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فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی (دهخدا)
دورۀ  ،12شمارۀ  ،46زمستان  ،1399صص 209تا 236
تاريخ دريافت ،98/2/21 :تاريخ پذيرش99/6/19 :
(مقالۀ پژوهشی)

تاروپود تازگی(شگردهاي هنري صائب در خلق تعابير تازه
با تأکيد بر صور خيال در جلد اول ديوان)
مژگان خجسته ،1دکتر محمد حسين کرمی
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چکيده
مایهورشدنآناست؛بیشکیکیازعواملیکهبرتأثیرسخن
تخیّل،جزءذاتیشعروباعث 
میافزاید ،آفرینش و گزینش تعابیر تازه و تأثیرگذار است که از تخیّل شاعر سرچشمه
شاعر  
یگیرد؛ صائب ،به عنوان سرآمد شاعرانشاخۀ ایرانی سبک هندی در این امر مهم دستی پرقدرت
م
تازهای
دلانگیز ،از شگردهای  
بدعتپردازی در آوردن تعابیر زیبا و  

دارد؛ این شاعر پرآوازه برای 
بهره برده است؛ او برای این کار از انواع صور خیال از سوئی و ترفندهای تازه و متفاوت از
فلکپرواز خود بتواند تعابیری تازه و دست اوّل خلق
بهرهمند شده است تا به مدد خیال  
دیگرسو  
کند و بر جان و دل مخاطب تأثیری بسزا بگذارد .صائب،ازتجربۀشاعرانبزرگپیشازخود،
بهفراوانی بهره برده است ،امّا خود نیز راه تازهای در پیش گرفته و از تشبیهات،
بهویژه حافظ 

هاوکنایاتتازهایبرایآفرینشتعابیرنوودستاوّلسودجستهکهدرشعرگذشتگان،


استعاره
سابقهنداردوبااینکهادراکآنهانیازبهتأمّلفراوانیدارد،امّابهکالماوجذّابیّتومقبولیت

آنها
نمونههایی از  
تازهایبخشیدهاست.درمقالۀ حاضر،به معرّفی این ترفندها و تحلیل و واکاوی  

متنپژوهی است و با استفاده از ابزار
پرداختهایم .این پژوهش از نوع تحلیلی -توصیفی به شیوة  

کتابخانهایانجامشدهاست .
گردآوری 
کليدواژه:صائب،شاعرهنرور،تعابیرتازه،صورخیال،شگردهایهنری .
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مقدمه
بنمایه و جزء ذاتی شعر است و بدیهی است که اگر این ویژگی را از آن حذف
تخیّل  ،
بیپیرایه بیش نیست.سخن را با کمک صور
میماند ،سخنی ساده و  
آنچه بر جای  
کنیم  ،
خیالانگیز که
میتوان شاعرانه کرد تا از غیر آن بازشناخته شود؛ سخنی شاعرانه و  
خیال  
دلها را به تصرّف درآورد.اگرچه شاعران بسیاری پیش از صائب نیز به آفرینش
سرزمین  
روشها روی
سخنان زیبا به یاری صورخیالی چون تشبیه ،استعاره ،تشخیص ،مجاز و سایر  
آوردهاند ،اما در سبک هندی  
بهویژه در اشعار صائب -که سرآمد شاخۀ ایرانی سبک مزبور
خیالهای نازک او صد چندان تازگی دارند؛ این شاعر
است -تصویرهای شعری به مدد  
گونهای که خود را
خیالهای به حق نازک خود بالیده است؛ به  
پرآوازه ،خود نیز به  
چمنآرایخیال»نامیدهکهنکهتگلراباتمامخوشیاشدرخلوتاوراهینیست:
« 
نآرایخیالیم 
گوشهنشینان،چم 
ما 

درخلوتمانکهتگلبـارندارد
()4347:9

کهبهقولحافظ«حریمعشقرادرگهبسیباالترازعقلاست»وبهباورصائب،
بااین 
آنچنان بلندپرواز استکه افقی بس فراتر از عشق را زیر
درالمکانسیرمیکند،خیال او  

بالهایقدرتمندخودتجربه 

میکند :
اگرچهعشقفتادهاستالمکانپـرواز  خیالصائبمارابلندیدگراست 
( )1682:9
صائب،از معدود شاعرانی است که برای آفرینش تصویرهای بدیع و خلق تعابیر و
شیوههای دیگری چون:ترادف ،پارادوکس و ایهام تضاد
معانی تازه از انواع صورخیال و  
بهره گرفته است تا بتواند از این رهگذر شعر خود را تار و پودی از جنس تازگی ببخشد.
این شاعر پرهنر ،به دلیل تنیدن تار و پود تازگی بر کالبد دیرسال سخن ،حقّ بسیاری
برگردناهلسخندارد :
لباسلفظرامنتاروپودتازگیدادم  زفکرتازهحقبسیاربراهلسخندارم 
( )1133:12
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جایجای اشعار
دیوان او را ازهرکجای آن که بازکنیم ،سرشار از تازگی میبینیم .او در  
گونهای که ردّپای تازگی را در تار و پود
خود تعبیراتینو و لطیف به کار برده است؛ به  
همانطور که اشاره رفت،
مییابیم  .
نقشهایرنگینشعرهای زیبایش  
حریر سخن او و بر  
هنر واالی صائب در به کاربردن تعبیرات نابی است که هر بار با شگردی تازه ساخته و در
میدهد؛شگردهاییکهگاهاز
اشکالمتفاوتدرمعرضدیدومایۀاوجلذّتمخاطبقرار 
جنس تشبیه و استعاره ،گاه تشخیص ،مجاز ،پارادوکس و حتی گاهی کنایه ،اغراق...و در
برمیآید .در اینمقال با بیان نمونههایی ،به
یک کالم به قول مولویهر لحظه به شکلی  
روشهای دیگر در خلق تعابیر ناب و
شگردهای هنری صائب به مدد انواع صورخیال یا  
دوستدارانصائبوسبک

گستردهتر

پرداختهایم؛باشدکهگامکوچکیبرایتحقیقات

تازه
هندیدراینزمینهبرداشتهباشیم .
قابلذکراستکهدرمقالۀحاضر،ارقامداخلپرانتزپایانابیاتنمونه،ازچپبهراست
بهترتیب،شمارةغزلوشمارةبیتمورداستناداست .

