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 دهیکچ
قلمداد  بایرا ز یزیاست و چ طلبییبایانسان، فطرتاً ز

 نیرا به خود جلب کند. ا یکه بتواند توجّه و کندیم
هر  ای یزیر چه ییبایجلب توجّه و احساس التذاذ از ز

موجود در آن  یحاصل درک نظم و هارمون ،یشخص
اثر  کیشمردن  بایز یبرا شناسیییبایاست. در مباحث ز

: تقارن، توازن، تناوب، لیرا از قب یمختلفعوامل  ده،یپد ای
از  یکیدر نظر گرفت.  توانیتناسب، تکرار، تضاد و... م

است. تقـارن تقارن  ،ییبایز جادیعوامل مؤثّر در ا نتریمهم
در  ییبایهنر و ز هایهیپا نترییاز اسـاس یکیبه عنـوان 

علوم و هنرها نقش  تیّاجزا، در اکثر نیدرک نظم ب
از علوم و  توانمی جمله. از آنکندیم فایا یریذانکارناپ
 ،یقیموس ،یهندسه، نجوم، معمار ،یاضیمانند ر ییهنرها
 اتیّ ادب ،اریکمنبت ب،یتذه ،یطرّاح ،بافیفرش ،ینقّاش
 دآییبرم گونهنیجستار ا نیا هاییکرد. از بررس ادیو... 

و  ییمعنا ،یدر سه جنبة صور یفارس اتیّ که تقارن در ادب
 ه،یتشب ةآرای هاآن نیاست و در ب یقابل بررس ییآوا

. در شودیمحسوب م ییپهنة نمود تقارن معنا نتریگسترده
 ،یانعکاس هایرناز انواع چهارگانة تقا یفارس هاتیتشب
تقارن  ولی. است استفاده شده یو تجانس یچرخش ،یانتقال

 نیدر ا زیبرخوردار است. ما ن ییاز بسامد باال ،یانعکاس
از نمود تقارن  یموارد هاییتا با ذکر نمونه میبر آن پژوهش

 .میکن یبررس یفارس هاتیرا در تشب

م، شعر، نظ یقیتقارن، تکرار، موس ه،یتشب :هاهواژکلید
 .یهارمون
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Abstract 

The Man naturally wants beauty and knows 

something beautiful that can attract his attention. 

This sense of pleasure from the beauty of 

anything or anyone comes from understanding 

the order and harmony in it. In the aesthetic 

discussions, various factors such as symmetry, 

balance, rotation, proportion, repetition, 

contradiction, etc. can be considered to beautify 

a work or phenomenon. Symmetry is one of the 

most important factors in creating beauty. 

Symmetry as one of the most fundamental 

foundations of art and beauty plays an 

undeniable role in the majority of arts and 

sciences in understanding the order between the 

components. These include arts and sciences 

such as math, geometry, astronomy, architecture, 

music, painting, carpet weaving, design, 

illumination, carving, literature, and more. 

Symmetry in Persian literature can be studied in 

three outward, semantic, and phonetic aspects, 

and among them simile is the widest 

manifestation of semantic symmetry. Farsi 

similes use four types of reflective, transitional, 

rotational, and congruity symmetries. But the 

reflection symmetry has a high frequency. In this 

essay we will attempt to examine the 

manifestation of symmetry in the simile by 

mentioning examples. 

Keywords: Symmetry, Harmony, Repetition, 

Order, Similarity, Poetry Music. 
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 مقدمه .1
برای زیبا شمردن یک اثر یا پدیده در مباحث 

شناسی، عوامل مختلفی از قبیل  تقارن، زیبایی
توازن، تناوب، تناسب، تکرار، تضاد و... در نظر 

د و وجود تقارن در اجزا یا پیکرۀ کلّی شومیگرفته
ترین عوامل مؤثّر در ایجاد زیبایی هر چیز از مهم
 رود. آن به شمار می

های هنر ترین پایهتقارن به عنوان یکی از اساسی
و زیبایی در درک نظم بین اجزا، در اکثریّت علوم و 

جمله کند. از آنهنرها نقش انکارناپذیری ایفا می
علوم و هنرهایی مانند ریاضی، هندسه، توان از می

بافی، طرّاحی، نجوم، معماری، موسیقی، نقّاشی، فرش
 کاری، ادبیّات و... یاد کرد.تذهیب، منبت

اگر نظرّیة »به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی: 
الصفا را در باب موسیقی و مفهوم آن فالسفة اخوان

شناختِ »و « هاعلم نسبت»که عبارت است از 
ها و تضادها و بدانیم... تقارن« تألیف کیفیّتِ

تشابهات، در حوزۀ آواهای زبان، موسیقیِ اصوات 
ها و تشابهات و آورد، همین تقارنرا پدید می

تضادها، در حوزۀ امور معنایی و ذهنی، موسیقیِ 
بخشد؛ بنابر این همة معنوی را سامان می

های پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع ارتباط
: 1381)شفیعی کدکنی، «. موسیقی آن اثرنداجزای 

توانیم تقارن را یکی از روابط پس می (393ـ394
کنندۀ موسیقی آوایی و پنهانی زنجیرۀ زبانی و غنی

 معنایی شعر قلمداد کنیم.
های مختلف ادبیّات تقارن در شاخهردّ پای 

.. .قافیه و ،عروض ،های ادبیفارسی اعم از آرایه
توان نمود آن را در سه می است ومشاهده  قابل

 بندی کرد:گروه زیر دسته
تقارن صوری: )شکل ظاهری قالب های ( الف
 .. (.تصدیر و ،عکس ،های قلبآرایه ،شعری
تضاد  ،اسلوب معادله ،)تشبیه :تقارن معنایی( ب

 ..  (.لفّ و نشر و ،و مقابله

اوزان  ،)قافیه و ردیف :تقارن آوایی( ج
 ..(.واج آرایی و ،جناس ،موازنه ،ترصیع ،عروضی

در این جستار برآنیم تا مبحث تقارن را در 
آرایة تشبیه به عنوان یکی از نمودهای اساسی 

هایی تقارن در ادبیّات فارسی بررسی کرده و نمونه
 از آن را ذکر کنیم.

 له. بیان مسأ5ـ5
 معنی و ریشة تقارن .5ـ5ـ5

تقارن  ،های مصوّب فرهنگستانهژبر اساس وا
یّت ناوردایی اجسام یا قوانین در پی عملیّات خاص»

تطابق دو »های لغت فرهنگ در و« تبدیل است.
زمانی بین دو شکل در دو سوی یک نقطه و هم

 است.  معنی شده« چیز

برابر « symmetry»واژۀ تقارن در انگلیسی با 
به « sym»این کلمه از ترکیب دو جزء »است و 

« گیریاندازه»معنای به « metric»و « با هم»معنای 
است و به معنای واقعی کلمه، دوسویه ساخته شده

)جان کانوِی و دیگران، « دهد.یا دو طرفه معنی می
2118 :7( )John Conway آنگونه که از ریشة این )

، مقایسة «symmetry»آید منظور از واژه برمی
 دوسوی یک چیز است.   

