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چکیده
غافل شدن بالغیون از متنهای ادبی از قرن پنجم به بعد از جمله عواملی بوده است که
باعث گردیده بالغت سنتی فارسی ـ عربی از پیشرفت باز بماند و نوآوریهای شاعران و
نویسندگان نادیده گرفته شود .نمونهای از این خالقیتها ترکیب ارگانیک صنایع ادبی است که
فارغ از مبانی و روشهای بالغت سنتی گاه به صورت گذرا و غیرنظاممند از جانب برخی از
محققان سنتی یا معاصر تحت عنوان همراهی یا ترکیب صنایع مورد اشاره قرار گرفته است .اما
در این پژوهش با بهرهگیری از نظریۀ ترکیب انداموار که بر رابطۀ متقابل و وابستگی عناصر یک
ساختار تأکید میکند و از سوی ساختارگرایان حلقۀ پراگ و اصحاب نقد نو مطرح گردیده،
سعی در نظاممندکردن این حقیقت ادبی داشتهایم و با محوریت قراردادن استعاره ،نمونههای
آن را در پنج گنج نظامی مورد بررسی قرار دادهایم .نخست ،تمامی ساختهای یافت شده را به
همراه نمونه و توضیحات الزم معرفی کرده و بسته به تعداد صنعتهای ترکیب شده ،آنها را به
ساختهای دو ،سه و چهاربعدی تقسیم کردهایم .سپس از طریق جدول ،بسامد به کارگیری آنها
را در هر یک از منظومههای پنجگانه نشان دادهایم تا به صورت نظاممند ،قابلیتهای این
حقیقت ادبی و همچنین کمیت و کیفیت به کارگیری آن در شعر نظامی گنجوی معلوم گردد.
در این نوع ترکیب ،استعارهها با صنعتهای مختلف بیانی و بدیعی ،وحدتی انداموار پیدا کرده و
ساختهای تازهای را ایجاد نمودهاند که مهمترین دستاورد آن در رابطه با زبان شعری،
آشناییزدایی از صنعتهایی است که به خاطر کاربرد زیاد به فرایند آشناشدگی دچار شدهاند.
واژههايکلیدي 

