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 چکیده
مطلقه، به  یمصرحه یاستعاره لیاستعاره و تحل ینهیشیدر مورد پ یمختصر یمقاله پس از بررس نیدر ا

مطلقه،  یمصرحه یدر استعاره یدر موارد متعدد یاست. خاقان اشاره شده نهیزم نیدر ا یخاقان ییهنر نما

 یاز مع ان  یک  یدارد.  ه ام یک ه ا   را آورده یم  یمال اورد،یب یماتیبه مال هٌمشبه و مشب یبرا کهنیا یبه جا

شگرد که ظ اهرا    نیا رسدیاست. به نظر م به مشبهٌ ماتیاز مال گرید یمشبه و معن ماتیآن از مال یهامیا

 اوق ات  یاس ت. گ اه   ب وده  یاست، آگاهانه مد نظ ر خاق ان   نشده ایبه آن اشاره یانیاز کتب ب کدامچیدر ه

ک ه   یا  ب ا کلم ه   رد،یگ  یبه صورت م مشبه و مشبه ماتیو کشمکش را که با کمک مال دیترد نیا یخاقان

 یاست که بخش   یاضاف ای یوصف بیبه صورت ترک ماتیموارد، مال ی. در برخسازد  یدارد، محقق م هامیا

 ماتیکه از مال یا  لمهک زین یاست. گاه به مشبه ماتیآن از مال گرید یمشبه و بخش ماتیاز مال بیاز ترک

 توانند  یکه م یاستعاره در ارتباط است. کلمات یداشته باشد با دو سو یهامیا نکهیبدون ا د،یآ  یبه حساب م

و س سس از   یاز اص طالحات نو وم   ن ه یزم نی  در ا یمحدودند. خاق ان  نا یقیکنند،  قایرا ا هایینقش نیچن

 است. بهره را برده نیشتریب یخیو تار یا اسطوره هایعناصر داستان
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 مقدمه. 1

رویک رد وج ود    ی ا دو نوع نگ اه   ،بیان و معانی و دستور زبان ازقبیل ،علوم ادبی بررسیدر 

و کنند  وضع می راقوانین  ،های خویش  دانسته براساسعلما معموال  یکی توویزی که . دارد

ی ا ف الن ف ن    و  یا ترکیبات زب انی را بس ازید    چگونه جمله دهند که مثال   دستورالعمل می

آثار تراز اول زبانی ۀ علما با مطالع که توصیفی است یدیگر ؛بالغی باید به چه شکلی باشد

 توص یف تعری ف و  ها را   وکیف آن کنند و کمّ می قواعد زبانی و بالغی را استخراج، یا ادبی

 .و مطمح نظر علمای جدید استدارد از لحاظ علمی اعتبار زیادی  ،این رویکرد. کنند می

ولی امروزه رویکرد توصیفی در پرتو مطالع ات   ،آمیزند  گاهی این دو رویکرد به هم می

ب ه حس اب   گی رد و رویک رد اص لی      مورد توجه قرار می بیشتر، سی جدیدشنا زبانعلمی و 

  زب انی   عل وم بالغ ی و   ۀ در زمین خصوص   بهادبی  و  های علمی  زمینه تمامو در  آید  می

قواع د بالغ ی ه ر زب ان و     بای د   و بالغت ادبی در دانش بیان ،بر این اساس. کاربرد دارد

را ه ا    های شاعران و نویسندگان ب زر  را اس تخراج ک رد و آن     قواعد هنرنماییهمچنین 

 توصیف و تعریف کرد.

غی زبان و ادبیات فارسی ب ر  ن بزر  که باید در استخراج قواعد بالیکی از این شاعرا

ت رین    ش اید بت وان گف ت هن ر اص لی ی ا یک ی از اص لی        . خاقانی است، زدتکیه  شعرش

را ش اعری   کمت ر . ه ای دور از هه ن اس ت    اس تفاده از اس تعاره   ،های شعر خاقانی  ویژگی

 قطع ا  . ندک برابریا خاقانی بتواند ب، نکه از حیث آوردن استعاره و نوآوری در آ شناسیم  می

هایی زده ک ه کماک ان از دی د علم ای بالغ ت        دست به نوآوری ،استعارهۀ خاقانی در حوز

بت وان  در ش عر وی نگریس ت ت ا     ب ه اس تعاره  ی بیش تر با دق ت   مغفول مانده و نیاز است

 .هایش را به دست داد  هنرنمایی

  دربارۀمباحث موجود ، منظر استعاره بررسی کنیم بدون تردید اگر بخواهیم اشعار او را از

استعاره  دربارۀ یجدیدهای  فصلکفایت نخواهد کرد و ناچار باید ، در کتب بالغی، استعاره

های مختلف کاربرد استعاره در دیوان او با ترازوی فعل ی    شیوه ،به عبارت دیگر. ایواد کرد

 .نیست یدنیسنو ،در کتب بالغی استعاره
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 تحقیقۀ ینپیش. 1 1

استعاره و مباحث و نظ رات  ۀ به پیشین یکوتاه ورود به بحث اصلی نیاز است نگاه از پیش

آن انداخته شود و سیر مباحث مطرح در پیرامون آن به طور کلی نشان داده شود مربوط به 

 شود.تا جایگاه مباحث مطرح در این مقاله به خوبی روشن 

 ،بالغ ی پرداختن د  موض وعات  ه ا ب ه     که انس ان  ترین زمانی  شاید بتوان گفت از قدیم

ترین ابزارهای بی انی زب ان و     یکی از مهم، استعاره. توجه خاصی داشتند به استعارههمواره 

 «اه    کالسیکۀ دور»که به اول ۀ در دور. است  مختلف را پشت سر گذاشتهۀ دو دور، ادبیات

