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Abstract:
Introduction
Simile which is an important tool of literary creation can be regarded as the most
significant element of expression used in reflection of experiences, beliefs, and
thoughts of a lecturer. Thus, it has always been the subject of attention by the
speakers as the most commonly used and popular factor. In the present study, this
fantastic element is criticized in poetry of Badr al-Din Chachi, a great poet of the 8th
century. The main feature of the poetry is the numerous uses of imageries, especially
simile and metaphor. In this research, which is based on the descriptive-analytical
method, simile is considered as an essential part in presentation of the poet's
fundamental themes. The main objective of this research is to examine the role and
effect of simile in ambiguity and diminution of images in Badr Chachi's poetry.
Besides, the poet's innovation and initiative in presenting fresh similes are evaluated.
Discussion and analysis
The farther is the tenor from the vehicle, the more remarkable the rate of simile. On
the other hand, the more similar are the tenor and the vehicle, the less remarkable the
rate of simile. Obviously, in stereotypes, the tenor is easily found in both sides of the
simile, so the simile has a narrow state, whereas in new and modern similes, as far as
the poet has discovered a new relationship between the tenor and the vehicle, the
degree of the simile is more understandable and more figurative speech is used.
Therefore, in terms of imagery, the easily- recognized similes are more valuable. The
similes which are fresh and unique are usually comprehensive, that is, their vehicle is
also mentioned directly since the open view of the simile may divert the reader's
mind from the speaker's intended purpose. Regarding Badr's poetry, it can be said
that there are a number of open-angle analogues in his poetry, which is the result of
the poet's genius and innovation.
Noteworthy that any new and exotic analogies may enter into literary texts in two
ways, either through the speaker's invention and creation, which can be the result of
his experience and direct reception of nature or various elements of his life, or
through one of the ways that can be used in modernization of stereotypical and
vulgar phrases. The fact that the artist has a new perspective toward his surrounding
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elements can somehow reduce their familiarity. One of the most important
approaches in literary criticism is defamiliarization which has a broader meaning in
the works of the Russian formalists and includes all the techniques and approaches
the author consciously enjoys to make the world weird to the audience. In Badr
Chachi's poetry, there are also cases that indicate the poet's tendency toward
rebuilding some familiar and popular images.
Simile, metaphor, irony, and quintessence are techniques that can be imaginative
by themselves. Now, if some of these figurative speeches are used in conjunction
with one another in a verse, it will make the reader more contemplated and
understandable for understanding the correlation between images. For this reason,
this simile technique causes the density and sometimes interference of images.
Comparative density is one of the features that is considered to be similar to rhetoric
simile. Since perceiving the proportions of each image requires time and reflection,
multiple similes presented within a verse will interfere with the transmission of the
message of the image. Of course, it means the simile density within a verse so that
the likeness is complete both in the structural and the semantic aspects of the same
verse. On the use of simile in Badr Chachi's poems, it is essential to note that in most
cases, the similes do not exceed two or at most three in one verse. In a few cases, it is
possible to find verse in his Diwan in which four similes are used in one verse. It
should be noted that the most important reason for the ambiguity of the similes is that
in some cases, the simile is linked to the metaphor. Since metaphor is more vague
and intriguing than other literary figures, it has had a great impact on obscurity of
images. One of the ways that can be combined along with rhetorical aesthetics to
stimulate the emotions and feelings and the transference of thought and the message
of the subject is to accompany the metaphor with other figures and techniques of
exegesis and expression. From this viewpoint, in his poems, "Badr" has paid great
attention to its arrangement through the use of a variety of innovative techniques.
Hence, there is less likeness in his Diwan that with is not accompanied by one
different literary figure or other forms of imagination.
Conclusion
Badr Chachi is one of the poets who liked to pay much attention to simile as a way to
express his content. He uses a total of 1,788 similes, which compared to the total
volume of 2836 verses in his Diwan, comprise a significant frequency, that is, it has
used at least a simile in each two verses. He has also taken advantage of all
opportunities of creating new content and expanding the figurative meanings of
words, for example, similes, simile and innovation combination, and refreshment of
repetitive similes. The sharp look of the poet has helped him to add numerous new
similes and innovative patterns to the collection of Persian poetry. In many cases, he
has also been able to defamiliarize the commonly used and popular similes. In
dealing with similes, Badr Chachi has greater desire to use some especial figures
among which the most favorite is simile. One of the highest frequency figures are
singular to compound similes, compound innovative tenors, neighboring similes, as
well as using new simile figures. Due to the poet's tendency to add up simile with
other figurative and rhetoric techniques, especially metaphorical discourse, his
poem's images are generally static and vague, and the reader needs to spend plenty of
time to realize the associations and proportions between simile components.
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بررسی و تحلیل تشبیه در دیوان بدر چاچی
عبداهلل واثق عباسی  و حسین اتحادی