ترکیب انداموار ،بالغت ،استعاره ،پنجگنج.
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مقدمه
در بارۀ نقطهضعفهای بالغت سنتی در واکاوی زیباییهای سخن ادبی به شكلهای
مختلف سخن گفتهاند .یكی از این نقاط ضعف ،فاصله گرفتن بالغت سنتی از متنهای ادبی
است .یعنی تدریس قواعد بالغت بدون توجه به تحلیل متنهای ادبی و در عوض ،آمیختگی
آن با مباحث منطقی و فلسفی و کالمی و اصولی و نحوی به صورت گسترده که از نیمۀ
نخست قرن ششم و به ویژه از طرف فخر رازی آغاز گردید.
شوقی ضیف معتقد است در دوران درخشش علوم بالغی یعنی قرن پنجم که هنگام
فعالیت عبدالقاهر جرجانی و زمخشری است ،نظریۀ دو دانش معانی و بیان در آثار این دو تن
از متن جدا نبود .زمخشری ،مباحث نظری علم معانی و علم بیان را در بستر آیات قرآن مورد
بررسی قرار میداد و همچنین به متون نظم و نثر عرب استشهاد میکرد ،و عبدالقاهر نیز به
همین شیوه شاخهها و فروع معانی و بیان را در بین متنهایی از قرآن کریم و شعر و نثر سراغ
میگرفت .این دو نابغۀ کمنظیر ،مظهر استحكام مبانی نظری علم معانی و بیان در باالترین حدّ
ممكن بودند .طوری که عالمان دورههای بعد قادر نبودند چیز مهمّی برآن بیفزایند .در نتیجه به
آموزش دیدگاههای عبدالقاهر و زمخشری پرداخته و تنها به تلخیص نوشتههای این دو دل
خوش کردند( .ضیف)366 :1366 ،
این موضوع از عواملی بود که باعث شد بالغت ما پویایی و شكوفایی خودش را از دست
بدهد و مبانی نظری آن به صورت قواعدی خشك و ایستا درآید:
بدین گونه قواعد بالغت دچار تحجّر و جمود شد ...چیزی نگذشت که سترونی در بالغت
عمومیّت یافت و مباحث بالغی از متون ادبی فاصله گرفت و به صورت مجموعهای از قواعد
خشك ـ چون قواعد صرف و نحو ـ درآمد که اساتید میباید فارغ از توجّه به متون ادبی ـ به
جز آنچه در کتابهای عبدالقاهر و زمخشری آمده بود ـ به تدریس آنها بپردازند و گاهی هم
دست به تألیفاتی در این زمینه بزنند؛ بی آنکه عنایتی به متون ادبی ،مگر آنچه از آثار عبدالقاهر
و زمخشری ،فراهم آوردهاند ،داشته باشند( .همان.)367 :
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با توجه به آنچه گفته آمد ،یعنی فاصلهگرفتن مباحث بالغی از متنهای ادبی ،ضرورت
بازنگری متنهای ادبی به جهت یافتن نوآوریهای بالغی که شاعران و نویسندگان به آن
اهتمام ورزیدهاند ولی در کتابهای بالغت ـ بنا به دلیلی که در باال ذکر گردید ـ به آن پرداخته
نشده احساس میشود .یكی از این موارد ،ترکیب انداموار 1آرایهها و صنایع ادبی برای ایجاد
ساختهای بدیع و تازه است.
از میان شاعران فارسیزبان یكی از کسانی که به صورت قابل توجهی به پیوند انداموار
صنایع پرداخته ،نظامی گنجوی (حدود 530قمری؛ گنجه ـ  599یا  608یا 614؛ گنجه) است.
نظامی از مثنویسرایان و شاعران بزمی ایران است که منظومۀ او یعنی پنجگنج (خمسه) در
قلمرو داستانهای غنایی ممتاز بوده و او را باید سرآمد بزمیسرایان ادب فارسی دانست .نظامی
از دانشهای رایج روزگار خویش اعم از علوم ادبی ،نجوم ،اطالعات اسالمی ،و زبان عربی
آگاهی داشت و همین موجب پروردگی و غنای معنوی شعر وی گردیده است .اما در کنار
معنا ،شعر او از نظر فرم و شكل ظاهری هم به خاطر بیان نیكو در قالب واژگان و تعبیرهای
بدیع و زیبا از ارزش هنری باالیی برخوردار است.
زبان شعرش به علّت توجه زیاد به صنایع ادبی ،نیروی خیال قوی ،قدرت وصف و دقّت
نظر ،دقت و مهارت در انتخاب واژگان و ابداع ترکیبهای تازه از ارزش هنری باالیی
برخوردار است .یكی از انواع این ترکیبها ،ترکیب یا پیوند انداموار صنایع ادبی است .در این
پژوهش قرار است آن دسته از ترکیبات انداموار صنایع ادبی را که در پنجگنج نظامی و با
محوریت استعاره به وجود آمده و از تنوع و بسامد قابل توجهی برخوردار است مورد بررسی
قرار دهیم.
بدیهی است پژوهش حاضر صرفاً به بررسی پنجگنج نظامی گنجوی از منظر کاربرد
استعارههای انداموار پرداخته است و به دلیل تازگی موضوع ،بحث قابل تعمیم و بررسی در
سایر آثار ادبی است که از حوصلۀ این مقاله خارج است.
1- organic
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پیشینۀتحقیق
از میان بالغیون سنتی و معاصر ،کسانی هستند که در میان نوشتههای خود به صورت
اشارهوار به چنین ترکیباتی اشاره کردهاند .مثل آزاد بلگرامی در غزاالن الهند که از آرایه تشبیه
استخدامی نام برده است ( )95 :1382و تاج الحالوی که در دقایق شعر به همراهی تشبیه و
تكرار اشاره کرده است ( .)19-18 :1383یا این که مثل وحیدیان در کتاب بدیع از دیدگاه
زیباییشناسی سخنی از ترکیب به میان نیاورده بلكه به همراهی آرایهها اشاره داشتهاند ( :1379
 148 ،147 ،124 ،99 ،77 ،55و  .)170تنها دو مقاله را که در سالهای اخیر نوشته شده
میتوان نام برد که در آنها به صورت جدی به این موضوع پرداختهاند:
نخست مقالۀ «ساختهای بالغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح» (خبازها،
 )1389که ضمن تأکید بر ضرورت پرداختن به ساختهای مرکب بالغی و همچنین بررسی
سابقۀ توجه به این نوع ترکیب ،پنج مورد از ساختارهای مرکب را که از نظر نویسنده جزو
پرکاربردترین آنها است و در بیت تخلص قصیده مورد استفاده قرار گرفته ،با ذکر نمونههایی
معرفی کرده است .دیگر ،مقالۀ «استعارههای ترکیبی ،گونهای نویافته از استعاره در سرودههای
خاقانی شروانی» (حسینپناهی و دیگران )1390 ،که نویسنده گونهای جدید از استعاره با نام
«استعارههای ترکیبی» را در شعر خاقانی مورد بررسی قرار داده است .به عالوه ،در بررسی آثار
نظامی ،باید به کتاب پارساپور با عنوان مقایسۀ زبان حماسی و غنایی با تكیه بر خسرو و
شیرین و اسكندرنامه اشاره کرد که در فصلی با عنوان «کاربرد هنری کنایه در شعر نظامی» به
ترکیب کنایه با تكرار ،جناس و تناسب پرداخته است.
وجه مشترک تمامی موارد یاد شده در این است که همۀ آنها یا به صورت اتفاقی و غیر
نظاممند با پدیدۀ ترکیب صنایع برخورد کردهاند .یا این که مثل وحیدیان و راستگو ،سخنی از
ترکیب به میان نیاورده بلكه به همراهی آرایهها اشاره نمودهاند.
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استعارههايانداموار 1
در متنهای ادبی موجود در حوزۀ زبان فارسی ،نمونههای بسیاری دیده میشود که در یك
عبارت نظم و نثر ،چند صنعت ادبی در کنار هم آورده شده .برای نمونه در این بیت سعدی:
نــدانم از ســر و پایــت کــدام خــوبتــر اســت