پيشينۀ پژوهش
میرسد
دربارة شگردهای صائب برای ساخت تعابیر تازه به مدد صورخیال ،به نظر  
پژوهشهای صورت گرفته در

تاکنون هیچ اثر مستقل علمی نوشته نشدهباشدوتاکنون در 
حیطۀ سبک هندی به طور عام و صائب به طور خاص ،توجّهی به نقشی که صور خیالدر
زیباییشناسی به آن

داشتهاند ،نشده و تنها از منظر 
ساخت تعابیر تازة این شاعر پرآوازه  
الیآنهاآمده

پرداختهشدهکهگاهیبهصورتپراکندهبرخیازصورخیالنیزدرالبه
نهتنها برای
است .صائب به عنوان سرآمد شاعران سبک هندی در ایران ،صورخیال را  
تأثیربرانگیزی بیشتر سخنش به کارگرفته ،که از انواع آن برای ساخت تعابیر کامالً بدیع و
تازهبهرهگرفتهاستواینمسئلهازدیدبسیاریازپژوهشگرانسبکهندیوشعرصائب
است؛ازاینروتصمیمبرآنشد تا با پرداختن به این موضوع با ژرفاندیشی،

پنهان مانده 
سخنپردازی صائب از منظر
تالشی وافر در جهت معرّفی بهتر و بیشتر هنر شاعری و  
کتابها و مقاالت چندی به بررسی صور خیال در شعر
یادشده به کار بندیم.ضمن اینکه  
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بهطورعاموصورخیالدرشعرسبکهندیوصائببهطورخاص،پرداختهاند.ازجمله
میتوان
پرداختهاند  ،

کتابهایی که در زمینۀ صور خیال در شعر پارسی به تحقیق و پژوهش 

نمونههای ذیل را نام برد« :صور خیال در شعر فارسی» و «موسیقی شعر» از محمدرضا

شفیعی کدکنی«،بیان در شعر فارسی» از بهروز ثروتیان«،فنون بالغت و صناعات ادبی» از
جالل الدین همایی«،صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی» از یحیی طالبیان .رضا
قاسمی نیز به بررسی تطبیقی  16کتاب جدید علم معانی و بیان در کتاب خود با عنوان
کتابهای بسیار دیگری نیز در این زمینه نوشته

«معانی و بیان تطبیقی» پرداخته است.
شدهاندکهازحوصلۀاینمقالخارجاست.

وامّامقاالتیکهزمینۀیادشدهنوشتهشدهاند :
سرودههای صائب تبریزی و

فرح قادری در مقالۀ خود با عنوان «چند شگرد هنری در 
جاندان
آنهادرشعر 
جاندان»بهبررسیبعضیازانواعصورخیالدرسخنصائبوتبلور 

پرداخته است  .محمدحسین کرمی و علی مظاهری نیز در مقالۀ خود با عنوان«بررسی و
تحلیلعللابهامودیریابیدرشعرصائب»بهبررسیبرخیازانواعصورخیالدرشعراین
کنایههای نوساخته در دیوان صائب تبریزی»عنوان مقالۀ دیگری
پرداختهاند « .

شاعر پرآوازه 
کنایههای صائب
است که ناهید چاوشی و محبوبه خراسانی در آن به بحث در مورد  
ختهاند .از دیگر مقاالتی که به بررسی این امر در شعر سبک هندی پرداخته ،مقالۀ
پردا 
نقیزاده است .با کمی دقّت
«فراهنجاری در شعر سبک هندی» از محمد رضایی و آرزو  

درمی
یابیمکهموضوعودایرةاینپژوهشباآثارمزبورومشابهآنهاکامالًمتفاوتاست .
روش تحقيق
این پژوهش از نوع تحلیلی -توصیفی به شیوة متنپژوهی است و با استفاده از ابزار
گردآوریکتابخانهایانجامشدهاست .
مبانی تحقيق
شگرد
[شِگَ/گِ]درخراسانبهمعنیدفعهونوبتاست(ازیادداشتمؤلف)؛بهمعنیطرح 
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کارهمهست:شگردکارشراکشید(یادداشتمو ٴ◌لف)؛«روشکاروفنّیاستکهبیش
چنانکه گویند:فالن پهلوان در کشتی شگردش کنده
از هر فنّ دیگر زیرچاق انسان باشد  ،
کشیدنیالنگبستناست(».فرهنگلغاتعامیانۀجمالزاده)؛«تمرین»(دهخدا).
اینواژهدرفرهنگمعیننیزاینگونهمعنیشدهاست(:شگِ)(اِ)روش،راه،طریقه،طرز.
هنري  
میخوانیم:علمومعرفتودانش
لغتنامۀدهخداذیلمدخل«هنر» 
منسوببههنر؛در 
وفضلوفضیلتوکمال(ازناظماالطباء)(یادداشتمؤلف)،کیاست،فراستزیرکی(یادداشت
مؤلف )،این کلمه در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست و
مینماید.؛قابلیت(ناظم
فضلودانشرادربرداردونمودآنصاحبهنررابرترازدیگران 
االطباء)،لیاقت،کفایت،تواناییفوقالعادةجسمییاروحی .
صائب تبريزي
خیالهای
آفرینترینشاعرانسبکهندیاستکهبهپشتوانۀ 
مضمون 

یکیازمشهورترینو
بیبدیل،برفرازآسمانشعروادبایران 
نازکخویشدرخلقتعابیرنوو 
میدرخشد .
تمامنمایشاخۀسبکهندیایرانیاستکهمضامیننوودستاولخود
شعراو،آیینۀ 
نقشهای
را به مدد تشبیهات تازه ،استعارههای بدیع ،مجازهای خلّاقانه و کنایات نوین ،در  
مینگارد و هر خوانندة آشنا به سبک هندی را به تحسین
زیبا و رنگین ،بر پردة خیال خود  
دانستهاند؛

وامیدارد.بیراه نیست اگر او را به عنوان گل سرسبد شاخۀ ایرانی سبک مزبور 

تابهایسخنبرآمدهوباپوشاندنجامۀهنریبرتعابیر
بهخوبیازپستمامپیچو 
چراکه 
تازهاش ،حق سبک هندی را به تمام و کمال پرداخته است؛ سبکی که شاعری چون او در

بهسزاییرابرعهدهگرفتهاست.
شیرینیآننقش 
خلق [خَ](عمص)آفریدن(،منتهیاالرب)(ازتاجالعروس)(ازلسانالعرب)،ابداع
کردن،احداثکردن،ایجادکردن(دهخدا) .
تعابير[تَ](عاِ)درتداولفارسی،جِتعبیر.ورجوعبهتعبیرشود .
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تعبير| تفسیر کردن سخن را( ،یادداشت بخط مرحوم دهخدا) ،معنی را بگونۀالفاظ در
نفایسالفنون) ،تفسیر و تأویل و بیان و توصیف و گزاره و گزارش (ناظم االطباء)؛