چکیده
بدرالدین چاچی یکی از شاعران مشهور قرن هشتم هجری است که از محبوبیّت زیادی در هند برخوردار است .ویژگیی اصییی شی ر
بدر ،کاربرد زیاد صور خیال بهویژه تشبیه و است اره است .در این تحقیق براساس روش توصیفی-تحیییی ،تشبیه که عنصیری اساسیی
برای بیان مضامین مدنظر شاعر بوده ،بررسی شده است .توجه و تمایل زیاد شاعر به تشبیه سبب شده است تا در کلّ دیوانش (شیامل
 2836بیت) 1378 ،بار از تشبیه استفاده کند .برخی از شگردهای کاربرد تشبیه را بهدلیل بسیامد بسییار هنهیا مییتیوان از ویژگییهیای
سبکی ش ر وی محسوب کرد .ازاینجمیه میتوان به تشبیهات مفرد به مرکب ،تشبیه و مراعات نظیر ،ترکیبات ابداعی برای مشبهٌبیه و
پیوند تشبیه و جناس اشاره کرد .شاعر توانسته اسیت از راه تشیبیه بیرای برخیی از مضیامین تکیراری شی ر فارسیی همویون وییو
خورشید ،فرارسیدن شب و هالل ماه توصیفات و تصاویر تازهای ارائه کند؛ هرچنید در میوارد م یدودی در سیاختار و پیونید ارکیان
م دودی از تشبیهات نارساییها و نقصهایی مشاهده میشود .تشبیهات بدر چاچی بهوور عموم فشرده و متراکم نیستند ،اما هنجیا کیه
تشبیهاتش را با است ارة مصرّحه پیوند میزند ،غالباً دیریاب و مبهم به نظر میرسند.
کلید واژهها :بدر چاچی ،تشبیه ،زاویة تشبیه ،نوکردن تشبیه ،هرایش تشبیه.
 -1مقدمه
فن بیان دانشی است که موضو هن ،بحث دربارة شیوههای مختیف ارائة یک م نا و مضمون واحد در زبان است .تشیبیه یکیی
از شگردهای خیالانگیز بیان است .دربارة تشبیه توصیفات و ت اریف مت ددی را صاحبنظران ارائه کردهاند که بنیان همة هنها،
ادعای همانندی و شباهت کسی یا چیزی به کسی یا چیزی دیگر است .از این مییان تفتیازانی گفتیه اسیت «مقصیود از تشیبیه
اصطالحی در عیم بیان ،نشاندادن اشتراک چیزی با چییز دیگیر در ییک م ناسیت» (بیه نقیل از عرفیان )46 :1395 ،تشیبیه از
ابزارهای مهم هفرینش ادبی و مهمترین عنصر بیانی در ان کاس تجربیات ،باورها و اندیشههیای شیاعران محسیوب مییشیود.
ازهمینرو پرکاربردترین و رایجترین عنصر خیال بوده و همواره توجه شاعران را به خود جیب کرده است؛ زیرا «هستة اصیی
و مرکزی اغیب خیالهای شاعرانه است .صورتهای گوناگون خیال و نیز انوا تشبیه ،مایهگرفته از همان شیباهتی اسیت کیه
نیروی تخیّل در میان اشیاء کشف میکند و در صور مختیف به بیان درمیهورد» (پورنامداریان.)214:1390 ،
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تشبیه به یک نویسنده یا شاعر یاری میدهد تا با تصرف در پدیدهها و عناصر محسوس و م قول از زاویة تیازهای بیه هنهیا
نگاه کند و از این مسیر بتواند بسیاری از مفاهیم ذهنی و مجرد را برای مخاوب خویش میموس و درکپذیر کنید .بایید گفیت
تشبیه همواره نقشی اساسی در پرداخت و هفرینش صور خیال داشته است .در این میان بحث عمده و اساسی در تشبیه بررسی
وجهشبه است .وجهشبه ویژگی یا صفت مشترکی است که ادعای شباهت براساس هن شکل میگیرد .وجهشبه در واقع دییدگاه
و ورز نگرش هنرمند را دربارة دنیای اوراف و روابط بین اشیاء و پدیدهها نشان میدهد .ازهمینروست که بهترین نو تشیبیه
را هم تشبیهی دانستهاند که وجهشبه محکمی بین دو سوی تشبیه وجود داشته باشد« .بهترین تشبیه هن است که مییان دو چییز
که اشتراکشان در صفتهای ویژه بیش از انفرادشان باشد ،صورت گیرد و هن دو چیز را به مرحییة اتحیاد و همسیانی نزدییک
کند» (قُدامهبنج فر.)200 :1384 ،
البته جرجانی کاربرد هر نو وجهشبهی را روا نمیدارد؛ «در وفقدادن و هماهنگیبخشیدن بین هن دو (مشیبه و مشیبه ٌبیه)
راه و روش خوبی برگزینی؛ هنگونه که با همة پیوند و ائتالفی که به فرمان عقل و حدس بین هنها برقرار و مایة پیدایش تشیبیه
شده ،اختالف هنها نیز از نظرِ دیده و احساس کامالً هشکار باشد و اگر این اختالف ووریاست کیه توصییف را زشیت نشیان
میدهد و وادار میکند که هن را از جایی تصور کنی که به تصور نمیهید ،این درست نیست» (جرجانی.)116 :1389 ،
دربارة ارزش و جایگاه تشبیه در میان صور خیال باید گفت «عیم بیان شیوة ادای موضو و م نی به اسیوبهای مختییف
است و تشبیه بیگمان در رأس این اسالیب قرار میگیرد و شاید تشبیه روشنترین و هشکارترین این مباحث باشید و از همیه،
در تمام ادوار بیشتر است مال کاربرد داشته باشد» (شفی یکدکنی.)45 :1383 ،
در این پژوهش ،عنصر خیالانگیز تشبیه در ش ر بدرالدین چاچی ،از شاعران مشهور قرن هشتم ،نقد و بررسی شده اسیت.
دربارة زندگی «بدر» و ویژگیهای ش ریاش ،در منابع و تذکرههای متقدم مطالب زییادی ذکیر نشیده اسیت؛ بیهگونیهای کیه
اوالعاتی که دربارة او ثبت کردهاند ،گاه به یک سطر هم نمیرسد .ازجمیه صیاحب تیذکرة روز روشین فقیط بیه ایین بسینده
میکند که «درویشی بود هزادمشرب و نیکوسیرت» (صبا .)100:1343 ،والة داغستانی نیز اوالعیات چنیدانی دربیارة «بیدر» بیه
دست نمیدهد« :از ش رای مشهور است .در هند مدتها به سر برده .اش ار بسیار دارد .دیوانش در هندوستان متیداول اسیت»
(والة داغستانی)238:1391 ،؛ اما ذبیحاهلل صفا دربارة او گزارش کاملتری دارد« :فخرالدین بدرالدین محمد چیاچی از شیاعران
قرن هشتم هجری است .والدت بدر در چاچ ،ناحیهای در هن سوی سیحون اتفاق افتاد .ظیاهراً در اوان جیوانی بیه هندوسیتان
رفت و در دستگاه سیطنت امرای تغیقیّه وارد شد .تاریخ وفاتش منحصر است بین دو سال  745و  752هجری که هخرین سال
حیات محمدبنتغیق بود (صفا.)852:1372 ،
دربارة شیوة شاعری «بدر» هم در تذکرهها مطیب روشنی دیده نمیشود؛ ازجمیه هدایت دربارة ورز سخن وی مینویسد« :در
شاعری ورزی غریب دارد» (هدایت .)602:1382 ،ادوارد براون ضمن اینکه بدر چاچی را همراه بیا امیرخسیرو دهییوی و حسین
دهیوی ،سه شاعری میداند که در هندوستان اشتهار و احترامی تمام داشتهاند ،دربارة سیبک سیخن وی میینویسید« :کیالم او بیه
اغالق و اشکال م روف است» (براون .)152:1339 ،نفیسی بدر را از شاعران سیبک هذربایجیان دانسیته م تقید اسیت« :قصیاید و
مقط ات به سبک ش رای هذربایجان میسروده ،وی هخرین شاعر بزرگی است کیه بیدین سیبک سیخن سیروده اسیت» (نفیسیی،
 .)203:1344صفا دربارة سبک سخنوری «بدر» ضمن اشاره به تقیید وی در قصایدش از خاقانی میگوید« :شیوة ترکییب کیالم در
اش ار وی عبارت است از ایراد کالم منتخب جزیل ،همراه با تشبیهات مت دد و عییالخصوص بهکار بردن انیوا مجیاز و اسیت اره
به حدّ وفور و به نحوی که سخن استادان م روف پایان قرن ششم را به خاور میهورد» (صفا.)856:1372 ،
 -1-1اهداف و روش تحقیق
هدف اساسی این تحقیق بررسی نقش و تأثیر تشبیه در ابهام و دیریابی تصاویر ش ر بدر چاچی است .افزون بر این میزان
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نوهوری و ابتکار شاعر را در ارائة تشبیهات تازه بررسی میکند .به همین منظور پس از یادداشیتبیرداری بیر اسیاس رویکیرد
تحییل محتوا به بررسی و نقد تحیییی تشبیهات وی پرداخته شده است.
 -2-1پیشینة تحقیق
با وجود هنکه بدر چاچی در روزگار خودش از سخنوران پرهوازة هند بوده ،متأسفانه تاکنون دربیارة شی ر وی ،تحقییق و
پژوهش چندانی انجام نگرفته است .عییمحمد گیتیفروز ،مصصح دیوان بدر ،دربارة ویژگییهیای زبیانی شی ر وی و تحقییق
دربارة لغات نویافته در دیوان این شاعر مطالبی به چاپ رسانده است؛ اما دربارة سبک شاعری بدر بهویژه تشبیه در ش ر وی -

تاکنون مطیبی بهصورت مستقل و مفصل ارائه نشده است .البته در برخی منابع ازجمیه تاریخ ادبیات در ایران و مقدمیة دییوان
بدر ،اشاراتی گذرا به برخی از ویژگیهای بالغی کالم وی شده است.
 -2بحث و بررسی
 -1-2زاویة تشبیه
زاویة تشبیه ی نی میزان ارتباط و نزدیکی مشبه و مشبهٌبه .هرچقدر وجهشبه از مشبه دورتر باشید ،زاوییة تشیبیه بیازتر اسیت،
برعکس هرقدر ارتباط و شباهت بین مشبه و مشبهٌبه بیشتر باشد ،زاویة تشبیه بستهتر است .در مییان برخیی از صیاحبنظیران
بالغت در اینکه کدام یک از این دو نو تشبیه ارزشمندتر است ،اختالف نظر وجود دارد .جرجانی از ورفداران تشبیه با زاویة
باز است« .اگر همة تشبیهات را استقراء کنی ،میبینی که هرچه بُ د میان دو چیز بیشتر باشد ،بر دلها خوشایندتر و شیگفتتیر
است و دلها از هن به وجد میهیند و در ایجاد سبکباری و نشاط دلها نزدیکترین عامل است» (جرجیانی .)98:1389 ،البتیه
جرجانی برای ساختن چنین تشبیهاتی شرایطی را الزم میداند« :این را بدان که نمیگویم که تیو هیر موقیع چییزی را بیا ییک
صفت و جنس دور سازش دادی ،کاری شایسته کردهای ،بیکه این سخن را با این قید و شیرط مییگیویم کیه بتیوانی بیین دو
جنس مختیف بهخوبی سازش و تألیف بدهی و بین هنها در ظاهر امر تشبیهی پدید هوری و در وفقدادن و همیاهنگیبخشییدن
بین هن دو ،راه و روش خوبی برگزینی؛ هنگونه که با همه پیوند و ائتالفی که به فرمان عقل و حدس بیین هنهیا برقیرار و ماییة
پیدایش تشبیه شده ،اختالف هنها نیز از نظر و دیده کامالً هشکار باشد» (همان.)116 :
برعکس نظر جرجانی ،قدامه بن ج فر ،ارتباط و نزدیکی بیشتر بین مشبه و مشبهٌبه را دلیل ارزش تشبیه مییدانید« .تشیبیه
همیشه میان دو چیز خواهد بود که در م نیهای ویژهای باهم انبازند و بدان م نیها توصییف مییشیوند و از حییث دیگیر در
ویژگیهایی که هریک از هنها از صاحبش جدا میشود ،افتراق دارند و اگر چنین باشد ،بهترین تشبیه هن است که میان دو چییز
که اشتراکشان در صفتهای ویژه بیش از انفرادشان باشد ،صورت گیرد و هن دو چیز را به مرحییة اتحیاد و همسیانی نزدییک
کند» (قُدّامهبنج فر .)200:1384 ،برخی دیگر از بالغییون ازجمییه «بیدوی وبانیه» بیرای زاوییة تشیبیه در تشیبیه و اسیت اره
ویژگیهای متفاوتی قائل هستند.
«تشبیه در جایی که وجه هن هشکار باشد و جایی که پنهان و دور باشد ،در همهجا میهید و هرچه ادراک وجیهشیبه بیشیتر
نیازمند جستوجو و دقت باشد ،زیباتر و شگفتانگیزتر میشود؛ ولی است اره برعکس هن است و باید وجه شیبه و هماننیدی
هن سخت روشن و هشکار باشد تا بهگونة لغز و م مّا درنیاید و هر است ارهای صالحیت هن را دارد که بیهصیورت تشیبیه بییان
شود؛ ولی هر تشبیهی نمیتواند به گونة است اره بیان شود» (شفی یکدکنی.)122:1383 ،
روشن است که در تشبیهات کییشهای چون وجهشبه در دو سوی تشبیه زودیاب اسیت ،تشیبیه نییز دارای زاوییهای تنی
است؛ ولی بهعکس در تشبیهات نو ،چون سخنور رابطهای تازه را بین مشبه و مشبهٌبه کشف کرده ،زاویة تشبیه بیازتر و عنصیر
تخیل در هن بیشتر است؛ بنابراین از نظر خیالانگیزی تشبیهات باز ارزشمندترند .تشبیهی که تیازه و بییسیابقه باشید ،م میوالً
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مفصّل است ،ی نی وجه شبه هن هم ذکر میشود .برای هنکه زاویة باز تشبیه ممکن است ،ذهن خواننیده را از مقصیود گوینیده
دور کند؛ مانند بیت زیر که شاعر در هر سه تشبیهِ بهکاربرده ،وجهشبه را هم ذکر کرده است.
حسود بادپیمایش که چون میخوار شر همید