چــه جــای فــري کــه زیبــا ز فــري تــا قــدمی

که در آن تجاهل عارف ،جناس تام ،مراعات نظیر و تضاد و مطابقه به کار رفته و همایی
ضمن ذکر صنایع نام برده ،آن را به عنوان نمونهای برای صنعت «ابداع» مثال زده است (همایی،
 .)314 :1386نكتهای که در مورد این صنعت وجود دارد ،تعدد صنایع ادبی در یك بیت یا
پاراگراف است ،بیآنکه با هم رابطهای داشته باشند.
انداموارصنايعادبي
پیوند 
فارغ از همراهی صرفِ صنعتهای ادبی مانند آنچه که در بارۀ صنعت ابداع گفته شد،
نمونههای دیگری یافت میشود که در آنها دو یا چند صنعت ادبی با هم ترکیب شده و به
صورت یك کل بزرگتر ظاهر گشتهاند که شاید هرکدام از این صنایع به تنهایی بدیع و جذاب
هم نباشد ،اما در اثر این ترکیب ،به خاطر بدیع بودن و چندالیه بودنش که ذهن را بیشتر درگیر
میکند ،باعث شده که خواننده به لذت هنری بیشتری نایل شود.
به بیان دیگر ،هریك از این ترکیبها ،کلیتی است که اجزاء تشكیلدهندهاش که همان
صنایع ادبی باشد از طریق پیوند ارگانیك ،به وحدت رسیدهاند .یعنی هر جزء اثر با اجزای
دیگر هماهنگی دارد و تأثیر کلیای که در ذهن خواننده باقی میگذارد ،هم ناشی از تك تك
اجزا و هم ناشی از ارتباط مجموع این اجزا است که در شكل تبلور مییابد .برای نمونه بیتی
که تاجالحالوی مثال زده است و از آن با عنوان تشبیه معالتكریر نام میبرد:
چــو حــال مــن تــو را آن زلــف و آن خــال

ســــواد انــــدر ســــواد انــــدر ســـواد اســــت

1- Organic
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در این بیت تشبیه و تكرار همان پیوند انداموار و ناگسستنی که در باال اشاره شد را ایجاد
کرده است به طوری که در نظر آوردن هرکدام از آنها به تنهایی ممكن نیست .و به گفتۀ
تاجالحالوی «این معنی بدین زیبایی جهت مصاحبت تشبیه است؛ او را تكریر مجرد خواندن
ظلم باشد» (تاج الحاوی .)19-18 :1383 ،و یا این بیت از مخزن االسرار نظامی که در آن
تشبیه و تناسب ترکیب یافتهاند:
ایــــن همــــه صــــفرای تــــو بــــر روی زرد

ســـــرکۀ ابـــــروی تـــــو کـــــاری نكـــــرد

(نظامی :1388 ،الف)105 :
تشبیه ابروی در هم رفته به سرکه ،با صفرا تناسب دارد .سرکه برای دفع صفرا مناسب
است.
اندامواربامحوريتاستعاره
پیوند 
در این نوع از ترکیب که موضوع این مقاله بوده و قرار است در ادامه به واکاوی آن
بپردازیم ،صنایع به همان شیوه که در باال توضیح داده شد ترکیب میشوند ،ولی با محوریت
استعاره .به عنوان نمونه:
چـــو عاشـــق دیـــد کـــكن معشـــوي چـــاالک

فروخواهـــــد فتـــــاد از بـــــاد بـــــر خـــــاک

(نظامی)208 :1385 ،
در این بیت «باد» استعاره از اسب است .یعنی مستعار منه ،به گونهای انتخاب شده است که
با واژۀ «خاک» تناسب داشته باشد .بر این قیاس میتوان موارد دیگری را نیز مورد بررسی قرار
داد مثل «تشبیه انداموار».
قابل ذکر است آنچه که نویسندگان این مقاله از پیوند یا ترکیب انداموار در نظر داشتهاند
همان مفهومی است که (تاجالحالوی) و (آزاد بلگرامی) تحت عنوانهای تشبیه معالتكریر و
تشبیه استخدامی به آن اشاره داشته و ـ حسینپناهی و دیگران ( )1390و خبازها ( )1389با
عنوان استعارههای ترکیبی و ساختهای بالغی مرکب بررسی کردهاند .اما علت اکتفا نكردن
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به اصطالح «ترکیب» و به کاربردن اصطالح «انداموار» 1این است که این موضوع به تحلیل
«شكل»