آوردن (
آنچه در دل باشد (از منتهی االرب) (ناظم االطباء)
سخن از کسی یا از دل خود گفتن؛ نمودن  
(ازاقربالموارد)؛استفسارنمودنغیریپسبیانکردنازاو .
تازه[زَ/زِ](ص،ق)نوباشدکهنقیضکهنهاست(.برهان)؛بدیع(آنندراج)(دهخدا) .
تأکيد-1استوارکردن-2عهدیاکالمخودرامحکمکردن(فرهنگفارسیمعین) .
مینویسد«:خیالجوهراصلیوعنصر
صورخيالاستادشفیعیکدکنیدربارةصورخیال 
میشود و این نیرو قابل تعریفی
ثابت شعر است و چیزی است که از نیروی تخییل حاصل  
تعریفهای

دقیقنیست»(شفیعیکدکنی«.)18:1382،خیالعنصراصلیشعراستدرهمه
میتوان شاعرانه بیان کرد»
قدیم و جدید است و هر گونه معنی دیگری را در پرتو خیال  
نمیخواستهاند به آوردن
(همان.)3:منظور از کلمۀ خیال همان ایماژ فرنگی است که چون  
مجموع اصطالحاتی از قبیل اغراق ،تشبیه ،استعاره بپردازند این کلمه را – مثل ناقدان

گرفتهاند(ر.ک:همان .)16:
فرنگی-برایمجموعایناصطالحاتبهکار 
میگردد :
داشتهاندذکر 
درادامه،تعریفیازانواعصورخیالکهدرمقالۀحاضرکاربرد 
تشبيه
تشبیه همانندکردن چیزی است به چیز دیگر است؛ یادآوری همانندی و شباهتی است
کهازجهتییاجهاتیمیاندوچیزمختلفوجوددارد(.ر.ک:همان)13:
سخندربابتشبیهبسیاراستازجمله«:تشبیهچیزیبهچیزیمانندکردناستودر
معنیایمشترکمیانمشبهومشبهبهچارهنبود»(رازی )326:1373،
اینباباز 
استعاره
«انسانتنهادرسرزمیناستعارهشاعراست»(هاوکس .)1386:18،
عاریهگرفتنچیزی»ودراصطالح

میخوانیم« :این واژه در لغت به معنی «به 
درالمعجم 
«نوعیمجازاستکهاطالقاسمیکنندبرچیزیکهمشابهحقیقتآناسمباشددرصفتی
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چنانکه مرد شجاع راشیر گویند به سبب دلیری و اقدامی که مشترک است میان هردو»
مشترک  .
(رازی .)318:1373،
میداند« :یکی دیگر از ترفندهای
تنگتر از تشبیه  
کزّازی استعاره را ترفند شاعرانه و دامی  
میکوشد تا سخن خویش را هرچه بیش در ذهن سخن
شاعرانه که سخنور ،با یاری آن  
دوست جایگیر گرداند استعاره است .استعاره دامی است تنگتر و نهانتر از تشبیه که
میگسترد(ر.ک:کزازی .)91:
سخنوردربرابرخوانندهیاشنوندهخود 
مجاز
«مجاز ،استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع له حقیقی به مناسبتی و آن مناسبت
میگویند.چنانکه همان لفظ دست و پای را بگویند و از
را در اصطالح فنّ بدیع ،عالقه  
فالنکس را بر
«دست» ،معنی قدرت و تسلّط و از«پای» ،معنی ثبات و مقاومت اراده کنند :
تودستینیستودردوستیتوپایندارد»(همایی.)162:1389،تفتازانیدرتعریفمجاز
بهکار می رود .در
کلمهای است که در غیرمعنایی که برای آن وضع شده  ،
مینویسد « :

قرینهای باشد که ما را از
میرود که به همراه  
اصطالح ،در صورتی در معنای ثانی به کار  
ارادةمعناینخستبازدارد(»...التفتازانی.)331:1388،
اغراق
گفتهاند«:اسنادیمجازیاستکهبهموجبآن،شاعر،معانیبزرگرا
درتعریفاغراق 
میتوان
میدهد و معانی خرد را بزرگ» (سیما داد.)42:1382 ،به کمک اغراق  
خرد جلوه  
هر آن چیزی را که توصیف آن مدنظر است ،در چشم خواننده ،شاخص و برجسته نمود.
مینویسد«:درمجموع،اغراقارائۀیکتصویراست.تصویردر
شفیعیکدکنیدراینزمینه 
وسیعتر از خیال و ایماژ؛ یعنی بیان یک حالت یا یک وصف اگرچه از شیوة بیان
معنی  
منطقیبرخوردارباشد؛یعنیارائۀمستقیمحالتیاصفتیباشد،بااینتفاوتکهدراغراق،
میدهد ،از وضع طبیعی و عادی که
آن صفت یا حالت با تصرّفی که ذهن گوینده انجام  
بزرگتر»(شفیعیکدکنی.)137:1382،
میشودیا 
میکند؛یاکوچکتر 
دارد،تغییر 
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کنايه
کنایهدرلغتبهمعنی«پوشیدهسخنگفتن»استدربارةامریودراصطالح،آناست 
معنیایازمعانیبگوید،معنیدیگر_کهازتوابعولوازممعنی
که«چونمتکلّمخواهدکه 

اوّلباشد_بیاوردوازاینبهآنمعنیاشارتکند»(رازی.)32:1373،

میداند.او بر این
شفیعی کدکنی نیزکنایه را از صورتهای بیان پوشیده و هنری گفتار  
باور است که«:بسیاری از معانی را اگر با منطق عـادی گفتار ادا کنیم ،لذتبخش نیست و
دلکش و مؤثّر بیان
میتوان به اسلوبی  
مینماید.از طریق کنایه  
گـــاه مستهجن و زشت  
کرد»(شفیعیکدکنی.)142-141:1382،
بحث
تشبيه
تشبیه چنان که میدانیم از پرکاربردترین و مؤثّرترین عناصر زیبایی سخن است که
رتهای دیگر خیال از
میگیرند« .پایۀ صو 
ابزارهای تصویرآفرین دیگری نیز از آن مایه  
صورتهای خیالی که

اینهمانی استوار است و مرکز بیشتر 
استعاره ،تشخیص و...بر رابطۀ  
مهمترین
میباشد»(پورنامداریان .)119:1374،شاید 
حاصلنیرویتخیّلشاعراستتشبیه 
تشبیه،کهمایۀهنریبودنکالممیگردد ،مبتنی بودن آن بر کذب یا ادّعا