ت ثثیر  و  ب رای ت زیین ک الم   و  ،همانند کنایه و تش بی  یک ابزار شعری و ادبی، شهرت دارد

ای افزوده   ارسطو استعاره را اضافهبه همین دلیل است که . است    ه  آن بر مخاطب بود بیشتر

ی بع د از  ه ا   کالس یک  .(22 :1380، ه اوکس ) داند  مانند چاشنی زدن به گوشت می، به زبان

فاخر ۀ استعاره به نوعی جام» ناز نظر آنا. شمارند  استعاره را زینت می، نیز شبیه ارسطو ارسطو

شده از باغ علم بیان ک ه   چین های دست  گل ؛توان بر تن افکار پوشاند  گاه می  گردد که گاه  بدل می

شاعران و نویس ندگان و   رسد  به نظر می. (45 همان:) «ها سخنی را زینت بخشید  توان با آن  می

ان د و ب رای بی ان مقاص د       نگریسته  می به استعارههمین دید  احتی منتقدان ما در گذشته ب

 در بی ان بعی ی از نویس ندگان و ش اعران    . اند از آن بهره برده در حد توان ،هنری خویش

و از  ادبی یا صور خیال عمل ک رده ۀ استعاره فراتر از یک آرای نیز ششم به بعدۀ سد ایرانی

 .است  شدهساز تلقی  عناصر جدی سبک

 بخ ش الینف ک  بیش تر   استعاره ،است روشهم «ها  انتیکرمۀ دور»به که  بعدیۀ ردر دو

، ن د دان  را ج دای از زب ان م ی    ک ه اس تعاره  ه ا    کالس یک برخالف . است هشددانسته زبان 

 عاری اس ت اس ت   هناپذیرست و زبان بالیرور جدایی ،از زبان که استعارهها معتقدند   رمانتیک

ا نفی و ارزش جوهری آن را اثب ات  ارزش عرضی آن ر ها  رمانتیک ،حقیقتدر .(135 همان:)

 :1389، دریکوند) ادبیات استۀ فراتر از گستر، کردند و نشان دادند که قلمرو حکومت استعاره

ی ک اب زار بی انی و ادب ی     فق    استعاره  دیگر، یسشنا زبانبا توجه به مطالعات جدید  .(74

در زب ان م نعکس    استعاره بیش از ه ر ج ای دیگ ر   ، سانشنا زبانبه قول . معمولی نیست

 .(30 :1377، واینریش) ی قرار گیردسشنا زبانباید موضوع علم بنابراین،  ؛شود  می

شاید ارسطو یک ی  . است ههایی صورت گرفت  بندی  دسته استعاره،ۀ در زمیناالیام   از قدیم
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ب ه   و وارد جزئی ات ش ده  ت ا ح دی   ترین دانشمندانی اس ت ک ه در ای ن م ورد       از قدیمی

د استعاره آن است که چیزی را به نامی بخوانیم یگو  او می. است هپرداختاستعاره بندی   تقسم

یا از ن وع ب ه    یا از جنس به نوع است ،که آن نام به چیز دیگری تعلق دارد و این نقل نام

 از ای ن  ب یش ارسطو ظ اهرا    .(152 :1385، ارس طو ) تمثیل براساسیا از نوع به نوع یا  جنس

بندی و مطالب اندک   اما تقسیم ،است هعرضه نکرددربارۀ استعاره ی ردیگ قابل توجه مطلب

 ؛ البتهاست همورد توجه فراوانی قرار گرفت او دلیل فیل تقدم بهاحتماال   ،معاصرۀ وی در دور

 .کن  ) ان د  یازیدهدست های مختلفی از استعاره   بندی  تقسیم نیز بهدانشمندان غربی دیگری 

 .(3: 1980لیکاف و جانسون،  ،27 :1380، هاوکس ؛49 :1379و  1378، فر  شریفی

در مطالعات ادبی شرق نیز بحث استعاره مط رح ب وده و علم ای عل م بالغ ت ب دان       

، مفی د مفی د و غیر  ازقبی ل  استعاره را به ان واعی  (49 :1374)عبدالقادر جرجانی . اند پرداخته

عاره ب ه  استهم  لبیان و البدیعادر کتاب  .است همکنیه و مصرحه تقسیم کرد، تبعیه و اصلیه

 ،مورده و مطلقه و مرشحه، مصرحه و مکنیه، اصلیه و تبعیه، مفیدانواعی مانند مفید و غیر

 .(92 :1996، الزوبوی)است  هتقسیم شد

سعی در ، ی و توضیح استعاره بسردازندبند تقسیمبه آنکه  از بیششاعران ادبیات فارسی 

 «برگی است تازه ،اندر بوستان بالغت» ند و از این ابزار بیانی کها  خلق استعاره و انواع آن داشته

، شمیس ا ) «اصطالح ابزار نقاش ی ک الم اس ت    کارآمدترین ابزار تخیل و به»و  (40 :1362، رادویانی)

ان د    و در عمل تا جایی پیش رفته اند  برده   برای نقل پیام به زیباترین وجه بهره ،(142 :1372

ام ا هم ین    ؛اس ت  هآن ص حبت نش د  دربارۀ  ک از کتب بیانیی  در هیچ که در بعیی موارد

ان دکی   ه ای   نمونه». اند  استعاره بیان کرده دربارۀندرت مطالبی  گاه بهشاعران و نویسندگان 

 «ه ای عنص ری در بی ان ق دما وج ود دارد       اس تعاره  درب ارۀ رازی  مانند اظهارنظره ای غی ایری  

  .(123 :1380، کدکنی شفیعی)

 هب  مربوط ، بندی در استعاره  نخستین تقسیم که معتقد است (114همان: ) کدکنی عیشفی

 و اس تعاره را ب ه تحقیقی ه    (254   252 :1377)هم ایی   .اس ت  همکنیه و مصرحه بود ۀعاراست 