 و انواع تقارن شرح چند اصطالح .3ـ5ـ5
دنیای »( کتاب James R. Newman) یمز نیومنج

تقارن وجه مشترک اشیا، »نویسد: می« ریاضیّات
ظاهری با  ةهایی است که هیچ رابطها و فرضیهپدیده

مغناطیس زمین، نقاب زنان، ؛ نظیر یکدیگر ندارند
 زنبورها رفتار تبدیالت، و نامتغیّرها ها،مجموعه ةنظری

وف، فیزیک رظ طرح فضا، ساختمان کندو، در
ایکس،  ةها، الگوهای تداخل اشعکوانتوم، گلبرگ

های تعادل تقسیم یاخته در خارپشت دریایی، حالت
های برف، موسیقی، در بلورها، کلیساهای رومی، دانه

 (67: 2111)جیمز نیومن، «. فرضیه نسبیت
به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد « تقارن»
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و علوم مختلف،  تعادل، توازن و زیبایی در هنرها
ها در بسته به زاویة دید و کاربرد و نیازهای آن

است. مثالً ریاضیدان بندی شدهانواع مختلفی دسته
در  (Hermann Weyl)شهیر آلمانی هرمان ویل 

، این واژه را نظم «، تقارنSymmetry»مقدّمة کتاب 
کند و مفهوم ها معنی میو هماهنگی بین نسبت

های مختلفی از قبیل: هندسی آن را در شکل
تزیینی، کریستالی و...  دوطرفه، انتقالی، چرخشی،

 (1ـ2: 1981)هرمان ویل،  کند.بندی میدسته
بودن تقارن یا قرینه»های صنعتی در طرّاحی

عبارت است از: همسانی و توازن دو قسمت نسبت 
( به عبارت 158: 1393حسینی، )خواجه«. به جزء مبنا

«. دو نیمة همسان استتقارن داشتن »دیگر 
( با توجّه به هنرها و علوم 139: 1391نژاد، )صالحی

مختلف )با رویکرد معماری و ادبیّات( تقارن را 
و « محوری»، «مرکزی»توان به سه دستة اصلیِ می

بندی کرد. ما نیز برای دوری از تقسیم «تجانسی»
بندی را اساس کار خود قرار گویی این دستهپراکنده

های فرعی را در داخل این ها و دستهم و شاخهدهیمی
 کنیم.سه دسته بررسی می

دور )یا هرگاه شکلی را نیم»تقارن مرکزی: ( الف
ای بچرخانیم و شکل تر، یا کمتر( حول نقطهبیش

گوییم آن شکل تقارن روی خودش منطبق شود، می
ای که شکل را حول آن مرکزی دارد. به نقطه
)پندی و «. گویندآن شکل می چرخاندیم مرکز تقارن

های (  از این نوع تقارن با نام74: 1398دیگران 
نیز « دَّوَّرانی»و « چرخشی» ،«ایدایره»دیگری مانندِ 

 است.یاد شده

 

وقتی شکلی را حول یک »تقارن چرخشی: 
درجه یا کمتر در جهت  181نقطه به اندازۀ 

چرخانیم و های ساعت )یا پاد ساعت( میعقربه
گوییم شکل تقارن افتد؛ میروی خودش می شکل

 (72: 1398)ایزدی و دیگران،  «.چرخشیدارد

 

 

 
تقارن محوری: در این نوع از تقارن شکل ( ب

مورد نظر با یک خط )به صورت عمودی یا افقی( 
شود؛ اندازه تقسیم میشکل و همبه دو قسمت هم

تقارن محوری یعنی داشتن دو نیمة »به تعبیر دیگر 
حسینی، )خواجه«. مسان، نسبت به یک محوره

( به خطّ جداکنندۀ دو طرف شکل، 161: 1393
شود. در خطّ محور یا خطّ تقارن گفته می

های های مختلف از انواع دیگری از تقارنکتاب
ای، انعکاسی یا بازتابی، آینه محوری از قبیلِ: تقارن

 دوسویه، انتقالی، موجی، چهارقسمتی و... یاد شده
 است.
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ای و انعکاسی یا بازتابی معموالً های آینهتقارن

افتند که یک سوی خطّ تقارن در جایی اتّفاق می
مانند تصویر افتاده در آیینه، مشابه یا عکس یا 
انعکاس طرف دیگر باشد؛ مانند عکس یک بنا که 
در آب افتاده است. یا دو طرف سردر ورودی یک 

به دو نیم  ساختمان که با خطّ محوری عمودی
تقسیم شود و نیمة راست و چپ مانند تا کردن 
یک برگ کاغذ بر روی هم منطبق شوند. از این 

ها و معماری استفاده تر در طرّاحیشیوه بیش
شود. مثالً در تصویر زیر هر دو نوع تقارن می
ای و انعکاسی به صورت افقی و عمودی دیده آینه
محور  توان خطّ شود. بدین شکل که هم میمی

عمودی آن را از باالترین نقطة گنبد بنا تا پایین آن 
کار دو طرف راست و چپ بنا را رسم کرد؛ با این

توان بازتاب تصویر ای قرار داد و هم میتقارن آینه
بنا را در آب استخر مقابل آن، با خطّ محوری افقی 
تقارن انعکاسی گرفت. در تقارن انتقالی بخشی از 

شود و ت متوالی تکرار مییک تصویر به صور
توان دو قسمت همجوار را با تا کردن بر روی نمی

هم منطبق ساخت. معموالً این نوع از تقارن 
محوری حاصل تکرار منظّم بخشی از تصویر است 
و نباید آن را با تقارن انعکاسی یکسان بدانیم. 
تفاوت اصلی بین تقارن انعکاسی و تقارن انتقالی 

ر در تقارن انعکاسی، تصویری در این است که اگ
از وسط یا محور میانی تا شود؛ دو طرف محور 
تقارن قابلیّت انطباق بر روی هم را دارند. به تعبیر 

دیگر اجزای دو طرف محور تقارن به صورت دور 
شوند. به دور، و  نزدیک به نزدیک با هم مرتبط می

ولی در تقارن انتقالی امکاِن بر روی هم افتادن 
دو طرف محور تقارن وجود ندارد و  اجزای

قسمت تعیین شده در مسافتی خاص از 
شود. مثالً های قبل و بعد خود تکرار میقسمت

ای از تقارن انتقالی های زیر نمونهبندیتصویر قاب
 .آیدبه حساب می

 
 «.این تصویر هیچ بازتاب یا انعکاسی ندارد»

هون و تمام زیبایی آن مر (48: 1981)هرمان ویل، 
مند یک تکّه است که در فواصل تکرار قاعده

اند؛ با گرفتهخاصّی مانند توالی امواج دریا جای
آنکه فرازها و فرودهای آن، هم ازجهت ارتفاع و 

 اند.سازی شدههم از حیث طول قرینه

اگر تنها ابعاد شکل تغییر  د( تقارن تجانسی:

ن کند و در کلّیّت آن تغییری به وجود نیاید؛ تقار

شود. این نوع تقارن در طبیعت تجانسی خوانده می

های فراوانی دارد. مثالً شکل و رنگ و حتّی نمونه

ها، گیاهان و درختان های گلطرح کلّی برگ

 ها متفاوت است.یکسانند، ولی اندازۀ آن

 . اهداف پژوهش5ـ3
اند، عبارتند اهدافی که در این جستار مدّ نظر بوده

 از:
تی در مورد تقارن و انواع آن در ـ بیان مقدّما1

 علوم هنرهای مختلف.
های مختلف ـ اثبات وجود تقارن در زمینه2

 ادبی با محوریّت تشبیه.
ـ بررسی نمود تقارن در تشبیهات ادبیّات 3

 هایی از آن.فارسی و ذکر نمونه
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 . پیشینة پژوهش2
مبحث تقارن در علوم و هنرهای دیگر از قبیل 

، عمران، معماری، نقّاشی، ریاضی، هندسه، شیمی
های صنعتی، نجوم، موسیقی و... مسبوق به طرّاحی

سابقه است که در ذیل به مواردی از آن اشاره 
 شود.می

های درسی دورۀ ابتدایی و راهنمایی کتاب
از محّمد خواجه  1رسم فنّیو  1کشینقشه»

، «پوراز احمد متّقی رسم فنّی عمومی»، «حسینی
«. از فون مایس از فرم تا مکان نگاهی به معماری»
تاریخچة «. »از راب کریر تناسب در معماری»

 های اشیاتقارن«.»از  م.آلیاتوف کمپوزیسیون نقاشی
دنیای »، «از هرمان ویل تقارن«. »از جان کانوی

 و...« از جیمز نیومن ریاضیّات
ها و مقاالت الی برخی از کتاباگر چه در البه

های به بعضی از جنبه« شعرموسیقی »ادبی از جمله 
تقارن از قبیل: تناسب و توازن اشارات اندکی شده 
است؛ ولی هنوز پژوهش جامع و مستقلّی در این 
زمینه صورت نگرفته است. از جمله مقاالتی که 

اند؛ مقالة هایی از مبحث تقارن را مطرح کردهگوشه
به قلم « ها در گلستان سعدیها و تناسبتقارن»

 4حسن ذوالفقاریان است که در شمارۀ  آقای دکتر
مجلة گوهر گویا به چاپ  1386، زمستان  1، دورۀ 

توان این مقاله را فتح بابی برای رسیده است و می
 تقارن در ادبیّات فارسی به شمار آورد.

 . تقارن در تشبیه3
 انعکاس دو تصویر . تشبیه،2ـ5

آن »تشبیه آید، آنگونه که از تعاریف قدما برمی

 «.ست که چیزی را به چیزی در صفتی مانند کنندا
ماننده کردن »اند و گفته( 227 /2: 1364)همایی، 

که آن چیزی به چیزی دیگر مشروط بر این
مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی 
ادّعایی باشد نه حقیقی. توضیح این که همین که 

گوییم ماننده کردن، معنایش این است که آن دو می
الظاهر شبیه به هم نیستند و این ما هستیم یز علیچ

)شمیسا،  «کنیم.که این شباهت را ادّعا و برقرار می
به عبارت دیگر تشبیه ادّعای همسانی (  67: 1381

بین دو چیز است و در این ادّعای همسانی نوعی 
تقارن انعکاسی وجود دارد که در ذهن شاعر یا 

کوه و تصویر گیرد مانند شکل نویسنده شکل می
و دیگری آن در آب که یکی وجود حقیقی است 

تصویری از آن وجود حقیقی که صورت انعکاسی 
دو، کوه در آب است و خطّ تقارن، خطّ تالقی آن

 در لبة آب است.

توان گفت که کار ادیب، در یک تعبیر کلّی می
خلق نظم و رابطه در بین واژگان و مفاهیم است و 

ف روابط آوایی، صوری و وظیفة محقّق ادبی کش
یاد سهراب سپهری ها. زندهمعنایی میان واژه

 گوید:می

 زندگی شستن یک بشقاب است.»
 شاهی در جوی خیابان است.زندگی یافتن سکة ده

  آینه است.« مجذور»زندگی 
 ابدیّت،« توان»زندگی گل به 

 زمین در ضربان دل ما،« ضرب»زندگی 
 «هاست.سساده و یکسان نف« هندسة»زندگی 

 (291ـ291: 1377)سپهری، 
مایة تخیّل یابیم که دستبا اندکی تأمّل درمی

های این شعر، تصویرهای ذهنی سهراب در مصراع
ها مؤثّر گیری تشبیهمتقارن است که در شکل

اند. مثالً در مصراع اوّل و دوم، برابری شکل بوده
شاهی، تصویر ذهنی ای یک بشقاب با سکة دهدایره
سازد و یادآور تقارن چرخشی و را هویدا می شاعر

توان ادّعا کرد که ذهن شاعر در محوری است و می
ها از نظام تقارنی لحظة سرودن این مصراع

، «مجذور»های است. این امر از واژهگرفتهبهره
 شود.نیز آشکار می« هندسه»و « ضرب»، «توان»

وصف »منوچهری دامغانی در تشبیب قصیدۀ 
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 با مطلعِ:« دح خواجه علی بن محمّدبهار و م
 هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار

 خارخیز ای بت فرخار بیار آن گل بی
 (43: 1391)منوچهری، 

در نوزده بیت متوالی از تصویر واقعی افتادن 
سازد ها و گیاهان، مشبّهی میقطرۀ باران بر سر گل

های خیالی است و ها صورتبه آنکه مشبّهه
این تشبیهات بر اساس انعکاس تصویر  ساختار

حقیقی در تصاویر خیالی است که در ذیل به یک 
 شود:مورد از آن اشاره می

 وان قطرۀ باران که فرود آید از شاخ 
 بر تازه بنفشه، نه به تعجیل، به ادرار

 گویی که مشاطه ز بر فرق عروسان
 ماورد همی ریزد، باریک به مقدار

 (43: 1391)منوچهری، 
 صور تشبیهی، یک طرف تشبیه حقیقتاً وجه در

شبه را در خود دارد و وجود آن در طرف دیگر 
و نیاز به اثبات دارد. به تعبیر دیگر  ادّعایی است

به بر طبق روال تشبیه، باید در وجه شبه مشبّهٌ »
: 1376زاده، مقدّم و اشرف)علوی« تر باشد.قوی
 مثالً در بیتِ:( 111

 برگشود عمر فصد چون عقل، غوّاص
 نداشت جان ز خوشتر و گرانبهاتر درّی

 ( 357: 1373)اعتصامی، 
غوّاص »سه تشبیه وجود دارد. در تشبیه اوّل یعنی 

، وجه شبه، غوص کردن یا فرورفتن در عمق «عقل
تر درک به است، بیشاست در غوّاص که مشبّهٌ 

شود. در تشبیه دوم عمر به صدفی مانند می

ند چیزی را در خود پنهان سازد توااست که میشده
شدن، در صدف که سازی و برگشودهو این پنهان

تر از مشبّه است. در تشبیه به است، ملموسمشبّهٌ 
« درّ»با « گرانبهایی و زیبایی»سوم نیز وجه شبهِ 

 تری دارد.مالیمت بیش

هـای زمینـهو پـس ای در تشبیه. تقارن دایره3ـ2
 ذهنی آن

ن، خط پرگار بر شعاع مرکز در این نوع از تقار
تقارن در حال چرخش است. این مطلب در 
تشبیهات دو بیت زیر از قصیدۀ منوچهری دامغانی 

  به زیبایی هویداست:
 همی برگشت گرد قطب، جُدّی

 چو گرد بابزن، مرغ مسمّن
 گشتالنّعش گرد او همیبنات

 چو اندر دستِ مردِ چپ، فالخن
 (51: 1391)منوچهری، 

در این ابیات با آگاهی کامل از منوچهری 
را بر « النعشبنات»نجوم، چرخش صورت فلکی 

محور فرضی قطب، به حرکت فالخن در دست 
 دست بر محور کتف او مانند کردهشخصِ چپ

است و این تشبیه مرکّب در بردارندۀ تقارن 
 چرخشی با حرکت پاد ساعت است.