2

مربوط میشود و اصطالح انداموار در نقد فرمالیستی ،اصطالح رایجی است که

پیشینۀ آن به شاعران و نویسندگان رمانتیك قرن نوزدهم به ویژه کولریج بازمیگردد که در برابر
فرم مكانیكی شعر کالسیك ،فرم انداموار را مطرح کردند( .نقل به مضمون .گری)323 :1382 ،
منظور از این اصطالح ،این است که «هر جزء اثر با اجزای دیگر هماهنگی دارد و تأثیر
کلیای که در ذهن خواننده باقی گذاشته میشود ،هم ناشی از تكتك اجزای و هم ناشی از
ارتباط مجموع این اجزاست که در شكل تبلور مییابد»( .پاینده)26 :1369 ،
با توجه به این توضیح در بارۀ «انداموار» و مطابقتش با این مفهومی که ما از پیوند انداموار
صنایع در نظر داریم ،و همچنین آشنا بودن این اصطالح در زمینۀ نقد ادبی و پشتوانۀ نظری آن،
اصطالح «استعارههای انداموار» و «ترکیب انداموار صنایع» را بر «استعارههای ترکیبی» و
«ترکیب صنایع» ترجیح دادهایم.
استعارههايارگانیكدرپنجگنج
مجموع ترکیبهایی را که نظامی با محوریت استعاره ساخته ،میتوان در قالب چند ساختار
معرفی کرد .منظور ما از ساختار ،آن چارچوبهای تكرارشدنی است که هریك از این
استعارههای انداموار را زیر پوشش قرار میدهد .به عنوان مثال :ساخت «استعاره  +تشبیه +
ایهام تناسب» .تمام ترکیبهایی را که در این چارچوب ساخته شدهاند ،در ذیل این ساختار
طبقهبندی کردهایم .نكتۀ دیگر این که در ترتیب هریك از صنایع ،اولویت را بر اساس کلیدیتر
بودن نقش آن صنعت در ترکیب ،قرار دادهایم .برای نمونه ،در همین ترکیبی که یاد شد ،نقش
تشبیه را مهمتر و کلیدیتر از ایهام تناسب یافتهایم .در نتیجه ،بعد از استعاره که رکن اصلی
است ،تشبیه و سپس ایهام تناسب را ذکر کردهایم .همچنین ،تمامیساختهای شناسایی شده را

1- Organic
2- form
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بر اساس تعداد عناصر موجود در ترکیب ،در سه دستۀ کالن جای دادهایم و آنها را با عنوان:
«ساختهای دوبعدی»« ،ساختهای سه بعدی» و «ساختهای چهار بعدی» تقسیمبندی
کردهایم .به این معنی که هریك از صنعتهای موجود را به عنوان یك بعد از ابعاد این ترکیب
در نظر گرفتهایم .در ادامه هریك از این ساختها را به همراه یك نمونه از متن معرفی کردهایم
و سایر نمونهها را برای زیاد نشدن حجم مقاله به شمارۀ صفحه و بیت ارجاع دادهایم.
ساختهايدوبعدي
استعاره +تناسب
خفــــتن آن گــــرگ چــــو روبــــه بدیــــد

خــــــواب در او آمــــــد و ســــــر درکشــــــید

(نظامی :1388 ،الف)107:
دزد از طریق استعاره به «گرگ» همانند شده که با «روبه» تناسب دارد.
(برای مشاهده بقیه نمونهها ر.ک :نظامی،255 ،252 ،218 ،195 ،179 ،178 ،156 ،1384: 123 ،
286 ،284 ،263 ،256؛ ،287 ،244 ،208 ،199 ،189 ،180 ،151 ،145 ،142 ،121 ،92 ،70 ،69 ،1385: 50
374 ،372 ،311 ،290؛ 1388الف19 ،15 ،11 :؛ 1388ب،51 ،49 ،42 ،40 ،37 ،31 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 :
،243 ،232 ،204 ،203 ،196 ،195 ،194 ،185 ،161 ،156 ،151 ،140 ،118 ،103 ،92 ،80 ،75 ،72 ،66 ،60
419 ،412 ،411؛ 1389الف،171 ،168 ،161 ،160 ،122 ،121 ،71 ،62 ،59 ،56 ،51 ،39 ،35 ،12 ،9 ،4 ،3 :
203 ،189 ،183؛ 1389ب،210 ،173 ،168 ،167 ،136 ،135 ،130 ،125 ،75 ،55 ،43 ،34 ،21 ،16 ،12 :
)232 ،231
استعاره +تضاد

ز آتـــش و آبـــی کـــه بـــه هـــم در شكســـت

پیـــــــه درّ و گـــــــردۀ یـــــــاقوت بســـــــت

(نظامی :1388 ،الف)5 :
«آتش» در مصرع نخست استعاره از نور خورشید است که با آب تضاد دارد.
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همچنین در مصرع دوم ،شاهد تشبیه ارگانیك هستیم که با تناسب پیوند خورده.
(ر.ک1384: 79:؛ 1388الف14 ،5 :؛ 1388ب196 :؛ 1389ب)58 ،21 :
استعاره +پارادوکس

