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چکیده
صورخیال یکی از شگردهای سخن سرایی در ادبیات است.هرچه اثری دارای تصویرهای بدیع شگرف ولطیف ترر باشرد
نشانگر قدرت خالق آن اثر در سخن سرایی می باشد .نظامی یکی از استادان بی بدیل تصویرآفرینی اسرت کره درایرن
نوشتاریکی ازآثاراوبانام خسرو وشیرین با یکی از آثار امیرخسرودهلوی با نام شیرین وخسررو از لارات تصرویرآفرینی
وهماهنگی تصاویربا موقعیت داستان موردبررسی قرارگرفته است وبا استنادبه اثرهردوشرارربه ایرن نتی ره رسریدم کره
نظامی به میزان فراوان تری از تصویراستفاده کرده ودر جریان داستان دچار زیاده روی وحتی گاه حشو درتصویرآفرینی
دربیان اتفاقات وپرداختن به جزئیات درصانه ها و اتفاقات شده است اماامیرخسروکمترازتصویراستفاده کرده است وبره
جزئیات نپرداخته است ودست به بیان داستان باصراحت ووضوح زده است وباتوجره بره تفراوت بیران هردوشراررنو
استفاده هرکدام ازصورخیال بارث تفاوت درجذابیت اثرآنها شده اسرت.باتوجه بره نرو تشر،یه عاسرتعاره وصرورخیال
مورداستفاده هردو این نتی ه به دست می آید که هردوبرونگرا هستند.
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 .1مقدمه
بیان احساسات وعواطف به طریق هنری باعث کشف جهان درونی هنرمندمی شود.یکی ازابزارهای بیان هنرری واهه
وکررالا اسررت.واهه درکررارکردمعووتی خودتنهررا ابزارسرراده برررای ارتوررا اسررت.اما وقترری درکارگرراه ه ر خررال
شاعرونویسندگان راه می یابدبه پدیده ای هنری تودیل می شودتا جهان بیرون وطویعت ازطریرق خیرال صرورت مری
گیردکه حاصل تجربه وآگاهی درپدید های طویعی وجهان بیرون است(ازآنجا که هرکس درخودتجربه هرای ویر ه ی
خویش را داردطوعا صورخیال اونیز دارای مشخصاتی است وشیوه ی خاصری داردکره ویر ه ی خوداوستف(شر یعی
کدکنی 7131:12،ف.تصویرپردازی رابطه ی میان بیان هنری وامورواقعی زندگی اسرت کره ازطریرق ایجراد هوراهنگی
وهوانندی ومشابهت تضاد میان عقایدشاعریا نویسنده باجهان خارج باعث بیان قدرتوندتر ودقیق تراندیشه ی او مری
شود(تصویردرشعرمجووعه ای است از واهگان یعنی نشانه های زبان شناسیک شکل گرفته است کره بیشرتربه معنرای
مجازی خودودرکلیت شعرحضور می یابدف(احودی71فکه روالن بارت درکتاب تذت مت ای تذت را«سرخوشی»می
نامد.درای مقاته کوشش شرده اسرت کره صورخیال،تشویه،کنایه،اسرتعاره ومجازدرخسررو وشریری نظرامی وشریری
وخسروامیرخسرو دهلوی ازدیدگاه سازگاری تصاویرباموقعیت وجریان داستان موردبررسی قراربگیردوبه ای پرسرش
پاسخ داده شودکه هرکداا چه مقدارازتصویراسرت اده کررده وچره مقداربره صرورت هواهنرو وهوسروباجریان مرت
ازتصاویردرراستای بیان عواطف واحساسات خود است اده کرده اندوبه چه صورت ازقوه ی خیرال خودکورک گرفتره
اندتا نیروهای ناشناخته ی ضویرخودرابرای دستیابی به افق های تازه برای بیان آالا خودبره کارگیرنردوای نیروهرای
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نیروهای ناشناخته چه مقدارباروال منطقی داستان هم جهت ومنطورق اسرت.روت تیقیرق درایر مقاتره بره صرورت
تطویقی وبراساس نظریه ادبیات تطویقری آمریکرایی اسرت کره شرر تطویرق راصررفاوجودزمینه هرای ترنیروتررنرنوی
داندومعتقد به بررسی های موازنره ای ومقایسره ای اسرت ایر مکتری ادبیرات تطویقری را دریرک چهرارچوب تنرو
میصورنوی کندبلکه افق های تازه ووسیعی را دربرابرادبیات می گشاید.
-1-1فرضیه ی تاقیق:
فرضرریه ی ای ر مقاترره برررای استواراسررت کرره بعضرری ازتصرراویرخلق شررده درخسرررو وشرریری نظررامی هواهنررو
بارویدادوروال مت نوی باشدودربیان صینه ها دچارزیاده روی شده است وتی امیرخسررواز تصرویرکوتری اسرت اده
کرده است وشیوه ی سرایش امیرخسروبیشترشویه حواسه است اما نظامی است
-2-1شیوه ی تاقیق:
شیوه ی تیقیق درای نوشتاربه صورت کتابخانه ای ومطاتعه ی انرهردوشاعرمی باشد
-9-1پیشینه ی تاقیق:
درخصوص صورخیال وتصویرآنارزیادی ازدیربازترتیف شده است ازجوله صورخیال درشعر فارسی شر یعی کردکنی
وبالغت تصویرمیوودفتوحی ومتون بالغت وصناعات ادبی استادهوایی و...که کرهوه ی آن هرا ازحوصرله ی ایر
نوشتارخارج است درباب صورخیال درآنارنظامی هرم بررات زنجرانی انرری بره هوری نراا دارد ومقاتره ای بره نراا
کاربردتصویردرآنارنظامی ومت فرهنگی ومذهوی آن از هان کلودبورگل بره چرار رسریده اسرت.درباب صرور خیرال
درخسرو وشیری نظامی وامیرخسرو دهلوی تیقیقات پراکنده ای انجاا گرفته است ومقاته ای براعنوان آویرش هرای
هنری امیرخسرو دهلوی ازشیکهربه چار رسیده است اما به صورت تطویقی وبررسی کارکرد تصرویر وهوراهنگی آن
باموقعیت درشیری وخسرودهلوی وخسروشیری نظامی تاکنون تیقیقی صورت نگرفته است.