گاهی در ذهن شاعر تصویری مخفی از یک 
گیرد و شاعر با ایجاد صور خیالی می مفهوم شکل

مختلف و تشبیهات متعدد، قصد القای آن مفهوم 
ذهنی را به مخاطب خود دارد. در ذیل به مواردی 

 شود:از آن اشاره می

 دایره، نماد گریز ناپذیری  .5ـ3ـ2
، مفهوم عدم «دایره»حافظ در بیت زیر با واژۀ 

 :زمینة ذهنی خود داردامکان فرار را در پس
 چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

 هرکه در دایرۀ گردش ایّام افتاد
 (185: 1392)حافظ، 

جا که پدر نظامی در داستان لیلی و مجنون ـ آن
گوید که از خدا مجنون در کنار کعبه به او می

بخواهد تا او را از بالی عشق رهایی دهد ـ با 
متوالی ، در چند بیت « حلقه»استفادۀ تعمّدی از واژۀ 
کند و با خلق تصاویر عینی و آرایة اعنات ایجاد می
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دهد ، تشبیهات مختلفی به دست می« حلقه»ذهنی از 
 ای است:که همگی حاصل ادراک تقارن دایره

 آمد سوی کعبه سینه پرجوش
 چون کعبه نهاد حلقه در گوش...

 گفت ای پسر این نه جای بازی است
 سازی است بشتاب که جای چاره

 حلقة کعبه حلقه کن دست در
 کز حلقة غم بدو توان رست

 کاریگو  یارب  ازین گزاف
 توفیق دهم  به رستگاری...

 دریاب  که  مبتالی  عشقم
 آزاد  کن  از  بالی  عشقم

 مجنون چو حدیث عشق بشنید
 اوّل بگریست، پس بخندید

 از جای چو مار حلقه  برجست
 در حلقة زلف کعبه زد دست

 حلقه در بر گفت  گرفتهمی
 کامروز منم چو حلقه بر در

 در حلقة  عشق  جان  فروشم
 بی حلقة او  مباد  گوشم

 (14ـ26، ب  98: 1394)نظامی ، 
دایره »وجه شبه در همة تشبیهات این ابیات ، 

است و یادآور تصویر یک حلقة بسته است « بودن
زمینة توان از آن خارج شد و انگار در پسکه نمی

مجنون در نقطة محوری این دایره ذهنی نظامی، 
قرار گرفته است و امکان رهایی از آن را ندارد؛ 
حوادث و مشکالت مانند خطّ دایره او را در چنبر 

اند و این امر، ناخودآگاه تقارنی داشتهخویش نگه
ای را با یک نقطة مرکزی و خطوط تقارنی دایره

 کند.شمار ، در ذهن خواننده ایجاد میبی

 دایره، نماد تسلیم .3ـ3ـ2
حافظ در بیت زیر با اشراف بر مفهوم تسلیم 

کس را یارای داند که هیچای میرا دایره« قسمت»

گریز از آن نیست و نتیجة ضمنی از این تصویرسازی 
 نیست.« تسلیم»ای، چیزی جز تلقین دایره

 تسلیمیم  نقطة ما قسمت دایره در
 ییفرما تو چه آن حکم اندیشی تو چه آن لطف

 (559: 1392)حافظ، 
این مفهوم در بیت زیر از سنایی نیز به ذهن 

 شود:متبادر می
 تا تو در دایرۀ فقر  فرو ناری سر

 ویران نشود خانة حرص تو و آز تو
 (122: 1391)سنایی ، 

 دایره و حیرت .2ـ3ـ2
ای یا ای تقارن دایرهزمینهیکی دیگر از مفاهیم پس

است که در  چرخشی، مفهوم حیرت و سرگشتگی
آن عاشق دلسوخته مانند خط پرگار بر محور 

شناسد. خواجوی گردد و سر از پا نمیمعشوق می
کرمانی در ابیات زیر عاشق را اسیر دایرۀ عشق 

داند که از شوق خط معشوق، توان بازشناسی می
 نقطه و پرگار را ندارد.  

 اغیار نداند که تو با مرا سرّیست
 نداند رهشیا تو عشق می کاسرار

 پای نهد که کسآن هر عشق، دایرۀ در
 نداند پرگار ز نقطه خطت شوق از

 باغ از رود بیرون دلسوخته بلبل گر
 نداند گلزار ره سر مستی از باز

 (241: 1369)خواجوی کرمانی، 
حافظ نیز به سرگشتگی عاقالن در دایرۀ هستی 

 گوید:اشاره کرده و می
 عاقالن نقطة پرگار وجودند ولی

 داند که در این دایره سرگردانند قعش
 (266: 1392)حافظ ، 

ای سنج خیّام نیز زندگی را دایرهذهن نکته
ها در آن داند که آمدن و رفتن مداوم انسانمی

آید و دیگری جای خویش گیرد. یکی میشکل می
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آمد و »رود و این چرخة به نورسیده داده و می
حرکت مداوم را تا قیامت ادامه دارد. خیّام این « شد

او را نه »کند که ای مجسّم میدر تقارنی دایره
تواند هم و هر نقطه می« بدایت ، نه نهایت پیداست

سرآغاز حرکت باشد و هم انجام آن . و حاصل 
ای چیزی جز حیرت و درک این تقارن دایره

سرگشتگی برای آدمی نیست. پس بیراه نیست اگر 
 «.بکجاست رفتن و کجا از آمدن کاین»انسان نداند 

 ماست رفتن و آمد که ایدایره در
 پیداست نهایت نه بدایت نه را او

 راست معنی این در دمی نزند می کس
 بکجاست رفتن و کجا از آمدن کاین

 (73: 1374)خیام ، 

 ایجاذبه و دافعه در تقارن دایره .3ـ3ـ2
ای که از نقطة میانی شروع در ساختار تقارن دایره

چرخد شمار میخطوط محوری بی شود و بامی
سازد؛ با دو نیرو مواجه خطّ دور دایره را می

شویم: اوّل نیروی گریز از مرکز ـ که در آن می
حرکت دافعه از نقطة مرکزی به طرف خطّ دور 
دایره است ـ و دوم نیروی جاذبه ـ که در آن 
حرکت از خطّ دور دایره به طرف مرکز است به 

ای دو نیروی متضادّ دایره تعبیر دیگر در تقارن
 دافعه و جاذبه مؤثّرند.