چو هبش خاکبستر شد چو هتش چوبخوار همید
(بدرچاچی)130:1387 ،

دشمن ممدوح مثل«می» خوار ،هموون «هب» بسترش خاک و چون «هتش»چوبخوار است.
ذرّهوارنیییید هییواجیوی و پریشان ،فضییال

صبحوارنید نشییسته ،جُهییَیال بر سر خییور
(همان)176 :

اگر تنها «مشبه» و «مشبهٌبه» در نظر گرفته شد ،پیداکردن صفت مشترکی بین «فضال» با «ذرّه» از یکسو و «جهال» بیا «صیبح»
از سوی دیگر بسیار دور از ذهن و دیریاب است .اما شاعر با ذکر وجه شبه خواننده را به این مضمون تازه قیانع کیرده اسیت.
دانایان هموون ذرّه پریشان و سرگردان هستند و نادانان مثل صبح بر خورشید (جایگاه واالیی دارند) سوارند.
دربیت زیرهم از منظری تازه «صبح» را از جهت هنکه خرقة سبز (است اره از شب) را پاره میکند ،به صیوفیان ماننید کیرده
است:
صبح که هموو صوفیان خرقة سیبز مییدرد

هنهمییه ههِ سییردش از بهیییر پیالییة زر اسییت
(همان)111:

در جایی دیگر شاعر خودش ،منظورش را از تشبیه تصریح کرده است.
چو تیر تییرِ ظیالم از کمیان چیرد انیداخت

ز تَرس تُرس زرانییدوده تیییی ی نیی هییور
(همان)181:

خورشید را به سپری تشبیه کرده که زراندود (است اره از اش ة زردرن

خورشید) است .افیزون بیر ایین میوارد ،تشیبیهات

ابداعی دیگری هم در دیوان شاعر به کار رفته است که برای جیوگیری از اوالة کالم به ذکر دو سوی تشبیه بسنده میشود:
پیکرِ بهرام به هشپزخانه (همان ،)97 :دلبری به جوی (همان ،)438 :کِیک به بالل (همیان ،)451 :خصیم بیه قفیل (همیان:
 ،)749صبح به خیاط (همان ،)749 :صبح به هشپز (همان ،)752 :عارض بیه فَنَیک (« :)914گونیهای روبیاه کوچیک انیدام کیه
پوستش قرمز است» (دهخدا ،)17227:1377 ،ماه به منقل سیمین ( ،)147م شوقه بیه قییم ( ،)83کیارزار بیه تُتیق( ،)157خیط
م شوق به گُزار (همان )158 :گُزار ی نی«نقشی باریک که نقاشان بدان ت ییین شیکل نقیوش و تصیاویر سیازند» (رامپیوری- ،
 ،)737:1375کمال به جامه ( ،)165خیقت به خوابگاه (همان ،)166 :غم به دارالضیرب (همیان ،)367 :اقبیال بیه دوده (همیان:
 ،)193مردمک چشم به بالش (همان ،)218 :میی به نمد (همان )524 :و عیسی به جام (همان.)271 :
از دیگر ابداعات سخنور چاچی ،ساخت تصاویر مرکب برپایة تشبیهی است .تشبیهاتی که بسیار خیالانگیز و مضیمونسیاز
هستند.
دست عروسِ چنیار بیر لیب جیو شید دراز

رفت ز عکس هیالل در تیکِ هبیش سِییوار
(همان)345 :

چنار هموون عروسی است که دستش را بر لب جو دراز کرده ،درحالی که تصویر هالل ماه که در جوی هب بازتاب دارد،
هموون دستبندی بر دست او به نظر میرسد.
شییکل جزیییره در ب یرِ دریییا بهانییهای اسییت

شوریدهای است کز کفِ تو خاک بر سیر اسیت
(همان)111:

جزیرهایکه در دریا سر برهورده ،شخص پریشانی است که در برابر سخاوت و بخشندگی ممدوح خاک بر سر کرده است.

بررسی و تحییل تشبیه در دیوان بدر چاچی 5 /

 -2-2نوکردن تشبیه
یکی از شگردهایی که نشاندهندة ذوق و هنر سخنور در هفرینش تصویر ادبی است ،تغییردادن یا افزودن عنصری تیازه در
ساختار یک تشبیه پرکاربرد است .این شیوه سبب میشود تا تشیبیهاتی کیه بیر اثیر تکیرار بییرمیق شیده و از قیدرت القیا و
تأثیرگذاریشان کاسته شده است ،دوباره نظر خواننده را به خود جیب کنند .جرجانی تکرارشدن تشیبیه را مرحییة فیرودین و
بیمقدار تشبیه میداند« :ب ید نیست که تشبیهی نخست با حس تأمل و تیزهوشی لطیف همده باشد و هنگاه رونیق و گسیترش
پیدا کرده باشد و ووری در زبانها گردان و مشهور گردد که به حد مبتذل برسد که بوة کوچک و پیرزن سبکسیری نییز هن را
به کار میبرد» (جرجانی.)148:1389 ،
باید دانست هر تشبیه غریب و نوی به دو وریق میتواند وارد متن ادبی شود؛ یا با ابدا و هفرینش خود سخنور اسیت کیه
نتیجة تجربه و دریافت مستقیم او از وبی ت یا عناصر پیرامون زندگی او باشد؛ یا از وریق یکی از شگردهایی که مییتوانید در
نوسازی تشبیهات کییشهای و مبتذل بهکار گرفته میشود .اینکه هنرمند نگاهی تازه به عناصر پیرامون خیود داشیته باشید و بیه
وریقی بتواند از هنها هشناییزدایی کند ،از رویکردهای مهم در نقد ادبی محسوب میشود .هشناییزدایی در هثار فرمالیستهیای
روس م ناییگستردهتر دارد و تمامی شگردها و فنونی را دربر میگیرد که مؤلف هگاهانه از هنها سود میجوید تا جهان میتن را
به چشم مخاوبان بیگانه بنمایاند« .نویسنده به جای مفاهیم هشنا ،واژگان شیوة بیان یا نشانههای ناشناخته را بهکار میگیرد .ایین
ترفند البته درک داللتهای م نایی اثر را دشوار میکند و موضو را چنان جیوه میدهد که گویی ازاینپیشتیر وجیود نداشیته
است .هدف بیان زیباییشناسیک در این حالت نه روشنکردن فوری و مستقیم م انی ،بل هفرینشحس تازه ،ویژه و نیرومنیدی
است که خود هفرینندة م انی تازهای میشود .درواقع با ورود واژه و موضو ش ری به قیمرو «ادراک حسی تازه» هشناییزدایی
هغاز میشود» (احمدی .)48:1370 ،در ش ر بدر چاچی هم میتوان به مواردی برخورد که نشاندهندة تمایل شاعر به بازسازی
برخی ازتصاویر هشنا و پرکاربرد است.
توهن سروی که میداری دو سی نسرین به یک غنوه