عبیــــر افشــــاند بــــر مــــاه شــــبافــــروز

بــــه شــــب خورشــــید مــــیپوشــــید در روز

(نظامی)70 :1385 ،
«شب» استعاره است از گیسوی شیرین و «خورشید» استعاره است از چهرۀ او .همزمان
شدن شب و روز پارادوکس دارد.
(ر.ک :نظامی 153 :1384؛ 249 :1385؛ 1388الف1388 :؛  24ب198 ،1389 :؛  164الف:
159 ،152؛ 1389ب)170 ،21 :
استعاره +حسن تعلیل

چشـــــم نیلـــــوفر از شـــــكنجۀ خـــــواب

جـــــــان درانداختـــــــه بـــــــه قلعـــــــۀ آب

)(1384: 286
گل نیلوفر در آب منزل دارد و در روز ،درهمپیچیده و در شب ،باز میشود .علت وجود
گل نیلوفر در آب را از طریق حسن تعلیل بیان کرده .اما برای رسیدن به این مقصود الزم بوده
است که نیلوفر از طریق استعاره به انسانی تشبیه شود که محكوم به شب بیداری است و
خوابآلودگی او را رنج میدهد.

(ر.ک1384: 163 :؛ 1389ب)193 ،192 :
استعاره +تلمیح

نازنینـــــــان مصـــــــر ایـــــــن پرگـــــــار

بـــــر تـــــو عاشـــــق شـــــدند یوســـــفوار

خیــــز تــــا در تــــو یــــك نظــــاره کننــــد

هــــم کــــف و هــــم تــــرنج پــــاره کننــــد

)(1384: 10
«نازنینان» استعاره است از ستارگان یا فرشتگان« ،مصر» استعاره از آسمان یا عالم باال،
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«پرگار» استعاره از هستی و «یوسف» استعاره از پیامبر .با توجه به بیت بعد ،تلمیح دارد به
داستان یوسف و زلیخا که زنان مصری هنگام مشاهدۀ یوسف ،به جای ترنج ،دستهای خود
را بریدند.
(ر.ک1384: 298 :؛ 372 ،290 ،1385: 24؛ 1388الف116 ،105 ،61 :؛ 1388ب169 ،16 :؛
1389الف183 ،131 :؛ 1389ب)73 ،15 :
استعاره +جناس

آمـــــــد آورد پـــــــیش خیـــــــر فـــــــراز

گفــــت :گــــوهر بــــه گــــوهر آمــــد بــــاز

)(1384 :262
در مصرع دوم« ،گوهر» دوم استعاره از «خیر» است که با گوهر نخست که در معنای
حقیقی خود به کار رفته جناس دارد.
(ر.ک315 ،278 ،262 ،261 ،252 ،245 ،1384: 121 :؛ 180 ،158 ،1385: 66؛ 1388ب،121 ،101 ،20 :
220؛ 1389الف164 ،148 ،84 :؛ 1389ب:

)167

استعاره +مذهب کالمی

درّی کـــــكن رهـــــاورد مـــــرغ هواســـــت

گــــــرش آســــــمان برنگیــــــرد ،رواســــــت

(1389ب)166 :
این بیت از اقبالنامه ،به رسیدن اسكندر به بتخانۀ «قندهار» مربوط میشود« .درّ» در مصرع
نخست ،اشاره دارد به دو گوهری که دو پرنده به آن شهر آورده بودند و مردم شهر هم به
واسطۀ این دو گوهر ،بتی ساختند و از آن دو گوهر به جای چشمهای بت استفاده کردند .یكی
از زنان خدمتگزار معبد برای جلوگیری از شكستن بت توسط اسكندر ،به روش کالمی،
طوری سخن میگوید که او را وادار به تسلیم و پذیرش کند .به همین منظور ،از طریق
استعاره ،اسكندر را با «آسمان» برابر گرفته است .در نتیجه میگوید :دری را که مرغان هوا
(آسمان) برای این شهر به عنوان تحفه و هدیه آوردهاند ،اگر آسمان (اسكندر) آن را بازپس
نگیرد روا باشد( .ر.ک :همان).
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استعاره +ایهام تبادر

چنــین مهــدی کــه مــاهش در نقــاب اســت

ز مــــه بگــــذر ،ســــخن در آفتــــاب اســــت

)(1385 : 373
در معنای اولیه و اصلی آن (اصلی بودن آن به جهت همخوانی با مصرع بعد است)« ،مهد»
که با «ی» وحده همراه شده استعاره از دفتر شعر« ،ماه» استعاره از معنا و «نقاب» استعاره از لفظ
میباشد .در معنای ثانویه و دور از ذهن آن« ،مهدی» ذهن را به سمت نام امام دوازدهم متبادر
میکند ،با توجه به مصراع دوم .ماه استعاره از چهره و نقاب استعاره از غیبت است.
(ر.ک)170 :1384 :
استعاره +ایهام تناسب

بـــه وقـــت مـــرگ بـــا صـــد داغ حرمـــان

ز گرگـــــان رفـــــت بایـــــد ســـــوی کرمـــــان

)(1385 : 366
«گرگان» استعاره از انسانهای گرگصفت است که با کرمان (کرم+ها) و کرمان (نام شهر)
ایهام تناسب دارد.
(328 ،1384: 196؛ 328 ،173 ،16 ،1385: 10؛ 1388الف41 :؛ 1388ب49 :؛1389ب)232 :
استعاره  +تبدیل (طرد العكس)

زآفـــــــت بیـــــــدبرگِ بـــــــاد خـــــــزان

شـــــا ب پـــــر بـــــرگِ بیـــــد دســـــتگـــــزان

)(1384 : 287
«بیدبرگ» نوعی پیكان تیر است که به صورت استعاری به بادخزان اضافه گردیده و تبدیل
آن در مصرع دوم «برگ بید» است.
(ر.ک1384: 327 :؛1388الف)26 :

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال شانزدهم  شماره 35

 184بررسي ترکیب انداموار صنايع ادبي با محوريت استعاره...

