِطففا
(همان)5 ،

18ـ اصطالحات كتابت و اعداد و ارقام و حروف
عقل و جان چونی و سففین بر درِ یاسففین خفتند

تن چو نون کز قَ لَ مش دو ر کُ نی تففا ب ی ننففد

چففون صفففففففر و الففف تففهففی و تففنففهففا

چففون تففیففر و قففلففم نففحففیففف و عففریففان

(همان)99 ،

(همان)346 ،

با توجه به نمونههای ذکر شففده به نظر میرسففد آنچه خاقانی و اشففعارش را از دیگر شففاعران متمایز سففاخته ،اسففتفاده وی از
تشبیهات حسی و طبیعی و توجه او به وجه شبههای متفاوت و غیر متعارف است.
تأثیر حروفیه بر كاربرد حروف
نه ضت حروفیه جبههای از ت صوّف مردمی ا ست که در قرن هفتم و ه شتم هجری که دوره ح سا سی در تاریخ ایران و جهان
ا سالم برافروختند و در ادامه آن ایلخانیان و بعد تیموریان دود غلیظ و ک شندهای از آن مت صاعد ساختند ،ر سالت بس بزرگی بر
دوش تصوف مردمی که پشتوانه عرفانی فلسفی نسلها و پناهگاه چعقیدتی تودهها محسوب میشد ،گذاشته بود.
نخسفففف ت ین ،وحففدت حق ج لوه گر بود

کففه شففففد از طففول وحففدت نففقففطففه مففوجففود

پس آن کففه نقطففه شففففد در ضففففلّ سفففیففار

بففه صففففورت گشففففت «الففف» از وی پففدیففدار

ز سففففیففر عففرض او شففففد صففففورت «بففا»

بفففه ضفففففمّ نفففقفففطفففه وحفففدت هفففویفففدا

مففکففرر گشففففت چففون ابففن نففقففطففه ظففاهففر

عففیففان شففففد «تففا» و «ثففا» انففدر مففظففاهففر

«ا لف» چون ازدو سفففر بر ع کس هم گشففففت

بففه طففومففار حففقففیففقففت «حففا» رقففم گشففففت

چففو انففدر سفففففجففده ایففزد تففعففالففی

«الففف» خففم گشففففت و «دال» آمففد هففویففدا

ز ظ فلّ وحففدت ،اسففففمففا گشففففت ظففاهففر

بففود پففس عففیففن ایففن وحففدت مففظففاهففر

«الففف» هففر دم بففه طففوری کففرده شففففرکففت

کففه حففرف دیففگففری شفففففد در کففتففابففت

غرض ا ین حرف ب یرون از«ا لف» نیسففففت

ولففکففن مففحففرم ایففن مففدعففا کففیسفففففت؟

«الففف» از نففقففطففه وحففدت هففویففداسففففت

کففه ظففلففمففت وحففدت ایففزد تففعففالففی سففففت

بففه ضففففمّ نففقففطففه تففوحففیففد فففی الففحففال

بفففه «ذال» آمفففد مفففبف فدّل صفففففورت دال
(وحدت هندي)

نه ضت حروفیّه برای شک ستن الفاظ جامد و بیروح ،تکیه بر ارزش عددی حروف الفبا دا شت تا مخالفان را به تأمل و تفکر
وادارد و این رمز مبارزه با خرافات و اوهام و الفاظ بود که قشففریون مذهبی با آن سففر خلق را به بند میکشففیدند .تیمور که مانند
اسففالف خود با قدرت مذهبی (علماء و فقهای مذاهب) در آمیخته بود ،در قسففاوت و قتل و عام و سففرکوب مخالفان کوچكترین
تردیدی به خود راه نمیداد .ا سالمپناهی او که به همت فقها و فتوای آنان به نفع او ،سیطره سیا سی شگفتی پدیدار ساخته بود،
شکستناپذیر مینمود .نهضت حروفیّه در ستیز با سلطه سیاسی اقتصادی بر عنصر آگاهی تودهها تکیه کرد تا با زر و زور و تزویر
پیکار کند .اسففتخدام شففعر به عنوان زبان نهضففت که با دو زبان فارسففی و ترکی و دیگر گویشهای محلی و منطقهای ایران همراه
بود ،نقش مهمی در انگیزش خلق دا شت .نه ضت حروفیّه ،نه ضتی بود ان سانگرایانه با مایههای فل سفی ب سیار قوی که ان سان را
معیار همه احکام میدانست .مایههای عرفانی انسانی این نهضت ریشه در تعالیم «حالج» داشت که با تعبیری قابل فهم عامه مردم
و در ابعاد انسانی اقت صادی اجتماعی مطرح می شد .تنها یادگار نه ضت حروفیّه دیوان ف ضل اهلل نعیمی استرابادی است که شعایر
انسانگرایانه او در آن موج میزند.
بفففیفففرون ز وجفففود خفففود خفففدا را

زیففنففهففارک مففجففو کففه گفففففتففمففت فففاش

گففوی فی کففه بففه غففیففر مففا کسففففی هسففففت

در شففففیففب و فففراز و شففففیففب و بففاالش

مففای فیففم ،بففه غففیففر مففا کسففففی نففیسففففت

از خففویففش تففو ایففن حففدیففث مففتففراش

گفتنی اسففت که اعتقاد به مقدس بودن «حروف» فکر تازهای در اسففالم نیسففت ،در قرن دوم هجری «مغیره بن سففعید عجلی»
خداوند را شیئی از نور میدان ست و اع ضای او را به «حروف هجا» ت شبیه میکرد و میگفت« :الف به مانند دو گام ا ست و عین
چشم وی است.».
محمد جواد مشففکور مینویسففد« :حروفیّه ،حروف را در صففورتهای زیبایی متجلی دانسففته ،زیبارویان را مقدس و شففایسففته
ع شقبازی میپندا شتتند ،و عقیده دا شتند که خداوند عرش و سدره المنتهی را در خط چهره آدمی م ستتر ساخته ا ست ،و معراج
ح ضرت ختمی مرتبت (ص) ،دریافتن خطوط سیمای خود ،و م شاهده جمال اهلل ا ست .از حروفیّه کتابهایی به فار سی و ترکی
مانده است که غالبا با کلمه نامه همراه است مانند« :نومنامه»« ،آخرتنامه» و( »...مشکور.)155-153 :1372 ،
صاحب کتاب «حروفیه تحقیق در تاریخ و آراء و عقاید» مینویسد« :ابومنصور عجلی را نخستین رهبر حروفیگری شمردهاند.
این بدان علت است که بین اعتقادات و سخنان منصور عجلی و فضل اهلل نعیمی وجوه مشترک زیادی مشاهده می شود .فضل اهلل
نعیمی نیز حروف را ا صل و ا ساس خلقت و خود را مظهر عی سی م سیح (کلمه اهلل) می شمرد .طرفداران ابومن صور عجلی «کلمه
اهلل» را خیلی مقدس میدانستند و حتی به این سخن سوگند میخوردند و میگفتند« :سوگند به کلمه» (خیاوی.)95 :1379 ،
اواخر قرن سفففوم هجری ،حروف و اسفففرار و رموز آنها تقریبا مورد توجه فرق مختلف قرار گرفته بود ،و قسفففمتی از تفکر و