-4-1هدف تاقیقق:
هدف ای تیقیق ارائه شواهدی دال برعدا هوسویی بعضی از تصاویر درآنرارمت از دوشراعربا جریران منطقری مرت
ومیزان است اده هرکداا ازدو تصویرسازی وزیاده روی دوخلق تصویراست.
تالیل وبررسی:
تصویرپردازی ازعناصر اساسی است که باعث پردازت هنری می شود انسرجاا سراختاری هرانرهنرری بره چگرونگی
پیوندعناصر واجزای آن مربو می شرودواهه هرا وترکیورات وتصرویرهای هرانرادبری جرزر عناصررانر اسرت هرچره
پیونداجزابیشتر ودقیق تر باشد باعث دتنشینی وموفقیت انر می شود پیوند چندسویه ی واهگان وتصرویرهای ترکیوری
هرانرمثل قرارگیری کلوات درکنارهم ازطریق طوا وتشویه واستعاره وکنایه ومجراز باعرث تسرتیکاا وانسرجاا مرت
وزیوایی هرچه بیشترآن می شود هرچه تصویرسازی هواهنرو باشخصریت قهرمران وجریران سریال ات اقرات مرت
باشدتیلیل به کار گرفته شده درتصاویر،زیواتروهوسوتر به نظر می رسد.تیلیل،کلیدساخت فضاهای مجازی وزیورای
شاعرانه است.پس هرقدرشاعر در به هم زدن عرف های دنیای معوول موفق تر باشد وارتوا پایداروهویشگی دنیرای
بیرون را باعناص طویعی ات برهم زندانراو تذت بیشتری را به مخاطی می دهدوادبی تر اسرت.به بیران دیگر(ادبیرات
فاقد ارتواطی پایدارچه مثوت یا من ی با زندگی استف(فرای81 ،فچرا که «اهویرت وزیورایی تصویرشرعری د رشرگ تی
وغرابررت آن اسررت وهرگونرره تالقرری نامرررنوس کرره درخیررال مررا میرران پدیررده هررا ر مرری دهررد شررگ تی
زاست»(فتوحی7131:12،ف
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آفرینش ای شگ تیها ازطریق تشیوه،استعاره،کنایه،مجاز،آرگائیسم،حذف،حسامیزی و...صرورت ودوره ی اسرالمی
ازشعر به عنوان «کالا مخیل» ناا می برند چراکه شاعر مررز بری حقیقرت ومجراز رابرا توثیرل خرود مری شرکند کره
درهردوره ای نوعی عدول ازهنجار ونرا زبان معوول آن دوره اسرت کره بنابرگ تره ی شویسرا(انیراف ازمعیارهرای
متعارف زبان یکی ازوجوهی است که به آنار،توایز سوکی می دهدوبه ترنیربالغی آنهاشدت می بخشدف(شویسا31:21،
 :7فوباعث دست یافت به نتایج حاصل از اندیشه وعواطف ونگرت خاتق انربه جهران وزنردگی اسرت چراکره قروه
تخییل میل تکوی خالقیت ها وعاتم ناب روح است در ادامه به بررسی صورخیال ومقایسه ی آنها در انرر شراعران
موردنظر درای نوشتار می پردازیم.
 -1تش،یه:
تشویه اوتی گاا درتیلیل وپله ی تکامل،سیر،تصویرسازی در ه انسان بدوی تا انسان امروز مری باشرد.بی شرک
وقتی انسان اوتی تصویرهای ساده وابتدایی راساخت درنظر مخاطوان وخودت بسیار بدیع وجاتی بوده اسرت.هرچه
ابداع درتشویه شگرف تر باشدازتیاظ زیوایی شناختی هنری تراسرت واصروال معناسرازی درزبران بوسریله ی تیلیرل
درتشویه صورت می گیرید«اما به ادبیات که می رسیم بازهم به عرف های مختلف برمی خوریم تیک اینوارمتوجه می
شویم که عرفیت آن ها معوول خونگرفت ما بدانهاستف(فرای1:::38:،فبی شک نظامی از استادان صورخیال وابرداع
درادبیات می باشد ونوایدقول شویسا در سوک شناسی شعر(یکی ازنکات قابل توجه درسوک نظامی ای اسرت کره او
عودتا به داستان پردازی وبیان عواطف واحساسات توجه داشته وعورخودرادرسرودن منظومه های داستانی که درایاا
که حکم رمان امروزی راداشت سپری کرده استف(شویسا1:131:17،فدرخسرو وشیری نظامی اوتی نکتره ای کره
توجه راجلی می کندزبان تصویری نظامی است وادبیات مت به بازسازی صینه ها به زبران تصرویرهایی اسرت کره
کوترقابل تصوراست(نظامی درک کرده است که ترنیرونیروی اتقای صورخیال درصرورت تکرارنقصران مری یابدوترذا
برای تقویت بیشترنیروی ترنیرصور شناخته شده کوشش کرده و ه وقادوقدرت بری نظیررای حکریم برزرو نوونره
های تازه وجاتوی ساخته استف(زنجانی؛71 31:22ف
ازجوله تصاویرنووزیوای نظامی تشویه دل خسروبه زرآمیخته شده به مهتاب3
چنان چون زرآمیزد به مهتاب
دل خسروبرآن تابینده مهتاب
واضافات تشویهی مثل3اتواس م ه ،ادیم ر ،اصطرالب حکوت و...است.نظامی از انواع تشویه است اده کررده اسرت
ازجوله حسی به حسی مثل3
منوربات چون خورشیدوچون ماه
به هرمترل که مشک افشان کنی راه
(1-78ف
که مشر تابه مغرب روشناسی
توآن خورشیدنورانی قیاسی
(7-:1ف
بدست ساقی روش چومهتاب
می چون آتش اندرجاا چون آب
(78-7:7ف
نوونه تشویه های حسی به حسی نظامی بسیارفروان است که کرهوه ی آن ها درای نوشرتارنوی گنجرداز جولره
تشویه چهره به شوع پرتاب یا خسرو به سرو,سخ به آب وزبان به تیغ هندی و ....تشویه های عقلی به حسی هم بره
میزان فروانی درخسرو وشیری وجود داردازجوله پند-اقلیم معانی-چشوه ی جوشان-سپهردوتت-دریای جود-ملک
جوانی-پالس ظلوت وطغاشاه سخ وشادروان عزت ودریای فضل ودرج دوتت و...