 اساس بر که هم تشبیهاتی زمینةپس در امر این 
در اکثر  شود.می اند دیدهشده ساخته دایره شکل

ها معشوق در مرکز دایرۀ عشق جای دارد و با آن
کند؛ ولی عشوه و ناز، عاشق را از خود طرد می

از چرخة او دهد که عاشق کمند عشق اجازه نمی
دور شود و عاشق در بین دافعة معشوق و جاذبة 

عشق سرگردان است. این مفهوم در ابیات غزل زیر  
 ای به زیبایی هویداست:از اوحدی مراغه

 روممی یار در به و یارم مشتاق
 روممی دلدار پی در اوست، دلدارم

 روزنی ز او رخ آفتاب  بینم تا
 مرومی دیوار و در بر سایه مانند

 وارنقطه  خانه دایرۀ  میان در او
 روممی پرگار چو کوچه خط گردمن

 و باز سوختند مرا خلیل چون صدبار
 روممی دیدار پی در کلیم همچون

 ( 565، غ 298: 1341)اوحدی، 

 . دایرة جمع همدالن1ـ3ـ2
نشین را گاهی شاعر، یاران همدل و دوستان هم

اند و با نشوار در حلقة صحبت و عیش میدایره
این تصویر، مفهوم اجتماع همدالن را ترسیم 

 الشعرای بهار گوید:کند. مثالً ملکمی
 اندیاران، درون دایرۀ عیش و عشرت

 رهتنها منم نشسته ز بیرون دای
 (434: 1387الشعرای بهار، )ملک

 رنگینماد بی ،دایره .3ـ3ـ2
ه پیوستهمهای بهکه شکل دایره از نقطهبا توجّه به این
تواند هم آغاز ای میاست و هر نقطهتشکیل شده

توان چرخه باشد و هم پایان آن قرار گیرد، می
ای در جای خودش مهمّ استنباط کرد که هر نقطه

است؛ از سوی دیگر بر سایر نقاط هیچ برتری ندارد، 
 ها از نظر ارزش، یکسانند.پس همة نقطه

ج ، در توصیف معرانامهشرفای در نظامی گنجه
 داند که باال و زیر ندارد: پیامبر، دایره را شکلی می

 مجرّدروی تا به جایی رساند
 که از بود او هیچ با او نماند

  زنچو شد در ره نیستی چرخ
 برون آمد از هستی خویشتن

 در آن  دایره گردش  راه او
 نمود از سر او قدمگاه او

 رهی رفت بی زیر و باال دلیر
  و زیرکه در دایره نیست باال

 (76: 1393نظامی، )
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  مفهوم تداوم در شکل دایره .0ـ3ـ 2
ای، مخصوصاً در ای تقارن دایرهزمینهاز مفاهیم پس

است. مثالً « دوام و پایداری»مدارها، مفهوم 
مدح سلطان »منوچهری دامغانی در پایان قصیدۀ 

، در قسمت شریطه از همین « مسعود غزنوی
ه کرده و برای استفاد« مدار»ویژگی مفهومی 

 گوید:طلبد و میمی« دوام عمر»ممدوح خویش 
 تا مَّلَّک را در حجاب آسمان باشد سکون

 تا فلک را در غبار آسمان باشد مدار 
 این، کمال مُلک او جوید به سعد اختران

 یر روزگاروان دوام عمر او خواهد به خ
 (37: 1391)منوچهری، 

از رسد که استنباط مفهوم تداوم به نظر می
تر با قسمت شریطة قصاید ای، بیشتقارن دایره

ای مناسبت دارد. عطّار نیز در قسمت شریطة قصیده
 گوید:از این تصویرسازی بهره برده و می

 تا در این دایره، این نقطة خاکی برجاست
 تا که پرگار فلک، گردش دوران دارد

 سال عمر تو که از گردش دوران  خیزد
 د امکان داردباد چندان که اگر بشمر

 خسروا ، خاطر عطّار به مدّاحی تو
 ی عمران داردکف موسی ز دم عیس

 ( 765ـ766: 1368)عطّار ، 

 . تقارن انعکاسی در تشبیه2ـ2
یکی دیگر از انواع پرکاربرد تقارن در تشبیه، تقارن 

ای است و در آن تصویر کسی یا انعکاسی یا آینه
ه که اصل و افتد آنگونچیزی در آب، آیینه و... می
گیرند. در این نوع از عکس در تقابل هم قرار می

تقارن گاهی اصل و عکس آن، هر دو عینی و قابل 
اند. مانند شعر زیر، که در آن سهراب مشاهده

سپهری با استفاده از تقارن انعکاسی )بازتابی(، 
چهرۀ زیبا را با عکس آن در آب در یک قاب 

عکس را ـ و شباهت اصل و  تصویری جای داده

که یکی واقعی است و دیگری صورتی شبه واقعی 
رساند و زیبایی را ولی هر دو عینی ـ به اثبات می

 گوید: کند و میدوچندان می
 زن زیبایی آمد لب رود،»

 آب را گل نکنیم:
 «است.روی زیبا دو برابر شده

 ( 346: 1377)سپهری، 
سهراب در این سه مصراع عالوه بر تقارن 

های دیگری نیز ایجاد ذکر شده، تقارنانعکاسی 
، تقارن «زیبا»کند. مثالً با تکرار تعمّدی واژۀ می

کند. بدین معنی که مصراع انتقالی بصری خلق می
را که در دو « زیبا»دوم در حکم خط تقارن، کلمة 

 سوی آن و دقیقاً کلمة دوم هر مصراع قرار گرفته
ه سازد و آن را در نگااست بر هم منطبق می

دهد. با تقارن انتقالی دیگر تر جلوه میخواننده مهم
در آخر مصراع اوّل و « رود»و با خلق جناس بین 

در آغاز مصراع سوم بر غنای موسیقایی « روی»
رسد که در آوردن افزاید. حتّی به نظر میشعر می

نیز عمدی نهفته است؛ چراکه در این « برابر»کلمة 
تشکیل شده « بر« + »ا« + »بر»کلمه که از سه جزء 

کند و نقش محور تقارن را ایفا می« ا»است، میانوند 
سازد را در دوسوی خود به هم متّصل می« بر»واژۀ 

آورد. سهراب و تقارن انتقالی کاملی را به وجود می
به اقتضای نقاش بودنش، تقابل روی زیبا و 
عکسش را در آب با شکل ظاهری و بار مفهومی 

 ناسب کرده است. مت« برابر»کلمة 
گاهی نیز در تقارن انعکاسی یک سوی محور 
تقارن، عینی است ولی طرف دیگر تصویری ذهنی 
که مشابه آن است. این مورد اغلب در تشبیهات 

دهد. بدین معنی که شاعر تصویری عینی را رخ می
کند.  بیند و صورت ذهنی مشابه آن را مجسّم میمی

مرکّب خویش،  مثالً منوچهری نیز در تشبیهات
به را که یک تصویر ذهنی است؛ انعکاسی از مشبّهٌ 