اندیشه علما را به خود اختصاص داده بود .شیعیان به ویژه اسماعیلیان و نیز صوفیان و فیلسوفان و حتی معتزلیان ،هر یك بر حسب
مق صد خود بدان میپرداختند .و از همین جا ست که میبینیم حالج به موازات احمد بن بلخی این عقیده را ابراز میکند که «دانش
همه چیز در قرآن موجود ا ست و علم قرآن در حروف مقطعه آغاز سورهها و علم حروف و الم الف و علم الم الف در علم الف
و علم الف در نقطه و علم نقطه در معرفت اصلی مستقر است ،تا برسد به علم غریب که کسی به جز خدا نداندش».
باز از حالج روایت کردهاند که گفته «سففین» یا سففین و موسففی ،لوح انوار حقیقت اسففت و از «یا» و «مو» به حق نزدیكتر
میباشد .و گفته« :کسی که توحید را غیر «الم الف» جستجو کند برای غرقه شدن در کفر تن در داده است و کسی که «هوهویت»
را در غیر «خط استوا» جستجو کند ،در میان حیرتی نکوهیده به جستجو برخاسته که در پس آن هیچ آرامشی نیست .و گفته :قرآن
زبان هر دانش و زبان قرآن حروف به هم پیو سته و متخذ از «خط ا ستوا» ا ست که پنج آن خط در زمینی ا ستوار و شاخه آن در
آسمان است ،و این همان است که توحید به دور آن میگردد( .ماسینیون)31 :1383 ،
ابراهیم بن سمعان نامی ،از حالج اندرزی میخواهد .حالج میگوید :کسی که خدا را از «میم» و «عین» (مع= با) جستجو کند،
مییابد .و آن که او را در حرف واقع شففده در میان الف و نون [یعنی یاء در این :کجا] جسففتجو کند ،هرگز نمییابد ...حرف میم
راهگشای باال و پایین ،و حرف عین راه گشای دور و نزدیك این مقصد است.
روژه آرنففالففدز فففرانسففففوی گفففففتففه اسففففت« :مففنففظففور حففالج از م و ع ،مففحففمففد و عففلففی اسففففت.
و گفت :دانش هر چیزی در قرآن ا ست ...و در تف سیر سورۀ محمد ،آیه نوزدهم «فاعلم انه ال اله اال اهلل» از زبان حالج آوردهاند :آن
دانشی که حضرت مصطفی را بدان فرا خوانند ،دانش حروف بود و دانش حروف در الم الف است( .همان)55 ،
هفتففاد و دو ملففت انففد بر یففك سفففر حرف

فی ا ل جملففه کسففففی کففه گشففففایففد د ِر حرف

مففن نففقففط فة حففرف بففر سففففی حففرف زدم

بگشففففا د ِر حرف و شففففدم بر سفف ف ِر حرف

یك نق طه الف گشففففت و الف جم له حروف

در هر حر فی ا لف بففه اسفففف می موصففففوف

چون نق طه ت مام گشففففت و آ مد به سفففخن

ظر فیسففففت ا لف ن قطففه از آن چون م ظروف

هانری کُربَن مینویسد« :الف با حرکتی از حالت عمودی به حالت افقی در میآید و «ب» می شود که منشأ فیض دیگری است.
«ب» در شکل ظاهری ،عکس الف است ،ولی اسرار الف را در نقطة خود نهفته دارد ...ب ،اولین الهامی است که بر رسول اهلل فرود
آمد ،رمز ب در آن ا ست که همان الف میبا شد و ا سرار ا صلی آن در نقطه ا ست که امیرالمؤمنین ا شاره کرده« :انا نقطه التی تحت
الباء» (کُربَن.)13 :1391 ،
همچنین نقل کردهاند که حالج گفت :الف ،الف مألوف و الم ،الم آالء و میم ،میم ملك و صففاد ،صففاد صففدق اسففت .و گفت:
دانش هر چیزی در قرآن ا ست ...و در تف سیر سورۀ محمد ،آیة نوزدهم «فاعلم انّهُ ال اِلهَ االّ اهلل» از زبان حالج آوردهاند :آن دان شی
که حضرت مصطفی را بدان فرا خواندند ،دانش حروف بود و دانش حروف در الم الف است.
تشبیهسازي با حروف خاص الفبا
نام نخسففتین حرف از حروف تهجّی به اصففطالح خاص «آ» و «اء» یعنی الف مقصففوره و ممدوده را گویند ،و گاه همزه را نیز
الف گویند در معنی اعم.

حاجیاننژاد در مقاله خویش با عنوان «نوعی ت شبیه در ادب فار سی» مینوی سد« :حروف «الف» از نمونه م شبهٌبههای حروفی
است که مولوی برداشت کامال عارفانه دارد سمبل فنا میشو .موالنا در داستان مهمانی که با نهالین ملّوث به خانه رسول اکرم (ص)
مهمان میشود و حضرتش نهالینش میشوید سروده است( .حاجیاننژاد.)398 :1380 ،
در وجفففوه وجفففه او رو خفففرج شفففففو

چففون الففف در بِسفففففم دَر رو دَرج شفففففو

آن الففف در بسففففم پففنففهففان کففردایسففففت

هسففففت او در بسفففم و هم در بسفففم نیسففففت
(مثنوي مولوي ،ج )400 :1370 ،3

چففون الففف از خففود فففنففا شففففد مففکففتففنففف

بففی و سففففیففن بففی اوهففمففی گففویففنففد الففف
(مثنوي مولوي ،ج )400 :1370 ،3

مففاکففیففیففم انففدر جففهففان پففیففچ پففیففچ

چففون الففف او خففود چففه دارد هففیففچ هففیففچ
(مثنوي مولوي ،ج )93 :1370 ،1

خرِف
ف کر گففا هش کُنففد شففففد ع ق لش َ

عففمففر شفففففد چففیففزی نففدارد چففون الففف
(مثنوي مولوي ،ج )419 :1370 ،1

حرف (الف) را به صورت «ال» (الم الف) ضبط کنند و آن همزه ساکنه ا ست و در ح ساب جمّل ح ساب ترتیبی نماینده عدد
یك باشد (غیاث اللغات) .ر
خففاک و بففادی کففه بففا تو م خ ت لف اسففففت

