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چکیده
در این مقاله پس از بررسی مختصری در مورد پیشینهی استعاره و تحلیل استعارهی مصرحهی مطلقه ،به
هنر نمایی خاقانی در این زمینه اشاره شدهاست .خاقانی در موارد متعددی در استعارهی مصرحهی مطلقه،
به جای اینکه برای مشبه و مشبهٌبه مالیماتی بیاورد ،مالیم ی را آورده ک ه ایه ام دارد .یک ی از مع انی
ایهامی آن از مالیمات مشبه و معنی دیگر از مالیمات مشبهٌبهاست .به نظر میرسد این شگرد که ظ اهرا
در هیچکدام از کتب بیانی به آن اشارهای نشدهاست ،آگاهانه مد نظ ر خاق انی ب ودهاس ت .گ اهی اوق ات
خاقانی این تردید و کشمکش را که با کمک مالیمات مشبه و مشبهبه صورت میگیرد ،ب ا کلم های ک ه
ایهام دارد ،محقق میسازد .در برخی موارد ،مالیمات به صورت ترکیب وصفی یا اضافی است که بخش ی
از ترکیب از مالیمات مشبه و بخشی دیگر آن از مالیمات مشبهبهاست .گاهی نیز کلمهای که از مالیمات
به حساب میآید ،بدون اینکه ایهامی داشته باشد با دو سوی استعاره در ارتباط است .کلماتی که میتوانند
چنین نقشهایی را ایقا کنند ،یقینا محدودند .خاق انی در ای ن زمین ه از اص طالحات نو ومی و س سس از
عناصر داستانهای اسطورهای و تاریخی بیشترین بهره را بردهاست.
واژههای کلیدی :خاقانی ،استعاره ،استعارۀ مصرحۀ مطلقه ،مالیمات ،مشبه ،مشبهبه.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
در بررسی علوم ادبی ،ازقبیل دستور زبان و معانی و بیان ،دو نوع نگ اه ی ا رویک رد وج ود
دارد .یکی توویزی که معموال علما براساس دانستههای خویش ،قوانین را وضع میکنند و
دستورالعمل میدهند که مثال چگونه جمله یا ترکیبات زب انی را بس ازید و ی ا ف الن ف ن
بالغی باید به چه شکلی باشد؛ دیگری توصیفی است که علما با مطالعۀ آثار تراز اول زبانی
یا ادبی ،قواعد زبانی و بالغی را استخراج میکنند و کمّوکیف آنها را تعری ف و توص یف
میکنند .این رویکرد ،از لحاظ علمی اعتبار زیادی دارد و مطمح نظر علمای جدید است.
گاهی این دو رویکرد به هم میآمیزند ،ولی امروزه رویکرد توصیفی در پرتو مطالع ات
علمی و زبانشناسی جدید ،بیشتر مورد توجه قرار میگی رد و رویک رد اص لی ب ه حس اب
میآید و در تمام زمینههای علمی و ادبی بهخصوص در زمینۀ عل وم بالغ ی و زب انی
کاربرد دارد .بر این اساس ،در دانش بیان و بالغت ادبی بای د قواع د بالغ ی ه ر زب ان و
همچنین قواعد هنرنماییهای شاعران و نویسندگان ب زر را اس تخراج ک رد و آنه ا را
توصیف و تعریف کرد.
یکی از این شاعران بزر که باید در استخراج قواعد بالغی زبان و ادبیات فارسی ب ر
شعرش تکیه زد ،خاقانی است .ش اید بت وان گف ت هن ر اص لی ی ا یک ی از اص لیت رین
ویژگیهای شعر خاقانی ،اس تفاده از اس تعارهه ای دور از هه ن اس ت .کمت ر ش اعری را
میشناسیم که از حیث آوردن استعاره و نوآوری در آن ،بتواند با خاقانی برابری کند .قطع ا
خاقانی در حوزۀ استعاره ،دست به نوآوریهایی زده ک ه کماک ان از دی د علم ای بالغ ت
مغفول مانده و نیاز است با دق ت بیش تری ب ه اس تعاره در ش عر وی نگریس ت ت ا بت وان
هنرنماییهایش را به دست داد.
بدون تردید اگر بخواهیم اشعار او را از منظر استعاره بررسی کنیم ،مباحث موجود دربارۀ
استعاره ،در کتب بالغی ،کفایت نخواهد کرد و ناچار باید فصلهای جدیدی دربارۀ استعاره
ایواد کرد .به عبارت دیگر ،شیوههای مختلف کاربرد استعاره در دیوان او با ترازوی فعل ی
استعاره در کتب بالغی ،سنویدنی نیست.
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 .1 1پیشینۀ تحقیق
پیش از ورود به بحث اصلی نیاز است نگاه کوتاهی به پیشینۀ استعاره و مباحث و نظ رات
مربوط به آن انداخته شود و سیر مباحث مطرح در پیرامون آن به طور کلی نشان داده شود
تا جایگاه مباحث مطرح در این مقاله به خوبی روشن شود.
شاید بتوان گفت از قدیمترین زمانی که انس انه ا ب ه موض وعات بالغ ی پرداختن د،
همواره به استعاره توجه خاصی داشتند .استعاره ،یکی از مهمترین ابزارهای بی انی زب ان و
ادبیات ،دو دورۀ مختلف را پشت سر گذاشتهاست .در دورۀ اول که به «دورۀ کالسیکه ا»
شهرت دارد ،یک ابزار شعری و ادبی مانند کنایه و تش بیه ،و ب رای ت زیین ک الم و ت ثثیر
بیشتر آن بر مخاطب بودهاست .به همین دلیل است که ارسطو استعاره را اضافهای افزوده
به زبان ،مانند چاشنی زدن به گوشت میداند (ه اوکس .)22 :1380 ،کالس یکه ای بع د از
ارسطو نیز شبیه ارسطو ،استعاره را زینت میشمارند .از نظر آنان «استعاره به نوعی جامۀ فاخر
بدل میگردد که گاهگاه میتوان بر تن افکار پوشاند؛ گلهای دستچینشده از باغ علم بیان ک ه