بخش تعریف از 
باشد؛ چنان که شمیسا معتقد است«:اصطالح تشبیه در علم بیان به معنی مانندکردن چیزی
دروغنما باشد؛ یعنی با
است به چیزی ،مشروط بر این که آن مانندگی بر کذب یا حداقل  
مایههای
خیالانگیزی نیز که  
اینرو از اغراق و  
اغراق همراه باشد» (شمیسا.)19:1371 ،از  
مینویسد« :مایۀ اصلی
اصلی تشبیه هستند،نباید گذشت چنان که احمدنژاد در این مورد  
خیالانگیز
خیالانگیزیاستکهتشبیهادبی 
خیالانگیزیاستوهمیناغراقو 
تشبیه،اغراقو 
میکند»(احمدنژاد .)14:1382،یکیازمؤثّرترین
تشبیهگونهمتمایز 
مقایسههایغیرادبی 

رااز
شیوههای صائب برای خلق تعابیر تازه،کاربرد تشبیه است؛ این شاعر پرهنر
و پرتکرارترین  



گونهای که در بسیاری از
به 
در انبوهی از اشعار خود از این شیوه به خوبی بهره برده است  ،
موارد،شاهدکاربرددوموردتعبیرآفرینیبهشیوةتشبیهدریکبیتهستیم؛بهعنواننمونه
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در بیت زیر،شاعر«،خط یار» را با هنرمندی و تصویرسازی تمام به «خیل پری» و «چهرة

میکند_ به «سلیمان» مانند
درخشان او» را _ که به شیوة استعاره ،از آن،به آفتاب تابان یاد  
تازهایخلقکردهاست:
کردهوازرهگذرتشبیهمرکّبآمیختهبااغراقهنری،تعابیر 
گرفتخیلپریدرمیانسلیمانرا 

احاطهکردخطآنآفـتابتابانرا 

( )632:1
یا در بیت زیر که تعبیر تازة «شور حشر» را برای «خندة یار» و تعبیر بسیار پرتکرار
نمکسود» برای «دل خراب عاشق» به شیوة تشبیه آفریده استو
«کباب» راباصفتتازة« 
درهردوتشبیه،برایساختچنینتعابیریازپلبلنداغراقنیزگذشتهاست :
نمکسودکنکبابمرا 
بهشورحشر 

دهایبنوازایندلخرابمرا 
بـهخـن 

( )628:1
میشود؛بلکه«نگاهکشندة»اونیزدر
تنها،لبخندیارنیستکهدرذهنخلّاقشاعرمانند 
تازهای از
میشوند تا تعابیر  
تشبیهی پارادوکسی به «آیۀ رحمت» و «غیر» به «کافران» مانند  
شوندکهآمیختگیتشبیهبااغراقدرهردویاینتعابیر،بهخوبیقابل

این رهگذر خلق 
دریافتباشد :
ضایعمکنبهغیر،نگاهکشندرا 

شـایستهنیستآیۀرحمتبـهکافران 

( )694:6
دربیتزیرنیزتعابیرزیبای«شفقوصبحروشن»بههمینشیوه،بهترتیببرای«خون
سرخعاشقانوگردنسپیدیار»بهکاررفتهاست :
متابازکشتنماایغزالشوخ،گردنرا 

شفقاینصبحروشنرا 
کهخونعاشقانباشد 
( )419:1

صائب در بسیاری از سرودههای خویش نیز اگر چه تنها از یک مورد تشبیه برای تعبیر
نمونههاییادشدهنیست؛به
آفرینیبهرهگرفته،امّاتأثیرشورانگیزهمانیکمورد،کمتراز 
مواردزیرتوجّهکنید :
میداندواندکیبعدتعبیرجدید 
بینیاز 
سرمهکشیدن 
شاعردربیتزیر،چشمانزیباییاررااز 
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برمیگزیند؛تشبیهی کامالً
سرمهکشیدة او ،به شیوة تشبیه  
دنبالهدار» را برای چشمان  
«بهانۀ  

تازه،هنریوخیالانگیز! 
چشمتورابه 
الهداررا 
سرمهکشیدنچهحاجتاست  کوتهکناینبهانۀدنب 
( )723:7
نمیتواند
زلزلهها»  
کافی است کمی دقیق شویم تا باور کنیم هیچ تعبیری به زیبایی « 
یقراریدلعاشقباشد؛تعبیریکهشاعر،درنمونۀزیر،ازرهگذر
بیتابیوب 
نمودارشدّت 
تشبیهتنیدهبااغراقبرایآنبرگزیدهاست :
ندهدسودبه 
زلزلهها 
بیتابیدلصبروشکیب  کیزافشردنپاکمشوداین 
( )173:1
اللههای کوهساران را بهتر از صائب با تعبیری به تازگی و
میتواند انبوه  
آیا کسی  
دلنشینی«آتش زیر پای کوهسار» بیان کند؟آتشزیرپاییکهحتّیکوهسارانراقرارازکف

میرباید :
کهآتشزیرپاازاللهباشدکوهسارشرا 
مریزازسادگیرنگاقامتدرگذرگاهی 
( )377:12
مناسبتر است از تعبیر«آیۀ عذاب» برای مجنون

راستی ،کدام تعبیر برای«سواد شهر» 
بیآرامش ،سر به
بادیهپروردهای که از شهر ،گریزان است و در پی کسب آرامش برای دل  

میبینیم :
تازهایکهبازهمردّپایآمیختگیتشبیهبااغراقرادرآفرینشآن 
مینهد؟تعبیر 
بیابـان 
جنونبهبادیهپروردهچونسرابمرا  سوادشهربودآیۀعذابمرا 
()607: 2
استعاره
استعاره،یکیدیگرازانواعبسیاررایجصورخیالشاعرانهوبهتعبیرینمکشعراست.
همسبکصائبتبریزییعنیطالبراچنینباوریاستکه:
بیراهنیستاگرشاعر 
سخنکهنیستدراواستعاره،نیستمالحت  نمکنداردشعریکهاستعارهندارد 
(آملی )631:1346،
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ارزشواالیایننوعازصورخیالرادرسخنهاوکس)(Hawkesکهاستعارهراشرط



میتوان یافت« :انسان تنها در سرزمین استعاره شاعر است» (هاوکس1386 ،
میداند ،بهتر 
شاعری 
























عاریهگرفتنچیزی»ودراصطالح«نوعیمجازاستکه
.)18:اینواژهدرلغتبهمعنی«به 
چنانکه مرد
اطالق اسمی کنند بر چیزی که مشابه حقیقت آن اسم باشد در صفتی مشترک .
شجاعراشیرگویندبهسببدلیریواقدامیکهمشترکاستمیانهردو»(رازی .)318:1373،
معنیشناسانبرایمعرفیاستعارهتاکنونمتداولبودهچیزیبیشازگفتۀ
آنچهدرمیان 