من هن نالم که میبارم دو صد نسرین ز یک عبهیر
(بدرچاچی)168:1387 ،

تشبیه م شوق به سرو ،تصویری هشنا در ش ر فارسی است؛ امّا شاعر با افیزودن عناصیری تیازه ،براسیاس تشیبیه تفضییل،
تشبیه را تازه کرده است؛ تو سروی هستی که دو سی نسرین «است اره از سیودو دندان» را در ییک غنویه «اسیت اره از دهیان»
داری .مجیرالدین بییقانی شاعر قصیدهپرداز قرن ششم تصویر زیر را از ساز «چن » ارائه کرده است.
هن خیمیده قییدِ الغییر تینِ میورییخییته را

بیزنینید و بینیوازنید و بیه بیر درگیییرنیید
(بییقانی)74:1358 ،

این تصویر بییقانی را ،شاعر چاچ با افزودن عناصری تازه در مصرا دوم برجسته و نوتر کرده است.
در جن

شو از چن

که موریختیه زالیی اسیت

کژگردن و یکپای که گیسیویکشیان اسیت
(بدرچاچی)122:1387 ،

بدر چاچی در تصویری دیگر زلف م شوق را به شمشاد مانند کرده است.
ای زلیییف عنبرین ییت شیییمشاد اللیییهپییرور

عنّیییاب شکیّرینیییت ل یییلِ ستیییارهدربیییر
(همان)163:

تشبیه زلف به شمشاد پیش از بدر سابقه دارد.
دسیییت و پاییییش ببیییوس و مسیییکن کییین

زیییییر هن زلفیکیییییان چییییون شییمیییشییییاد
(فرخی سیستانی)42:1388 ،
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اما سخنور چاچی به این تشبیه تکراری ،عنصری تازه افزوده است؛ زلف تو شمشیادی اسیت کیه در کنیار اللیه (اسیت ارة
مصرّحه از صورت) پرورش یافته است .درواقع ،شاعر با افزودن تصویر الله تشبیهی مفرد را به مرکب تبدیل کرده است.
 -3-2تراکم تشبیه
تشبیه ،کنایه ،است اره و استخدام از فنونی هستند که خود بهتنهایی قابییت خیالانگیزی دارند .حال اگر چند میورد از ایین
هرایههای خیالانگیز در پیوند با یکدیگر در یک مصرا به کار روند ،سبب میشود خواننده برای درک و دریافت تناسبات بیین
تصاویر نیاز به تأمل و درن

بیشتری داشته باشد .به همین دلیل ،این شیوة کاربرد تشبیه سیبب تیراکم و گیاه تیزاحم تصیاویر

میشود .تراکم تشبیه از مواردی است که در نقد بالغت تشبیه در نظر گرفته میشود .ازهنجاکه درک تناسبات هر تصویر نیاز به
زمان و تأمل دارد ،اگر تشبیهات مت دد در محدودة یک بیت ارائه شود ،در انتقال مضمون تصویر مزاحمت ایجاد میکنید .البتیه
باید گفت منظور از تراکم تشبیه در محدودة یک بیت است؛ بهگونهای که تشبیه هم از نظر ساختاری و هم از م نایی در همیان
یک بیت تمام شود .دربارة شیوة کاربرد تشبیه در ش ر بدر چاچی باید گفت در غالب موارد تشیبیهات از دو ،ییا حیداکثر سیه
مورد در یک بیت تجاوز نمیکند .در موارد انگشتشماری می توان ابییاتی در دییوان وی سیرار گرفیت کیه چهیار تشیبیه در
محدودة یک بیت بهکار رفته باشد.ازجمیه در بیت زیر که چهار تشبیهِ زلف به زنجیر ،من به خصم ،خصم به هینه و خصیم بیه
قفل را در پیوند با یکدیگر ساخته است.
زلفِ چیو زنجییر تو کرده چو خصیم شیهم

هیییینهوش روبیییهرو ،قفیییلصییفت دربییهدر
(بدرچاچی)162:1387 ،

در توضیح این بیت مصحح دیوان بدر نوشته است« :هینهوش را میتوان به م نی حیران دانست؛ زیرا که هینه ،بیهخصیوص
در ش رسبک هندی ،یادهور حیرت است یا اینکه تأکید را در اینجا بر «روبهروبودن» بدانیم ،در هن صورت روبهرو بودن ،نقطیة
مقابلِ «همنشینبودن و مجاوربودن» و کنایه از «حرمان و دوری» تواند بود» (همان .)453 :باید گفت این توجیهات درسیت بیه
نظر نمیرسد .نکتة راهگشا در توضیح تشبیه خصمِ شاه به هینه ،یافتن وجهشبه است که در نگاه نخست دریافیت هن ب یید بیه
نظر میرسد؛ دشمن چگونه با هینه روبهرو میشود .در جن های روزگاران گذشته «به زره هینه میزدند تا ان کاس نیور چشیم
دشمن را بیازارد» (شمیسا ،)78:1387 ،بنابراین وقتی چشم دشمن شاه به هینههای زره برخورد میکند ،روبهرویش را نمیبینید
و این حالت برای او هزاردهنده است .دربارة بخش دوم وجهشبه ی نی «قفل صفت دربهدر» باید گفت که شاعر این وجهشبه را
به صورت استخدامی به کار برده است .دربهدربودن برای قفل به دلیل هن است که روی هر دری ،قفیی بیا زنجییرِ جداگانیهای
نصب میشده است .بنابراین قفل دربهدر است .اما این وجهشبه برای شاعر و خصم شاه در م نای کنایی دربیهدربیودن ،ی نیی
هواره و سرگردان بودن به کار رفته است.
در یکی از قصایدش در توصیف شمشیر میگوید:
زبانکردار چون رویم به بوی خون زراندوده

مژهدیدار چون چشمم همه رویش پر از گوهر
(بدرچاچی)169:1387 ،

در هر مصرا دو تشبیه از شمشیر برساخته است .در مصرا نخست ،ابتدا شمشیر را به «زبیان» و سیپس بیه «روی» ماننید
کرده ،در مصرا دوم نیز نخست به «مژه» و پس از هن به «چشم» تشبیه کرده است.
افزون براین موارد باید گفت مهمترین دلیل در ابهام تشبیهات بدر هن است که در غالب موارد تشبیه را با است ارة مصرّحه
پیوند میدهد .ازهنجاکه است اره از دیگر صورخیال مبهمتر ودیریابتر است ،این شگرد تأثیر زیادی در کُندی و ابهیام تصیاویر
داشته است.
بر هفیتاب جمیالیش چیو ذرّه تابییان اسیت

دو پاره ل ل که پوشندة سی دو دندان اسیت
(همان)116 :
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«دوپاره ل ل» مشبه و است ارة مصرّحه است از دو لب م شوق .در بیت زیر وجه شیبه کیه «خورشیید»پیوشبیودن اسیت،
است ارة مصرحّه از صورت م شوق است.
زلف تو از روی تیاب سیایة خورشییدپوش

لی یل تیو در هفیتییاب ،ذرّة پییرویییننمییا
(همان)93 :

در موارد زیادی شاعر بنیان تشبیه را بر است ارة مصرّحه میگذارد .به عبارت دیگر ،هم مشبه و هیم مشیبهٌبیه ،عناصیری از
است ارة مصرّحه هستند .در چنین تصاویری ،گسترش م انی مجازی واژهها ،سبب ابهام و پیویدگی تشبیه و درنتیجه ایستایی و
دیریابی تصویر میشود.
بر مه چو هن زرّینه تیر هویزههیا بنیدد ز قییر

وفیی بود بر روی شیر از دییده رییزان جیوهرش
(همان)199 :

«مه ،تیر ،قیر» به ترتیب است ارة مصرّحه از «کاغذ ،قیم و مَرکب» هستند که بهصورت میفیوف مشیوّش بیه «شییر ،وفیل و
جوهر» مانند شدهاند.
بر دُرجِ لی یل ،قیفیل زمییرّد پیدییید شیید

ی نیی نیبیات رُسیتیه شید از گِییرد شکّرش
(همان)194 :