میتوان با آنها سخنی را زینت بخشید» (همان .)45 :به نظر میرسد شاعران و نویس ندگان و
حتی منتقدان ما در گذشته با همین دید به استعاره مینگریستهان د و ب رای بی ان مقاص د
هنری خویش ،در حد توان از آن بهره بردهاند .در بی ان بعی ی از نویس ندگان و ش اعران
ایرانی سدۀ ششم به بعد نیز استعاره فراتر از یک آرایۀ ادبی یا صور خیال عمل ک رده و از
عناصر جدی سبکساز تلقی شدهاست.
در دورۀ بعدی که به «دورۀ رمانتیکها» مشهور است ،استعاره بیش تر بخ ش الینف ک
زبان دانسته شدهاست .برخالف کالس یکه ا ک ه اس تعاره را ج دای از زب ان م یدانن د،
رمانتیکها معتقدند که استعاره از زبان ،جداییناپذیرست و زبان بالیروره اس تعاری اس ت
(همان .)135 :درحقیقت ،رمانتیکها ارزش عرضی آن را نفی و ارزش جوهری آن را اثب ات
کردند و نشان دادند که قلمرو حکومت استعاره ،فراتر از گسترۀ ادبیات است (دریکوند:1389 ،

 .)74با توجه به مطالعات جدید زبانشناسی ،دیگر استعاره فق

ی ک اب زار بی انی و ادب ی

معمولی نیست .به قول زبانشناسان ،استعاره بیش از ه ر ج ای دیگ ر در زب ان م نعکس
میشود؛ بنابراین ،باید موضوع علم زبانشناسی قرار گیرد (واینریش.)30 :1377 ،
از قدیماالیام در زمینۀ استعاره ،دستهبندیهایی صورت گرفتهاست .شاید ارسطو یک ی
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از قدیمیترین دانشمندانی اس ت ک ه در ای ن م ورد ت ا ح دی وارد جزئی ات ش ده و ب ه
تقسمبندی استعاره پرداختهاست .او میگوید استعاره آن است که چیزی را به نامی بخوانیم
که آن نام به چیز دیگری تعلق دارد و این نقل نام ،یا از جنس به نوع است یا از ن وع ب ه
جنس یا از نوع به نوع یا براساس تمثیل (ارس طو .)152 :1385 ،ارسطو ظ اهرا ب یش از ای ن
مطلب قابل توجه دیگری دربارۀ استعاره عرضه نکردهاست ،اما تقسیمبندی و مطالب اندک
وی در دورۀ معاصر ،احتماال بهدلیل فیل تقدم او مورد توجه فراوانی قرار گرفتهاست؛ البته
دانشمندان غربی دیگری نیز به تقسیمبندیهای مختلفی از استعاره دست یازیدهان د (ن ک.
شریفیفر 1378 ،و 49 :1379؛ هاوکس ،27 :1380 ،لیکاف و جانسون.)3 :1980 ،

در مطالعات ادبی شرق نیز بحث استعاره مط رح ب وده و علم ای عل م بالغ ت ب دان
پرداختهاند .عبدالقادر جرجانی ( )49 :1374استعاره را به ان واعی ازقبی ل مفی د و غیرمفی د،
تبعیه و اصلیه ،مکنیه و مصرحه تقسیم کردهاست .در کتاب البیان و البدیع هم استعاره ب ه
انواعی مانند مفید و غیرمفید ،اصلیه و تبعیه ،مصرحه و مکنیه ،مورده و مطلقه و مرشحه،
تقسیم شدهاست (الزوبوی.)92 :1996 ،
شاعران ادبیات فارسی بیش از آنکه به تقسیمبندی و توضیح استعاره بسردازند ،سعی در
خلق استعاره و انواع آن داشتهاند و از این ابزار بیانی که «اندر بوستان بالغت ،تازهبرگی است»
(رادویانی )40 :1362 ،و «کارآمدترین ابزار تخیل و بهاصطالح ابزار نقاش ی ک الم اس ت» (شمیس ا،

 ،)142 :1372برای نقل پیام به زیباترین وجه بهره بردهاند و در عمل تا جایی پیش رفتهان د
که در بعیی موارد در هیچیک از کتب بیانی دربارۀ آن ص حبت نش دهاس ت؛ ام ا هم ین
شاعران و نویسندگان گاه بهندرت مطالبی دربارۀ استعاره بیان کردهاند« .نمونهه ای ان دکی
مانند اظهارنظره ای غی ایریرازی درب ارۀ اس تعارهه ای عنص ری در بی ان ق دما وج ود دارد»
(شفیعیکدکنی.)123 :1380 ،