کزآه نقش داندبست برسنو
خدایش تیغ نصرت داده درجنو
(11-11ف
هوه جایی تراخوانه اا وفادار
هوه وقتی پنداشتم تورایار
(1-:18ف
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بدی سکه درا راسکه می بر
سخ پوالدک چون سکه ی زر
(1-:1ف
تشویهات عقلی به حسی بیشتربه صورت ترکیی اضافه درآمده است مثرل سریرشررع وشرراب شرو و ...نظرامی
بسیارازجلوه های طویعت کوک گرفته است وگاه درتشویه هایش تعددوجه شوه داریرم واکثرتشرویه هرایش راشرعرای
قول ازاوهم آورده اندومعروف ومشهورندامانیروی ترنیرنظامی درتشویهات بیشتراست واکثرتصاویرمثل امیرخسروسراده
وروش ودارای چهارجزر تشویه است.نظامی ازتشویه های مرکی ومضورووهوی هم فعل تشویه م رد......هوه است اده
کرده است .امیرخسرو هم درشیری وخسرو ازتشویه است اده کرده است وتی شعراو بردون ابهراا ودارای زبران سراده
ومولووس تراست وتشویهات واستعارات کوتری داردودرجریان داستان ازآن هرا اسرت اده کررده اسرت امرااو هواننرد
نظامی به وصف جزئیات نپرداخته است وازتشرویه حسری بره حسری بیشتراسرت اده کررده اسرت هرچنردمثل نظرامی
درمناجات ومدح ها ازنوع عقلی به حسی هم است اده کرده امابیشترتشویهات ا وازنوع حسی به حسی است که مثل3
هوه نوراکوال بخشدازنور
چوخورشیداربدانسرا تابد ازدور
(78-7:2ف
امیرخسرو درحکایت کالهدوز داستان رابدون استعاره وبازبان ساده وبدون پیچیدگی وتصویرشروع کرده اسرت
وتشویه کوتری دارد اماازتشویه مضوراست اده کرده ودرمورد کتاب خود می گوید3
گرامی گوهریم آیدفراچنو
عجی نوودگرازکاویدن سنو
(2-781ف
بکان کندن کنم پوالدراتیز
به کارآرا کنون طوع گهرریز
(1-781ف
که منظورازگرامی گوهرشعرشعرای امیرخسروازتشویهات عقلی به حسی مثل شراب شو وتشویه دوکون به گرل
درباغ باران عنایت-توقیع کرا و...است اده کرده است.هردوشاعردرجریان داستان ها بیشترازنوع تشویه حسی به حسری
است اده کرده انداما درمناجات نامه وآغازعتاب ومدح ها هردواز عقلی به حسی هم است اده کررده اسرت وشرعرنظامی
چون (شعربینابی قرن ششم ومکتی آ ربایجانی موتنری بررآرایش کرالا واطنراب استف(شویسرا1:331:17،فبنرابرای
ازتشویه،بیشتراست اده کرده است وتشویه مرکی هم ازجوله تشویهات پرکاربردنظامی است ازجوله3
به رسم مجرمان غلتیدبرخاک
چوپیش تخت شدناتیدغوناک
(3-38ف
براوماری چون قیرخ ته ست
هرآن مویی که اززت ت نه ته است
(2-7::ف
وازتشویهات بلیغ نظامی به چندمورداشاره می کنیم 3
گرا بلول کنی کنیت وگرزاغ
چوسیورغ بودا دری باغ
(1-7:ف
قلم شوشیرشددستش قلم کرد
بدی شویرهرکوقارکم کرد
(1-1:ف
ازآنجا که هردوشاعرقصدشان داستان سرایی اسرت بنرابرای ازنروع تشرویه میسروس بره میسروس ومعقرول بره
میسوس برای توضی ح روش وفهم بیشرترمخاطی اسرت اده کررده اندکره نشران دهنرده ی برونگرابرودن آن هاسرت.