 به مصرحه را نیز استعاره (86 :1370)تولیل  .است هتخییلیه و مرشحه تقسیم کرد و بالکنایه

 (127   118 :1382)زاده  و اش رف  مقدم علوی .است هخییلیه تقسم کردمکنیه و ت و مرشحه و
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 و مکنی ه  و مرش حه  و مص رحه ۀ دس ت نُه استعاره را به ، بندی  بدون توجه به جهات تقسیم

مصرحه و  نیز استعاره را به حقیقیه و (452 449 :1382)فرشیدورد  .ندا هکرد   تقسیم... اصلیه و

هایی در همین حد و  حرفهم دیگران  .است هبندی کرد  خشب... اصلیه و تبعیه و تهکمیه و

 اند  های آن نشده  یبند تقسیموارد جزییات استعاره و  ایرانی بعیی از محققانشکل دارند و 
 .(81 :1369 :ثروتیان ؛317 :1373، شمس قیس رازی ؛28 :1362، رشید وطواط .کن)

 . ضرورت و اهمیت تحقیق2 1

 را از دید ترش یح و توری د  خاقانی ۀ های مصرح  استعاره ستا شدهسعی حاضر در پژوهش 

 ارترشیح و تورید اس تعاره، دس ت ب ه ابتک     ۀ که آیا خاقانی در زمیندهیم و نشان  مبررسی

نوآوری خاص ی   ،ترشیح و تورید استعارهۀ آیا خاقانی در حوز است یا نه؟ به بیان دیگر، زده

 ؟استکلی این نوآوری به چه شاگر داشته، است؟   داشته

در ش عر   ها در این است که س یر تح ول اس تعاره    پرسشاین پاسخ اهمیت رسیدن به 

ۀ ه ای مص رح    اس تعاره ۀ فارسی نمایان شود و هدف از آن تبیین هنرنمایی خاقانی در حوز

 است.مطلقه 

 و بررسی بحث. 2

 ادب نظی ر   از شاعران کم ،و نوآوری در آن استعاره کارگیری به خاقانی در شاید بتوان گفت

ش باهت   ها  کالسیکبه نگاه  بیشترعاره است  هنگاه خاقانی ب، پیداستکه   چنان. فارسی است

یک ی از  ، ه ای بک ر و دور از هه ن    عارهاس ت   هویژ به ،استعارهاز  بیش از حد اوۀ استفاد. دارد

گویی زبان خاقانی بدون هیچ تالشی استعاری است . ستومشکل بودن شعر اۀ دالیل عمد

 ه ای     اس تعاره . دهد نمیبه خود زحمت چندانی  ،گیری استعاره  کار  و به و برای پیدا کردنو ا

 ،استعاره. گواه این مدعاست خاقانی دیواندر ، از شیء واحد، و متفاوت پیاپی و دور از ههن

ارس طو  هرچند . ستا امری هاتی و ناگزیرش خاقانی است و استفاده از آن برایههن ۀ ملک

در  و دان د   تر م ی   همه مهم توانایی شاعر را از ،استعاره اهعان داردۀ الق و آموزندخۀ به جنب

 نش ان  توان به تعلم از دیگ ران فراگرف ت و    این تنها چیزی است که نمی ،گوید  می بوطیقا

 ،آوردن مو ازات و اس تعارات پس ندیده   تس ل  و ق درت در  زیرا ؛ هاتی استۀ نبوغ و قریح

خاق انی ش اعری   » .(24 هم ان: ، ه اوکس ) در ام ور مختل ف اس ت    مستلزم درک وجوه تشابه

اس تعاره در دس ت وی اب زاری    . سبک اوستۀ الزم، های تازه و دیریاب  سراست و استعاره مصنوع
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 .(95 :1389، دیگ ران  و مش هدی ) «است در راستای رسیدن به سبک خاص و دیریاب ساختن شعر

 :نویسد میدر این باره  (165 :1377)غالمرضایی 

اکث ر   ...ف راوان توج ه ش ده    به استعاره ،موموع در شعر شاعرانی چون نظامی و خاقانیدر

تشبیهات و استعارات  ؛اند  خوانده و مطلع به علوم زمان خویش بوده درس ،شاعران این قرن

شود که بر مبنای اطالعات علمی س اخته ش ده و     و تعبیرات فراوانی در شعرشان یافت می

 .شود  فهم شعرشان دشوار می، میخته شدن این دو موضوعهم آ بهۀ در نتیو

دخ ل و  ، های ت ازه و ن و از رهگ ذر اس تعاره      در تصویرآفرینی خاقانیعالوه بر تالش 

از  ،که گفتیم  چنان. شود  میوی  یابی سخن  تصرف او در تصویرهای تکراری نیز موجب دیر

در بیان هنری ا ام ،م بر مستمع استتثثیر کال ،ف استعارهاهدیکی از ا، ها  دیدگاه کالسیک

در ای ن  . اس ت  ههدف اصلی به حاش یه رفت    و راه افراط پیموده، های تزیینی  جنبه ،خاقانی

ه ای      یک ی از گون ه    که   مطلقهۀ به استعاروی مقاله سعی خواهد شد توجه ویژه و هنری 

 .شود بررسی است   استعاره مصرحه

ر این ونظمچه بلکه آن ،نیستما ر ونظمهای آن  بندی تقسیم وپرداختن به انواع استعاره 

معانی موازی و حقیق ی   یاوضوح و خف از نظر هم آن است؛ مصرحهۀ استعار، نوشتار است

ک ه باع ث   ب ه   یا مشبه و مشبه (مستعارمنه) به مشبهیا  (مستعارله) هکر مالیمات مشبهآن با 