شفیعیکدکنی (همان )114 :معتقد است که نخستین تقسیمبندی در استعاره ،مربوط ب ه
استعارۀ مکنیه و مصرحه بودهاس ت .هم ایی ( )254 252 :1377اس تعاره را ب ه تحقیقی ه و
بالکنایه و تخییلیه و مرشحه تقسیم کردهاست .تولیل ( )86 :1370نیز استعاره را به مصرحه
و مرشحه و مکنیه و تخییلیه تقسم کردهاست .علویمقدم و اش رف زاده ()127 118 :1382

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 97/ 1396

بدون توجه به جهات تقسیمبندی ،استعاره را به نُه دس تۀ مص رحه و مرش حه و مکنی ه و
اصلیه و ...تقسیم کردهاند .فرشیدورد ( )452 449 :1382نیز استعاره را به حقیقیه و مصرحه و
اصلیه و تبعیه و تهکمیه و ...بخشبندی کردهاست .دیگران هم حرفهایی در همین حد و
شکل دارند و بعیی از محققان ایرانی وارد جزییات استعاره و تقسیمبندیهای آن نشدهاند
(نک .رشید وطواط28 :1362 ،؛ شمس قیس رازی317 :1373 ،؛ ثروتیان.)81 :1369 :

 .2 1ضرورت و اهمیت تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شدهاست استعارههای مصرحۀ خاقانی را از دید ترش یح و توری د
بررسیم و نشان دهیم که آیا خاقانی در زمینۀ ترشیح و تورید اس تعاره ،دس ت ب ه ابتک ار
زدهاست یا نه؟ به بیان دیگر ،آیا خاقانی در حوزۀ ترشیح و تورید استعاره ،نوآوری خاص ی
داشتهاست؟ اگر داشته ،این نوآوری به چه شکلی است؟
اهمیت رسیدن به پاسخ این پرسشها در این است که س یر تح ول اس تعاره در ش عر
فارسی نمایان شود و هدف از آن تبیین هنرنمایی خاقانی در حوزۀ اس تعارهه ای مص رحۀ
مطلقه است.
 .2بحث و بررسی
شاید بتوان گفت خاقانی در بهکارگیری استعاره و نوآوری در آن ،از شاعران کمنظی ر ادب
فارسی است .چنانکه پیداست ،نگاه خاقانی به استعاره بیشتر به نگاه کالسیکها ش باهت
دارد .استفادۀ بیش از حد او از استعاره ،بهویژه اس تعارهه ای بک ر و دور از هه ن ،یک ی از
دالیل عمدۀ مشکل بودن شعر اوست .گویی زبان خاقانی بدون هیچ تالشی استعاری است
و او برای پیدا کردن و بهکارگیری استعاره ،زحمت چندانی به خود نمیدهد .اس تعارهه ای
پیاپی و دور از ههن و متفاوت ،از شیء واحد ،در دیوان خاقانی گواه این مدعاست .استعاره،
ملکۀ ههن خاقانی است و استفاده از آن برایش امری هاتی و ناگزیر است .هرچند ارس طو
به جنبۀ خالق و آموزندۀ استعاره اهعان دارد ،توانایی شاعر را از همه مهمتر م یدان د و در
بوطیقا میگوید ،این تنها چیزی است که نمیتوان به تعلم از دیگ ران فراگرف ت و نش ان
نبوغ و قریحۀ هاتی است؛ زیرا تس ل و ق درت درآوردن مو ازات و اس تعارات پس ندیده،
مستلزم درک وجوه تشابه در ام ور مختل ف اس ت (ه اوکس ،هم ان« .)24 :خاق انی ش اعری
مصنوعسراست و استعارههای تازه و دیریاب ،الزمۀ سبک اوست .اس تعاره در دس ت وی اب زاری
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است در راستای رسیدن به سبک خاص و دیریاب ساختن شعر» (مش هدی و دیگ ران.)95 :1389 ،
غالمرضایی ( )165 :1377در این باره مینویسد:
درموموع در شعر شاعرانی چون نظامی و خاقانی ،به استعاره ف راوان توج ه ش ده ...اکث ر
شاعران این قرن ،درسخوانده و مطلع به علوم زمان خویش بودهاند؛ تشبیهات و استعارات
و تعبیرات فراوانی در شعرشان یافت میشود که بر مبنای اطالعات علمی س اخته ش ده و
در نتیوۀ بههم آمیخته شدن این دو موضوع ،فهم شعرشان دشوار میشود.

عالوه بر تالش خاقانی در تصویرآفرینیهای ت ازه و ن و از رهگ ذر اس تعاره ،دخ ل و
تصرف او در تصویرهای تکراری نیز موجب دیریابی سخن وی میشود .چنانکه گفتیم ،از
دیدگاه کالسیکها ،یکی از اهداف استعاره ،تثثیر کالم بر مستمع است ،اما در بیان هنری
خاقانی ،جنبههای تزیینی ،راه افراط پیموده و هدف اصلی به حاش یه رفت هاس ت .در ای ن
مقاله سعی خواهد شد توجه ویژه و هنری وی به استعارۀ مطلقه که یک ی از گون هه ای
استعاره مصرحه است بررسی شود.
پرداختن به انواع استعاره و تقسیمبندیهای آن منظور ما نیست ،بلکه آنچه منظور این
نوشتار است ،استعارۀ مصرحه است؛ آنهم از نظر وضوح و خفای معانی موازی و حقیق ی
آن با هکر مالیمات مشبه (مستعارله) یا مشبهبه (مستعارمنه) یا مشبه و مشبهب ه ک ه باع ث
ترشیح یا تورید استعاره میشود .در ابتدا ،ض روری اس ت ای ن اص طالحات و مباح ث را
بهاختصار توضیح دهیم.
براساس ترشیح و تورید دو طرف ،استعارۀ مصرحه را بر سه نوع دانستهاند:
الف) مورده= مشبهبه  +مالیمات (صفات) مشبه؛ در این ن وع اس تعاره ،مالی م مش به
همان قرینۀ صارفه است.
ب) مرشحه= مشبهبه  +مالیمات مشبهبه؛ در این نوع استعاره ،قرین ه و مالی م یک ی
نیستند .قراین ،ضعیف یا ظریفاند و به هر حال غیر آشکارند.
ج) مطلقه= مشبهبه  +مالیمات مشبهبه و مشبه؛ ه م از مالیم ات مش بهب ه و ه م از
مالیمات مشبه چیزی بیاوریم .در این صورت در کالم هم ترشیح هست و ه م توری د ،و
این دو یکدیگر را خنثی میکنند و استعاره در حالت تعادل قرار میگیرد؛ مانند:
چو پر بگسترَد عقاب آهن ین