ساختهايسهبعدي
استعاره +تشبیه  +ایهام تناسب

محجوبـــــــــۀ بیـــــــــت زنـــــــــدگانی

شــــــــهبیــــــــت قصــــــــیدۀ جــــــــوانی

(1389الف)54 :
این بیت در وصف لیلی است و «شهبیت قصیدۀ جوانی» استعاره از او است .در مصرع
نخست هم زندگی به بیت (خانه) تشبیه شده که با بیت و قصیده ایهام تناسب دارد.
استعاره +تشبیه +تلمیح

زآن تـــــــــازه تـــــــــرنج نورســـــــــیده

نظّــــــــاره تــــــــرنج کــــــــف بریــــــــده

(همان)55 :
«تازه ترنج نورسیده» استعاره از زنخدان لیلی است که با توجه به مصرع دوم که کفِ دستِ
نظّاره(تماشاچیان) به «ترنج» تشبیه شده ،تلمیح دارد به داستان یوسف و زلیخا و بریدن زنان
مصر دستان خود را هنگام پوست کندن «ترنج» و دیدن جمال یوسف( .ر.ک :همان)156:
استعاره +تناسب +تشبیه

اول بیــــت ارچــــه بــــه نــــام تــــو بســــت

نــــام تــــو چــــون قافیــــه آخــــر نشســــت

(1388الف)26 :
«بیت» استعاره از عالم خلقت است و از طریق استعارۀ مكنیه ،اولین مخلوي بودن پیامبر را
به «صدر» مانند کرده .همچنین خاتمیت پیامبر را به «قافیه» تشبیه کرده است .از طرفی بیت،
صدر و قافیه با هم تناسب دارند.
(164 ،1384: 7؛ 292 ،287 ،262 ،197 ،169 ،73 ،70 ،68 ،1385: 21؛ 1388ب،31 ،21 :
67؛ 1389الف)173 :
استعاره +حسن تعلیل ( +تشبیه +تناسب)

بــــه عنبــــرخــــری نــــرگس خوابنـــــاک

چــــو کــــافورتــــر ســــر بــــرون زد ز خــــاک

(1389ب)165 :
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در این بیت ،با شخصیت قایل شدن برای گل «نرگس» از طریق استعارۀ مكنیه ،برای بیرون
آمدن این گل از خاک ،علت هنری اقامه کرده است .همچنین با تشبیه آن به «کافور تر» که با
«عنبر» تناسب برقرار کرده ،تشبیه ارگانیك هم به این ترکیب اضافه شده.
(ر.ک1389 :الف)55 :
استعاره +حسن تعلیل +تناسب

فشــــــاند از دیــــــده بــــــاران ســــــحابی

کــــه طــــالع شــــد قمــــر در بــــرج آبــــی

)(1385: 69
به منظور این که برای گریۀ خسرو دلیل هنری اقامه کند ،از طریق استعاره اشك خسرو را
با «باران سحابی» و شیرین را با «قمر» و چشمهای را که شیرین در آن شستشو میکرد با «برج
آبی» همانند گرفته است .میان باران و طالع شدن قمر در برج آبی تناسب وجود دارد« :طلوع
قمر از برج آبی نزد منجمان قدیم دلیل نزول باران بوده»( .ر.ک :همان)212 ،44 ،24 :
استعاره+حسن تعلیل +استخدام

همانــــا شــــمع از آن بــ ـا آب دیــــدهســــت

کـــه او نیــــز از لـــب شــــیرین بریـــدهســــت»
)(1385: 262

شاعر از زبان خسرو برای تأیید و تأکید بر گریستنش در فراي شیرین ،به مدد حسن تعلیل
و استعارۀ مكنیه ،آب شدن شمع در هنگام سوختن را به دوری او از شیرین نسبت داده .اما در
رابطه با شمع ،صفت جانشین موصوف است به معنی عسل شیرین و در رابطه با خسرو نام
معشوقش مراد است.
استعاره  +تبدیل +تناسب

مــــوی بــــه مویــــت ز حــــبش تــــا طــــراز

تـــــــازی و تـــــــرک آمـــــــده در ترکتـــــــاز

(1388الف)88 :
این بیت در بیان برابری موهای سفید و سیاه یا همان دوموی شدن است .حبش و تازی
استعاره از موی سیاه .طراز و ترک استعاره از موی سپید .همچنین با آمدن «تازی و ترک» و
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«ترکتاز» صنعت تبدیل و از طریق همنشینی تازی ،ترک ،حبش و طراز صنعت تناسب ایجاد
شده( .ر.ک1388 :ب)13 :
استعاره  +تشبیه  +جناس