خففاک بففی الففف و بففاد بففی الففف اسففففت
(نظامي)514 :1381 ،

الف الم میم :ر ر
صورت عین شین و قاف در سر یعنی که ع شق

نففقففش الففف الم مففیففم در دل یففعففنففی الففم
(استعالمي)822 :1387 ،

ج:
ج (حرف) حرف ش شم ا ست از حروف الفبای فار سی و حرف پنجم از حروف هجای عرب و حرف سوم از حروف ابجد و به
ح ساب جُمَّل نماینده عدد سه ا ست .و نزد لغویان و اهل صرف و نحو ن شانه ا ست جمع را ،و در تجوید ،عالمت خا صه وقف
جایز است و از حروف مصمّته و شجریّه و محقوره و از حروف ما یه و هم از حروف مکسوره است.
جیم و میم:
زلف و دهان محبوب ،نیز جعد و حلقههای موی محبوب:
بففه ملففك جم برسفففم کز کف تو گیرم جففام

که شففف کل زلف و د ها نت به جیم ما ند و میم

خوشفففا شفففبا که رسفففد در وصفففال تو لب من

گهی بففه خففدمففت میم و گهی بففه خففدمففت جیم
(ادیب صابر ،بيتا)128 :

د:
(حرف) صورت حرف دهم از الفبای فار سی ،و ه شتم از الفبای عربی ،و چهارم از الفبای ابجدی ا ست .و نام آن دال ا ست .و
گاه برای استواری ضبط ،دال مهمله گویند.

نشفففان شفففیر در تقویم «دال» آ مد از آن معنی

هر آن عاشق که شد چون شیر ،قدچون دال خم سازد
(سنایي :1364 ،قصیده)42

دال و زلف :خمیدگی زلف یار:
غمزههففایی کرد چشفففمش بففا دل این نففامراد

بففاز از دال دو زلفففففم آن الففف قففد داد یففاد
(امیر خسرو)206 :1361 ،

دال و الف :زلف و قد محبوب:
دل بیمففار من از دال و الف خففالی نیسففففت

تففا قففد چو ا لف و ز لف چو دال اسففففت او را
(كمال خجندي)8 :1975 ،

دال والف و الم بودن :راکع و قا م و ساجد بودن در نماز:
در خففدمففت تففوسففففت پففنففج هففنففگففام

گفففه دال و گفففهفففی الفففف گفففهفففی الم
(خاقاني)135 :2537 ،

دال و نون شدن :خمشدن و خود را کوچك شمردن:
وانفففگفففه ز پفففی مفففراد هفففر دون

هففم دال شفففففده بففه جسفففففم هففم نففون
(همان)233 ،

م:
م (حرف) حرف بیستم و هشتم از الفبای فارسی و حرف بیست و چهارم از الفبای ابتثی و حرف سیزدهم از الفبای ابجدی است
و در حساب جمل آن را به چهل دارند و آن را میم گویند و بدین سان نویسند« :م» «ما» «م« مانند :آدم ،مملکت و کم.
میم :لب محبوب:
بففه مففیففم انففدرون بففود سففففی نففجففم تففابففان

بففه دال انففدرون بففود روشفففففن هففاللففی
(المعي)160 :2535،

میم دهان :کنایه از تنگی دهان محبوب:
گففر عففبففارت کففنففد از مففیففم دهففانففت

آیففد ز چشفففففمففة مففیففم آبِ حففیففاتففت

اهففان تففو مففیففم اسفففففت و بففاال الففف

خفففدا آففففریفففد آن دو از بفففهفففر مفففا

(جامي ،بيتا)186 :

(كمال خجندي)29 :1975 ،

میم را کرانه به سین خستن :لب را با دندان گزیدن :ر
گففه الم را گُسففففت هففمففی از بففَرِ الففف

گففه م یم را بخسففففت کرانففه ه می بففه سففف ین
(المعي)138 :2535 ،

میم کاتب :کور و نابینا:
وز سفففر ناوک اجل صفففورت بخت خصفففم را

دیففده چو م یم کففاتبففان کور شففففد از مک فدّری
(استعالمي)1321 :1387 ،

ن :حرف بیست و نهم از الفبای فارسی و حرف بیست و پنجم از الفبای عربی (ابتث) است ،و در حساب جمل آن را به پنجاه

گیرند.
نون ابرو :خمیدگی ابرو:
دیففده تففا م یم دهففان و نون ا بروی تو دیففد

نقش آن بسفففتم به دل چون بود هر دو نقش من
(كمال خجندي)801 :1975 ،

همین که نقش د هانش چو میم ب ندد چشفففم

خففیففال ابففروی او پففیففش مففن چففو نففون آیففد

دهففانففش بففابففرو بففه نففقففش مففن اسففففت

چففو مففیففمففی کففه در پففیففش نففون آمففدسففففت

(همان)446 ،

(همان)263 ،

تشبیهات حروفي در شعر فارسي
بازی با واژگان و حتی بازی با حروف الفبا از سدههای اول شعر فار سی به صورت ج سته و گریخته وجود دا شته ا ست .در
تشفففبیه حروفی ،شفففاعر به کمك اشفففکال «حروف» دسفففت به آفرینش ادبی میزند و در عالم خیال تصفففاویری بدیع میآفریند.
حاجیاننژاد در مقاله خویش انواع تشبیه حروفی را بدین شرح بیان نموده است« :تشبیه حروفی تجریدی ،تشبیه حروفی که شاعر
وجه شبه را از شکل کامل یکی از حروف الفبا اقتباس میکند ،ت شبیهاتی که شکل یك حرف در معنی د ستوری یکی از طرفین
تشبیه واقع میشود( ».حاجیاننژاد)400-389 :1380 ،
1ـ تشبیه حروفی تجریدي

در این نوع از ت شبیه شاعر بخ شی از شکل ظاهری یکی از حروف الفبا را تجرید کرده آن را م شبهٌ به قرار میدهد .وجه شبه
در این گروه از ت شبیهات حروفی همان بخش تجرید شده از شکل حرف مورد نظر ا ست .این گونه ت صویر سازی در ادب فار سی
پیشینهای دیرین دارد .رودکی ،پدر شعر فارسی دری در رباعی زیر از این گونه آفرینش ادبی استفاده کرده است .او در این سروده
زلف معشوق را به «جیم» و خال صورت او را که در چنبر زلفِ آویختهاش قرار گرفته است به نقطه آن جیم تشبیه کرده است:
زلففف تففو را «جففیففم» کففه کففرد؟ آنففکففه او