«درج ل ل» و «شکّر» دو است اره از دهان هستند که اولی به دومی تشبیه شده است .در مقابل« ،قفیل زمیرّد» و «نبیات» نییز
است اره از «موی روییده بر پشت لب» هستند که به یکدیگر تشبیه شدهاند.
 -4-2آرایش تشبیه
یکی از شگردهاییکه میتواند در کنار افزودن بر زیباییهای بالغی در القای عواوف و احساسات و انتقیال اندیشیههیا و
مضامین مقصود شاعر تأثیرگذار باشد ،همراهکردن است اره با دیگرهرایهها و فنون بدی ی و بیانی است .حُسین ایین شییوه درهن
است که «تشبیه و است اره ،اگر با هرایشهای دیگر کالمی یا به اصطالح اهل ادب ،با صنایع دیگر ادبی و بدی ی همیراه باشید،
زیباتراست .مثالً تشبیه و است ارهای که با تشبیه و است ارة دیگر ،تناسب و مراعات نظیر ،تضاد ،اغراق ،کناییه ،تجنییس ،ارسیال
مثل ،تیمیح ،تأکید و  ...همراه باشد ،بیگمان زیباتر از یک تشبیه ساده است» (فرشیدورد.)475:1382 ،
از این منظر دربارة ش ر «بدر» باید گفت به هرایش کالمش از وریق به کاربردن انوا فنون و صنایع بیدی ی توجیه زییادی
داشته است .ازاینرو کمتر تشبیهی در دیوان او یافت میشود که با یکی از گونههای مختیف هرایههیای بیدی ی و دیگیر صیور
خیال همراه نشده باشد.
 -1-4-2تشبیه در تشبیه
تشبیه برای ایجاد ارتباط و پیوند بین دو عنصر اهمیت زیادی در ارائة مضمون دارد .این شیوه ،نخستین تیالش قیوة خییال

شاعر برای تصویرگری است که با یافتن وجهی از مانندگی بین پدیدههای مختیف وگاه دور از هم ایجاد مییشیود .در دییوان
بدر در برخی ابیات تشبیهات مت دد در یک زنجیرة تصویری با یکدیگر پیوند میخورند.
بییربط عیسییوینفییس ،مییردة بییا هییزار جییان

با همه ز هرزوی مَی زنده به صحبت خر است
(بدرچاچی)112:1387 ،

«بربط» که نَفَس او هموون «نفس عیسی» است ،چون مردهای با هزار جان است« .نفس بیربط» اسیت ارة مصیرّحه از نیوای
بربط است .ضمن اینکه مشبهٌبه مردة با هزار جان ،تصویری متناقضنماست.
درییده جییب ز گیرگ و فیغان نمای ز خر

گهیچو یوسفِ صبح وگهی چو عیسی ِعیود
(همان)340:
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در مصرا دوم چهار تشبیه به کاربرده است .شاعر خود را در دو تشبیه جداگانه به «یوسف صیبح» و «عیسیی عیود» ماننید
کرده است که هریک از این دو مشبهٌبه ،اضافهای تشبیهی هستند .گاه یک تصویر مرکب را که خیود تشیبیه اسیت ،بیه تصیویر
دیگری تشبیه میکند.
کیمینیدِ ویرّة او بییر کیینییار اللییة تییییر

چیو سنبییی است کیه از بیاد بییقیرار همید
(همان)142:

در مصرا اول ،ورّة م شوق به کمندی مانند شده است که بر کنار الله «است اره از صورت» قرار گرفتیه باشید .در مصیرا
دوم همین تصویر هموون سنبیی است که از باد تکان بخورد.
خیدنییی

غیمیییزة او در خیییم کمییان ابییرو

سیتیارهای اسیت که در میاه نو به کار همیید
(همان)142 :

غمزة م شوق که چون خدنگی در کنار ابروی کمانگونة او قرار گرفته ،مانند ستارهای است که در کنار ماه نو قیرار گرفتیه
باشد.
 -2-4-2تشبیه و کنایه
تیفیق تشبیه و کنایه سبب گسترش دایرة م نایی تشبیه و درنتیجه خیالانگیزی بیشتر تصویر میشود .ذهن خواننده همزمان
که به ارتباط و تناسب دو سوی تشبیه میاندیشد ،با دو م نای کنایه نیز درگیر است .کنایه وقتی با تشبیه پیونید مییخیورد کیه
وجهشبه برای یکی از دو ورف تشبیه در م نای کنایی بهکار رود .درواقع پیوندخوردن تشبیه و کنایه بیر پاییة اسیتخدام شیکل
میگیرد« .این صن ت اوج تسیط شاعر را نشان میدهد .در تشبیه شاعر با هوردن یک کیمه با دو م نی در وجهشبه ،سبب خییق
حالتیخالف انتظار در شنونده میشود و لذّت او را دوچندان میسازد؛ زیرا کشف ارتباط وجهشبه با مشبه و مشبهٌبیه ،بیهدلییل
ایهام موجود در کیمه به تأخیر میافتد» (پورنامداریان.)58:1390 ،
اندر این دم که ز دور فیییک شیشییه نییهاد

هیموو جامیند به خیون غرقیه مدام اهییلِ هیینر
(بدرچاچی)176:1387 ،

وجهشبهِ «به خون غرقه بودن» برای مشبه ی نی «اهل هنر» کنایه است از کشتهشدن.
زهیی شکوه تیو کرده بیه دستییکاری عیدل

خیرابیة محیینهبیاد خیییاک را میی یمییور
(همان)183 :

«محنهباد خاک» کنایه از دنیاست که به «خرابه» تشبیه شده است.
 -3-4-2تشبیه و استخدام
سخنور چاچی ،در هرایش تشبیهاتش بیش از همة صنایع بدی ی بیه اسیتخدام توجیه داشیته اسیت .اسیتخدام هراییهای بیا
زیرساخت ایهامی است که سخنور واژه یا ترکیبی را در دو جنبة م نایی به کار میگیرد .دربارة ارزشهای هنری استخدام بایید
گفت «چون یک واژه دو م نا دارد ،بدیع و شگفتانگیز است ،از سوی دیگر چون دریافت استخدام نیاز به تأمل و دقیت دارد،
شادیهور است» (وحیدیان کامیار .)140:1379 ،در بیت خیالانگیز زیر ،شاعر هنرمندانه وجهشبه را در سه م نیای متفیاوت بیه
کار برده است.
چو مار زلف تو بر خویش بییدر مییپیوید

که گِردِ ماه تو هشیفته از چیه شد صیف مییور
(بدرچاچی)182:1387 ،

در توضیح باید گفت در مصرا اول دو تشبیه بهکار رفته است .تشبیه نخست ترکیب اضافی «مارِ زلف» اسیت کیه دوبیاره
مشبهٌبه «بدر» (خود شاعر) قرار گرفته است .شاعر وجهشبهِ «بر خویشتن پیویدن» را برای «مار»« ،زلف» و «بدر» در سه م نیای
متفاوت به کار برده است.
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هموو سفینه جان به لبهمده در محییط غیم

این همه هست و از توام نیست رجا کنیار را
(همان)84 :

وجهشبه «به لب همدن» برای سفینه در م نای حقیقی ،ی نی به ساحل رسیدن کشتی است ،اما برای جان ،بیه م نیای کنیایی
«به حال مرگ افتادن یا سخت ناشکیبا و بیواقت شدن» است» (انوری)339:1383 ،
گفتمش ای چون جهان از مین بییدل جَهیان

بیش چو زلفین خوییش روی ز مییا بیر مییتاب
(بدر چاچی)153:1387 ،

در هر مصرا یک تشبیه را با استخدام پیوند زده است .در مصرا نخست ،وجهشبه ی نی «جهان بودن» برای م شیوق کیه
مشبه است ،به م نای بیاعتناییکردن و برای جهان به م نای زودگذربودن است .در مصرا دوم «روی برتافتن» بیرای م شیوق
در م نای کنایی بیاعتنایی و نامهربانی و برای زلف در م نای مجازی (تشخیص) بهکار رفته است.
 -4-4-2تشبیه و اغراق
شفی ی کدکنی م تقد است در میان مباحث عیم بدیع چند بحث را میتوان بر حوزة صور خیال افزود و دایرة صورتهیای خییال
و تا حدی ایماژ را بدینگونه گسترش بیشتری داد؛ زیرا در این صورتها نیز عنصر خییال و نییروی تخیّیل شیاعرانه اسیت کیه ادای
م انی را از حالت عادی بیان به گونههای مختیف درمیهورد .یکی از اینگونه صنایع اغراق است (شفی یکدکنی)124:1383 ،
ز الغیری میژه را مانیَد و چیو مردمِ چییشم