امانظامی درروال داستان گاه دچارزیاده روی درتوصیف وتصویرسازی می شودحتی خودت هرم ترذکرمی دهرد کره
بایددست از توصیف بردارد وبه جریان داستان بازگردد.نظامی ابیات متیداتوضوون زیادی دارد وخرودت درخطراب
به بخت بلندت می گوید3
به حشوی چندا آتش برمی روز (2-:1ف
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به عنوان مثال درآغازداستان خسرو وشیری تصاویر متعدد دریک بیت داردکه بیانگرتسلط بی نظیراوبرزبان اسرت
مثل3
فلک راجوبه جوپیووده رایش
فلک جوجوشده درزیر پایش
(:-37ف
نظامی برای توضیح بیث های دقیق درنظاا هستی وآفرینش ازتشویه کوک گرفته است ودرای مواحث تشرویهات
صریح کم تربکار برده وبیشترازاستعاره است اده کرده است وحتی درمدح هرای خرودهم نراا موردوح را نیراورده واز
تشویه واستعاره است اده کرده است مثل تشویه مظ راتدی قزل ارسالن به نسیم صویگاهی و...ودرتشویهات مضوراوهم
اگرابات راجداجدامطاتعه کرد نوی تروان تصرویرآفرینی زیورای آن را دریافرت وکلیره ی تشرویهات اودرجریران مرت
بسیارزیوا ودتنشی بامت آمیخته است .نظامی درتوصیف غرروب آفتراب درعشررت خسرروپرویز چهاربیرت دریرک
موضوع داردوگاه سه بیت یا چهاربیت دروصرف طلروع صروح یرا غرروب گ تره اسرت ویرادرخواب دیردن خسررو
انوشیروان تواا جزئیات را وصف می کند ودر موردبیان زیوایی شیری وشکرتواا جزئیات را می گویدوچهل وه رت
بیررت تنهررا دروصررف جوررال شرریری دارد وایرر زیرراده روی درتصویرسررازی درتورراا خسرررو وشرریری نظررامی
مشهوداستواغلی اسامی وموصوف ها را هوراه با وصف می آوردمثل 3شاهانه تخت-زری درخرت -شروریه بخرت-
قلوزن چابکی -صورتگر؟.اماامیرخسرو تشویه وتصویرسازی کوتری دارد وگاه چندی بیت اوبررخالف نظرامی بردون
تشویه وتصویراست وفقط دست به بیان روایی وداستان سرایی زده است وازمدح ها آغازعتاب مثل نظامی بیشترازنوع
معقول به م یسوس است اده کرده ودرجریان داستان ازنوع حسی به حسی،بنابرای درفضای روایی داستان تشویه هرای
امیرخسرو ومقدارآن منطقی تراست ونظامی بیشتربه بیان جزئیات پرداخته است تاامیر خسرو.وهوی نکته باعث شرده
اسررت کرره خواننررده درشررعرگاهی احسرراس تررذت بیشررتری بوردوسرررگرمی وکرراوت در ه ر خواننررده بیشتراسررت
اماامیرخسروساده تر و با تطافت کوتری دست به بیان زده است.
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نمودار  :1تش،یه

-2استعاره:
استعاره قراردادن واهه درمعنای غیرمعورول وغیرقرراردادی اسرت وفهرم ایر معنرا وابسرته برپیونردبی ت ر ومعنری
است.اگر(واهه ای درمعنای قراردادی انربه کاررودحقیقت واال مجازاستف(عقدایی 11:31:11،فوتشخیص اینکره واهه
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ای مجازاست یا خیرازطریق قرای معنوی وت ظی امکان پذیر است ودراصطالح استعاره (مجازی موتنی برتشویه اسرت
که درکالا بر میورجانشینینی ظاهرمی شودف(عقدایی 177 31:11،فوبنابه گ ته دکترکزازی(استعاره دامری اسرت تنرو
ترونهان ترازتشویه که سخ وردربرابر خواننده یا شنونده ی خودمی گسترد ازای روی پروردگی هنری وارزت زیورا
شناختی آن از تشویه افزونتر استف(کزازی2331::1 ،ف
ازآن جا که هرشخصی درجهان تصویری خودزندگی می کندورابطه ی جهان درونی اوبا جهان خرارج هورواره
برتصاویر هنی اوترنیر می گذارد با آشکارکردن احساسات وافکارخود به وسیله ی تصاویرسعی دارد بی احساسرات
جهان مادی ارتوا برقرارکندویافته هایش رابرای دیگران ابراز کند.نظامی ازجوله شاعرانی است کره براخلق اسرتعاره
های زیوا باعث زیوایی اشعارت شده است واکثرتشویهای حسی به حسی او به استعاره تودیل شرده اسرت کره باعرث
ابهاا وجذابیت انراوشده است که بنابه گ ته ی کزازی(شعرآنگاه که می پیرایرد نراب ترومینروی ترمری شرود کره بره
موسیقی فرا میرود ف(کزازی 2331::1،فونظامی به حق که سخ رادرحداعالی خودپیراسرته وبره جرای بیران سراده
ا زاستعاره وتشویه تذت بخش است اده کرده است واستعاره درحقیقت هوان تشرویه اسرت کره ارکران آن حرذف شرده
و(ویکی ازبرتریهای استعاره برتشویه عالوه برایجاز ای است که درتشرویه ادعرای شرواهت اسرت دراسرتعاره ادعرای
یکسانیف(شویسا18831:2:،فازجوله استعارات نظامی عوارتنداز3
چنی نقدعراقی برکف دست
چراگشتی درای بیغوته پابست
(2-:2ف
موارک روی گردان درجانش
عروسی رابپروردا به جانش
(:-3ف
نظامی به شیری ماه وخسرووبه خسرو خورشیدمی گویدودر جریان داستان به طورمسرتقیم حتری ازموردوح هرم
اسم نوی بردوبااستعاره سخ پردازی می کندودرآغازداستانه های خودازطلوع خورشیدوآغازصوح بازبان استعاره وبره
صورت اضافه ی استعاری است اده می کندمثل3تعل به جای تی-نرگس به جای چشم وآفتاب به جای چهرره وخایره
ی زر به جای خورشیدو...