عبدالقاهر جرجانی نیست و همان  
نکتهای است که یاکوبسون (1962( (Jacobsenم) در
میدهد(ر.ک:
نشانهای دیگر بر حسب تصادف مورد اشاره قرار  
نشانهای به جای  
انتخاب  
واژهای به جای واژة دیگر به عالقۀ
میتوان استعاره را کاربرد  
صفوی .)6: 1383 ،درواقع  
مینویسد:
مشابهت دانست؛ ضمن آن که بر پایۀ تشبیه نیز بنا شده .محمّدی در این باره  
میشود؛ یعنی از یک طرف
«استعاره هم از طریق تشبیه و هم از طریق مجاز هر دو ساخته  
مجازی است که عالقۀ آن مشابهت است و از طرف دیگر تشبیهی است که یک طرف آن
حذفشدهباشد؛پساستعاره،مجازیمرسلاست»(محمدی،بالغت .)76:
ازسوییرابطۀبیناستعارهبااغراقرانبایدفراموشکرد.چنانکهاشارهرفتآمیختگی
افزاید؛ازاینرواستعارهنیزکهبرپایۀتشبیهبناشده


تشبیهبااغراق،برارزشسخنبسیمی
اکردکهاستعارهایکهبااغراقتنیدهشود

ازچنینحسنیخالینیست؛بلکهمیتوانادّع


صدالبتهمبالغهآمیزتروزیباتراست .
امّادربارةانواعاستعارهبایددانستکهتجلیل(،)66:1366ثروتیان()81:1378وشمیسا
( )64:1377
میدانند:استعارةمصرّحه(تحقیقیه)
معروفترینانواعاستعارهرادوقسم 

همچونقدما،
نیز 
آنها ،استعارة مصرّحه عبارت است از ذکر مشبّهبه و
و استعارة مکنیّه (تخییلیه).از دیدگاه  
ارادةمشبّهمحذوف؛مثالًنرگسکهاستعارهازچشماست.استعارةمکنیّـهعبارتاستاز
ذکرمشـبّه،بههمراهیکیازمالئماتمشب ّهبهمحذوف،مثلچنگالمرگ .
بهرهمندیصائبراازدونوعاستعارةمـورد 
دستهبندیاخیـر،برآنشدیمتا 
باتوجّهبه 
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اشارهدرجهتساختتعابیرتازه،بهصورتمجزّاموردبررسیقراردهیم .
الف /استعارۀ مصرحه 
بدیعپردازی صائب در ساخت یا گزینش تعابیر ،استعارة مصرّحه
شیوههای  
از دیگر  
نمونههایزیر،اشارهکرد :
میتوانبه 
بهعنوانمثال 
است .
میبرد؛ تعبیری که از
بالفشانان چمن» را در بیتی به کار  
او برای«عاشقان» ،تعبیر تازة « 
رهگذراستعارهخلقشدهاست :
بالفشانانچمن 
زلفراشانـهزدای 

اینجا 
زودخودرابرسانیدکهداماست 
( )482:13

مینامد :
ودربیتیدیگر،آنانراباهمانشگرد«،غزاالنختا» 
دلهایپرازخونحرفآنزلفدوتابگشا  سرایننافهراپیشغزاالنختابگشا 
به 
( )412:1
ضمنآنکهواژة«حرف» نیزبهزیبایی تمامازطریقهمینشگردتعبیرتازهایبرایانتهای
زلفیارکهچونحرف«ج»استبرگزیدهشدهاست .
باید پردة کلمات را کنار زد تا زیبایی نهفته در تعبیر تازة «دختری از سلسلۀ تاک» را در
نمونۀزیربهتماشانشست؛تعبیرزیباییکهبهشیوةاستعاره،از«شراب»سخن 
میگوید :
صائبازکویخراباتبـهجایینرود 

آنجا 
دختریخواستهازسلسلۀتاک 
( )4762:8

البته پیش از صائب ،شراب با عناوینی چون «دختر رز و دختر تاک» ،بارها به کار رفته امّا
باعنواندختریازساللهوسلسلۀتاک،هرگزبهکارنرفتهاست .
شیشهگر»برای«یار»دربیتزیر،ترمیمشکستگیدل
اوبالطافتتمام،باانتخابلفظ« 
میداندکههمدردلاوجایدارد :
امکانپذیر 
چونشیشۀخودراتنهابهدستاو 
شیشهگریهستمرا 
ازشکستدلچونشیشهچراانـدیشم  کهدراینشیشهنهان 
( )119:13
،یعنیدامیخوشبوی

ودربیتیدیگربهجای«خطسبزیار»ترکیبتازة«دامعنبرین»
میبرد :
وفریبندهرابهمدداستعارهبهکار 
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نگهداردخداازچشمبدآنروینوخطرا  کهدامعنبرینساماندهدبهرشکارما 
( )414:4
میتواند آسمان را سرشار از نیش و خطر
اینگونه  
راستی ،کدام ترکیب و کدامین تعبیر  
معرفی کند که ترکیب «این خانۀ زنبور» در بیت زیر توانسته؟ترکیبزیباییکهازآمیختن
استعارهبااغراق،خلقشدهاست :
وقتشدکآتشزنماینخانۀزنبوررا 
چندازهرکوکبینیشیبهچشممنخورد 
( )62:3
میتواندگویــایباریکینخــیباشــدکه
وکدامترکیبجز«آبباریک»دربیتزیر 
میشود؟ضمناینکهشایداینبیتازنخستینمواردیباشدکهآبباریک،
از سوزن رد  
رومیتوانگفتآب


بهکاررفتهباشد؛ازاین
درمعنای«حقوقومستمریاندکودائم»
باریکمیتواندباداشتناستخدامبرایصائب،درمعنایمزبوروبرایسوزندرمعناینخ

بهکاررفتهباشد .
میبودچونسوزنمرا 
میشدرشتۀجانمگره  آبباریکیاگر 
کیزپیچوتاب 
( )167:3
وتأثیربرانگیزترین تعبیر یعنی«این مرغ همایون» را در بیت زیبای زیر برای«قناعت»
میکنیمکهبازهمازرهگذراستعارهبرپردةخیالشاعر،نقشبستهاست :
مشاهده 
نگرددترکجستجوحجابروزیقانع گرهدربالگردددانهاینمرغهمایونرا 
( )423:6
ب /استعارۀ مکنيه (تشخيص)
همانطورکهاشارهشد،دراستعارةمکنیه،مشبّهبایکیازمالئماتمشبّهبهمحذوفبه
 