دهد. به عنوان مشبّه که صورت عینی دارد قرار می
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نمونه به دو بیت زیر از قصیدۀ معروف وی در 
 کنیم:مدح علی بن محمّد نگاه می

  سر از البرز بر زد قرص خورشید
 آلوده دزدی سر ز مکمنچو خون

  مردهبه  کردار  چراغ   نیم
 که هر ساعت فزون گرددش روغن

 (86: 1391)منوچهری، 
های شبهوی در این دو بیت با طرّاحی وجه

بسیار ملموس و دقیق و قابل فهم، در مصراع دوم 
بیت اوّل باال آمدن قرص خورشید را از پشت کوه 

آمیز سر دزد البرز به ظاهر شدن نرم و احتیاط
ند و ارتباط بین کگاه تشبیه میآلوده از مخفیخون

شده اجزای طرفین تشبیه را به قدری زیبا و حساب
کند که انگار مصراع دوم انعکاس ذهنی ایجاد می

مصراع اوّل است. این کار را در بیت دوم نیز ادامه 
دهد و پرنور شدن تدریجی قرص خورشید را می

ای مانند مردهبه افزوده شدن روغن چراغ نیم
 گیرد.اش فزونی میعلهکند که آرام آرام شمی

منوچهری در »به قول دکتر محمّد دبیرسیاقی 
وصف طبیعت برخالف شاعران دیگر که به 

پردازند، تمام نکات و جزئیّات را جزئیّات نمی
کند و در بیان ممیّزات یک چیز و نمودن وصف می

« تمام اوصاف و خصایص آن نظیر ندارد.
مثالً  : مقدّمه، بیست و چهار(1391)منوچهری، 

های دقیق در بیت زیر جلب توجّه شبهذکر وجه
 کند.می

 وان بنفشه چون عدوی خواجة گیتی نگون
 سر به زانو برنهاده، رخ به نیل اندوده باز

 (55: 1391)منوچهری، 
گرا دارد و در منوچهری دامغانی، ذهنی تقارن

تعداد زیادی از ابیاتش ردّپای تقارن به چشم 
توان از ن نمودهای آن میخورد. از بارزتریمی

تشبیهات بدیع و اکثراً حسّی به حسّی او یاد کرد 
اند. که در ساخت رویین، نمودار تقارن تصویری

گاهی تصویر تقارنی تشبیهات وی در دو بیت 
گیرد. مثالً در ابیات زیر از قصیدۀ متوالی شکل می

 وصف بهار:
 آن قطرۀ باران بین از ابر چکیده

 از آن قطره گهربارگشته سر هر برگ 
  آویخته چون ریشة دستارچة سبز

 گرهی بر سر هر ریشة دستارسیمین 
 (43: 1391)منوچهری، 

شود برای ساخت این گونه که مشاهده میآن
هم پیوسته شبه جزئی بهتشبیه مرکّب از چند وجه

است و این دقّت در جزئیّات و استفاده شده
 و چندان کردهبرابرسازی اجزا، زیبایی ابیات را د

است. در یک سوی این تشبیه متقارن، برگی سبز 
رنگ قرار دارد که بر سر هر گوشه یا زبانة آن یک 

است در آنسوی قطرۀ باران گهروار جای گرفته

تشبیه، در بیت دوم، دستارچة سبز رنگی تصویر 
شود که گرهی سیمین از سر هر ریشة آن می

واس تقارن است. انگار شاعر دچار وسآویخته شده
گونه سعی دارد تا است که با این دقّت وسواسشده

همة اجزا را برابرسازی کند. ردّ پای این وسواس 
ای دیگر ظاهر در ابیات پایین این قصیده، به گونه

شود. وی در هفت بیت متوالی عالوه بر تشبیه می
مرکّب که موجد تقارن انعکاسی است، با تکرار 

تقارن عمودی « قطرۀ بارانوان »گونة تعبیر اعنات
 است:نیز خلق کرده

 وان قطرۀ باران که برافتد به گل سرخ 
 ست برافتاده به رخسارچون اشک عروسی

 وان قطرۀ باران که برافتد به سرِ خوید 

 چون قطرۀ سیماب است افتاده به زنگار
 وان قطرۀ باران که برافتد به گل  زرد 

 ار...ست مُلِ زرد به  دینگویی که چکیده
 وان قطرۀ باران  زبرِ  اللة  احمر 

 همچون شرر مرده فراز عَّلَّم نار
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 وان قطرۀ باران زبرِ سوسن کوهی 
 د  دوّارگویی که ثریّاست برین گنب

 (43ـ44: 1391)منوچهری، 
اگر کلّ این قصیده را بنایی فاخر در نظر 
گیریم؛ هر یک از این ابیات هفتگانه، حکم پنجرۀ 

ها با این تفاوت که شکل پنجره آن بنا را دارند
های هریک، رنگی یکسان است، ولی شیشه

متفاوت دارد؛ لذا در عین تفاوت در رنگ، تقارن 
ها را توان آنزنند و میکلّی بنا را برهم نمی

قلمداد کرد. استفاده از ردیف آغازین « نهشتهم»
در این ابیات نیز دریافت حسّ تقارن را دو چندان 

برخی از سطرها با »ر این کاربرد کرده است. د
ها عالوه بر این واژه .دنشوواژهای یکسان آغاز می

کارکرد ردیف سنّتی و ایفای نقش موسیقیایی و 
زدایی در مکان قرار تداعی معانی، نوعی آشنایی

همین عامل باعث کنند و میگرفتن نیز ایجاد 
شاعر در شعرش تنوّع و گوناگونی که شود می

)نک . منصوری و .« ردیف داشته باشد فراوانی در
 (367: 1399قاسمی، 

گرایی منوچهری های تقارنیکی دیگر از جنبه
این است که با ترکیب چند تشبیه مفردِ مجزای از 

کند. هم، یک تصویر واحد تشبیهی متقارن خلق می
 مثالً در بیتِ:

 بوستان چون مسجد و شاخ بنفشه در رکوع
 و بانگ نمازه چون مؤذن و آواز افاخت

 (55: 1391)منوچهری، 
و « فاخته»، «شاخ بنفشه»، «بوستان»چهار واژۀ 

را در یک کفّة ترازوی تقارن قرار داده « آواز فاخته»
و « مؤذن»، «رکوع»، «مسجد»و در کفّة دیگر آن 

شکل تصویری دهد و بدینرا جای می« بانگ نماز»
 سازد.انعکاسی از یک مجموعه می

مقدّمه اشاره شد؛ اگر نیمة راست گونه که در آن
چیزی با یک محور تقارنی عینی یا ذهنی، بر نیمة 

کند، چپ آن شیء انطباق کامل یا شبه انطباق پیدا 

گویند. غیر از موارد آن را تقارن انعکاسی افقی می
های زیادی مصنوع بشر، در طبیعت نیز مصداق

های توان یافت. برای نمونه به برگبرای آن می
توان اشاره کرد. مثالً دو ها میکثر درختان و گلا

طرف یک برگ درخت، با محور تقارنی میانی بر 
های سازی بالشوند و یا قرینههمدیگر منطبق می

های عالی از تقارن پروانه و کبوتر و شاپرک نمونه
                                                شوند.                                                      انعکاسی محسوب می

برخالف »ذکر این نکته الزم است که 
آل محسوب های ریاضی، که یک نمونة ایدهتقارن

شوند؛ تقارن در موجودات زنده هرگز تقارن می
 Ian( )117: 2113)یان استوارت، « کامل نیستند.