شکار اوست شهر و روستای او
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عقاب (مشبه)  +آهنین (قرینۀ صارفه و مالیم مشبه)  +پر (مالیم مشبهبه) (شمیسا.)60 :1372 ،
نکتهای که شمیسا دربارۀ قرینۀ صارفه مطرح میکند ،حائز اهمی ت اس ت .وی معتق د
است که در استعارۀ مصرحۀ مورده و مطلقه ،قرینۀ صارفه از مالیمات مشبه اس ت ،ول ی
کزازی ( )101 :1368قرینۀ صارفه را در استعارۀ مورده و مطلقه ،ج زو مالیم ات مش بهب ه
نمیداند؛ زیرا معتقد است که استعاره ناگزیر از قرینۀ صارفه است.
اما قرینۀ صارفه ،در استعارۀ مصرحۀ مرشحه ،از مالیمات مشبه نیست .ب رای توض یح
این مطلب بهتر است مثالی غیراستعاری بیاوریم .مثال اگر کسی از ما بسرسد «آیا این خان ۀ
حسن است؟» و ما در جواب بگوییم «آن یکی ،خانۀ حسن است» ،ما همزمان دو کار انوام
دادهایم :ههن او را از اینکه این خانۀ حسن است ،منصرف کردهایم و ه مزم ان ب ه خان ۀ
حسن هدایت کردهایم؛ بنابراین وقتی در مثال تک راری اس تعارۀ مو رده گفت ه م یش ود
«شیری دیدم که شمشیر میزد» ،شمش یر زدن ،هه ن م ا را از معن ی حقیق ی (مش بهب ه)

منصرف میکند و همزمان به معنی موازی (مشبه=پهلوان) راهنمایی میکن د و بالفاص له
در ههن ما دو عمل صورت میگیرد :شیر شمشیر نمیزند ،بلکه آدمی است که م یتوان د
شمشیر بزند .در اینوا قرینۀ صارفه فق ههن ما را از معنای حقیقی منصرف نکرده ،بلک ه
همزمان به معنی موازی نیز راهنمایی کردهاست .در استعارۀ مطلقه هم وضع همین است،
اما در استعارۀ مرشحه قییه فرق میکند .اگر به مثال باال برگردیم ،زمانی که کسی از م ا
بسرسد «آیا خانۀ حسن این است؟» و ما در جواب بگوییم «خیر» ،فق ههن او را متوجه این
نکته کردهایم که این خانۀ حسن نیست ،ولی آدرس خانۀ حسن را به او ندادهایم و او برای
پیدا کردن خانۀ حسن نیاز به جستوجو دارد .اگر به مثال مشهور استعارۀ مصرحۀ مرشحه
(بیت زیر) که در بیشتر کتابهای بیانی نقل شدهاست ،توجه کنیم،
طاووس بین که زاغ خورد وآنگه از گل و

گ اورس ری زهه ای منق ا برافکن د
(خاقانی)134 :1368 ،

خواهیم دید قراینی ازقبیل «بین» (فعل امر) که بیانگر تعوب و مطلبی تقریبا خالف ع ادت
است یا «زاغ خوردن طاووس» ظاهرا و فق به ما میفهمانند که ای ن ط اووس در معن ی
حقیقی خود به کار نرفته و این قراین ههن ما را به معنی موازی (آتش) هدایت نمیکند.
نکتۀ مهم دیگر در استعارۀ مصرحۀ مطلقه ،وج ود مالیم ات ب رای دو س وی اس تعاره
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(معنی حقیقی= مشبهب ه؛ و معن ی مو ازی= مش به) اس ت ،ام ا ش فیعیک دکنی ()115 :1380

میگوید استعارۀ مطلقه هنگامی است که مالیمِ هیچکدام از دو سوی استعاره در بیان هکر
نشده باشد یا برای هر دو سوی ،هکر شده باشد .کزازی ( )101 :1368نیز استعارۀ مطلق ه را
استعارهای میداند که برای هیچکدام از دو سوی استعاره (مشبه و مشبهب ه = مس تعارهل ه و