به بازارارا رییان فروشان
زرشک نرگس مستش خروشان
(7-87ف
چنی تاپشت بنوودای گل زرد
می سر ازبسا سوزه می خورد
(11-3:ف
چوماهش رخنه ای برر نیابی
زماهش صدقصی رارخنه یابی
(:-81ف
نظررامی درکررم تررری تصررویری ازاسررتعاره اسررت اده نکرررده اسررت برره هورری دتیررل ابهرراا بیشررتری نسرروت
بهامیرخسرودرشررعرخودداردوبرای فهررم بیشررترودرک زیوررایی هررای شررعرنظامی میوایررد برره زبرران اسررتعاری اوآشررنا
بودامیرخسروهم ازاستعاره است اده کرده است امابسیارکم ترازنظامی
پیدرسینه نگذارشکیوا
پی مکرمراکزروی زیوا
(73-78:ف
به درج گوهری برعقل زری
چوبرزدبامدادنخازن چی
(11-2:ف
امابسیارواضح است که امیرخسروهم مثل نظامی درآغلزداستان ها ودربیان شروع روز یاشی یا طلروع وغرروب
مثل نظامی ازاستعره اسرت اده کررده اسرت امادرصداسرت اهده ی نظرامی ازایر صرنعت بیشترازامیرخسرواسرت.یکی
ازاستعارات پراست اده درنظامی است اده ی مکنیه است که به مقداربسیارفراوانی ازآن بهره جسته است مثل ناف غربرت
است-خانه ی عشق-سخای ابردیده ی خردو...
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سعادت روی درروی جهان کرد
چوطاتع موکی دوتت روان کرد
(1-1:ف
فلک نه حلقه هردرگوت دارد
جهت شش طا اوبردوت درد
(1-71ف
امیرخسروهوازاستعاره مکنیه است اده کرده است ازجوله بازوی غربت-دام عزت-دامر اسرالا-دامر اندیشره-
زتف شی...
که دامانش به دامان ابدبست
سخ رابابقاآنگونه حدبست
(1-73:ف
ارادت راعنان کارسازی
سپرده درجهان بی نیازی
(1-738ف
امیرخسروازشاعران سوک هندی است که ابیات او قابل فهم وساده است ومثل گروهی ازشاعران هندی که معرف
به طرز خیال هستند نوی باشدو(ورابطه ی نستجیعی بی مصراع معقرول ومیسروس-توردیل موضروع بره مضروون-
معتدل وتطیف است وبی ابیات به سوک قدما ارتوا برقراراست وشعرکم وبیش وحدت موضوعی یا ارتوا عوودی
داردف(شویسا 7273 1:17،فبنابرای درمت داستان امیرخسروکوترازنظامی از استعاره است اده کرده است وزبان اوروایری
تراست وشواهت تصویرآفرینی اوبانظامی درآغازداستان ها واست اده ازاستعاره مکنیه درموردخورشیدوصوح وشری بره
علت ترنیرپذیری اوازخسروشیری نظامی است.
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نمودار  :2استعاره

-4م از:
(مجازاستعوال ت است درغیرمعنی اصلی وموضوع ته حقیقی به مناسوتی وآن مناسوت رادراصطالح ف بدیع عالقه
می گویندف(هوایی732،31:22فعالقه انواع مختل ی داردازجوله(عالقه سوی وعالقه ی حال ومیرل وعالقره ی جرزر
وکل وعالقه ی مجاورت ومالزمرت عالقره ی مشرابهت وامثرال آنف(هورایی73231:223فازآنجرایی کره کرارایی واهه
هامیدوداست برای خلق معانی جدیدوبیان اندیشه های باریک وشگرف بایدبه یاری واهه ها دست به آزمایش هنری
زدومجازیکی دیگرازکلیدهای خلق تصویراستکه نظامی وامیرخسرودرداستان زیوای خسروشریری هرردوازای صر ت
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است اده کرده انداما بنابرتصویرسازی بیشترنظامی درخسروشیری به توع ازمجرازهم بیشرتر ازامیرخسرواسرت اده کررده
است ازجوله3
مواداکزسرت مویی شودکم
جزای یک سرندارد شخص عاتم
(11-71ف
به عینه بابرادرهوچنان است
مرادشدکه مقصودجهان برست
(2-72ف
کزان خنددکه خنداندجهان را
نوینی آفتاب آسوان را
(1:-:2ف
پدیدآمدجهان راتندرستی
چوشه درعدن خودننودستی
(8-3:ف
جهان فریادرستاخیزبرداشت
ک پوشیدوتیغ تیزبرداشت
(7-3:ف
اکثرمجازهای به کاررفته ی نظامی ازنوع حال ومیل یا ظرف ومظروف است مثل جهان که مرادمردا جهان اسرت
که برای اغرا وغلو درجریان مت مورداست اده قرارداده است.امیرخسروهم ازمجازاست اده کرده است ازجوله3
به بازوی شریعت دادشوشیر
جهان راتانیابدفتنه درزیر
(3-73:ف
جهان راطاتع بهروزی ازتو
زهی درملک ودی پیروزی ازتو
(18-78:ف
جهانی نیوه کشت نازکرده
ایازآمدکرشوه سازکرده
(11-7:7ف
نوع مجازمورداست اده ی امیرخسروهم بیشترازنوع حال ومیل است وتری بیشرترنظامی ازمجازدرتصرویرآفرینی
های خوداست اده کرده است امیرخسروهم مثل نظامی به دتیل بیان اغرا درشعرت ازای نوع مجازبیشتراست اده کررده
است.