Stewartشوند؛ چراکه ( و شبه تقارن محسوب می
ها دقیقاً عین هم نیستند و راست و چپ آنطرف 

اندک اختالفی بین دو طرف وجود دارد؛ ولی ذهن 
 کند. ما آن اختالفات اندک را اصالح می

تقارن بازتابی یا انعکاسی در تشبیهات ادبیّات 
فارسی کاربرد زیادی دارد. مثالً سعدی در بیت زیر 

، وجه شبه «دفتر»به « برگ درخت»برای تشبیه 
 گوید:و می دو را مالک قرار دادهاسی آنانعک

 برگ درختان سبز پیش خداوند هوش 
 تری است معرفت کردگارهر ورقش دف

 (716: 1385)سعدی، 
در این بیت شکل برگ با شیار میانی آن، یادآور 
دفتر است که با خط تقارن میانی و دو صفحه در 
طرفین آن شکل گرفته است و اساس اندیشة شاعر 

ختن این تشبیه، تقارن بازتابی افقی است برای سا
شود. نکتة به دیده میکه هم در مشبه و هم در مشبّهٌ

معرفت »جالب توجّه بیت این است که سعدی 
را موقوف درک نظم بین اجزای سازندۀ « کردگار

خداوند »داند و کسی را یک برگ درخت می
خواند که توان یافتن هارمونی بین می« هوش

گ را داشته باشد؛ به غیر از هماهنگی اجزای آن بر
های شکل بودن تمامی برگدو سوی یک برگ، هم
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ها، تقارن رغم خردی و بزرگی آنآن درخت، علی
است و درک هارمونی کلّ تجانسی پدید آورده

 کند.درخت نیز، زیبایی آن را دوچندان می
های صائب در تشبیهی زیبا، تصویر تقارنی بال

خواند و ادقانة او بر شمع میپروانه را نامة ص
 گوید:می

 به دوست نامه نوشتن، شعار بیگانه است
 بال پروانه است به شمع، نامة پروانه،
 (866 /2: 1371)صائب، 
ای دیگر مطرح بیدل نیز این تشبیه را به گونه

 خواند:های پروانه را مکتوب نور میکند و بالمی
 عاشق به عزم مقصد، محتاج راهبر نیست

 ور داردروانه در ته بال، مکتوب نپ
 (645 /1: 1384)بیدل، 

بیدل در بیت زیر، بال عنقا را نیز با کتاب و 
دهد وعالوه بر کمیاب بودن، دفتر شباهت می
ای را نیز در هر دو، وجه شبه قرار وجود تقارن آینه

 گوید:داده و می
 نشانینخواندم غیر درس بی

 های کتابم، بال عنقاستورق
 (366: نهما)

 . تقارن تجانسی در تشبیه3ـ2
این نوع از تقارن حاصل تکرار یک صورت تقارنی 

های متفاوت. و گویی شاعر به طور است با اندازه
خواهد از تکرار یک تصویر واحد در تعمّدی می

های مختلف، یک تصویر جمعی بسازد. مثاًل اندازه
های از تکرار یک برگ، تقارن زنجیروار برگ

کند و ذهن یک درخت را طرّاحی می شکلهم
خواننده را از نظم درونی یک برگ به هارمونی 

 دهد.ها سوق میجمع برگ
، اّول «وصف بهار»منوچهری دامغانی در قصیدۀ 

با افتادن یک قطرۀ باران در آبگیر، تصویری ساده 
سازد و با بارش از دایره با محوریّت قطرۀ باران می

به هم پیوستة دیگری را های قطرات دیگر، دایره
ها را مانند زنجیر زند و خطوط پرگار آننقش می

دهد و با این کار تقارن تجانسی به هم پیوند می
 کند. خلق می

 شَّمَّر آب اندر بنگر هادایره آن
 امطار قطرۀ چکد آب آن در که هرگه

 باران قطرۀ شود پرگار مرکز چون
 پرگار خط آب بسان دایرۀ وان

 باران قطرۀ وان ایرهد نشود مرکز
 بار یکی به گردد دایره در دایره صد

  باران انگیزد دایره آن از که هرگه
 زنار و خیزد شکن و چین درو باد از

 (44: 1391)منوچهری،

 . تقارن در تشبیهات ملفوف1ـ2
یکی دیگر از انواع تشبیه که تقارن در آن نمود 
خاصّی دارد تشبیه ملفوف است. در کتب علوم 

ی در تعریف این نوع از تشبیه آمده است: بالغ
تشبیه ملفوف، تشبیهی است که در آن شاعر چند »

به را نیز با هم آورد و چند مشبّهٌ مشبّه را با هم می
بهی با آورد که به طریق لفّ و نشر، هر مشبّهٌ می

زاده، )علوی مقدّم و اشرف« مشبّه خود ارتباط دارد.
 تِ:( مثالً سعدی در بی115: 1376

 آن نه زلف است و بناگوش، که روز است و شب است
 توان نه باالی صنوبر که درخت رطب اس

 (313: 1391)سعدی، 
را در سویی و تصویر « بناگوش»و « زلف»

را در « شب»و « روز»دو یعنی خیالی تشبیهی آن
سوی دیگر قرار داده است و با این کار تقارن 

به  است. با توجّهانعکاسی ترکیبی ساخته
بندی آرایة لفّ و نشر به دو نوع مرتّب و تقسیم

توان تشبیه ملفوف را نیز به دو گونة مشوّش می
ملفوف مرتّب و ملفوف مشوّش تقسیم کرد. مثالً 
در بیت زیر از استاد جالل الدّین همایی، سه واژۀ 
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 اند.لفّ به ترتیب به نشرهای خود مرتبط شده
 نا تذرودلبری دارم به فرّ و زیب، چون رع

 روی و موی و قامت او همچو ماه و مشک و سرو
 (238: 1364)همایی، 

شاعر در مصراع دوم این بیت در مرحلة اوّل 
با تقارن انعکاسی، روی معشوق را به ماه، مویش را 

و در  به مشک، و قدّش را به سرو ماننده کرده
را به  مرحلة دوم با تقارن انتقالی مرتّب، هر لفّ 

است. در مرحلة سوم دستة یوند دادهنشر خودش پ
ها را در یک سو و دستة نشرها را در سوی لفّ

است و بدین ترتیب یک مجموعة دیگر قرار داده
است. این شیوه مانند برابرسازی تقارنی خلق کرده

دو طرف یک بناست که با خطّ تقارن عمودی به 
باشند و هر جزئی از سمت راست هم وصل شده 

 مسان خود در سمت چپ مرتبط باشد.بنا با جزء ه
قاآنی نیز در قصیدۀ مدح سلطان عادل، محمّدشاه 