ســـــــــنبل او ســـــــــنبلۀ روزتـــــــــاب

گــــــــوهر او لعــــــــلگــــــــر آفتــــــــاب

(1388الف)20 :
«سنبل» استعاره از زلف پیامبر است که به «سنبله» (یكی از صورتهای فلكی) تشبیه شده
است .همچنین میان سنبل و سنبله جناس برقرار است.
استعاره +استخدام  +تناسب

از آن ابـــــر عاصـــــی چنـــــان ریـــــزم آب

کـــــه نـــــارد دگـــــر دســـــت بـــــر آفتـــــاب

(1388ب)74:
در این بیت شرفنامه که از زبان «دارا» و خطاب به اسكندر است« ،ابر عاصی» استعاره
است از اسكندر .ریختن «آب» در بارۀ مستعارله (اسكندر) عبارت است از آبرو و در بارۀ
مستعار منه (ابر عاصی) عبارت است از باران .همچنین ابر با آب و آفتاب تناسب دارد( .ر.ک:
همان .)141:شبیه این ساختار را در «تشبیه استخدامی» میشناسیم که آن نیز پیوند انداموار
صنعت «تشبیه» و صنعت «استخدام» است.
ساختهای چهار بعدی
استعاره +تشبیه +ایهام تناسب +جناس

شـــــــعری بـــــــه ســـــــیاقت یمـــــــانی

بــــــیشــــــعر بــــــه آســــــتینفشــــــانی

(1389الف)155:
در این بیت به بیانی استعاری ،آستینافشانی(رقصیدن) به ستارۀ «شعرا» نسبت داده شده و
در رقصیدن بدون شعرخوانی ،به یمانیان تشبیه گردیده .بین یمانی و شعرا (شعرای یمانی) ایهام
تناسب ،و شعری و شعر جناس برقرار است.
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استعاره +جناس( +تشبیه +استخدام) +تناسب

بــــر آن ســــر کكســــمان ســــیماب ریــــزد

چــــو ســــیماب از بــــت ســــیمین گریــــزد
)(1385: 324

این بیت یكی از پیچیدهترین و هنرمندانهترین ترکیبهایی است که در شعرهای نظامی
وجود دارد .معنای بیت این است :مرد سفیدموی و پیر ،مانند جیوه که با نقره ممزوج نمیشود،
از معشوي جوان سفیدپوست میگریزد.
سیماب در مصرع اول استعاره از موی سفید است .ولی در مصرع دوم به عنوان مشبه به در
معنای حقیقیاش (جیوه) به کار رفته است ،در نتیجه جناس برقرار شده است .صنعت دیگری
که در این ترکیب وجود دارد ،تشبیه است .در مصرح دوم ،انسان سفیدموی به سیماب تشبیه
گردیده .اما خود این تشبیه ،با صنعت «استخدام» ترکیب ارگانیك یافته« .سیمین» برای مشبه
(انسان سفید موی و پیر) به عنوان صفت سفیدی برای بت (معشوي) به کار رفته و برای
مشبهبه (سیماب) در معنای نقره به کار رفته .میان سیماب و سیمین هم رعایتِ تناسب گردیده
است .نقره و جیوه همدیگر را دفع میکنند.
استعاره در استعاره +کنایه +تناسب

پــــای ســــخن را کــــه درازســــت دســــت

ســــــنر ســــــراپردۀ او ســــــر شكســــــت

(1388الف)6 :
استعاره در استعاره :سخن به خاطر داشتن «پا» به انسان مانندشده .بار دیگر ،پا که از لوازم
مستعارمنه (انسان) بوده در نقش مستعارله ظاهر گردیده و به خاطر داشتن «سر» به عنوان انسان
فرض شده .همچنین از طریق تعبیر کنایی «درازست دست» و نسبت آن به «سخن» و
انسانانگاریب «پا» از طریق« سر شكست» تناسب برقرار شده.
استعاره +کنایه +جناس +تناسب

ابـــــروی حـــــبش بـــــه چـــــین درآمـــــد

کكیینـــــــۀ چـــــــین ز چـــــــین برآمـــــــد

(1389الف)110:
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«حبش» استعاره از شب است و «به چین درآمدن ابرو» کنایه از غمگین یا خشمگین شدن
آن است که اشاره به شكستن شب و طلوع خورشید دارد .همچنین ،واژۀ چین (شكنج) در این
ترکیب کنایی با چین (نام کشور) در مصرع دوم جناس دارد .حبش با کشور چین نیز تناسب
دارد.
استعاره( +تشبیه +استخدام) +تناسب  +جناس