را ت ای ن اص طالحات و مباح ث    ض روری اس   در ابتدا،  .شود ترشیح یا تورید استعاره می

 دهیم.توضیح اختصار  به

 :اند  هانستد نوعسه  ربمصرحه را ۀ استعار، ترشیح و تورید دو طرف براساس

 مالی م مش به   ،در این ن وع اس تعاره   ؛مشبه صفات() + مالیمات به مشبه مورده= (الف

 .است هصارفۀ همان قرین

قرین ه و مالی م یک ی     ،نوع استعاره در این ؛به مشبه+ مالیمات  به مشبه مرشحه= (ب

 .و به هر حال غیر آشکارنداند  ضعیف یا ظریف ،قراین. نیستند

و ه م از   ب ه  مش به ه م از مالیم ات    ؛و مشبه به مشبه+ مالیمات  به مشبه مطلقه= (ج

و  ،در این صورت در کالم هم ترشیح هست و ه م توری د   .مالیمات مشبه چیزی بیاوریم

 :مانند ؛گیرد  کنند و استعاره در حالت تعادل قرار می  ثی میاین دو یکدیگر را خن

 د عقاب آهن ین چو پر بگسترَ
 

 شکار اوست شهر و روستای او 
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 .(60 :1372، شمیسا) (به مشبهمالیم ) + پر (صارفه و مالیم مشبه ۀقرین)آهنین  + مشبه() عقاب

وی معتق د  . ت اس ت اهمی  حائز ، کند  صارفه مطرح میۀ قرین دربارۀ شمیساای که   نکته

ول ی   ،اس ت  هصارفه از مالیمات مشبۀ قرین، مورده و مطلقهۀ مصرحۀ در استعار که است

 ب ه  مش به مالیم ات   وج ز ، مورده و مطلقهۀ صارفه را در استعار ۀقرین (101 :1368)کزازی 

 .است  هصارفۀ عاره ناگزیر از قریناست  هزیرا معتقد است ک ؛داند  نمی

ب رای توض یح   . نیست   از مالیمات مشبه ،مرشحهۀ مصرحۀ در استعار، صارفهۀ قریناما 

ۀ آیا این خان  »اگر کسی از ما بسرسد مثال   بیاوریم. استعاریغیر مثالی این مطلب بهتر است

نوام اما همزمان دو کار  ،«حسن استۀ خان ،آن یکی» در جواب بگوییمو ما  «حسن است؟

ۀ زم ان ب ه خان      ایم و ه م   منصرف کرده، حسن استۀ خانکه این ایناز ههن او را : ایم  داده

 ش ود   مو رده گفت ه م ی   ۀ وقتی در مثال تک راری اس تعار  بنابراین  ؛ایم  حسن هدایت کرده

 (ب ه  مش به ) هه ن م ا را از معن ی حقیق ی    ، شمش یر زدن ، «زد  شیری دیدم که شمشیر می»

بالفاص له   و کن د   نمایی میراه (=پهلوانمشبه) زمان به معنی موازی  کند و هم  منصرف می

توان د    بلکه آدمی است که م ی  ،زند  شیر شمشیر نمیگیرد:  میدر ههن ما دو عمل صورت 

بلک ه  ، ا را از معنای حقیقی منصرف نکردهصارفه فق  ههن مۀ در اینوا قرین .شمشیر بزند

 ،ن استهمی وضعهم مطلقه ۀ در استعار .است هزمان به معنی موازی نیز راهنمایی کرد  هم

کسی از م ا  که زمانی  ،اگر به مثال باال برگردیم. کند  مرشحه قییه فرق میۀ در استعارا ام

را متوجه این فق  ههن او  ،«خیر»و ما در جواب بگوییم  «؟حسن این استۀ آیا خان»بسرسد 

ایم و او برای  هحسن را به او ندادۀ آدرس خان لیو، ستنیحسن ۀ خانایم که این   نکته کرده

 مرشحهۀ مصرحۀ اگر به مثال مشهور استعار. جو داردو حسن نیاز به جستۀ پیدا کردن خان

 ،توجه کنیم ،است بیانی نقل شدههای  بیشتر کتابکه در  )بیت زیر(

 زاغ خورد وآنگه از گل و  طاووس بین که
 

 ه  ای منق  ا برافکن  د     گ  اورس ری  زه 
 

(134: 1368خاقانی، )  

خالف ع ادت   که بیانگر تعوب و مطلبی تقریبا  فعل امر() «بین» ازقبیلخواهیم دید قراینی 

در معن ی   ط اووس فهمانند که ای ن    ظاهرا  و فق  به ما می «طاووسزاغ خوردن »یا  است

 .کند  هدایت نمی (آتش) و این قراین ههن ما را به معنی موازی هحقیقی خود به کار نرفت

 مالیم ات ب رای دو س وی اس تعاره     وج ود ، مطلقهۀ مصرحۀ مهم دیگر در استعارۀ نکت
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 (115 :1380) ک دکنی  ش فیعی ا ام   ،اس ت  و معن ی مو ازی= مش به(    ؛ب ه  مشبهمعنی حقیقی= )

کدام از دو سوی استعاره در بیان هکر   هیچ مطلقه هنگامی است که مالیمِ ۀگوید استعار  می

را  عارۀ مطلق ه استنیز  (101 :1368)کزازی  .هکر شده باشد ،نشده باشد یا برای هر دو سوی

ل ه و    = مس تعاره  ب ه  مشبهمشبه و ) کدام از دو سوی استعاره  داند که برای هیچ  ای می  استعاره

سازگاری نیامده باشد یا برای طرفین استعاره به صورت یکسان س ازگاری ی ا    منه(  مستعاره