مستعارهمنه) سازگاری نیامده باشد یا برای طرفین استعاره به صورت یکسان س ازگاری ی ا
سازگاریهایی آمده باشد.
اگر پذیرفته باشیم که قرینۀ صارفه از مالیمات معنی موازی (مشبه) است ،پ س بای د
پذیرفت که در استعارۀ مصرحۀ مورده و مطلقه حتما مالیمات معنی موازی در کالم هکر
شدهاست و اگر از مالیمات مشبهبه هم در کالم چیزی آمده باشد ،استعاره ،مصرحۀ مطلقه
است وگرنه مورده خواهد بود؛ بنابراین باید پذیرفت که در استعارۀ مصرحۀ مطلقه ،حتما از
مالزمات مشبه (قرینۀ صارفه یا عالوه بر آن مالیمات دیگری) و از مالیمات مشبهبه چی زی
در کالم آمده باشد .شمیسا ( )62 :1372استعارۀ مطلقه را در کتابهای س نتی ،ب ر دو ن وع
میداند که در یک نوع آن ،هیچکدام از مالیمات مشبهبه و مشبه هکر نشدهاست« :به نظ ر
نمیرسد این تعریف صحیح باشد؛ زیرا در این صورت ،قرینهای ب رای اس تعمال لغ ت در معن ای

غیرماوُضعله در دست نخواهد بود» .طبیعی است اگ ر بگ وییم «ش یری آم د» و ه یچ قرین ۀ
معنوی در کار نباشد که مشخص کند مراد چیزی غیر از حیوان درنده است یا به اصطالح
برای معنی موازی و حقیقی شیر ،مالیمی نیامده باشد ،نمیتوان از آن معنی مو ازی ی ا
«استعارۀ مصرحۀ مطلقه» را استنباط کرد .غیر از این ،دربارۀ استعارۀ مصرحۀ مطلقه ،مطالب
دیگری وجود دارد .ازجمله اینکه گاهی امکان دارد ،برای یکی از دو سوی استعاره (مشبه و

مشبهبه) مالیمات بیشتر و قویتری بیاید یا اینکه ش بهمالیم اتی بیای د ک ه مس تقیم ی ا
غیرمستقیم ربطی به دو سوی استعاره ی ا یک ی از آن دو س وی نداش ته باش د و ...ک ه از
توضیح آنها خودداری میکنیم.
بنا بر آنچه گذشت ،استعارۀ مصرحۀ مطلقه نوعی لغزش معنا تلقی میشود که معن ای
حقیقی و موازی به پشتوانۀ مالیمتها سعی دارند خود را به مخاطب تحمی ل کنن د ،ام ا
طبیعی است با توجه به قرینۀ صارفه ،درنهایت غلبه با معنی موازی است .ای ن درن و و
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دودلی ناشی از کشمکش بین مالیمات ،ابهامی را در خواننده برمیانگیزاند ک ه زیب ایی و
لذت متن را در پی دارد؛ زیرا ابهام که گاه عیب زبان و مسبب گسس ت ی ا س وءتفاهم در
ارتباط تلقی میشود ،باید یکی از جنبههای اساسی و الزم زبان دانستش که باع ث غن ای
معنا و گسترش آن خواهد شد (هاوکس.)89 :1380 ،
پس از هک ر ای ن مق دمات ،ب ه بح ث ن وآوری خاق انی در اس تعارۀ مص رحۀ مطلق ه
برمیگردیم .خاقانی برای نوآوری و هنرنمایی در استعاره و نیز ترشیح و تورید ه مزم ان
آن ،از شگردهایی بهره میجوید که عمدتا حول محور معانی متعدد یا ظرفیتهای معنایی
کلمات یا ترکیبات میگردد .این شگردها شکلهای متفاوتی دارند که در ادام ه براس اس
کثرت کاربرد آنها در شعر خاقانی ،بررسی میشوند.
 .1 2درآمیختن ایهام و استعاره
گاهی اوقات هنر خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه آن است که این تردید و کش مکش را
که با کمک مالیمات مشبه و مشبهبه صورت میگیرد ،با کلمهای که ایه ام دارد ،محق ق
میسازد؛ یعنی از درآمیختن ایهام و استعاره ،به این مقصود میرسد و در بیتی که اس تعارۀ
مصرحه وجود دارد ،کلمهای در کالم میآورد که ایهام دارد که یکی از معانی ایهامیاش از
مالیمات مشبه و معنی ایهامی دیگرش از مالیمات مشبهبهاست .در این صورت ب هج ای
اینکه آن ابهام و کشمکش را با دو کلمه ایواد کرده باشد ،با هکر یک کلم ۀ ایه امدار ،از
عهدۀ این مهم برآمدهاست .در هیچکدام از کتابهای بیانی موجود ،ب ه ای ن نکت ه اش اره
نشدهاست؛ فق کزازی در کتاب زیباشناسی سخن پارسی (بیان) در شرح بیتِ
آویختی آفتاب را دوش

از سلسلههای جعد پر خم

که اتفاقا آن هم از خاقانی است ،میگوید «برای هیچکدام از دو س وی اس تعاره قرین های
نیامدهاست» و «آویختن سلسلههای جعد پرخَم» را که از مالیمات ص ریح معن ی مو ازی
آفتاب (صورت معشوق) است ،فق قرینۀ صارفه میداند و در پاورقی یادآور ش دهاس ت ک ه
«اگر دوش را در معنی شب پیش ،سازگاری برای آفتاب بشماریم ،معنای ایهامی ش انه ،س ازگاری