کارمیرود.حالاگرمشبّهبهمحذوف،انسانباشدوویژگیانسانیبهموجودیجزانسان
نسبتدادهشود،استعارةمکنیّهازنوعتشخیصخواهدبود .
بیشک صائب به عنوان برترین شاعر شاخۀ ایرانی سبک هندی ،در پی آن است که

هرچه بیشتر به آفرینش تصاویر انتزاعی بپردازد؛«تصویر انتزاعی تصویری است حاصل از
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انتزاع یک یا چند خصوصیت از یک شیء و مورد حکم و تداعی قرار دادن آن»(شفیعی
کدکنی .)61:1366،
بهطوریکه گاهی
میتواند صورتپذیرد؛  
شکلهای گوناگونی  
بدیهی است این امر به  
میدهد که
ویژگیهای غالباً انسانی را به امری ذهنی یا شیئی نسبت  

شاعر ،صفات و 
میتوان چنین گفت که اگردر استعارةمکنیّه،
نامیدهمیشود.پس  

جانبخشی 
تشخیص یا  
میشود.
مستعارمنه ،انسان باشد و شخصیتی انسانی به غیرانسان داده شود تشخیص خوانده  
حضورپررنگ این نوع از صور خیال را در شعرشاعران سبک هندی چون صائب و بیدل
مینویسد« :به عنوان یک
چنانکه شفیعی کدکنی  
نمونههای خود شاهدیم؛  
پیچیدهترین  

در 
میتوان گفت  که حرکت تصویرهای برخاسته از
سبکشناسی شعر فارسی  
اصل عام در  
نمونهها و از بسامدهای اندک به سوی
پیچیدهترین  

تشخیص ،از سادهترین نوع ،به سوی 
بسامدهای باال،خط سیری است که شعر فارسی از آغاز تا زمان سبک هندی و شاعرانی از
قبیلصائبوبیدلپیمودهاست»(همان .)62:
زبانها است؛ امّا بدیهی است که «در
اگرچه تشخیص از لوازم طبیعی سخن بسیاری از  
سبک هندی و از جمله شعر صائب به دلیل تجرید و حالت انتزاعی که دارد بیشتر باعث
ابهامشدهاست»(محمدحسینکرمیوعلیمظاهری.)62:1391،صائبازتشخیصبهعنوان
شیوهایکهبهاشیای
یکیازشگردهایمؤثّرنوآوریدرخلقتعابیرزیبااستفادهکردهاست؛ 
میبخشدوروححرکتونشاطرادردنیایخاصاو 
پیراموناوجانیتازه 
میدمد .
بیهمتای
او برای «تابش دلنشین ستارگان در آسمان شب» ،به شیوة جاندارانگاری ،تعابیر  
کهنتیجۀشببیداریاست،وازسویدیگر،تعبیر

شبزندهداریونورباریدنازروی»را
« 
زیبای«قدراستکردن»راکهتعبیریعامیانهاز«بلندشدنوایستادن»است،برایشمع،
بیداریوبرخاستنونیایشهایشبانهبرانگیزاند :


گزیندتاخوانندهرابهشب

برمی
درشبها 

راستکن مردانه

میبارد  توهم ،چون شمع قدّی
دهدارینور 
شبزن 
زرویانجماز 












( )462:8
ودرنمونۀزیرنیزبرایآبله،زبانیبستهمتصوّرشود؛ضمناینکهدرخیاللطیفاو ،
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خارهمطبیبیشدهکهگرهآبلهرامیگشایدتاچرکدرونآنراتخلیهکند :

بستهزباناننکند 
خاراگررحمبـهاین 

کیستدیگرکهگشایدگرهآبلهرا 
( )114:3

خیالفلکپرواز او ،سخت نیست اگر به جای«سوراخ شدن گوهر» تعبیر تازة«بینا

در 
شدنآن»رابیافریندوازرهگذرتشخیص،برایگوهر،چشمقائلشود :
اکطینتبینشظاهر  کهافتدازبهایخویشچونگوهرشودبینا 
نمیآیدبهکارپ 

( )418:6
ّالچشم»را
اگرچهخاقانی،شاعربزرگپیشازاو،بهصورتیبسیارزیباتعبیرتازة«دج 
برایسوزنبهکاربردهاست :
چراسوزنچنیندجّالچشماست 

کهاندرجیبعیسییافتمأوا 
(خاقانی )7:1372،

میبندد؛
صائبنیز به جای «سوراخ» سوزن ،تعبیر«چشم» را به شیوة تشخیص به کار  
که او سوزن را نیز چون انسانی تصوّر میکند که دارای چشم است و برای دوختن
زخمهایپنهانشاعر،نامحرماست! 
میخورمدرپردةدلتانگهدارمب هچشمسوزننامحرماینزخمنهانیرا 
خونها 
چه 
( )443:3
مجاز
قبل از تعریف مجاز ،نخست باید تعریفی از حقیقت ارائه داد .طبق تعاریف قدما «حقیقت
آناستکهبرطبقوضعواضعباشد؛یعنیاستعمالکلمهدرهمانمفهومیکهواضعلغت،
هیچگونهتصرّفیدرمورداستعمالآن»(شفیعیکدکنی.)137:1382،
آنرابهکاربرده،بی 
میتوانتعریفمجازرانیزدرهمینراستابیانکرد«:مجاز،استعماللفظاستدرغیر
اکنون 
معنی اصلی و موضوع له حقیقی به مناسبتی و آن مناسبت را در اصطالح فن بدیع ،عالقه
چنانکه همان لفظ دست و پای را بگویند و از «دست» ،معنی قدرت و تسلّط و
میگویند .
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فالنکس را بر تو دستی نیست و دردوستی تو
از«پای» ،معنی ثبات و مقاومت اراده کنند :
کلمهای است که در
مینویسد « :
پای ندارد»(همایی.)162:1389 ،تفتازانی در تعریف مجاز  
بهکارمیرود.دراصطالح،درصورتیدرمعنایثانیبه
غیرمعناییکهبرایآنوضعشده ،
قرینهای باشد که ما را از ارادة معنای نخست بازدارد( »...التفتازانی،
میرودکه به همراه  
کار  
.)331:1388
بسیاری از اهل بالغت،مجازرا ابزاری هنری و مخیّل میدانند و کارکردهای فراوانی
برمیشمارند؛ازجملهشفیعیکدکنیکهباوردارد«:اگرلفظحقیقیرابهکاربریم،
برایآن 
میرسد ،ولی ،در بیان مجازی ،شوقی هست برای جستجو و
تمام جوانب معنی آن به ذهن  
میبخشدو
تازهتر،اینیکعاملروانیاستکهسخنراتأثیرونفوذبیشتری 
طلبمفهوم 
میتواند برای بیان یک معنی در صورتهای مختلف یاری کند و نیز مبالغۀ بیشتری دارد و