 .هایی آمده باشد  سازگاری

پ س بای د   ، است مشبه() ی موازیصارفه از مالیمات معنۀ اگر پذیرفته باشیم که قرین

مورده و مطلقه حتما  مالیمات معنی موازی در کالم هکر ۀ مصرحۀ پذیرفت که در استعار

 همطلقۀ مصرح ،استعاره، هم در کالم چیزی آمده باشد به مشبهو اگر از مالیمات  است هشد

حتما  از  ،طلقهمۀ مصرحۀ باید پذیرفت که در استعاربنابراین  ؛خواهد بود گرنه موردهو است

چی زی   به مشبهو از مالیمات  صارفه یا عالوه بر آن مالیمات دیگری(ۀ قرین) مالزمات مشبه

دو ن وع  ب ر  ، س نتی های  کتابدر را  استعارۀ مطلقه (62 :1372) شمیسا. در کالم آمده باشد

نظ ر   به» :است هکر نشدهو مشبه  به مشبهکدام از مالیمات   هیچ ،نوع آن یککه در  داند می

ی ب رای اس تعمال لغ ت در معن ای     ا  قرینه ،زیرا در این صورت ؛رسد این تعریف صحیح باشد نمی

ۀ قرین  و ه یچ  « ش یری آم د  »طبیعی است اگ ر بگ وییم    .«له در دست نخواهد بود  ضعوُغیرما

یا به اصطالح  که مشخص کند مراد چیزی غیر از حیوان درنده است کار نباشد معنوی در

ی ا  توان از آن معنی مو ازی    نمیزی و حقیقی شیر، مالیمی نیامده باشد، برای معنی موا

مطالب  ،مطلقهۀ مصرحۀ استعار دربارۀ ،غیر از این .را استنباط کرد «مصرحۀ مطلقهۀ استعار»

مشبه و ) برای یکی از دو سوی استعاره ،که گاهی امکان داردازجمله این. دیگری وجود دارد

مالیم اتی بیای د ک ه مس تقیم ی ا       که ش به یا این تری بیاید  قوی و بیشترمالیمات  (به مشبه

ک ه از  ... مستقیم ربطی به دو سوی استعاره ی ا یک ی از آن دو س وی نداش ته باش د و     غیر

 .کنیم میداری ها خود  آن توضیح

شود که معن ای    مطلقه نوعی لغزش معنا تلقی میۀ مصرح ۀاستعار ،آنچه گذشت بر بنا

ام ا   ،خود را به مخاطب تحمی ل کنن د   ها سعی دارند  مالیمتۀ حقیقی و موازی به پشتوان

ای ن درن و و   . غلبه با معنی موازی استنهایت در، صارفهۀ طبیعی است با توجه به قرین
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انگیزاند ک ه زیب ایی و     ابهامی را در خواننده برمی، دودلی ناشی از کشمکش بین مالیمات

تفاهم در ب گسس ت ی ا س وء   بسبهام که گاه عیب زبان و ما؛ زیرا را در پی دارد لذت متن

که باع ث غن ای   دانستش های اساسی و الزم زبان   یکی از جنبهباید ، شود  ارتباط تلقی می

 .(89 :1380، هاوکس) معنا و گسترش آن خواهد شد

طلق ه  مۀ مص رح ۀ ب ه بح ث ن وآوری خاق انی در اس تعار      ،پس از هک ر ای ن مق دمات   

 زم ان   و تورید ه م ترشیح نیز آوری و هنرنمایی در استعاره و وخاقانی برای ن. گردیم برمی

های معنایی   که عمدتا  حول محور معانی متعدد یا ظرفیتجوید  بهره میاز شگردهایی  ،آن

 براس اس های متفاوتی دارند که در ادام ه    این شگردها شکل. گردد  کلمات یا ترکیبات می

 .دشون می بررسی ،ها در شعر خاقانی  برد آنکثرت کار

 درآمیختن ایهام و استعاره .1 2

 را تردید و کش مکش  اینمطلقه آن است که ۀ مصرحۀ هنر خاقانی در استعارگاهی اوقات 

محق ق  ، که ایه ام دارد  ای  با کلمه، گیرد  صورت می به مشبهکه با کمک مالیمات مشبه و 

ۀ که اس تعار در بیتی و  رسد  به این مقصود می ،هام و استعاره؛ یعنی از درآمیختن ایسازد  می

از اش  یکی از معانی ایهامی که دارد که ایهام آورد  میای در کالم   کلمه، وجود دارد همصرح

 ج ای  در این صورت ب ه . است به مشبهاز مالیمات ش دیگرایهامی و معنی  مالیمات مشبه

از ، دار ایه ام ۀ کلم  یک با هکر ، ایواد کرده باشدآن ابهام و کشمکش را با دو کلمه اینکه 

ب ه ای ن نکت ه اش اره      ،بیانی موجودهای  کدام از کتاب هیچدر . است هاین مهم برآمدۀ عهد

 بیتِ شرحدر  بیان() زیباشناسی سخن پارسیکتاب در  فق  کزازی ؛است هنشد

 های جعد پر خم  سلسله از    آویختی آفتاب را دوش
 

ای   کدام از دو س وی اس تعاره قرین ه     برای هیچ»گوید  می خاقانی است،م از که اتفاقا  آن ه

ص ریح معن ی مو ازی     را که از مالیمات «مخَهای جعد پر  آویختن سلسله»و  «است هنیامد

 ک ه اس ت   ش ده در پاورقی یادآور  و داند  صارفه میۀ فق  قرین است، صورت معشوق()آفتاب 

س ازگاری   ،ایهامی ش انه  معنای ،گاری برای آفتاب بشماریمساز، اگر دوش را در معنی شب پیش»

 .(102 :1368ک زازی،  ) «خواه د ب ود   (مطلق ه ) رهاۀ خواهد بود؛ استعاره همچنان از گون یبرای رو