برای روی خواهد بود؛ استعاره همچنان از گونۀ رها (مطلق ه) خواه د ب ود» (ک زازی.)102 :1368 ،
البته چنانکه پیداست« ،دوش» در بیت مزبور ،ایهام ندارد و فق در معنی شب پیشین ب ه
کار رفتهاست .برای روشنتر شدن مطلب ،ابیاتی از خاقانی را توضیح و تحلیل میکنیم:
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در دلو رفته پیش از این تلخاب دریا ریخته

آن یوسف گردوننشین عیسی پاکش همقرین

(خاقانی)379 :1368 ،

«یوس ف» اس تعاره از خورش ید اس ت« .گ ردوننش ین» قرین ۀ ص ارفه و از مالیم ات
مشبهاست« .دلو» که یکی از مالیمات است ،دو معنی دارد :یکی برج دلو ک ه از مالیم ات
معنی موازی یا مشبه (خورشید) و خانۀ وبال خورشید اس ت (مص فا)823 :1366 ،؛ و دیگ ری
سطلی است که با آن آب از چاه میکشند ،که از مالیمات معنی حقیقی یا مشبهبه (حیرت
یوسف) است .خاقانی از ظرفیت هاتی کلمۀ «دلو» و «یوسف» بارها استفاده کردهاست؛ مثال:
دوش برون شد ز دل و یوس ف زری ننق اب

کرد برآهن و ص بح ج ایب هج ای انق الب
(خاقانی)47 :1368 ،

یوسف رسته ز دلو ماند چو یونس به ح وت

ص بحدم از هیب تش ح وت بیفکن د ن اب
(همان)47 :

ت ا ب رآرد یوس فی از چ اه ش ب

دل و س یمین ریس مان بنم ود ص بح
(همان)473 :

آفت

اب از وب

ال جس

ت آخ

ر

یوس ف از چ اه و دل و رس ت آخ ر
(همان)485 :

چ ون یوس ف س سهر چه ارم ز چ اه دی

آم د ب ه دل و در طل ب تخ ت مش تری
(همان)925 :

یا در بیت زیر:
لع ل در ج ام ت ا خ

ازرق

ش

عله در چ

رن اخی

ر ان

دازد

(همان)123 :

«لعل» استعاره از شراب است« .ازرق» در معنی یکی از خطوط جام ،از مالیم ات معن ی
موازی یا مشبه (شراب) است و در معنی رنو ،از مالیمات معنی حقیقی یا مشبهبه (لعل=
قرمز) است .همچنین در بیت زیر:
باد بهاری فشاند عنبر بحری به صبح

تا صدف آتشین کرد به ماهی شتاب
(همان)47 :

«صدف آتشین» استعاره از خورشید است (کزازی« .)101 :1380 ،م اهی» ه م دو معن ی
دارد :برج حوت که از مالیمات معن ی مو ازی (خورش ید) اس ت و م اهی (س مک) ک ه از
مالیمات معنی حقیقی (صدف) است .همچنین در این بیت:
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ن ان زری ن ب ه م اهی آم د ب از

نمک خوش چ ه درخ ور افش اندهاس ت
(خاقانی)81 :1368 ،

«نان زرین» استعاره از خورشید است« .ماهی» نیز مانند بیت پیش ،از مالیمات خورشید
و نان است .یا در بیت زیر:
کشتی زرین به کف ،دریای یاقوتین در او

وز حباب گنبدآسا بادبان انگیخته
(همان)393 :

«دریای یاقوتین» استعاره از می است (کزازی« .)531 :1380 ،کف» در معنی کفِ دست با
شراب (مشبه) در پیوند است و در معنی کف دریا با مشبهبه (دریا) .یا در بیت زیر:
آن مطبخ ی ب اغ نه د چش م ب ر ب ره

همچون بره که چشم بر مرع ی برافکن د
(خاقانی)136 :1368 ،

«مطبخی» استعارۀ مصرحه از خورشید است (کزازی« .)236 :1380 ،بره» در مصرع اول در
معنی برج حمل از مالیمات مشبه (خورشید) و خانۀ ش رف اوس ت (مص فا )439 :1366 ،و در
معنی بره (گوسفند) از مالیمات مشبهبه (مطبخی) است .کامال طبیعی است که مه مت رین
هدف خاقانی در آوردن استعارۀ جدید و دور از ههنِ «مطبخی باغ» برای خورش ید ،ارتب اط
معنی موازی و حقیقی آن (مطبخی و خورشید) با «بره» بودهاست .همچنین در بیت زیر:
چشمه به ماهی آید و چون پشت ماهی ان

زی ور ب ه روی مرک ز غب را برافکن د
(خاقانی)136 :1368 ،

«چشمه» استعارۀ مصرحه از خورشید است (ک زازی« .)236 :1380 ،ماهی» در معن ی ب رج
حوت از مالیمات مشبه (خورشید) و در معنی ماهی (سمک) از مالیمات مش بهب ه (چش مه)

است .در بیت زیر نیز بین «جمشید» و «ماهی» همین ارتباط وجود دارد:
خورشید نوتثثیر بین حوتش به ینت وفیر ب ین

جمشید ماهیگیر بین نوملک زیب ا داش ته
(خاقانی)384 :1368 ،

«جمشید» استعارۀ مصرحه از خورشید است« .ماهی» در معنی ب رج ح وت از مالیم ات
مشبه (خورشید) و در معنی ماهی (سمک) از مالیمات مش بهب ه (جمش ید= س لیمان) اس ت.
خاقانی جای دیگر نیز با تشبیه (نه استعاره) و استخدام (نه ایهام) به ماهیگی ری س لیمان و
خورشید اشاره کردهاست:
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یکچند چون سلیمان م اهی گرف ت و اکن ون