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نظامی
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 -5کنایه:
دراصطالح دانش بیان کنایه عتارت است از(سخنی کره دارای دومعنری قریری وبعیدباشردای دوکرالا الزا وملرزوا
یکدیگرباشندسپس گوینده آن جوله راچنان ترکیی کندوبکاربرد که ه شنونده ازمعنی نزدیک به معنری دورمنتقرل
گرددف(هوایی788،1:22-78:فکنایه ازصنایع پرکاربرددرادبیات است وای به کراربردن واهه،گرروه یاجولره درمعنرای
غیرقراردادیش به شر آن که اراده ی معنای قراردادی آن ها نیزمجاز وموکر نظرامی ازکنایره هوره مثرل سرایرمتون
صورخیال برای بیان م اهیم ومقاصدهنری خوداست اده کرده است به عنوان مثال ازآب درچشم آمدن فلک برای بیران
زیوایی وخیره شده وشگ ت زده شدن فلک است اده کرده است.
فلک راآب درچشم آمدازدور
چوقصدچشوه کردآن چشوه ی نور
(2-22ف
ویابرای بیان افسردگی وشرمگی شدن ازترکیی کنایی«آب گشت »ویا«ابگی »و«برحرف انگشرت نهرادن»بررای
بیان عیی گیری و«بارخر» بررای پرگرویی اسرت اده کررده اسرت عنایرات فراوانری رانظرامی بره کارگرفتره اسرت کره
نشانگرتسلط اوبرزبان وفرهنو عامه ی روز،آن دوره وتصویرآفرینی است ونسوت بره جریران داسرتان بجرا ومنطقری
اسررت چراکرره زبرران نظررانی پرازابهرراا ورمررز وتصررویرهای شررگرف اسررت وبرره زبرران اوآرایررش خاصرری داده اسررت
وکامالسازگاروهوسوباشیوه ی بیان است.
غالا آن بناگوت از ب گوت
سو کزخواجگی برگل زدی دوت
(7-171ف
فلک برپای افکنده ست گویی
مرادرکویت ای شوع نکویی
امیرخسرونیزازکنایه درتصویرآفرینی است اده کرده است هرچندکنایات اوبه اندازه ی نظامی نیست اما به دتیل زبران
ساده ترخودترجیح داده است که کوترازکنایه وایهاا است اده کندازجوله کنایات امیرخسرو«دودبرآوردن»به معنی کنایی
نابودکردن است واست اده کوترامیرخسروازکنایه کامالهوسوبا بیان ساده وبی پیچیدگی اوست.
بهرکاری قضارامیرا راز
زهرحرفی فلک راکیسه پرداز
(2-781ف
کاله افکنده هم خورشیدهم ماه
زهرشجده پیشش گاه وبیگاه
(12-787ف
قضای عورماضی می گذارند
بال وفتنه کای هم خواب دارند
(71-787ف
-1اغراق وم،الغه:
شدت بخشیدن به ص ات ومشخصات موصوف واغرا دربیان زیوایی ها وزشتی ها یکی ازرازهای زیوراترجلوه دادن
کالا است و(شایدیکی ازدشوارتری مواحث زیواشناسی وهنررسیدگی به هوی مسئله یاغرا وصورت هرای زیواویرا
ناپسرررندآن باشدف(شر ر یعی1:3 31:12،فهرچنررردخیلی ازصررراحی نظرررران آن را پسرررندیده انررردوآن را هنرنوررری
دانندامادرهرصورت یکی ازمواحث علم زیوایی شناسی بیان وصورخیال است وآن است که(دروصف کردن وسرتایش
ونکوهش کسی یا چیرزی افررا وزیراده روی کنندچنردان کره ازحردعادت معورول بگرذردوبرای شرنونده شرگ ت
انگیزباشدف(هوایی7:731:22،ف,اغرا ومواتغه درمیان زیوایی هرای شریری ورشرادت وخصوصریات اخالقری خسررو
وفرهادوزیاده روی دربیان دتیری های قهرمان داستان درنظامی کامال مشهوداست ومثل سایرتصویرسازی های زیورای
خودازای هنربیانی هم است اده کرده است اتوته درمدح اغرا ،بیشتربه چشم مری خرورد کره کرامالطویعی اسرتوقاعده
وقانون مدح اغرا دربیان نکویی های مودوح است که امیرخسروونظامی هردواز آن است اده کرده اندبه عنروان مثرال
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نظامی درمردح ابوطاتری طغررل ارسرالن اوراسرسررافروزاقلیم معرانی ووالیرت گیرملرک زنردگانی وخداونردجهان
وسپهردوتت ودریای جود می نامدویادر کرخصوصیات بزرو امیر می گوید3
فلک راجوجوپیووده رایش
زمی جوجوشده درزیرپایش
(:-:7ف
نظامی درتوصیف صینه های رزا یا وصف می بربزا ودرمیان داستان به مقدارزیادی ازاغرا ومواتغه بهره جسرته
است ازجوله3
دریده وهم رانعلی ادراک
به جست وجوی اوبرباا افالک
(13-:ف
سرنه چر رادرچنورآرد
به فتح ه ت کشورسربرآرد
(8-1:ف
تهی کردنددشت راازآهووگور
گهی راندندسوی دشت مندور
(11-131ف
نظامی دروصف صوح وشی هم اغرا داردوازاستعاره برای اغرا های خوداست اده کرده است چراکره اسرتعاره