ایهام ندارد و فق  در معنی شب پیشین ب ه  مزبور، در بیت  «دوش» ،که پیداست  البته چنان

 :کنیم را توضیح و تحلیل میابیاتی از خاقانی  ،طلبتر شدن م  برای روشن. است هکار رفت
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 قرین  هم نشین عیسی پاکش آن یوسف گردون 
 

 تلخاب دریا ریخته  ینا در دلو رفته پیش از  

 (379 :1368خاقانی، )

و از مالیم  ات  ص  ارفهۀ قرین   «نش  ین گ  ردون» .اس  ت اس  تعاره از خورش  ید «یوس  ف»

برج دلو ک ه از مالیم ات   یکی  دارد:دو معنی ، که یکی از مالیمات است «دلو». است همشب

؛ و دیگ ری  (823 :1366، امص ف ) وبال خورشید اس ت ۀ خان و خورشید() مشبه یامعنی موازی 

حیرت ) به مشبه یاکه از مالیمات معنی حقیقی  ،شندک  که با آن آب از چاه میاست سطلی 

 مثال : ؛است هاستفاده کردبارها  «یوسف»و  «دلو»ۀ ت هاتی کلمیخاقانی از ظرف. است یوسف(
 نق اب   دوش برون شد ز دل و یوس ف زری ن   

 

ج ای انق الب   ب ه  ج ای  کرد برآهن و ص بح     

(47 :1368خاقانی، )   

 یوسف رسته ز دلو ماند چو یونس به ح وت 
 

 ص  بحدم از هیب  تش ح  وت بیفکن  د ن  اب   

(47 همان:)  

 ت    ا ب    رآرد یوس    فی از چ    اه ش    ب
 

 دل   و س   یمین ریس   مان بنم   ود ص   بح   

(473همان: )  

 آفت     اب از وب     ال جس     ت آخ     ر 
 

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

 یوس  ف س  سهر چه  ارم ز چ  اه دی چ  ون 
 

م  د ب  ه دل  و در طل  ب تخ  ت مش  تری    آ   

(925همان: )  

  :در بیت زیریا 
 لع   ل در ج   ام ت   ا خ     ازرق 

 

 ش    عله در چ    رن اخی    ر ان    دازد   

(123 همان:)  

مالیم ات معن ی    از ،عنی یکی از خطوط جامدر م «ازرق». استعاره از شراب است «لعل»

 =لعل) به مشبهیا از مالیمات معنی حقیقی  ،است و در معنی رنو شراب() مشبه یاموازی 

 :در بیت زیرهمچنین . است قرمز(
 صبح باد بهاری فشاند عنبر بحری به

 

 تا صدف آتشین کرد به ماهی شتاب  

 (47 همان:)

دو معن ی  ه م   «م اهی » .(101 :1380، کزازی) ستاستعاره از خورشید ا «صدف آتشین» 

از ک ه   س مک( ) م اهی و  اس ت  (خورش ید ) از مالیمات معن ی مو ازی  که برج حوت  :دارد

  :بیتاین  همچنین در. است صدف() مالیمات معنی حقیقی
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 ن  ان زری  ن ب  ه م  اهی آم  د ب  از    
 

  اس ت  هنمک خوش چ ه درخ ور افش اند    
 

  (81: 1368خاقانی، )

از مالیمات خورشید پیش،  بیتمانند نیز  «ماهی». است اره از خورشیداستع «نان زرین»

 :یا در بیت زیر. و نان است

  کشتی زرین به کف، دریای یاقوتین در او

 

 آسا بادبان انگیختهوز حباب گنبد 

 (393 :همان) 

دست با  در معنی کفِ «کف» .(531 :1380، کزازی) استعاره از می است «دریای یاقوتین»

  :در بیت زیریا . (دریا) به مشبهبا  و در معنی کف دریادر پیوند است  مشبه() شراب

 آن مطبخ  ی ب  اغ نه  د چش  م ب  ر ب  ره  
 

 همچون بره که چشم بر مرع ی برافکن د   
 

(136: 1368خاقانی، )  

در  در مصرع اول «بره» .(236 :1380، کزازی) مصرحه از خورشید استۀ استعار «مطبخی»

و در  (439 :1366، مص فا ) ش رف اوس ت  ۀ و خان خورشید() مات مشبهمعنی برج حمل از مالی

ت رین    کامال  طبیعی است که مه م . است مطبخی() به مشبهاز مالیمات  گوسفند() معنی بره

ارتب اط  برای خورش ید،  « مطبخی باغ»جدید و دور از ههنِ ۀ هدف خاقانی در آوردن استعار

 :در بیت زیرهمچنین است.   بوده« بره»ا ب مطبخی و خورشید()معنی موازی و حقیقی آن 

 چشمه به ماهی آید و چون پشت ماهی ان 
 

 زی  ور ب  ه روی مرک  ز غب  را برافکن  د     
 

(136 :1368)خاقانی،   

در معن ی ب رج    «ماهی» .(236 :1380، ک زازی ) مصرحه از خورشید استۀ استعار «چشمه»

 چش مه( ) ب ه  مش به یمات از مال سمک() و در معنی ماهی خورشید() حوت از مالیمات مشبه

 :همین ارتباط وجود دارد «ماهی»و  «جمشید»در بیت زیر نیز بین . است

 ت وفیر ب ین   خورشید نوتثثیر بین حوتش به ین 
 

   ملک زیب ا داش ته  گیر بین نو  جمشید ماهی 
(384 :1368)خاقانی،   

در معنی ب رج ح وت از مالیم ات     «ماهی». مصرحه از خورشید استۀ استعار «جمشید»

. اس ت  جمش ید= س لیمان(  ) ب ه  مش به از مالیمات  سمک() و در معنی ماهی خورشید() مشبه