چون موسی از شبانی هستش بره مسخر
(همان)191 :

یا در بیت زیر:
گنج بهار آنک روان میغ اژدهای گ نجب ان

رخش سحاب آنک دوان وز برق هرّا داش ته
(همان)384 :

کزازی ( )552 :1380معتقد است «گنج بهار» استعارۀ مصرحه از خورشید است و «روان»
ایهام دارد؛ در معنی رونده از مالیمات مشبه (خورشید) و در معنی دیگر از ویژگیهای گنج
(گنج قارون) یا مشبهبه است.
همینطور در بیت زیر:
چون زر سرن س سهر س وی ت رازو رس ید

راس ت براب ر بداش ت پل ۀ لی ل و نه ار
(خاقانی)183 :1368 ،

«زر سرن» استعارۀ مصرحه از خورشید است (ک زازی .)286 :1380 ،در بی ت م ورد نظ ر،
«ترازو» ایهام دارد؛ در معنی برج میزان از مالیمات مشبه (خورشید) و در معنی ترازو (وسیلۀ

سنوش) از مالیمات مشبهبه (زر سرن) است .در بیت زیر نیز «آه وی س یمین» اس تعاره از
ساقی است (همان.)260 :
ز آهوی سیمین طلب گ او زری ن

ک ه عی دی در او خ ون قرب ان نمای د
(خاقانی)128 :1368 ،

«گاو زرین» در معنی صراحی با مشبهبه (شراب) و در معنی گاو (بقر) از مالیمات مش به
(آهو) است .شبیه این ارتباط را در بیت دیگر چنین گفتهاست:
آهوی شیرافکن ما گاو زرین زیر دس ت

از ل ب گ اوش لع اب لع لس ان انگیخت ه
(همان)393 :

همچنین در بیت زیر:
بازی ای میکند این زال که طفالن نکنند

زال را توبه ز دس تان ب ه خراس ان ی ابم
(همان)296 :

«زال» استعاره از دنیاست (کزازی« .)384 :1380 ،دستان» در جایگ اه یک ی از مالیم ات،
دارای دو معنی است؛ در معنی حیله از مالیمات دنیا (معنی موازی= مشبه) و در معنی پ در
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رستم از مالیمات زال (معنی حقیقی= مشبهبه) است .حافظ نیز که از این حیث تحت ت ثثیر
خاقانی بوده (نک :سوادی97 :1351 ،؛ دشتی87 :1381 ،؛ ک زازی ،)2 :1376 ،مانند خاقانی ،همین
ارتباط را با زال و دستان برقرار کردهاست:
به مهلت ی ک ه س سهرت ده د ز راه م رو

تو را که گفت که این زال تَرک دستان گف ت
(خاقانی)78 :1367 ،

دوش گ رفتم ب ه گ از نیم ۀ دین ار ت و

چشم تو با زلف گفت زل ف ت و در ت اب ش د
(خاقانی)595 :1368 ،

در بیت باال« ،دینار» استعاره از لب معشوق است« .گاز» در معنی مقراض از مالیمات
معنی حقیقی لعل و در معنی دندان (معین :1371 ،هیل گاز با شاهد شعری از خاقانی) از
مالیمات معنی موازی آن است .در بیت دیگری نیز چنین گفتهاست:
پیغ ام دادم ش ک ه نش انی ب دان نش ان

ک ز گ از ب ر کن ارۀ لعل ت نش ان ماس ت
(حافظ)88 :1367 ،

 .2 2مالیم به صورت ترکیب وصفی یا اضافی

در بعیی موارد ،مالیمات بهصورت ترکیب وصفی یا اضافی است که بخشی از ترکیب از
مالیمات مشبه و بخش دیگر آن از مالیمات مشبهبهاست:
درآر آفت ابی ک ه در اوج س اغر

س طرالب او ج ان دهق ان نمای د
(خاقانی)128 :1368 ،

«آفتاب» استعاره از شراب است (کزازی )259 :1380 ،و «اوج ساغر» ترکیبی اضافی است که
«اوج» از مالیمات مشبهبه (آفتاب) و «ساغر» از مالیمات مشبه (شراب) است .یا در بیت زیر:
نالندهاسقفی ز ب ر بس تر پ الس

روم یلح اف زرد ب ه پهن ا برافکن د
(خاقانی)134 :1368 ،

«نالندهاسقف» استعاره از آتش است .رومی در ترکیب «روم یلح اف زرد» از مالیم ات
مشبهبه (اسقف) و زرد از مالیمات مشبه (آتش) است .همچنین در بیت زیر:
از چاه دی رسته به فن این یوسف زری نرس ن

وز ابر مصری پیرهن اشک زلیخا ریخت ه
(همان)379 :

«یوسف» استعاره از خورشید است« .زرینرسن» ترکیب وصفی مقلوب اس ت؛ زری ن از
مالیمات خورشید (مشبه) و رسن از مالیمات حیرت یوسف (مش بهب ه) اس ت .در ترکی ب
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«چاه دی» نیز همین ارتباط وجود دارد؛ چاه از مالیمات مشبهبه (یوسف) و دی از مالیمات
مشبه (خورشید) است .یا در بیت زیر:
شرط صبوحی بود گاو زر و خ ون رز

خ ون س یاوش ب ده ،گ او فری دون بی ار
(همان)619 :