درون خیانة خود هم بیه حییییه گییردان اسیت

ز مردمیک کیم و چیون مردم ار ردا پوشیید

ز ییک پیرِ مگسیش هفیت تیاه خفتان است

چو بویش از سبکی با خودش بخواهید بیرد

به هر کیجیا که صبیا را هییوای جییوالن اسیت
(بدرچاچی)117:1387 ،

در توصیف حال نزار خودش میگوید:
چو صبح خواب و خورش نیّ و هردم از ههش

سیییاه هیینیة میاه ،هیمیویو قیطیران اسیت
(همان)117 :

بهویژه در قصایدی که در توصیف ممدوح سروده ،تشبیهات زیادی را با اغراق همراه کرده است.
برّه که در سیایة عییدل تییو پییرورده شیید

چیون سیرِ پیستان میکید نیوک ذناب ذئاب
(همان)97 :

زبان تیی تو جییز حیییق خصییم تیرنکییند

از هنییکه قییطیرة هبیی مییییانیة دریییاست
(همان)102 :

پیی نیظیارة بزمش کیه بیار فیردوس اسیت

فییک شده هیمیه دییده چیو خوشیة انگور
(همان)183 :

 -5-4-2تشبیه و پارادوکس
در پارادوکس نهتنها لفظ برجسته و توجهانگیز میشود ،م نی نیز اعتال پیدا میکند .پارادوکس دوب دی است .ب د متناقض
و ب د حقیقی .شک نیست که دوب دیبودن و دو منظره ارائهدادن شگفتانگیز است و خیالی( .وحیدیانکامییار.)98:1379 ،
باید گفت تضاد و تناقضی که در ماهیت تصاویر تشبیهی ایجاد میشود ،سبب برجستگی در دو سوی تصویر میشود و توجیه
خواننده را به خود جیب میکند .ارزش تصاویر پارادوکسی در این است که «بیشاز هر صناعت دیگری ،غریب و شگفتانگیز
است؛ زیرا با ترکیب دو امر متناقض ،وحدتی محال را در عالم خیال میهفریند .تصیویر امیر محیال ،بیدیع و شیگفت اسیت»
(فتوحی.)330:1386 ،
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هتیشِ شییمیشیییر تییو هبِ ردِ بیوتیییراب

خُیقِ تو و قیدر تیو ،هن حسیین و اییین عیییی

(بدرچاچی)97:1387 ،
در دهینیش خیاک بیاد ار نیکنید میییل مییا

جام که هبی است خشک ،هتش ِتر در شیکم

(همان)91 :
چیو بیاده جمیییه تین هب هتیش اجزا شید

چه ساغری است زراندوه خور که از تف او

(همان)140 :
پیلِکتیارهزن اسیت هییأت بییرق وسییحاب

قُییزم هتش تن است دیو شهابافکین اسیت

(همان)98 :
ترکیب ابر و برق هموون اقیانوسی پر از هتش به نظر میرسد.
کز وی همه بیهبی وصد رنج و زییان اسیت

مَیی هتیش سرد است خردسییوز مییییارش

(همان)122 :
 -6-4-2تشبیه و بدیع لفظی
هرگونه تکرار حروف و اصوات که سبب افزایش موسیقی درونی کالم شیود ،از شیگردهایی اسیت کیه موجیب تمیایز و
تشخص زبان خواهد شد .برجستهسازی و غرابتبخشیدن به زبان از وریق تکرار اصوات امکانپذیر است .چنیین تکرارهیایی

سبب میشود حتی ساختارهای م نایی واژهها نیز تحت تأثیر قرار گیرند (کالر.)107:1382 ،
تکرار حروف واژهها موجب میشود ذهن خواننده تأمل و درن

بیشتری در کالم بکند ،که این خود سبب تأثیر و القای -

بیشتر مضمون و مفهوم سخن میشود .سخنور چاچی هم در موارد مت ددی تشبیهاتش را با انوا جناس همراه کرده است .وی
از این راه افزون بر گسترش مفاهیم و خیق مضامین تازه ،از نظر موسیقایی نیز تصاویرش را غنیتر کرده است.
جناس خط
جاه حاسد ار چو چاه یوسیفی بییهب کیرد

خی ت میصری که از کن ان به هندستان رسید
(بدرچاچی)149:1387 ،

جناس ناقص
اگیر سیحیاب کیف تیو نَییمی نمیییدادش

سَیمَیر ثیمیر نیشیدی از نیمیای کَیرمِ کَیرَم
(همان)234:

«کَرم» ی نی «درخت انگور» (رامپوری)706:1375 ،؛ تمایل زیاد شاعر به هرایش تشبیهاتش سبب شده اسیت تیا گیاه ذهین
خواننده برای دریافت روابط و تناسبات بین ارکان تشبیه ،تالش زیادی کند .این شیوه ،تأثیر موسیقیایی جناس را کمتر میکنید.
ازاینجمیه بیت زیر است:
جناس زاید
ز خیاک شیاییید اگییر زر زریییروار دمیید

کیه جَیودِ جیود تیو داییم چیو دیمیه شید منثیور
(بدرچاچی)183:1387 ،

«زر» به «زریر» مانند شده است« .زریر گیاهی زردرن

است که بدان جامه را رن

کننید» (رامپیوری« .)432:1375 ،جیود»

هم به «جَود» تشبیه شده است .جَود ی نی باران بسیار (همان)271 :؛ این تشبیه باز به «دیمه» مانند شده است .دیمیه بیه م نیای
بارانی است که پیاپی ببارد (همان.)387 :
جناس وسط
هیمییشه تیا اثییر عیییین ثییور هن بیاشیید

کیه نَیور نیور بییرد از حدیقیههیای حییدق
(بدرچاچی)216:1387 ،
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«حَدَق» به م نای کاسة چشم است که به حدیقه (بار) مانند شده است.
 -7-4-2تشبیه و مراعات نظیر
یکی از شگردهای بدر چاچی در ساخت تشبیه ،تصاویر زیادی است که با استفاده از اصطالحات نزدیک و مربوط بیه هیم
میسازد .به عبارت دیگر عناصر«مشبهٌبه»را در تشبیه با مراعات نظیر پیوند می دهد .ارزش کار شاعر بیشیتر در ایین اسیت کیه
همة این تشبیهات را در محدودة یک بیت ارائه میکند.
ساغر ،طاس
وقیت هن اسیت کیه از سیاغر چشیم افشاند

خیصیم بیر واس زرانییدودة رد صییهبا را
(همان)82 :

سفینه ،محیط
هموو سفینه جان به لب همده در محیط غیم

اینهمه هست و از توام نیست رجا کنیار را
(همان)84 :

تیر ،کمان
هرکه از حکم چو تیرش گوشه گیرد چون کمان

زود ترکَش گیر کان بدکیش را قربان رسییید
(همان)151 :

عَلَم ،قبّه ،پرچم ،نیزه
از عَییییَییمِ هفیتیاب ،قییبییّة مییاه اوفییتیاد

پرچیمِ شیب را گیشیاد از سرِ نییزه شیهاب
(همان)95 :

شاهباز ،غُراب
چیو شیاهیبیازِ سیحیر باز کرد شهیپر نییور

به سیوی غیرب ،غُیرابِ ظَیالم کیرد نفییور
(همان)181:

خطّ ،قلم ،دوات
من نخواهم سرکشید از خطّ وصیت چیون قییم

گرچه با من مینمایی دلسیاهی چون دوات
(همان)355 :

نقّاشِ ازل میکرد خییالِ تییو رقییم افیتییاد

از کیفیر یییکی نیقطییه در دایییرة اییمییان
(همان)366 :

خاتم ،نگین
چون خاتم هنکه بر درِ تو پشیت حیقیه کیرد

دیوارهییای خانییة نگییینوارش از زَر اسیییت
(همان)110 :

گل ،خار ،سرو ،بستان
گُیل سی ادتت از خییار نحییس بیاد ب ییید

کیه سیرو ذات تیو بسیتان مییک را هراسییت
(همان)102 :

دارالضرب ،مُهر ،سکّه
گر به دارالضربِ غم از مُهر مِهرت سرکشیم

باد خییالی سکّییة قییبِ مین از نقییدِ روان
(همان)367 :
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منوچهر ،سام
ز سیهم تیییِ منیوچیهر چیهرِ مهییر گرفیت

قبییییولِ رونییقِ اقیبیییالِ سیییامِ شیییامفیییتور
(همان)181 :