گی ری س لیمان و    به ماهی نه ایهام() و استخدام عاره(است هن) تشبیهنیز با خاقانی جای دیگر 

 :است هخورشید اشاره کرد
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 چند چون سلیمان م اهی گرف ت و اکن ون    یک
 

 چون موسی از شبانی هستش بره مسخر 
 

(191 :همان)  

 :در بیت زیریا 

 ب ان   گنج بهار آنک روان میغ اژدهای گ نج 
 

 رخش سحاب آنک دوان وز برق هرّا داش ته  
 

(384همان: )  

 «روان»مصرحه از خورشید است و ۀ استعار «گنج بهار» معتقد است (552: 1380)ی زکزا

 های گنج  ر از ویژگیو در معنی دیگ خورشید() در معنی رونده از مالیمات مشبه ؛ایهام دارد

 .است به مشبهیا  (گنج قارون)

 :در بیت زیرطور  همین

 چون زر سرن س سهر س وی ت رازو رس ید    
 

 لی  ل و نه  ارۀ راس  ت براب  ر بداش  ت پل   
 

(183 :1368)خاقانی،   

، در بی ت م ورد نظ ر    .(286 :1380ک زازی،  ) است یدمصرحه از خورشۀ استعار «زر سرن»

ۀ وسیل) و در معنی ترازو (خورشید) ی برج میزان از مالیمات مشبهدر معن ؛ایهام دارد «ترازو»

اس تعاره از   «س یمین  آه وی » نیز در بیت زیر. است (زر سرن)به  مشبهاز مالیمات  سنوش(

 .(260همان: )ساقی است 

 آهوی سیمین طلب گ او زری ن   ز
 

 ک  ه عی  دی در او خ  ون قرب  ان نمای  د  
 

(128 :1368)خاقانی،   

 از مالیمات مش به  بقر() و در معنی گاو شراب() به مشبهبا  نی صراحیدر مع «گاو زرین»

 است:  شبیه این ارتباط را در بیت دیگر چنین گفته .است (وآه)

 زرین زیر دس ت  آهوی شیرافکن ما گاو
 

 

 ان انگیخت  هس   از ل  ب گ  اوش لع  اب لع  ل   
 

 

(393: همان)  

 :در بیت زیرهمچنین 

 نکنندکند این زال که طفالن   می ای یباز
 

 زال را توبه ز دس تان ب ه خراس ان ی ابم     
 

(296 :همان)  

 ،یک ی از مالیم ات  در جایگ اه   «دستان» .(384 :1380، کزازی) ستاستعاره از دنیا «زال»

و در معنی پ در   معنی موازی= مشبه() در معنی حیله از مالیمات دنیا ؛دارای دو معنی است



 105/ 1396 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 

 

حافظ نیز که از این حیث تحت ت ثثیر  . است (به مشبهمعنی حقیقی= ) رستم از مالیمات زال

همین  ،مانند خاقانی ،(2 :1376، ک زازی  ؛87 :1381، دشتی ؛97 :1351، سوادی :کن) بودهخاقانی 

 :است هبرقرار کرد با زال و دستانارتباط را 

 به مهلت ی ک ه س سهرت ده د ز راه م رو     
 

 

 رک دستان گف ت تو را که گفت که این زال تَ
 

(78 :1367، خاقانی)  
 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     
 

(595: 1368)خاقانی،   

معنی مقراض از مالیمات  در «گاز»استعاره از لب معشوق است.  «دینار»در بیت باال، 

از  شاهد شعری از خاقانی( : هیل گاز با1371معین، )معنی حقیقی لعل و در معنی دندان 

 است:  نیز چنین گفته یدیگر مات معنی موازی آن است. در بیتیمال

 پیغ  ام دادم  ش ک  ه نش  انی ب  دان نش  ان 
 

 نش  ان ماس  ت  لعل  تۀ گ  از ب  ر کن  ار ک  ز  
 

(88 :1367حافظ، )  

 مالیم به صورت ترکیب وصفی یا اضافی .2 2

از  ترکیباز  یکه بخشاست  یضافایا  یصفو ترکیبصورت  بهمالیمات  ،در بعیی موارد

 :است به مشبهاز مالیمات آن دیگر  یمات مشبه و بخشمال

 آر آفت  ابی ک   ه در اوج س   اغر در
 

 س  طرالب او ج  ان دهق  ان نمای  د 
 

(128 :1368)خاقانی،   

است که اضافی ترکیبی « اوج ساغر» و (259 :1380کزازی، ) استعاره از شراب است «آفتاب»

 :یا در بیت زیر .است شراب() ت مشبهاز مالیما« ساغر»و  آفتاب() به مشبهاز مالیمات « اوج»

 اسقفی ز ب ر بس تر پ الس    نالنده
 

 لح  اف زرد ب  ه پهن  ا برافکن  د  روم  ی 
 

(134 :1368)خاقانی،   

از مالیم ات   «لح اف زرد  روم ی » در ترکیب رومی. استعاره از آتش است «اسقف نالنده»

 :بیت زیر درهمچنین . است آتش() از مالیمات مشبه و زرد اسقف() به مشبه

 رس ن   از چاه دی رسته به فن این یوسف زری ن 
 

 هوز ابر مصری پیرهن اشک زلیخا ریخت   
 

(379همان: )  

زری ن از   ؛اس ت  وصفی مقلوب ترکیب« رسن زرین». استعاره از خورشید است «یوسف»

ترکی ب  در . اس ت  (ب ه  مش به ) و رسن از مالیمات حیرت یوسف مشبه() مالیمات خورشید
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از مالیمات  و دی یوسف() به مشبهچاه از مالیمات  ؛تباط وجود داردنیز همین ار «چاه دی»