«خون سیاوش» استعاره از شراب است« .گاو فریدون» ترکیبی اضافی است که قس مت
اول آن (گاو) از مالیمات مشبهبه (شراب) است؛ زیرا سر صراحی را گ اهی ب ه ش کل گ او
میساختند .قسمت دوم (فریدون) نیز از مالیمات مشبه (سیاوش) است .در «خ ون رز» ه م
همین قاعده وجود دارد؛ خون از مالیمات معنی حقیقی س یاوش و رز از مالیم ات معن ی
موازی (شراب) است .همچنین در بیت زیر:
کرکس ش ب غ رابوار از حل ق

بیی ۀ آتش ین بران دازد
(همان)122 :

«بییۀ آتشین» استعاره از خورشید است .کلمۀ کرکس در ترکیب «کرکس شب» که در
مصرع اول آمدهاست ،از مالیمات معنی حقیقی مشبهبه (بییه) اس ت و ش ب از مالیم ات
معنی موازی مشبه (خورشید) است.
تعمد خاقانی در استفادۀ دوگانه از این ترکی به ا در جایگ اه مالیم ی ب رای مش به و
مشبهبه ،تا جایی است که گاهی اوقات برای اینکه راه ای ن ظرفی ت را ب رای آن ترکی ب
(وصفی یا اضافی) هموار کند ،در آوردن استعاره دقت ویژهای میکند:
ب ه وف اتش ام ام انو م را

ردای زر ز دوش میبش ود
(همان)169 :

اگر «امام انوم» را استعاره از خورش ید ب دانیم ،ردا در ترکی ب «ردای زر» از مالیم ات
«امام» ،و «زر» از مالیمات خورشید است؛ خاصه اینکه فلز منسوب به خورشید« ،زر» اس ت.
ضمن اینکه این بیت در رثای امام شهابالدین شروانی است ،که دقت خاقانی را در کاربرد
واژۀ «امام» دوچندان ساختهاست.
 .3 2ارتباط دادن مالیم با دو سوی استعاره

گاهی کلمهای که از مالیمات به حساب میآید ،بدون اینکه ایهامی داش ته باش د ،ب ا دو
سوی استعاره در ارتباط است؛ مثال در این ابیات:
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باز از تف زرینصدف شد آب دریا ریخت ه

ابر نهنوآسا ز ک ف للل لی الال ریخت ه
(همان)379 :

«صدف» استعاره از خورشید است و «آب دریا» ،هم از مالیمات معنی موازی (خورشید)

و هم از مالیمات معنی حقیقی (صدف) است .یا در بیت زیر:
دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشید

گنج افری دون چ ه س ود ان در دل دان ای م ن
(همان)321 :

«مار ضحاکی» استعاره از زنویری است که در زن دان ،خاق انی را ب دان بس ته بودن د.
«آهنگر» در معنی عام از مالیمات مشبه (زنویر) و در معنی ک اوۀ آهنگ ر (ص فت جانش ین

موصوف) از مالیمات مشبهبه (مار ضحاکی) است.
باتوجهبه تعدد امثال در اشعار خاقانی ،میتوان ادعا کرد که او به این ظرافت و هنر خود
آگاهی کامل داشته و برای ابهام و دیری ابی ک الم ،ب ه ش یوهه ای مختل ف از آن به ره
جستهاست .این ظرافت نهفق در کتابهای بالغی مطرح نشده ،بلکه در دی وان ش اعران
همعصر و متقدم خاقانی نیز تاجاییکه نگارندگان جستوجو کردهاند نمون های وج ود
ندارد .اگر هم بتوان نمونههایی یافت ،تصادفی است و بههیچوجه بسامدش ان ب ه فراوان ی
آنچه در دیوان خاقانی آمده ،نیست.
 .3نتیوه
خاقانی در حوزۀ استعاره بهخصوص استعارۀ مصرحۀ مطلقه دست به ن وآوری و ابتک ار
زدهاست؛ از جمله اینکه:
 .1 3در استعارۀ مصرحۀ مطلقه ،در بعیی موارد ،بهجای اینک ه ب رای ه ر ی ک از دو
سوی استعاره ،مالیمی بیاورد ،از چند شگرد بهره گرفته که باعث ایواز کالم شده و درنو
و ابهام خواننده را برای فهم معنا بیشتر میکند:
 .1 1 3مالیمی میآورد که ایهام دارد و یک ی از مع انی ایه امی آن از مالیم ات مش به و
معنی دیگر از مالیمات مشبهبه است و بدین شیوه ،دو آرایۀ ایهام و استعاره را درهم میآمیزد.
 .2 1 3در بعیی موارد ،مالیمات بهصورت ترکیب (وصفی یا اضافی) است که بخش ی
از آن از مالیمات مشبه و بخشی دیگر از مالیمات مشبهبه است.
 .3 1 3گاهی کلمه بدون اینکه ایهام داشته باشد ،با دو سوی استعاره در ارتباط است.
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 .2 3کلماتی که میتوانند چنین نقشی را بازی کنند ،ظاهرا محدودند و دست خاق انی در
این زمینه خیلی باز نیست و بیشترین بهره را از اص طالحات نو ومی و س سس از عناص ر
داستانهای اسطورهای و تاریخی بردهاست.
 .3 3باتوجهبه بسامد فراوان این ابیات ،به نظر میرسد خاقانی آگاهانه ب ه ای ن ش گردها
دست زدهاست.
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