سوزن ،پیراهن ،پرده
سوزن عییسیی مشیو بیخییه بیه روییم منیه

پیییرهین غیم مییدوز پیردة شییادی مییدر
(همان)162 :

 -5-2ایستایی و پویایی تشبیه
«صورتهای خیال که در هثار شاعران بهوسییة تشبیه و است اره و کنایه برای تمثیل به کار مییرود ،گیاهی سیاکن و گیاهی
متحرّک است؛ که اینجا برای این دو نو  ،اصطالحات «ایستا» و«پویا» را به کار میبریم .خیال ایستا برابرکردن امری م قیول ییا
موهوم است با چیزی محسوس که از جهتی با هن مشابه است ،بیهنکه در این برابری جنبشی یا تغییر وض ی الزم یا مورد نظر
باشد» (ناتل خانیری.)137:1369 ،
در تشبیهاتی که مشبهٌبه هن از امور ذهنی و مجرد انتخاب شده باشد ،اجزای تصویر زنده و پوییا نیسیتند؛ بیه همیین دلییل
تصویر واضح و مشخصی در ذهن مخاوب ایجاد نمیشود .از سوی دیگر چیون ذهین خواننیده بیرای درک تناسیبات اجیزای
تشبیه ،تالش زیادی میکند ،انتقال مضامین و مفاهیم تشبیه با ایستایی و تأمل زیادی همراه اسیت .مشیخص اسیت کیه چنیین
تشبیهاتی از نظر بالغی و زیباییشناسی ارزش چندانی ندارند .دربارة ش ر «بدر» باید گفت هرچند در مجموعة تشبیهات شاعر
میتوان تصاویر روشنی هم سرار گرفت که بهسادگی مضمون ش ر را به خواننده منتقل میکند ،اما بهدلیل رویکرد زییادی کیه
در همراهکردن تشبیهاتش با انوا فنون و صنایع بدی ی و بیانی داشته است ،القای مفاهیم مقصیودِ شیاعر بیا کنیدی و ایسیتایی
امکانپذیر است.
 -6-2ادات خاص تشبیه
بدر چاچی در چند مورد از اداتی برای ارتباط بین دو سوی تشبیه استفاده کرده است که به نظر مییرسید محصیول ذهین
مضمونساز شاعر باشد .از این جمیه موارد زیر است.
کیمنید زلیف تیو بیا هفیتاب باوجیه اسییت

خیط سییاه تیو بیا وییرف مییاه بام ناسیت
(بدرچاچی)104:1387 ،

دو ترکیب «باوجه» و «بام نا» ادات تشبیه هستند.
زبانکردار چون رویم به بوی خیون زر انیدوده

مژهدیدار چون چشمم همه رویش پر از گوهر
(همان)169:

واژة «دیدار» ادات تشبیه بوده که «مژه» را به «چشم» مانند کرده است.
ای مهدی هخرزمیان ،بیا هن کیف دریانشیان

هب سیالویین جیهان یا بیردهای یا رییختیه
(همان)272:

«نشان» ادات تشبیه است.
در پییییش گییییشن ویییربهبیییاد بیییزم تیییو

بیسیتان هیشتبیاب نیمیودار گیخن اسیت
(همان)305 :

«نمودار» به م نای مانند است.
احیییوال خییال ،ذرّة دودی بییر هتیییش اسییت

ییا قیطیرهای زِ الی سیییاه اسیت بر سیمیین
(همان)350 :
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«احوال» خال را به دود ربط داده است.
 -7-2تشبیهات خاص
شیوهای ازکاربرد تشبیه بدانگونه استکه قدامه بنج فر ناقد نامدار قرن چهارم ،در نقد کارکردهای تشبیه بیان میکند« .در
تشبیهگاه تصرفهای پسندیدهای میشود ،ازجمیه هن است که چند تشبیه را در یک بیت با کیمیههیای انیدک و هسیان هورنید.
مانند ش ر امروء القیس:
لَییییهُ أییطیییَالَ ظَیبیییی و سیاقَیییا نَ یامیییه

و إرخیییاءُ سِیرحیییان و تیقرییییبُ تَنیفیییُلِ

هن اسب را سرینِ ههو و ساقِ شترمرر است؛ مانند گرگ ،یورغه (مالیم دویدن) مییرود و چهیار ن یل (تقرییب) دوییدنش تنید
دویدن روباه است .شاعر در بیت باال چهار چیز را به چهار چیز دیگر تشبیه کرده است :سرین اسب را به سرین ههو ،پایش را به پیای
شترمرر ،یورغهرفتنش را به یورغهرفتن گرگ و چهار ن ل رفتنش را به تند دویدن روباه» (قدامه بن ج فیر .)203:1384 ،بیدر چیاچی
هم از اینگونه تشبیهات بهویژه در مدایحش بهرههای زیادی برده است .ازجمیه هنجا که اسب ممدوح را توصیف میکند:
هن قمرجبهه و شیبپیییکرِ خورشییدمسیییر

کیه در امیروز پیسِ پیشیت نیهیید فیردا را
(بدر چاچی)81:1387 ،

کهرباتن ،شیبهدُم ،نقرهجبیین ،سیینگینسُییم

هبرَو ،کییوهسیییرین ،نارغضییب ،صرصییردَو
(همان)385 :

در ستایش ممدوح همچنین تشبیهاتی بهکار برده است.
پشن جن

و قَدَرخانقدر و دارا رای و هرشرش

سیاوش وش مؤیّد ید تهیمتن تن مظفّیر فیر
(همان)170:

هن میحمیدعییَیَم و جَیییمحییشم و عییییسیدَم

وان قضارای و قدر قدرت و خورشید نیوال
(همان)218 :

در توصیف م شوق نیز میگوید:
ای بیت میاهخیدِ میارخییطِ میییویمییییان

چیند هخیر بیه ییکی موی کشی کیوه گیران
(همان)250 :

 -8-2مشبهٌبه ترکیبی
یکی از اختصاصات تشبیهات «بدر» هن است که مشبهٌبه را از ترکیبات ابداعی برمیگزیند .این ترکیبات از سه واژه سیاخته
میشود ،بهگونهای که واژة اول مشبهٌبه تشبیه قرار میگیرد و دو واژة پس از هن نیز خود تشبیهی دیگر است.
ای کیف لکبخیش تیو قییزم دجییهحبیاب

گَیرد سیم رخیش تیو هب بییقا در سییراب
(بدر چاچی)97:1387 ،

«کف ممدوح» هموون قیزم است .قیزمی که دجیة حباب است؛ ی نی حباب هن همویون دجییه اسیت .در میدح ممیدوح
میگوید:
ای خیییسرو تییرسهیییمِ خیورشیییید مِیییجن

بهیییرامِ قیمیرکیمیییان و گیییردونجیوشییین
(همان)397 :

ممدوح هموون بهرام است .بهرامی که قمر ،کمان او محسوب میشود.
بهجیز دو زلیف تیو ای زهیرة هیالل ابییرو

کیه دیید سیاییه که بییر هفتیاب گییرد خیم
(همان)233 :
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م شوق به سان زهره است .زهرهای که ابرویش هموون هالل است.
خور ساغر پرویننشان بر پینج میاه نیو دوان

هر دم شیفق را از دهیان روز تماشیا ریختیه
(همان)271 :

خورشید مانند ساغر است .ساغری که خود هموون پروین به نظر میرسد.
قُیزمِ هتشتن است دیوِ شیهابافکین اسیت

پیل کیتارهزن است هییأت بیرق و سحییاب
(همان)98 :

ترکیب برق و ابر هموون قیزم است .قیزمی که تنش چون هتش است .در موارد زیادی هم که در یک بیت دمیدن صیبح و
فرارسیدن شب را به تصویر کشیده ،در هر مصرا به توصیف یکی از این دو پدیده پرداخته است.
شام در اییوان تییو زنییگی سیمییینکمییان

صبیح بیه مییدان تیو رومیی زرّییین سیپییر
(همان)161 :

شییام در پاییگیهیییش هنیییدوی گییریزقیییبا

صبیح در بارگیهیش رومییی زرییینمغییفر
(همان)175 :

صیبیح رومییییی کُییییهِ زرد بییر سیییرش

شب هینیدوی لیبیاچییة گییییریز در بیرش
(همان)193 :

شب یکی زنیگی پستی که بییود هبییه روی

روز رومیّ درازی کیه بیود بس بیه جییمال
(همان)217 :

بود شب چیون دلِ فرعیون سییاه و بییمهیر

صبیح از هن روی چو موسی یید بیضیا هورد
(همان)310 :