خفففال تفففو را نفففقفففطفففه آن جفففیفففم کفففرد

وآن دَهففَن تففنففگ تففو گففویففی کسفففففی

دانفففگفففکفففی نفففار بفففه دو نفففیفففم کفففرد

آن ک مان چرخ یا قوس قزح یا شففف کل نون

یففا مففه نو یففا هالل وسفففمففه یففا ابروی تسففففت

قفففد الفففففففیفففت الم شفففففد بفففنفففگفففر

مففنففگففر تففو چففنففیففن بففه زلفففففك المففی

(رودكي)109 :1373 ،

(اوحدي)133 :1362 ،

(ناصر خسرو)443 :1384 ،

گردن هر ق مر یی معففدن ج ی می از مشففففك

دیفففده هفففر کفففبفففکفففکفففی مفففیفففمفففی زدم

تففا غمففت ه م چو ا لف در دل مففا جففا کرده

دل مففا تففرک هففوای غففم هففر جففاکففرده

(منوچهري) 70 :1370 ،

(جهان ملک خاتون)79 :1374 ،

رفففتففیففم ز خففدمففت تففو دل خففون کففرده

دل خففون شفففففده و زدیففده بففیففرون کففرده

قففد چو ا لف بففه عشففففق چون نون کرده

خففاک ره و پشففففت مففوزه گففلففگففون کففرده

مراز لوح وجود این در حرف موجود اسففففت

دل شفففکسفففتففه چو جیم و قففد خمیففده چو الم

(عمعق ،بيتا)204 :

(خواجوي كرماني)297 :1374 ،

ابن معتز حبابهای پدید آمده از امتزاج شراب و آب را (م شبه) به بخش آغازین «میم» در کتابت که مدوّر ا ست یا میم بدون
دنبال (مشبهٌ به) تشبیه کرده است.
ب فففیففه ایففدی الففمففزاج لففنففا
تففَکففُتف ُف ُ

ق
مففیففمففات سفففففطفف قر بففغففَیففر تففَعففریفف ق

یعنی :چنان جام بادهای که بر روی آن دسففت نگارنده میمهای گِرد را بی آنکه دامنهاش داده باشففند (موجها) نگاشففته اسففت
(جرجانی عبدالقاهر.)98 :1377 ،
هر چنففد کففه کففار تو در ین گ نبففد گردان

مففعففلففوم تففوگففردد کففه الففف هففیففچ نففدارد

ا مروز م کن ت کیففه بر ین حرف کففه فردا

چففون قففد الففف تففاب خففم و پففیففچ نففدارد

ز روز عید نشففانسففت طرفه نیسففت که هسففت

به قد چو عین و بصفففورت چو یا بشفففکل چودال

مسففففت و شففففادان در آمففد از در تففیففم

کفففرده بفففیفففجفففاده درج درّیفففتفففیففففم

زیفففر خفففط زبفففرجفففدش مفففیفففمفففی

زیففر زلففف مففعففنففبففرش صفففففد جففیففم

زیففر ایففن جففیففم طففوبففی و فففردوس

زیفففر آن مفففیفففم کفففوثفففر و تسفففففنفففیفففم

گشففففتففم از جففیففم او چففو جففیففم دو تففا

بففرمففن ازمففیففم اوجففهففان چففون مففیفففم

گویی که قد خصفففم خداو ند ما شفففدسفففت

ا ین کوژ ه م چو دا لی و آن خ فتففه چون کمففان

(عوفي)78 :1389 ،

(جبلي)237 :1361 ،

(عوفي)74 :1389 ،

(همان)131 ،

2ـ ـ در دوّمین نوع از انواع تشبیه حروفی شاعر وجه شبه را از شکل کامل یکی از حروف الفبا اقتباس میکند .حروف معموال
در این گروه از ت شبیهات م شبهٌ به واقع می شوند .این گونه از ت شبیه حروفی رایجترین گونه صور خیال در ت شبیه حروفی ا ست.
آنچه در خور توجّه ا ست اینکه تعداد حروفی که در ادب فار سی در ت شبیه حروفی م شبهٌ به واقع شدهاند محدود ا ست ،و گاهی
شاعران از یك حرف وجه شبههای متعدّدی ارایه کردهاند .این نوع تشبیه نیز از دیرباز در سرودههای شاعران فارسی زبان مشاهده
میشود .مثال قمری جرجانی از معاصران و مدّاحان قابوس وشمگیر در وصف معشوق ،قامتش را به «الف» و دهانش را به «میم» و
خمیدگی زلفش را به «نون» تشبیه کرده است:
الف بفه قفامفت و میمش دهفان و نونش زلف

بنفشففففه جعففد و بففه رخ اللففه و زنخ نسفففرین
(دبیر سیاقي)195 :1370 ،

ابوعبداللّه محمّد بن ح سن (معروف بلخی) انبوه زلف خم بر خم و پیچ در پیچ مع شوق را به شکل امالء «عین در عین وجیم

در جیم» مانند کرده است:
گشففت بر گشففت سففیه جعد چوعین اندر عین

تففاب بر تففاب سفففیففه زلف چو جیم انففدر جیم
(همان)200 ،

فرّخی سیستانی در تغزّل قصیدهای در مدح سلطان محمود غزنوی ،از این گونه تشبیه بهره گرفته است:
ج عد تو جیم نه و صفففورت اوصفففورت جیم

ز لف تو دال نففه و صففففورت او صففففورت دال

هم ز ج یم سفففر ز لف تو خروش عشففففّاق

هففم زدال سفففففر زلففف تففوفففغففان ابففدال
(فرخي)213 :1371 ،

هم او در مدح عضدالدّوله امیر یوسف بن ناصرالدّین گوید:
م یران بر او ه م چو ا لف راسففففت درآ ینففد

گففردنففد ز بففس خففدمففت او گففوژ تففر از دال

نیففك مففانففد خم ز ل ف ین سفففیففاه توبففه دال

نیففك مففانففد شففف کن جعففد پریش تو بففه ج یم

از همففه ابجففد بر « میم» و «الف» شفففیفتففهام

کففه بففه بففاالو دهففان تو «ا لف» مففانففد و « م یم»

پشففففت خصفففمففت چو جیم بففاد و جهففان

بففر دلففش تففنففگ تففر ز حففلففقففه مففیففم

(همان)218 ،

(همان)246 ،

(انوري)353 :1372 ،

مسعود سعد سلمان نیز تشبیهاتی از این سان دارد .دو بیت زیر را در وصف یارخال در چشم سروده است:
ای روی تو چون تختففه سفففیمین و نبشفففتففه