 :یا در بیت زیر. است خورشید() مشبه

 شرط صبوحی بود گاو زر و خ ون رز 
 

 خ  ون س  یاوش ب  ده، گ  او فری  دون بی  ار      
 

(619)همان:   

ی است که قس مت  اضاف یترکیب «گاو فریدون». استعاره از شراب است «خون سیاوش»

 گ او  ب ه ش کل  گ اهی  صراحی را سر زیرا ؛ است شراب() به مشبهاز مالیمات  (گاو) آن اول

ه م   «خ ون رز »در . است سیاوش() از مالیمات مشبه نیز فریدون() قسمت دوم .ساختند می

از مالیم ات معن ی    رزخون از مالیمات معنی حقیقی س یاوش و   ؛همین قاعده وجود دارد

 :در بیت زیرهمچنین . است شراب() موازی

 وار از حل ق  کس ش ب غ راب  کر
 

 ان    دازدآتش    ین برۀ بیی     
  

(122)همان:   

که در  «کرکس شب» در ترکیب کرکسۀ کلم. استعاره از خورشید است «آتشینۀ بیی»

اس ت و ش ب از مالیم ات     بییه() به مشبهاز مالیمات معنی حقیقی ، است همصرع اول آمد

 .است خورشید() معنی موازی مشبه

مالیم ی ب رای مش به و    ه ا در جایگ اه     دوگانه از این ترکی ب ۀ دتعمد خاقانی در استفا

ترکی ب  آن  راه ای ن ظرفی ت را ب رای   اینکه  گاهی اوقات برایی است که ، تا جایبه مشبه

 کند:  می ای  ویژه در آوردن استعاره دقتهموار کند،  وصفی یا اضافی()

 ب  ه وف  اتش ام  ام انو  م را
 

 بش ود   زر ز دوش می ردای 
 

(169)همان:   

از مالیم ات  « زر یردا»در ترکی ب   را استعاره از خورش ید ب دانیم، ردا  « امام انوم»اگر 

اس ت.   «زر»فلز منسوب به خورشید، اینکه  خاصه از مالیمات خورشید است؛« زر»، و «امام»

الدین شروانی است، که دقت خاقانی را در کاربرد   این بیت در رثای امام شهاباینکه  ضمن

 است.  هساختدوچندان  «امام»ۀ واژ

 مالیم با دو سوی استعاره دادن ارتباط .3 2

ب ا دو   ،ایهامی داش ته باش د  اینکه  بدون، آید  به حساب می اتمالیماز ای که   گاهی کلمه

 :ابیاتاین مثال  در  ؛سوی استعاره در ارتباط است
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 صدف شد آب دریا ریخت ه   باز از تف زرین
 

  ریخت ه آسا ز ک ف للل لی الال   ابر نهنو 
 

(379همان: )  

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

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

 

 گنج افری دون چ ه س ود ان در دل دان ای م ن       
 

(321همان: )  

. بودن د   ن بس ته داخاق انی را ب   ، زنویری است که در زن دان  استعاره از «مار ضحاکی»

ص فت جانش ین   ) آهنگ ر ۀ و در معنی ک او  زنویر() در معنی عام از مالیمات مشبه «آهنگر»

 .است مار ضحاکی() به مشبهاز مالیمات  موصوف(

د ادعا کرد که او به این ظرافت و هنر خو توان  می ،به تعدد امثال در اشعار خاقانی باتوجه

به ره  ه ای مختل ف از آن     ب ه ش یوه   ،آگاهی کامل داشته و برای ابهام و دیری ابی ک الم  

بلکه در دی وان ش اعران    ،بالغی مطرح نشده های بافق  در کت است. این ظرافت نه  هجست

وج ود   ای  نمون ه     اند  جو کردهو جستکه نگارندگان   یمتقدم خاقانی نیز   تاجای  عصر و  هم

ب ه فراوان ی   ش ان  جه بسامدو هیچ یافت، تصادفی است و بههایی   توان نمونه. اگر هم بندارد

 آمده، نیست. دیوان خاقانیچه در نآ

 نتیوه. 3

دست به ن وآوری و ابتک ار     مطلقه  ۀ مصرحۀ استعار خصوص   بهاستعاره  ۀ خاقانی در حوز

 که:؛ از جمله ایناست هزد

ه ر ی ک از دو   ب رای  اینک ه   جای هب ،در بعیی موارد، مطلقهۀ مصرحۀ در استعار. 1 3

درنو  و شدهکه باعث ایواز کالم   هند شگرد بهره گرفتچاز ، مالیمی بیاورد ،سوی استعاره

 :کند  می بیشترو ابهام خواننده را برای فهم معنا 

از مالیم ات مش به و    یک ی از مع انی ایه امی آن    و آورد که ایهام دارد  مالیمی می. 1 1 3

 .آمیزد  هم میایهام و استعاره را درۀ دو آرایشیوه، ین و بد است به مشبهمات معنی دیگر از مالی

است که بخش ی   (یضافایا  یصفو) ترکیبصورت  بهمالیمات  ،در بعیی موارد. 2 1 3

 .است به مشبهاز مالیمات مشبه و بخشی دیگر از مالیمات  آناز 

 .سوی استعاره در ارتباط است با دو ،ایهام داشته باشداینکه  بدون   گاهی کلمه. 3 1 3
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ر د ظاهرا  محدودند و دست خاق انی  ،توانند چنین نقشی را بازی کنند  کلماتی که می. 2 3

س سس از عناص ر   و ین بهره را از اص طالحات نو ومی   بیشتر و خیلی باز نیست این زمینه

 .است هبردای و تاریخی  های اسطوره داستان

 هاب ه ای ن ش گرد   خاقانی آگاهانه  رسد  به نظر می ،ابیاتاین فراوان بسامد  به باتوجه. 3 3
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