ی ماه یاخورشیدبرای موصوف خودنوعی مواتغه درزیوایی است امرااغرا هرای نظرامی بیشتردرموردصر ات ظراهری
وزیوایی ها وخصوصیات است وتصویآفرینی های مواتغه آمیزدرموردبزا هاست وشعرت چون تطافت بیشتری نسروت
به امیرخسروداردپس اغرا هایش هرچندزیاداست امامطابق باشدت تصویرآفرینی اوست وحتی به دتیل اغرا اسرت
که ازمجازواستعاره است اده می کندوبه جای مرردا انردکی مری گویدجهانیپدیدآمردجهان راتندرسرتیی امیرخسرروهم
ازص ت اغرا است اده کرده است اغرا های اودرتوصیف صینه های جنرو بیشرترازاغدا درموردصر ات ظراهری
است واغرا هایی که درموردص ات ظاهری داردکوترازنظامی است ودربیان صریح خودمستقیم به سراغ ات اقات مری
رودوازاغرا به مقدارفروان است اده کرده اما اغرا او مطابق با زبان وتی تقریوا حواسی وروایری اسرت امرا نظرامی
اغرا هایش هم جهت باتی عتابی وعاط ی تراست.وازاغرا های امیرخسرودربیان خصایل اخالقی وظراهری قابرل
باورتراست تانظام ی چراکه نظامی حتی دربیان جزئیات هم اغرا می کندوبه آن هاشرا وبررو داده اسرت ودرمردح
وآغازعتاب امیرخسروهوانندنظامی ازاغرا است اده کرده است وهردودرفضیلت دادن بره موصروف وموردوح مواتغره
های مشابهی راآورده اندوچنانچه امیرخسرودرخطاب به زمی بوس می گوید3نشانت کوه راسورا کرد ( 77-78:ف
برخی ازاغرا های امیرخسروعوارتنداز 3کیویای غیی دردست داشت -گوت عطاردبازکردن-بنردازدل دریرا گشرادن-
تیغ مثل میغ آهنی -جهان مثل مادران مطیع شدن و...
کراماتش که بیش ازموکنات است به معنی توأمان معجزاتیست
(1:-781ف
درونش آه وبیرونش سیوست
برت کزتطف چون دریتیوست
(7:-7:1ف
زتیشه بیستون پیشش زبونی
ازمهربازویی زآه ستونی
(77-:1:ف
امیرخسروهم مثل نظامی ازصنعت استعاره برای اغرا درتشویه موصوف است اده کرده مثل3نرگس-ماه-خورشیداما
درحاتت کلی میزان اغرا های نظامی بسیارفراوان ترازامیرخسرواست ونظامی شدت بیشتری دراغرا بره خررج داده
است.
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-7تشخیص:
تشویه اشیار بی جان به جانداریا قائرل شردن صر ات جانرداران بررای اشریار بری جران نروعی تشرخیص دادن یکری
ازعناصرتشویه است که به آن تشخیص یاآنویسم می گویندو(تصرفی است کره هر شاعردراشریار وعناصرربی جران
طویعت می کندوازرهگذرنیروی تخیل خویش بدانها حرکت وجنوش مری بخشردودرنتیجه هنگرامی کره ازدریچره ی
چشم اوبه طویعت واشریار مری نگرریم هوره چیزدربرابرماسرشراراززندگی وحرکرت وحیرات استف(شر یعی31:12،
 132فاستعاره ی انسان مداریا تشخیص باعث پویایی وزنده شدن شعرمی شودوبه عوارتی(نوعی اسنادمجازی وتصرف
هنری درهسرتی اسرتف(عقدایی18:31:11فآنویسرم بااسرتعاره ی مکنیره نروعی ترداخل داردکره درمویرث اسرتعاره
درمورداست اده ی هردوشاعرازای نوع استعاره توضیح داده شد.درآنویسم هروقت خصوصیات جانداربه اشیاربی جان
نسوت داده می شودنوعی استعاره ی مکنیه است مثال وقتی به شی می گوییم سیه زاغ پران استعاره مکنیه وبره نروعی
تشخیص است-نظامی -به میزان فراوان ازای صنعت بیانی است اده کرده است.مثل3
توش راصدزبان هرصدشکرریز
به سیری کاتش دتها کند تیز
(17-81ف
نه باهرآب آتش رانشست
نشایدباد را درخاک بست
(2-718ف
سعادت روی درروی جهان کرد
چوطاتع موکی دوتت روان کرد
(1-1:ف
گرفتم هرچه م کردا گناه است نه آخرآب چشوه عذرخواه است
(1-1:ف
زمهرم عروسی درکناری
چودانسته که دارد هر دیاری
(1-338ف
امیرخسروهم ازصنعت تشخیص است اده کرده است ومثل نظامی درآغازداستان ها وتوصیف صوح وشی ازاستعاره
مکنیه وتشخیص است اده کرده است که درای موردشواهت زیادی میان هردوشاعرازتصویرآفرینی ها وجوددارد3
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برون شعلة گرا ودا سرد
چوصوح ازپرده آه عاشقان کرد
(2-732ف
زمابدادشی رام دة روز
چوخندان گشت صوح عاتم افروز
(1-72:ف
بنابردالیررل گ ترره شررده درمررورد نرروع بیرران نظررامی وامیرخسررروبی شررک میررزان اسررت ادة نظررامی ازتشررخیص هررم
بیشترازامیرخسرواست ونظامی ازای صنعت بیانی هم مثل صنایع دیگربیانی بیش ازامیرخسرواست اده کرده است.