دو صفففاد و دو جیم از تبتی مشفففك در آن سفففیم

بر صففففاد فتففاده سففففت مگر نقطففه جیمففت

با نق طه شففففده صففففادت و بینق طه شففففده جیم
(مسعود سعد)645 :1362 ،

که مراد از صاد ،چشم و مراد از جیم ،زلف است .هم او در جای دیگر سروده است:
زآن قففامففت هم چون الف و زلف چو دالففت

بففاریففك شففففدم چون ا لف و چ فتففه چو دا لی

آنففکففه ز تففأثففیففر نففعففل سفففففمففنففدش

قلعفه بفدخواه ملفك رخنفه چو «سفففین» اسففففت

(همان)513 ،

(انوري)87 :1372 ،

سنایی ،نیز هم در مثنوی حدیقه و هم در دیوان اشعار به این گونه تشبیه توجّه داشته است .در دیوان آمده است:
مففکففن آن زلففف را چففو دال مففکففن

بفففا دل غفففمفففگفففنفففان جفففدال مفففکفففن
(دیوان سنایي)982 :1364 ،

زاء زهففدت کرد بففا نون نفففاق و حففاء حرص

تففا نففمففودی زهففد بففوذر بففهففر زر نففوذری

لففحففن را هففم چففو الم سفففففر بفففففراز

جففام را هففم چففو جففیففم قففد خففم کففن

همه عالم چوحرف «ن» از آن در خدمتت مانده

که از کل نکو رو یان تویی خاص آن جان ای جان

(همان)320 ،

(همان)258 ،

(همان)459 ،

از پففی جففیففم جففهففل و عففقففل سففففقففیففم

دل تففو تففنففگ شففففد چففو حففلففقففه مففیففم
(حدیقه سنایي)167 :1368 ،

راه حففق پففر زدیففن و پففرکففیففش اسففففت

گففرت خففوش نففیسففففت راه در پففیففش اسففففت

در مففیففان ره چففو «سففففیففن» انسففففانسففففت

سففففیففن چففو رفففت از مففیففانففه آن آنسففففت

رای شففففاهففان بففه پففیففش رایففت شففففاه

هففمففچففنففان شفففففد کففه روی آیففیففنففه زآه

آه بففرخففاسفففففتففه زدشفففففمففن شفففففاه

هفففر کفففجفففا ایفففن دو آمفففد آمفففد آه

زان الففف شففففکففل نففیففزه از سففففرخشففففم

چشففففمشففففان کففرده هففمچففوهففاء دو چشففففم

مففیففم دیففدی کففه بففجففای دهففنسفففففت

مففوی دیففدی کففه مففیففان کففمففرسفففففت

چففه مففیففان چففون الفففففی مففعففدومسففففت

چففه دهففان چففون صففففدفففی پففرگففوهففرسففففت

تفففا درد تفففو را خفففریفففد عفففطفففّار

قفففدّ الفففففففش بسفففففان نفففون گشفففففت

شففففرح لففب لففعففلففت بففزبففان مففینففتففوان داد

و زمففیففم دهففان تففو نشففففان مففی نففتففوان داد

میمسففففت دهففان تو و مو یسففففت میففانففت

کففس را خففبففر مففوی مففیففان مففی نففتففوان داد

چه گویم از الف وصفففل تو که هیچ نداشفففت

من اینکففه هیچ نففداشففففت از همففه بتر دیففدم

تففرا مففیففان الفففسففففت و الففف نففدارد هففیففچ

کففه مففن ورای الففف هففیففچ در کففمففر دیففدم

زآن گوش همچون جیم توزآن چشفففم همچون

زآن قامت همچون الف زآن ابروی چون نون خوش

(همان)479 ،

(همان)528 ،

(عطّار)46 :1368 ،

(همان)100 ،

(همان)119 ،

(همان)116 ،

صاد تو

(غزلیات شمس مولوي ،ج)83 :1363 ،3

یونسفففی دیدم نشفففسفففته بر لب دریای عشفففق

گ ف ت مش :چو نی جوا بم داد بر قففا نون خو یش

گفففت :بودم انففدر ین دریففا غففذای مففا ه یی

پس چون حرف نون خمیدم تا شدم ذوالنون خویش

ت

د

چففنففد حففرفففی نففقففش کففردی از رُقففوم

سففففن گهففا از عشففففق آن شففففد هم چون موم

نففون ابففرو صففففاد چشففففم و جففیففم گففوش

بففر نففوشففففتففی فففتففنففه صففففد عففقففل و هففوش

(همان)98 ،

(مثنوي مولوي ،ج )21 :1370 ،3

جففیففم گففوش و عففیففن چشففففم و مففیففم فففم

چففون بففود بففی کففاتففبففی ای مففتففّهفففم

در خم زلف تو آن خال سففف یه دانی چیسفففت

ن قطففه دوده کففه در ح لقففه ج یم ا فتففادسففففت

نیسففففت بر لوح دلم جز الف قففامففت یففار

چففکففنففم حففرف دگففر یففاد نففداد اسففففتففادم

(همان)292 ،

(حافظ ،1367 ،ص)26

(همان)216 ،

گففذاری کففن ز کففاف کففنففج کففونففیففن

نشففففیففن بففر قففاف قففرب قففاب قففوسففففیففن

تففعففیففن نففقففطففه وهففمففی اسففففت بففر عففیففن

چو عینففت گشففففت صففففافی غین شففففد عین

بففمففانففدی الففف اسففففتففواش تففا بففه ابففد

ز شفففرم رای تو سفففر پیش درفکنففده چو جیم

(برزگر)51 :1374 ،

(همان)61 ،

(انوري)353 :1372 ،

 3ـ گروه سوم از تشبیه حروفی تشبیهاتی است که شکل یك حرف در معنی دستوری یکی از طرفین تشبیه واقع میشود البته
در این گروه از ت شبیه حروفی گاهی یك حرف به جای یك ترکیب یا جملهای واقع می شود که مورد نظر نی ست چون ت شبیه بلیغ
مُلك «ال» که کلمه «ال» مخفف «ال اله اال اهلل» آمده است و نظایر آن در دیوان خاقانی قابل توجّه است.
آ خر بففد هی بففه ننففگ و رسففففوا یی

بففی شففففك یففك روز الف و المففش را
(ناصرخسرو)72 :1384 ،

و سنایی غزنوی حرف «ال» را در شکل و ریخت به دو شاخ مانند کرده است:
زانففکففه کففرده اسفففففت قففهففر «ال الففه»