را به « چشمش»، و «پسته»معشوق را به « لبِ »غازی، 
است و این تقارن تشبیهی را با لفّ و بادام ماننده کرده

 گوید:نشر مرتّب زینت داده، می
 پسته و بادام نقل روز نوروز است و من

 واهم پسته و بادام راب و چشمت نخبا ل
 (53: 1381)قاآنی، 

کردن تشبیه ملفوف، از گاهی شاعر برای پیچیده
کند و ترتیب اجزای لفّ و نشر مشوّش استفاده می

 زند.آنها را بر هم می
حافظ در بیت زیر با استفاده از این شیوه و به 

« دلِ»و « قطرۀ باران»را به « اشک»صورت مشوّش 
 مانند کرده است:« رهسنگ خا»معشوق را به 

 گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
 قطرۀ باران اثر نکردبر سنگ خاره، 

 (213: 1392)حافظ، 

 ارتباط زاویة تشبیه با تقارن .2ـ3
درک و دریافت تقارن در تشبیهاتِ واضح، 

تر از تشبیهات دیریاب است، امّا به تعبیر راحت
باشد، تر هر قدر زاویة تشبیه تنگ»دکتر شمیسا 

تر به واضحیعنی ربط و شباهت بین مشبّه و مشبّهه
تر است و به آن تر باشد تشبیه، غیر هنریو نزدیک

« تشبیه مبتذل یا قریب گویند، مثلِ قدِ سرو.
( ولی اگر دریافت رابطة بین 114: 1381)شمیسا، 

تر باشد، احساس تقارن در به سختمشبّه و مشبهبه
ترین د شد، پس مناسبتر خواهدو دیریاببین آن
های تشبیه برای تقارن تشبیهات مبتذل هستند نمونه

بدیهی است که اگر ربط بین »نه غریب. این نیز 
به از حدّی بگذرد و به اصطالح مشبّه و مشبهه

تشبیه خیلی غریب و دور از ذهن باشد، دیگر 
طور اگر جنبة تصویری و هنری ندارد و همین

حد به هم نزدیک باشند  به بیش ازمشبّه و مشبهه
باز تشبیه غیر هنری خواهد بود. به اصطالح اگر 
زاویه خیلی باز شود تبدیل به یک خطّ صاف 
خواهد شد و اگر خیلی بسته شود باز تبدیل به یک 

( و حسّ 114 :)همان«. خطّ صاف خواهد گردید
دو بر به و انطباق آنمتقارن بودن مشبّه و مشبهه

صاف از بین خواهد رفت؛ همدیگر در حالت خطّ 
چون الزمة تقارن قرارگرفتن دو چیز در تقابل هم 

از این رو از »است، نه انطباق برهم و یکی شدن. 
دانستند که تشبیه دو چیز قدیم این قاعده را می

توان نزدیک و شبیه به هم صحیح نیست و لذا نمی
چیزی را به خود آن تشبیه کرد... و شاید با توجّه 

 گوید:کته است که مرحوم اخوان میبه این ن
 ماهی که ز مهرش دل من در تب و تاب است

 از آب به آب است تر از گل به گل،ماننده
 (115 :)همان

به « گل»شود در تشبیه همانطور که مشاهده می
تصویر جدیدی در ذهن « آب»به « آب»و « گل»

شود و تقارن انعکاسی اتّفاق شنونده خلق نمی
توان گفت که در تشبیه چیزی به می افتد؛ لذانمی

انگیزی وجود ندارد. مثالً اگر دو خودش خیال
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پنجرۀ کنار هم را که کامالً از نظر شکل، اندازه و 
رنگ یکسانند به همدیگر تشبیه کنیم تصویر خیالی 

اند و دو به عینیّت رسیدهشود چرا که آنساخته نمی
تی در ها به قدری زیاد است که تفاووجوه شبه آن

استفان اولمان »شود. دو احساس نمیبین آن
به گوید: وقتی وجه شبه را در مشبّه و مشبههمی
دو را فهمیم در همان زمان باید اختالف بین آنمی

یه باید از دو رو مشبّه و مشبّهههم بفهمیم و از این
 (115 :)همان«. مقولة متفاوت باشند
در  های اساسی مفهوم تقارنیکی از تفاوت

ادبیّات با علوم دیگر این است که در علوم و هنرهایی 
از قبیلِ هندسه، ریاضی، طرّاحی صنعتی، نقّاشی، 
فرشبافی، معماری و... هر قدر دو طرف خطّ تقارن 

تر و حتّی یکسان باشند تقارن زیباتر و شبیه
تر خواهد بود؛ ولی در ادبیّات یکسانی دو محسوس

شود لتذاذ خواننده میسوی خطّ تقارن باعث کاهش ا
کاهد. شاید دلیل این تفاوت بین و از زیبایی آن می

ادبیّات با علوم و هنرهای دیگر، تفاوت در نگرش 
تر ها بیشها باشد. بدین معنی که تقارن در آنآن

که تقارن در ادبیّات در اکثر جنبة عینی دارد در حالی
 موارد از جنبة ذهنی برخوردار است.

 . نتیجه4
ترین عوامل مؤثّر در ارن به عنوان یکی از اساسیتق

یک اثر در هنرها و علوم مختلفی از قبیلِ:  زیبایی
ریاضیّات، هندسه، فیزیک، شیمی، نجوم، 

های صنعتی و شناسی، طرّاحیشناسی، روانزبان
هنری، نقّاشی، معماری، تزیینات داخلی و بیرونی 

کاربرد  کاریبافی، تذهیب، منبتها، فرشساختمان
های تعاریف در علوم و بندیدارد. بر اساس جمع

توان به های متعدّد هنری تقارن را میشاخه
های مرکزی، محوری و های اصلی: تقارندسته

تجانسی تقسیم کرد و برای هر دسته نیز زیر 
های انعکاسی یا هایی از قبیل: تقارنمجموعه

ی، ابازتابی، چرخشی یا دورانی، انتقالی، آینه
ای، دوطرفه، عمودی، کریستالی، موجی، صفحه

 افقی، عینی، ذهنی در نظر گرفت. 
توان در سه جنبة در ادبیّات فارسی تقارن را می

صوری، معنایی و آوایی مورد مطالعه قرار داد. 
ترین نمود تقارن در ادبیّات آرایة تشبیه گسترده

گانة است. در تشبیهات ادبیّات فارسی از انواع سه
صلی تقارن استفاده شده است؛ ولی تقارن ا

ها برخوردار است. انعکاسی، از بسامد باالیی در آن
تر از ها تقارن بیشانواع مختلف تشبیه که در آن

شده است عبارتند از: تشبیه دیگران به کار گرفته
مفرد، تشبیه مرکّب، تشبیه ملفوف. کاربرد تقارن در 

هنرهای دیگر  تشبیهات ادبیّات فارسی با علوم و
ها، تقارن حالتی کامالً متفاوت است. در اکثر آن

عینی دارد ولی در ادبیّات فارسی، ترکیبی از عینی 
توان ادّعا کرد که شود و میو ذهنی استفاده می

 زاویة تشبیه با تقارن، انطباق کاملی ندارد.
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