بیهجییز صیبییح رومییی خییندان نیدیییدم

بیهجییز شیام زنیگییی گیریییان نیدییییدم
(همان)221 :

شب زنگیی است گریان هیینهاییش بیر کیف

صبیح است تیرک خندان دستار زرد بر سیر
(همان)163 :

 -9-2تشبیه مفرد به مرکب
«تشبیه مرکب ،عبارت است از هیئتی که ذهن مرکب از چند چیز بسازد و به هحاد و اجزای هنها نظر ندارد .پس غیرِ تشیبیهِ
مت دد است؛ زیرا در تشبیه مت دد ،اجزاء عییحده منظورند ،ولی در تشبیه مرکب ،مجمو در نظر اسیت نیه اجیزای جداگانیه»
(فروزانفر .)319:1384 ،در تشبیه مفرد به مرکب ،تصویر از قدرت رسانگی و پوییایی بیشیتری برخیوردار اسیت .بیرای اینکیه
مشبهٌبه مفرد م موالً تصویری ساکن است؛ اما در تصویر مرکب ،عناصر مت دد تشبیه در پیوند با یکیدیگر سیبب مییشیوند تیا
تصویر از پویایی و بالغت بیشتری برخوردار باشد .هرچند ارائة چنین تشبیهاتی دشوارتر از تشبیهات مفرد به مفرد اسیت ،امیا
سخنور چاچی تمایل زیادی بدینگونه تشبیهات داشته است.
لیب می شییوق چیو در خیاور عشیاق هیید

دو هیالل شیفیقهلییوده پیراخیتییر بییننیید
(بدرچاچی)376:1387 ،

بیبیه مرغی است کیش از سیر منقیار خیون

مییچکید و مییدمیید ارزنِ تَییر بییر اثییر
(همان)158 :

بیهجییز دهییان تیو ای هفییتاب عیالمگیییر

کیه دیید ذرّه که پیروین بیود در او مُییدغم
(همان)233 :
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زار لیولیی بیوییة صییدرة سییمین در بییَر

در نیوا کییرد سیراپییردة زربیفییتِ خییزان
(همان)249 :

«زار» هموون بوة لولیای است که صُدرة سیمین دربر دارد« .صُدره» ی نی «جامهای که سیینه را بپوشیاند» (دهخیدا ،ذییل
زار)« .صدرة سیمین» است ارة مصرّحه است از پرهای خاکستری مایل به سفیدِ شکمِ زار« .رن

پرِکالر ،م موالً سییاه اسیت و

در ناحیة پشت و شکم پرهای خاکستری مایل به سفید دارد» (انوشه .)448:1381 ،اینکه زار را به بوة لیولی تشیبیه کیرده ،بیه
دلیل رن

سیاه هر دو ورف است.
صورت حال خال تو هست ز روی امتحیان

کز شب تیره نیقطهای بیر ورق قمییر نییهی
(همان)287 :

فیییییک هیییندویِ دان کیمربستیییه پییییشت

کییاله زرانییییدوده بیییر سییییر نییهییاده
(همان)386 :

میاه چیو پییییر دوتییا جیمیییة انییدام زرد

شب غُزی لبس سیاه جمیه بر اعضیا جیرب
(همان)373 :

 -10-2نقد تشبیه در دیوان بدرچاچی
یکی از انتقادات به تشبیهات بدر چاچی هن است که در موارد م دودی ،ارتباط بین عناصر و ارکان تشبیه چندان اقنا کننده
به نظر نمیرسد .این شاید یکی از تب ات رویکرد زیاد شاعر به کاربرد تشبیه باشد .ازجمیه در بیت زیر کیه در توصییف قی یة
ممدوح ،با تشبیهی جمع ،سروده است.
چو لی ل دوسیت نبییات زمییین او عینبییر

چو هب چشم ،حَصیات فییالت او مییرجان
(همان)237 :

شاعر گیاهان (نبات) زمینِ قی ة ممدوح را که هموون عنبر خوشبوست ،به ل ل دوست ماننید کیرده اسیت .ل یل اسیت ارة
مصرحه از لب سرد م شوق است .درحالی که عنبر عبارت است از «مادهای چرب و م طّر و تیرهرن

که از دستگاه گوارشیی

عنبر ماهی گرفته میشود» (انوری .)5105:1382 ،به نظر میرسد که نمیتوان بین «ل ل و عنبر» وجه شبهی موجه پیدا کرد.
هرکییه قراضییهمثییال بی ییت شییه را شکسییت

بیاد چیو زرّ درسیییت چیهییرة زردش دژم
(بدرچاچی)227:1387 ،

این بیت هم که در مدح ممدوح سروده ،تشبیهی جمع بهکار برده است .هرکسی که هموون قراضه بی ت شیاه را بشیکند،
هموون سکّة زر چهرهاش درهم بیاد .قراضیه ی نیی «رییزه هیای زر و سییم و جیز هن کیه وقیت تراشییدن برافتید» (دهخیدا،
 .)17487:1377شاعر براساس چه تناسبی شخص پیمانشکن را در پیمانشکستن (وجه شبه) به قراضه ماننید کیرده اسیت .در
مصرا دوم ،مانندکردن پیمانشکنان شاه -که قاعدتاً شخصیتهایی نکوهیده و منفی هستند -به سکة زرّ ،که عنصری محبیوب
و گرانقیمت است ،خالی از ایراد نیست .هرچند شاعر چهرة این پیمانشکنان را هموون سکّه ،دژم و درهم وصف کند.
قیمر سیاغییری دان کیه از مِیهیر بییزمییش

رود هییر دم از دسییت چیون جیام بیییاده
(بدر چاچی)386:1387 ،

شاعر در یک تصویر «قمر» را یک بار به «ساغر» و بار دیگر به «جام» مانند کرده است؛ درحالی کیه ذکیر یکیی از ایین دو
برای مشبه به کافی به نظر میرسد.
گفتا که در بزم ویب من مست عشقت روز و شب

تو با دگرکس از ورب در جام صیهبا ریخییته

یاد هر زان نوشینلبان چون گل بهخاک انیدر خیزان

هن سینیبل مرغیولشیان از روی زیبیا رییخیته
(همان)270 :
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در این بیت تشبیهی به کار برده که هر دو سوی هن مرکب است« .زلف پیویدة م شوق که بر روی زیبایش ریختیه» مشیبه
است و «گیی که در فصل خزان بر خاک افتاده» مشبهٌبه .ازهنجاکه نمیتوان نزدیکیی و تناسیبی بیین دو تصیویر در نظیر هورد،
تشبیه چندان بییی و پسند ذوق نیست؛ حتی اگر اجزای تشبیه را با هم مقایسه کنیم بازهم اقنا کننده نیست .تشبیه زلف به گیل
و صورت م شوق به خاک.
 -3نتیجه
بدر چاچی از شاعرانی است که برای بیان مضامین ش ریاش توجه زیادی به تشبیه داشته اسیت .وی درمجمیو  1378تشیبیه
بهکار برده است که نسبت به حجم ابیات دیوانش ( ،)2836بسامد زیادی محسوب میشود .میتوان گفت بیهویور مییانگین در
هر دو بیت یک تشبیه بهکار برده است .وی از همة امکانات تشبیه برای خیق مضامین تازه و گسترش م یانی مجیازی واژههیا
بهره برده است .ازاینجمیه باید به هرایش تشبیه ،پیوند تشبیه و بدیع و نوکردن تشبیهات تکراری اشاره کرد .نگیاه بارییکبیین
شاعر به وی کمک کرده است تا مقادیر زیادی تشبیهات تازه و نیز تشبیهات با زاویة باز به مجموعة تصاویر ش ر فارسی اضافه
کند .همونین در موارد مت ددی توانسته است تا با شیوههای مت دداز تشبیهات هشنا و پرکاربرد هشناییزدایی کند .بیدر چیاچی
در کاربرد تشبیه به برخی از شگردها رویکرد بیشتری داشته است که میتوان هنها را از ویژگیهیای سیبکی وی در هفیرینش و
بیان تشبیه محسوب کرد .ازجمیه بسامد زیاد تشبیهات مفرد به مرکب ،مشبهٌبههای ابداعی مرکب ،تشبیه براساس مراعات نظییر
و همونین استفاده از ادات تشبیه تازه .بهدلیل رویکرد زیاد شاعر در پیوند تشبیه با دیگر فنون بدی ی و بیانی ،بهوییژه اسیت ارة
مصرّحه ،تصاویر ش ر وی عموماً ایستا و مبهم هستند و خواننده برای دریافت روابط و تناسبات بین ارکان تشبیه گاه بیه تأمیل
و درن

زیادی نیاز دارد.
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