عفففقفففل را بفففر دو شففففففاخ البفففردار
(دیوان سنائي)201 :1364 ،

چون الم ا لف گر فتففه من او را کنففار و او

پففیففراسففففتففه دو زلفففففك چففون دال کففرده الم

کسففففی کففاو از نوافففل گشففففت م ح بوب

بففه الی نفففففی کففرد او خففانففه جففاروب

چففون الفففففی بففود مففردمففی بففه مففثففل

چففونففك الففف مففردمففی کففنففون نففون شففففد

(عوفي)142 :1361 ،

(برزگر)71 :1374 ،

(ناصرخسرو)157 :1384 ،

تشبیهات حروفي خاقاني
خاقانی فخریه و حب سیه سرای قرن ش شم نیز از زمره شاعرانی ا ست که به اینگونه از ت شبیه دلب ستگی ن شان داده ا ست و
ت شبیهات حروفی زیبایی خلق نموده ا ست .ح سّان العجم در ق صیدهای که در منقبت ح ضرت ختمی مرتبت سروده ا ست دیگر
پیامبران را به «ابجد» و رسول اکرم (ص) را به بهترین سوره مانند میکند.
بفهفیفنففه سففففورت او بفود و انفبفیففاء ابفجففد

م ه ینففه م ع نی او بود و اصفف ف فیففا اسففففمففاء
(استعالمي)105 :1387 ،

هم او در دیگر ق صیده که بالبداهه در مدح شرو ان شاه منوچهر سروده ا ست و شکارگاه و بند باقالنی را تو صیف میکند با
بخشی از اسم ممدوح «میم منوچهر» تشبیهات بدیعی آفریده است.
نام او چون اسفففم اعظم تاج اسفففمادان از آنك

ح لقففه م یم م نو چ هرسففففت طوق اصفف ف فیففا

بل که رضفففوان زین پس از میم منوچهر م لك

یففاره حوران کنففد گر شففففاه را ب ینففد رضففففا

دا یره م یم م نو چ هر از ثوابففت بر تر اسففففت

آفففریففنففش در مففیففانففش نففقففطففهای بففس بففیففنففوا

گر سففف ما چون میم نام او نبودی از نخسفففت

همچونون درهم شفففکسفففتی تاکنون سفففقف سفففما
(همان)134 ،

در بیت زیر خاقانی با تلمیح به آیه  116سوره مریم «اذ قال اهلل یا عیسی بن مریم أ اَنت قلتَ للناس اتخذونی وامی الهین» همزه
«أاَنت» را به مسمار و «الف» را به دار مانند کرده است.
داز أاَنتش همزه مسففف مار و الف داری شففففده

بر چنین داری زعصفففمففت کففافهففا خوان آمففده
(همان)1149 ،

وی در قصیده معروف ترساییه استادن خود را در میانه طعن به «الف»های «اطعنا» که پیش و پس کلمه را احاطه کردهاند مانند
کرده است.
چففنففان اسففففتففاده ام پففیففش و پففس طففعففن

کففه اسففففتففاده اسففففت الفففففهففای اطففعففنففا
(همان)149 ،

تمامی تشبهات حروفی خاقانی را میتوان در تقسیمبندی سهگانه تشبیهات حروفی قرار داد:
1ففف تشبیه حروفی تجریدی :که بخشی از شکل ظاهری یکی از حروف الفبا را تجرید کرده آن را مشبهٌ به قرار میدهد و وجه
شبه در این گروه از تشبیهات حروفی همان بخش تجرید شده از شکل حرف مورد نظر است.
ز هر چه زیب جهان اسفت و هر که ز اهل جهان

مرا چو صفف ف فر ت هی دار و چون ا لف ت نهففا

گر سففف ما چون میم نام او نبودی از نخسفففت

همچو نون درهم شففکسففتی تا کنون سففقف سففما

عقل و جان چون یی و سین بر در یا سین خفتند

تن چو نون ،کز ق ل مش دور ک نی ،ت فا ب ی ننففد

یففا بففی قففلففم دو نففون مففربففع نففگففاشففففتففه

انففدر میففان چو تففا ،دو ن قط کرده مضففف مرش

ماه و سرانگ شت خلق ،این چو قلم ،آن چو نون

خ لق چو ط فالن نو ،شففففاد بففه نون و ا ل ق لم

قو می م طوق انففد بففه م ع نی چو حرف قوم

مو لع بففه ن قش سففف یم و مزور چو قلففب کففان

تا جدایی زاین و آن ،بر سفففرنشفففینی چون الف

چون به پیوسفففتی به پا یان اوفتی هم در ز مان

چففون صفففففففر و الففف ،تففهففی و تففنففهففا

چففون تففیففر و قففلففم نففحففیففف و عففریففان

چففون بففه سففففرکففوه قففاف نففقففطففه فففادان

خفففطفففه بفففغفففداد در ازای صفففففففففاهفففان

ببسففتم حرص را چشففم و شففکسففتم آزرا دندان

چو میم اندر خط کاتب چوسفففین در حرف دیوانی

(استعالمي)92 :1387،

(همان)134 ،

(همان)363 ،

(همان)690 ،

(همان)823 ،

(همان)969 ،

(همان)1010 ،

(همان)1058 ،

(همان)1100 ،

(همان)1291 ،

دجله ز زلفش مشك دم زلفش چو دال دجله خم

نازک تنش چون دجله هم کش کش خرامان دیدهام
د

(خاقاني)453 :1382 ،

چففون کففمففان و تففیففر شففففد نففون و الففقففلففم

نشففففره فففتففح ایففن و آن خففواهففد نففمففود

بر بخففت من کففه کورتر از میم کففاتبففانسففففت

بگریسففففت چشفففمهففای هنر کز تو بففاز مففانففد

میففانففه صفففف مردان بففه دم چو گو هر ت یغ

چففو نففقففطففه زرهففم بففر کففرانففه بففاز آورد

از چشفففففم بفففدایفففمفففنفففی کفففه دارد

دنففدان و لففب تففو شفففففکففل یففاسفففففیففن

نففزد ر ففیففس چففون الففف کففوفففی آمففدم

چون دال سففففر ف کنففده خجففل سففففار م یروم

برعین غین گشفففتففه زخجلففت ز عین مففال

چون حرف غ ین ب ین کففه گرا نبففار م یروم

همرهند این پنج تن چون کاف ها یا عین صفففاد

یففك تنففه چون قففاف والقرآن من اینجففا مففانففدهام

صففففوت فففی بففغففداد ظففبففیففا قففد الففف

صففففففدغفففه جفففیفففم و ذا قفففد الفففف

قفففایفففق شفففففدکفففبفففوتفففر حفففرمفففش

نففقففطففه شفففففیففن عففرش دانففه اوسفففففت

(همان)479 ،

(همان)532 ،

(همان) 599 ،

(همان)652 ،

(همان)898 ،

(همان)898 ،

(همان)960 ،

(همان)624 ،

(همان،ص)840

2فففف دومین نوع از انواع ت شبیه حروفی آن ا ست که شاعر وجه شبه را از شکل کامل یکی از حروف الفبا اقتباس میکند و
حروف در این گروه از تشبیهات مشبهٌ به واقع میشوند:
آن ب و ت شفففکن که به تعریف او گر فت