10
9
8
7

6
5
4
3
2
1
0
امیرخسرو

نظامی

نمودار  :5تشخیص

نتی ه گیری:
سوک داستان سرایی نظامی وامیرخسروباهم ت اوت داردامیرخسروبیشرتربه حواسره نزدیرک اسرت وازتصرویرآفرینی
کوتراست اده کرده است وبه جنوة عورت وپندواندرزآن بیشترتوجه داردچراکه(درشعرسوک خراسانی تصویرهای کوتراه
وصریح وش اف بسیار است یکی ازموانی زیوایی شناسی ای سوک حسی بودن تصویروش افیت وشدت عینیت اشریار
استف(فتوحی 31231:12،ف وش افیت امیرخسرونسروت بره نظرامی درتصویرسرازی بیشتراسرت وسرازگاری بیشرتری
درشیوة روایت داستان دارد ودرتوصیف بزا هرا تصرویرعاط ی ودر رزا تصاویرخشر بکراربرده اسرت وازآنهرا کره
درجنو حرکت وجود داردوباید به سوت جلورفت وبه جای پرداخت به جزئیات به کلیات پرداخت تصرویرپردازی
امیرخسروباموقعیت رزا وبزا مناسی ترازنظامی است ونظامی هواننداقوال نامه وشرفنامه که ازمتون حواسی هستنداما
خصوصیات حواسه راکوتردارند درخسرو وشیری هم بیشتربه جنوره ی عترابی وعراط ی توجره کررده اسرت ودربره
تصویرکشی دن صینه های رزا به جای پرداخت به ات اقاتوهم وصینه هرای برا اهویرت بره جزئیرات پرداختره اسرت
وباعث شده تا جنوة احساسی به ات اقات خش رزا بدهدوحتی ازعواراتی است اده کندکره سازگاربافضرای آن غریری
باشدمثل است اده ازطره دربیت زیر3
سرت چون طرة هندو بریدند
به هندی تیغ هرکس راکه دیدند
(:-1:3ف
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ویررا توصرریف زبرران شرریری برره تیررغ هندوکرره برراروال تصررویرهای برزا وبیرران زیوررایی شرریری کرره بایرردعاط ی
ترباشدسازگارنیسررت وزیرراده روی درتصویرسررازی شرریری کرره بایررد عرراط ی ترباشررد سازگارنیسررت وزیرراده روی
درتصویرسازی ازجوله ،سی بیت مشابه درمضوون ودر رابطه باجنو خسرو با بهراا چوبی اشاره به هواهنو نورودن
مضوون جنو وحرکت وتصویرهای جزیی وبی اهویت درکلیت داستان داردواتوتره شرایدخلق تصراویرمتعدد ازیرک
موضوع وشدت احساس درابیات نظامی باعث جذابیت بیشترآن نسوت به امیرخسرو شده استوبا وجود ایر کره ایر
داستان توسط افرادمتعدد به نظم کشیده شده است اما هیچکداا شهرت وجذایوت شعرنظامی را نردارد .اماتوجره امیرر
خس روبه جنوه های اخالقی باعث است اده بیش تر اوازضرب اتوثل شده است وگاه برای بیان هرمطلوری یرک ضررب
اتوثل آورده است اما ضرب اتوثل های نظامی درخسروشیری به صدمورد نوی رسد که نشرانه دهنردة زبران خشرک
وتعلیوی ترامیر خسرو است که هواهنو با حواسه هم ازجهتی نوی تواندباشرد چراکره حواسره بایردروایت باشردنه
آموزت واخال وبیان نکات عورت آموز وهوی نکته باعث توایزبی شعرحواسی وشعرامیرخسررو اسرت.به عنروان
مثال به چندنوونه از ضرب اتوثل های امیرخسرو اشاره می کنیم3نیامدن پادشاهی از گدایان-زترسنده نیایردهی کرار-
نیامیزدباهم روغ وآب و...
به ناکامی شودبادشونی یار
چوماندتشکری بی توشه ناچار
(71-717ف
بویندانگوی راتیک ازدور
کسی کوترسدازغوغای زنوور
(1:-721ف
امیرخسرو ونظامی هردوبرای اتقارم اهیم خودازتشویه حسی به حسری وعقلری بره حسری بیشتراسرت اده کررده
اندامادرصداست اده نظامی بسیارفراوانتراست وهردو نشان داده اند که برونگرا هستندوتوجه به عراتم طویعرت وبیررون
بیشتراست وهردو نشان داده اندکه برونگرا هستندوتوجه به عاتم طویعت وبیرون بیشتردارندتاجهان درون وازاسرتعاره
وکنایه ومجاز هم بیشترازامیرخسرواست اده کرده است وبه گ تة خودت ترنیرپذیری ازنظرامی داشرته وبره وضروح آن
رابیان کرده است.
زخوبی گوهرناس ته نگذاشت
نظامی چون سخ ناگ ته نگذاشت
(17-781ف
وحتی درجایهایی ازناپختگی خود دربرابرنظامی اقرارکررده اسرت.اما باوجودشرواهت دربیران بعضری اسرتعارات
وتشویه ها وآغازداستان ها با استعارات مکنیه ازشی وصوح ،بیان مت اوتی رابانظامی داردواز زاویرة دیگرری کره بیران
داستان به شریوه ی عوررت آمیرز مری باشردبه نظرم کتراب دسرت زده اسرت وفررو تنری بیشرتری دربیران فضریلت
شعرخودنسوت به شاعران ازجوله نظامی داردومی گوید3
که زشتی نیزچون خوبی به کاراست
نه درعاتم هوه خوت اختیاراست
(78-78:ف
اما نظامی باغرور وتکورازشعروانرخودیادمی کندوخودآگاه است که یکری ازاسرتادان بری هوترای تصویرسرازی
وخلق معنی است.
تراشیدی زسرموی ومعانی
فلک راازسرخنجرزبانی
(1-1:ف
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