نیفــــۀ روبــــه چــــو پلنگــــی بــــه زیــــر

نافــــــۀ آهــــــو شــــــده زنجیــــــر شــــــیر

(1388الف)59:
در این بیت «نافۀ آهو» که استعاره از زلف است ،تشبیه شده به «زنجیر شیر» .تشبیه در این
بیت با صنعت استخدام ترکیب ارگانیك دارد .زیرا شیر در مناسبت با زنجیر ،در معنای
حقیقیاش متصور است و با توجه به تمام مصراع ،استعاره است از معشوي .شیر ،آهو ،پلنر و
روباه هم تناسب دارند .بین نیفه و نافه هم جناس دیده میشود( .ر.ک)43 :1385 :
بسامدساختهاياستعارههاياندامواردرپنجگنج
در زیر بسامد هر یك از ساختهای معرفیشده در بخش پیشین ،در منظومههای نظامی از
طریق جدول نشان داده خواهد شد .قابل ذکر است ،با توجه به حجم باالی کار ،احتمال
میدهیم موارد بسیار اندکی وجود داشته باشد که از آنها غافل شده باشیم ،در نتیجه ادعا
نمیکنیم که آمارهای ارایه شده قطعی و به دور از خطا است ،اما بیشك ،میزان به کارگیری هر
یك از ساختها در منظومههای نظامی به خوبی نشان خواهد داد.
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جدولساختهايدوبعدي
بسامد هر یك از ساختها در پنج گنج
ساختهای دو بعدی

خسرو و

هفتپیكر لیلی و مجنون شرفنامه

اقبالنامه

مجموع

مخزناالسرار

استعاره  +تناسب

 3مورد

 23مورد

 17مورد

 32مورد

 38مورد

 20مورد

133

استعاره  +تضاد

2

-

1

-

1

2

6

استعاره  +پارادوکس

1

2

1

2

2

2

10

استعاره  +حسن تعلیل

-

-

1

-

-

2

3

استعاره  +تلمیح

4

4

2

2

3

2

17

استعاره  +جناس

-

3

9

3

4

1

20

استعاره  +مذهبکالمی

-

-

-

-

-

2

2

استعاره  +ایهام

-

1

1

-

-

-

2

استعاره +ایهام تناسب

1

5

2

-

1

1

10

استعاره  +استخدام

-

-

-

-

2

-

2

استعاره  +تبدیل

1

-

2

-

-

-

3

شیرین

ساختهايسهبعدي»

«جدول
بسامد ساختها در پنج گنج
ساختهای سه بعدی

مخزن االسرار

خسرو و
شیرین

هفتپیكر

لیلی و
مجنون

شرفنامه اقبالنامه

مجموع

استعاره  +تشبیه  +ایهامتناسب

-

-

-

1

-

-

1

استعاره  +تشبیه  +تلمیح

-

1

-

2

-

-

3

استعاره  +تناسب  +تشبیه

1

10

2

1

3

-

17

-

-

-

1

-

1

2

استعاره  +حسنتعلیل  +تناسب

-

4

-

-

-

-

4

استعاره  +حسنتعلیل  +استخدام

-

1

-

-

-

-

1

استعاره  +تبدیل  +تناسب

1

-

-

-

1

-

2

استعاره  +تشبیه  +جناس

1

-

-

-

-

-

استعاره  +کنایه  +جناس

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

2

استعاره  +حسنتعلیل +
(تشبیه  +تناسب)

استعاره ( +تشبیه  +استخدام)
 +تناسب
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ساختهايچهاربعدي

جدول
بسامد ساختها در پنج گنج
ساختهایچهاربعدی
استعاره  +تشبیه +
ایهام تناسب  +جناس
استعاره  +جناس +
(تشبیه  +استخدام)  +تناسب
استعاره در استعاره
 +کنایه  +تناسب

مخزناالسرار

خسرو و

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

شیرین

هفتپیكر

لیلی و

شرفنامه

اقبالنامه

مجموع

مجنون
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نتیجه
در این پژوهش بر این موضوع تأکید شد که غافل بودن بالغیون از متنهای ادبی از جمله
عواملی بوده است که باعث گردیده بالغت سنتی از پیشرفت باز بماند و نوآوریهای شاعران
و نویسندگان نادیده گرفته شود .یك نمونه از این خالقیتها و نوآوریها ،پیوند انداموار
صنایع است که گاه به صوت گذرا و غیر نظاممند ،از جانب برخی از محققان سنتی یا معاصر،
فارغ از مبانی و روشهای بالغت سنتی مورد اشاره قرار گرفته است .اما در این پژوهش با
محوریت قراردادن استعاره در پنج گنج نظامی تالش شد تا به صورت علمی و نظاممند،
قابلیتهای این حقیقت ادبی نشان داده شود .به همین منظور تمامی ساختهای یافتشده را
به همراه نمونه و توضیحات الزم معرفی کردیم .چنان که مالحظه شد ،استعارهها با صنعتهای
مختلف بیانی و بدیعی ،در منظومههای نظامی با هم ترکیب شده و ساختهای تازه مرکبی را
ایجاد نمودند که در غنابخشیدن به زبان شعری و گسترش خالقیتهای ادبی نظامی نقش
برجستهای را ایفا کرده است.
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