هم قففاف و الم رو نق و هم کففاف و نون بهففا
(استعالمي)76 :1387 ،

نام او چون اسفففم اعظم تاج اسفففما دان ازآنك

ح لقففه م یم م نو چ هر اسففففت طوق اصففف فیففا

بل که رضفففوان زین پس از میم منوچهر م لك

یففاره حوران کنففد ،گر شففففاه را ب ینففد رضففففا

دا یره م یم م نو چ هر از ثوابففت بر تر اسففففت

آ فر ی نش در میففا نش ن قطففه یی بس بی نوا

به یك قیام و چهار ا صل و چل صباح که ه ست

ازا ین سففففه م ع نی ا لف دال م یم بیا عراب

هرد و چو صفففبح از عمود گنبففد کففاف انففد

صفف ف بح ،ب لی از ع مود گ نبففد کففاف اسففففت

(همان)134 ،

(همان)134 ،

(همان)134 ،

(همان)230 ،

(همان)329 ،

ردو الففوف انففدو از سففففرد و الففف شففففان

از پی م یم اسففففت جنففگ ،نز پی کففاف اسففففت

چون صففففد هزار الم الف اف تاده یك به یك

از دور ،دسففففت و پففای نففجففیففبففان رهففبففرش

چون عین ع ید نعلش ،و زنقش گوش و چشفففم

هفففاء مشفففففقف فّق آمفففد و مفففاه مفففدوّرش

خففوان هففمففتففش جففگففر آز مففی خففورد

د ندان تیز سفففین ،که شفففدهسفففت افرسففف خاش

او بففود نففقففطففه اف دال و مففیففم را

کا مد چ هل صففف باح و چ هاراصفففل و یك م قام

عدل تو شفففین را ز را کرد جدا چون بد ید

کرلت رای اسففت را ،صففورت شففین اسففت شففین

قاب له کاف و نون ،طا هاو یاسفففین که هسفففت

عففاقلففه کففاف و الم طفففففل دبسفففففتففان او

زآه ایشففان گه الف چون سففوزن عیسففی شففده

گففاه هی چون ح لقففه ز ن ج یر م طران آمففده

ز مزم آنففك چون دهففا نی آب ح یوان در گ لو

وآن دهففان رامیم لففب چون سفففین دنففدان آمففده

همان)330 ،

(همان)691 ،

(همان)708 ،

(همان)740 ،

(همان)929 ،

(همان)1045 ،

(همان)1125 ،

(همان)1147 ،

(همان)1149 ،

3فففف گروه سوم از ت شبیه حروفی خاقانی ت شبیهاتی ا ست که شکل یك حرف در معنی د ستوری یکی از طرفین ت شبیه واقع
میشود.
دروازه سفففرای ازل دان سففففه حرف عشفففق