گاه ،ایجاز بیشتری( »...شفیعی کدکنی ،همان .)126 :کزّازی را نیز عقیده بر این است که
آنجا که کارایی واژگان و گسترة معنایی
«مجاز ،ابزاری هنری است در اختیار شاعر و از  
آنها محدودیت دارد ،مجاز ابزاری استبرای افزایش گسترة معنی واژگان و به کار بردن

آنهادربسترهایتازةمعناییوهنری»(کزّازی.)42:1368،

میتوان گفت که زیباترین و تامّلبرانگیزترین تعابیر ساختۀ صائب از رهگذر
به جرأت  
تازهای از تعابیربرساختهبهشیوة مجازرا در برابر
مجاز خلق شده است .سخن او فصل  
بهتصویرمیکشد؛براینمونهدربیتزیر«،نافغزاالن»،تعبیروگزینشبهترینی

دیدگانما
است که به شیوة مجاز ،بهعالقۀ«ظرفومظروف»بهجای واژة«خون» برگزیده شده
است:
میرمدآهوخوشاروزی کهازنافغزاالنداشتمپیمانهدرصحرا 
کنونازسایۀمن 
( )411:14
آیا تالش ذهنی خواننده برای دریافت مطلوب شاعر دربیت یاد شده ،ستودنی نیست؟
ودهوپیمانهاش

کندکهچونمجنون،آوارةبیابانهاب


چراکهشاعردرآنازروزگارییادمی
هایشبودهاند؛یعنیازخون!چرا


بهجایشراب،ازنافغزاالنیلبریزبودهکههمدمتنهایی
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که ناف غزاالن ،قبل از جداشدن و افتادن روی زمین ،آکنده از خون بوده است( .ر.ک:
نامهدهخدا،مدخلنافه)؛چنانکهدربیتزیرنیزصائببهتبدیلخونبهمشکدر

لغت

نافۀآهویختاییاشارهمیکند :
کهخوندرنافگرددمشک،آهویختاییرا 
ندامتمیرسدصائببهفریادخطـاکاران 

( )449:9
حیفاستاگربازیجالبشاعرباواژة«ختایی»وارتباطآنراباواژة«خطاکار»مدّ
نظرنداشتهباشیم! 
ودربیتزیرنیزتعبیر«خیابانبهشت»باشگردمجازوبهعالقۀمحلّیهیامجاورتدر
معنای«سروهایبهشتی»بهکاررفتهاست :
خوشترزتماشایخیابانبهشتاست 

جلوهایازقامترعنایتومارا 
هر 
( )823:2

دربیتزیرشاعر،ترکیب«آبتیغ»رابهعالقۀسببیه،ازطریقمجازدرمعنای«تیزی
شمشیر»نشاندهاست؛چراکهشمشیررابرایتیزشدن،پسازحرارتدادنبسیار،درآب

فرومیبردند :
اچوماهیبیزبانیرا 

یها غنیمتداندرایندری
بهآبتیغ،ترسازدگلوراتـرزبان 
( )444:6
صائبدرنمونۀزیرنیزدوتعبیرزیباوتازة«زرّدستافشارورنگکاهی»رابازهمبا
شگردمجاز،بهترتیبدرمعانی«ثروتوعشق»بهکاربردهاست؛الزمبهذکراستکه

چونزرّدستافشار،یکیازنمودهایثروتشاهانهاستباعالقۀجزئیّهیرگزیدهشدهو
چونرنگکاهیوزردعاشق،نتیجۀعشقاستباعالقۀمسبّبوسببدرمعنایعشقبه
کاررفتهاست :
چشمیفرهادمیکوشد  نگیردزرّدستافشارجایرنگکاهیرا 


عبثپرویزدرهم
( )448:7
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وبهعنوانآخریننمونهمیتوانازبیتزیریادکردکهشاعر،تعبیرزیبای«غبار»رابا

بهکاربردنهمینشگرد،بهعالقۀمایکوندرمعنای«جسمانسان»دربیتنشاندهاست :
بهچشمکممنگرجسمخاکسارمرا 

کهاینغباربهدامانیارنزدیکاست 
( )1721:3

اغراق
آنگاه که یکی از عواطف
اینرو  
شعر ،تبلور عواطفانساناست به کمک ابزار زبان؛ از  
گفتهاند
میآید ،بهترین راه برای تجسّم آن ،اغراق است .در تعریف اغراق 
انسانی به جوش  
میدهد و معانی
«:اسنادی مجازی است که به موجب آن ،شاعر ،معانی بزرگ را خرد جلوه  
میتوانهرآنچیزیراکهتوصیف
خردرابزرگ»(سیماداد.)42:1382،بهکمکاغراق 
آنمدّنظراست،درچشمخواننده،شاخصوبرجستهنمود.شفیعیکدکنیایننکتهرابه
مینویسد« :در
وضعطبیعیوعادیآنتصویر،بیانمیکند.او در این زمینه  

صورتتغییر 
مجموع ،اغراق ارائۀ یک تصویر است.تصویر در معنی وسیعتر از خیال و ایماژ؛ یعنی بیان
یک حالت یا یک وصف اگرچه از شیوة بیان منطقی برخوردار باشد؛ یعنی ارائۀ مستقیم
حالت یا صفتی باشد،با این تفاوت که در اغراق ،آن صفت یا حالت با تصرّفی که ذهن
میشودیا
میکند؛یاکوچکتر 
میدهد،ازوضعطبیعیوعادیکهدارد،تغییر 
گویندهانجام 
بزرگتر»(شفیعیکدکنی.)137:1382،دکتر حمیدیان نیز در مورد اغراق و برجستهسازی ،بر

همینعقیدهاست(ر.ک:حمیدیان.)79:1373،
آرایههای
اغراق ،ارتباط بسیار نزدیکی با تخیّل شاعر دارد؛ هرگاه این آرایه با دیگر  
شگرفترین تاثیر را بر دل و