دنففدانففه کففلففیففد ابففد دان دو حففرف ال

بی حفاجبی ال ،بفه در دین مرو ،کفه هسففففت

دیففن گففنففج خففانففه حففق ،و الشففففکففل اژدهففا

چففنففان اسففففتففاده ام پففیففش و پففس طففعففن

کففه اسففففتففاده سففففت الففف هففای اطففعففنففا

ازگففه عففهففد السففففت ،چففیففرهزبففان دربففلففی

پففیففش در ال الففه ،بسففففتففه مففیففان هففم چففو ال

سففففاحففری ،از قففاف تففا بففه قففاف تففو داری

مشفففرق و مغرب تو را دو نقطففه قففاف اسففففت

ا مّیففدشففففان ،قفففل از فقففل حسفففف بی زده

باز د ندا نه کلیفدش ،سفففین سفففبحفان د یدها ند

(همان)75 ،

(همان)75 ،

(همان)149 ،

(همان)184 ،

(همان) 330 ،

(همان)342 ،

کوه رحمففت حرم تی دارد کففه پ یش قففدر او

کوه قففاف و نقطففه فففا ،هردو یکسففففان دیففدهانففد

گویی به رغم جان ف لك ،دسفففت کاف و نون

گففردونففی از دو قففطففب در آویففخففت اسففففتففوار

زیر سه حرف جاهش گنجی ا ست و حرف آخر

صففففری اسفففت ،در میانش هفت آسفففمان محضف فّر

داغی اسففت بر جبین سففپهر از سففه حرف عید

مففاه نو ا بتففدای سففففه حرف اسففففت ب ن گرش

عیففدافسفففراسففففت بر سفففر اوقففات بهرآنففك

شففف ب هی اسففففت ع ین عیففد ز فعففل تکففاورش

چون دراسففد رسففیدی ،چون سففنبل سففنان کش

زضفففر بت الف سففففان کردی چو سفففین ودالش

گففاه از هففمففه بففرهففنففهتففر آیففد چففو آفففتففاب

پففرشففففد بففرهففنففگففان را چففون آفففتففاب الم

زو دیففدآن نففمففاز ،کففه قففا ففم نففمففود الففف

راکففع بففمففانففد دال و تشففففهففد نففمففود الم

ال زان شففففد اژدهففای دو سفففر تففا فروخورد

هرشفففرک و شففففك کففه در ره االّ شفففود عیففان

نففام شففففه ،زان اول وآخر الف کردنففد و نون

ی ع نی انففدر ملففك ،ط غرا بر نتففابففد ب یش از ا ین

از أأ نت ش همزه مسففف مارو الف داری شفففده

بر چنین داری زعصفففمففت کففافهففا خوان آمففده

کاف و نون بوده سفففترون از هزاران سفففال باز

زاده فرز ندی که شففففاهنشففففاه دو جهفان آ مده

ای نففیففزه شففففاهای قففلففم تففخففتففه نصففففرت

از نفففقفففطفففه دولفففت ،الفففف عففزّوعفففالیفففی

قاف از تو رخنه سففر شففد و عنقا شففکسففته پر

از زال خرد یففك تنففه ت نهففا چففه خواسفف ف تی

او خط انففدر جهففان کشففففیففد و بففه عقففل

خفففال خفففوف از رخ رجفففا بفففرداشفففففت

آری هففمففه کففژ ز راسفففففت بففگففریففزد

چفففون دال کفففه بفففا الفففف نفففپفففیفففونفففدد

(همان)342 ،

(همان) 587 ،

(همان)619 ،

(همان)703 ،

(همان)708 ،

(همان)727 ،

(همان)929 ،

(همان)929 ،

(همان)956 ،

(همان)1058 ،

(همان)1149 ،

(همان)1152 ،

(همان)1371 ،

(خاقاني)535 :1382 ،

(همان)847 ،

(همان)865 ،

نتیجهگیري
شاعران فار سی زبان از دیرباز در آفرینش ادبی خود به نوعی از ت شبیه توجّه دا شتهاند که آن را ت شبیه حروفی نامیدهاند .این
گونه تشبیه در سه گروه تقسیمبندی میشود .تشبیه حروفی تجریدی :بخشی از یك حروف الفبا یکی از طرفین تشبیه است .تشبیه
حروفیی که یکی از طرفین تشبیه ،کامال شکل یکی از حروف الفباست .تشبیه حروفی دستوری که یکی از طرفین تشبیه یکی از
حروف در اصطالح دستوری مثال «ال» است.
خاقانی فخریه و حب سیه سرای قرن ش شم نیز از زمره شاعرانی ا ست که به این گونه از ت شبیه دلب ستگی ن شان داده ا ست و
تشففبیهات حروفی زیبایی خلق نموده اسففت .تشففبیه در دیوان خاقانی نسففبت به دیگر صففور خیال ،سففهم عمدهای دارد و بعد از
استعاره ،بیش از سایر عناصر خیال به کار گرفته شده است .وی نسبت به دیگر شاعران فارسیگوی از تشبیهات حروفی بیشتر و
زیباتری برخوردار بوده و هنر خود را در این زمینه به خوبی به نمایش گذاشته است.
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25ا دشتی ،علی .خاقاني شاعري دیر آشنا .تتران :انتشارا آگاه.1340 ،
26ا دهلوی ،امیر خسرو .دیوانبه کوشش م .درویش .انتشارا جاویدان ،چاپ دوم.1361 ،
27ا رودکی سمرقندی ،جعدر بن محمد .دیوان .تنظیم و تصحیح جتانگیر منصور .تتران :انتشارا ناهید.1373 ،
28ا زرینکوب ،عبدالحسین .شعر بي دروغ شعر بي نقاب .تتران :انتشارا جاویدان.1363 ،
29ا سکاکی ،ابن یعقوب بن ابی بکر .مفتاح العلوم .قم ،بیتا.
30ا سنایی غزنوی .دیوان .با مقدمه و حواشی و فترست تقی مدرس رضوی .انتشارا کتابخانه سنایی ،چاپ سوم.1364 ،
31ا سنایی غزنوی ،حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه .تصحیح مدرس رضوی ،تتران :انتشارا دانشگاه ،چاپ سوم.1368 ،
32ا شدیعیکدکنی ،محمدرضا .صور خیال در شعر فارسي .تتران :انتشارا آگاه.1366 ،
33ا شمس قیس رازی ،محمد بن قیس .المعجم في معاییر اشعار العجم .تتران.1338 :
34ا صدا ،ذبیح اهلل .تاریخ ادبیات در ایران .تتران :انتشارا ققنوس ،چاپ سیزدهم.1374 ،
35ا عطار نیشابوری ،فریدالدین .دیوان .به اهتمام و تصحیح تقی تدضلی ،انتشارا علمی و فرهنگی.1368 ،

36ا عوفی ،محمد .تذكره لباب االلباب .به اهتمام ادوارد براون .ترجمه از انگلیسی محمد عباسی .کتابدروشی فخر رازی.1361 ،
37اا ا غنیپور ملکشاه ،احمد« ،بررسی مواد تشبیه به عنوان ویژگی سبکی در قصاید خاقانی» ،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی
(بتار ادب) علمی ا پژوهشی ،سال پنجم ،شماره اول ،بتار .1391
38ا فرخی سیستانی .دیوان .به کوشش محمد دبیرسیاقی .تتران :انتشارا زوار ،چاپ چتارم.1371 ،
39ا کربن ،هانری .تاریخ فلسفه اسالمي .مترجم جواد طباطبایی .تتران :مینویخرد.1391 ،
40ا کرمی ،حسین« ،خاقانی معمار زبان و خیال» ،فنون ادبی ،سال دوم ،شماره  ،1بتار و تابستان .1389
41ا کزازی ،میرجاللالدین ،سراچه آوا و رنگ .تتران :انتشارا سمت.1376 ،
42ا کزازی ،میرجاللالدین ،گزارش دشواريهاي خاقاني .نشر مرکز.1385 ،
43ا ل .ماسینیون ،ب،کراوس .اخبار حالج .ترجمه سید حمید طبیبیان ،انتشارا اطالعا .1383 ،
44ا المعی گرگانی .دیوان .به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی ،تتران ،انتشارا اشرفی 2535 ،شاهنشاهی.
45ا مسعود سعد سلمان .دیوان .به تصحیح رشید یاسمی .تتران :چاپخانه سپتر ،چاپ دوم.1362 ،
46ا مشکور ،محمدجواد .فرهنگ فرق اسالمي .آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشتد.1372 ،
47ا معدنکن ،معصومه .نگاهي به دنیاي خاقاني .انتشارا مرکز نشر دانشگاهی ،جلد دوم.1377 ،
48ا منوچتری دامغانی ،احمد .دیوان .به کوشش محمد دبیر سیاقی .تتران.1370 :
49ا متدویفر ،سعید« ،تشبیه بلیغ وصدی در ادب و بالغت پارسی بر پایه دیوان خاقانی» ،کتاب ماه ادبیا  ،شماره  ،69دی ماه .1391
50ا مولوی بلخی .كلیات شمس یا دیوان كبیر .با تصحیحا و حواشی بدیعالزمان فروزاندر ،انتشارا امیرکبیر ،چاپ سوم.1363 ،
51ا مولوی بلخی ،مثنوي معنوي .به همت رینولد الین نیکلسون .انتشارا مولی ،چاپ هشتم.1370 ،
52ا ناصر خسرو قبادیانی ،دیوان .با مقدمه سید حسن تقیزاده .تتران :انتشارا نگاه.1384 ،
53ا نظامی ،الیاسبنیوسف .كلیات .مطابق با نسخه تصحیح شده وحید دستجردی .تتران :نشر پیمان.1381 ،
54ا همایی ،جاللالدین ،فنون بالغت و صناعات ادبي .تتران :انتشارا توس.1361 ،