بدیعی و بیانی بیامیزد ،ضمن افزایش زیبایی و تاثیر سخن ،
آنچهموردنظرشاعراست،ازحدّیک
میشود 
جانمخاطبخواهدگذاشت.اغراقباعث 
امرطبیعیومعمولبهامریخوشایندوتاثیرگذارمبدّلگردد.شفیعیکدکنینیزبهاینامر
آنچه مسلّم است ،این است که عنصر اغراق در کنار دیگر صورخیال یکی از
اعتقاد دارد « :
نیرومندترین عناصر القاء در اسلوب بیان هنری است» (شفیعی کدکنی ،همان).لذااز دیگر
دستآویزهای صائب برای آفرینش تعابیر نو و تازه ،اغراق است .این شاعر پرآوازه و
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بینظیر «خانۀ زنبور
مژههای شوخ یار ،تعبیر  
هنرور ،در جایی برای بیان اوج تأثیرگذاری  
برمیگزیند:
ساختنسنگ»راازطریقشگرداغراقبرایآن 
میسازدبـهسوزنسنگرا 
برشکیباییمنازایدلکهآنمژگانشوخ  خانۀزنبور 
( )128:6
صامتهای/ز /و /س /نیز حالت سوزنسوزن

آنکه با انتخاب این تعبیر ،تکرار 
ضمن  
زدنبرسنگرادرذهنمخاطبتداعی 
میکند! 
ّلآفرینخود ،برای بیان «تنگی وقت» و هشدار به یار
غمگرفته اما تخی 
شاعر در ذهن  
اغراقونیزکاربردحسآمیزی،تعبیرجالب

کهرحمیبهدلافگاراونماید،ازطریقشگرد
نازکترازآنمویمیانشدن»را 
« 
برمیگزیند :
نازکترازآنمویمیانگردیدهاست 
وقت 

یکنیرحمیاگربردلافگارمرا 
م
( )133:2

اینگونه،یاررابراودلنسوزاند! 
شایدازدیدشاعرهیچتعبیردیگری 
ونهای دیگر نیز برای نمایاندن«اوج قرمزی و آتشین بودن چهرة یار» از سویی و
در نم 
چهرهاتبال
بهترتیبازتعابیرتازة« 
لبودندانهایاو»،بهشیوةاغراق ،

«نهایتدرخشانی
میجوید :
میکندآیینهرا»یاری 
خندهاتدامانگوهر 
میکندآیینهرا»و« 
سمندر 
میکندآیینهرا 
چهرهاتبالسمندر 


میکندآیینهرا 
دهاتدامانگوهر 
خن 
( )236:1

خوشبویی زلف یار،کهبهشیوةاستعاره،ازآن

و در جایی دیگر ،برای توصیف نهایت 
به«داممشکین»یادمیکند،تعبیر«آهویمشکینشدننخجیرهادرداماو»رابهکمکاغراق
طبرابرایدریافتاینمعنی،بهتالشوتکاپوییوصفناشدنی

میکندوذهنمخا
خلق  
وامیدارد؛ راستی این زلف ،چقدر باید خوشبو باشد تا نخجیرهایی که به دامش گرفتار

شوند،ازهمانبویخوش،سرشارشوند؛چنانکهگوییآهویمشکینشدهاند :


می
میشوندازداماونخجیرها 
دهام آهویمشکین 
اینداممشکینیکهمندرگردناودی 
()841:13
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کنايه 
پوشیدهسخنگفتن» است دربارة امری و در اصطالح،آن است

کنایه در لغت به معنی «

معنیای از معانی بگوید ،معنی دیگر _ که از توابع و لوازم معنی
که«چون متکلّم خواهدکه  

اوّلباشد_بیاوردوازاینبهآنمعنیاشارتکند»(رازی .)32:1373،

میداند.او بر این
شفیعی کدکنی نیزکنایه را از صورتهای بیان پوشیده و هنری گفتار  
کنیم،لذتبخش نیست و

باور است که« :بسیاری از معانی را اگر با منطق عـادی گفتار ادا 
دلکش و مؤثّر بیان کرد»
میتوان به اسلوبی  
مینماید .از طریق کنایه  
گاه مستهجن و زشت  
(شفیعیکدکنی .)142-141:1382،
خانهها یا تکیۀ خود در
آنجا که صائب شاعری است در بطن مردم که در قهوه 
از  
شعرمیخواندوترکیباتو

اصفهانمینشیندوبرایمخاطبینخود-کهازعوامهستند -

بهعنوان شگردی برای
میبندد ،عجیب نیست که زبان کنایه را  
به کار  
آنها را  
اصطالحات  
پیشپاافتادة
ساخت تعابیر نوی خود به کار بندد؛ کنایاتی که از جنس کنایات مبتذل و  
آنها در فضای خاطر مخاطب ،ماندگار خواهد
شاعران پیش از وی نیست و بوی تازگی  
کنایهساختن را آن هم
بود.در بسیاری از موارد ،شاعر برای امور انتزاعی و غیرحسّی ،شیوة  
تازهای از این رهگذر برای نشان دادن آن امور
میبندد و تعابیر  
با امور حسی به کار  
میکند؛ به عنوان نمونه ،مصراع اوّل بیت زیر را در مفهوم کنایی امر انتزاعی
غیرحسی خلق  
«انجامدادنکارعظیموشگرف»بهکاربردهاست :
بحرراکردنهاندرتهسرپوشحباب 

آنکهزدمهرادببرلبخاموشمرا 
( )136:4

یا در ابیات زیر که شاعر در مصراع دوم بیت اوّل و مصراع اوّل بیت دوم ،برای بیان
مفهومکناییوانتزاعی«امرمحال»،تعابیرنوییآفریدهاست :
غمعالمفراواناستومنیکغنچهدلدارم  چساندرشیشۀساعتکنمریگبیابانرا 
( )423:14
میشود بی جهد و کوشش هم میسّر رزق ما 
بیکششگرطفلازپستانتواندشیرخورد  
















( )216:1
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اینکهدربیتآغازینبرایتوصیفنهایتتنگیوکوچکیدلخود،ازشگرداغراق
ضمن 
نیزبهرهبردهاست .
در نمونۀ زیر نیز شاعر ،برای مفهوم «خشم بسیار» با طنزآمیزی و مهارت تمام ،از
رهگذرکنایهتعبیربسیارزیباوروشنییعنی«دوگواهازرگگردنباخودداشتن»راخلق
نموده؛تعبیریکناییکهبیانگرهنرواالیاودرتعبیرپردازیاست :
یمعنیرا 
ش،دوصددعویب 
میبردپی 
هرکهباخوددوگواهازرگگردندارد   
( )111:1
ودرنمونۀزیر،باهنرمندیتمام،تعبیرکناییتازة«خاککسیدرسنگگرهزدن»رادر
مفهوم«آرامکردناو»آفریدهاست :
بیقرارانرا 
غبارعاشقانچونگردبادازپایننشیند گرهنتوانزدندرسنگ،خاک 
( )412:3
شاعر با ذوق واالی خود ،برای مفهوم «نهایت از طراوت انداختن کسی» دست به
زند؛کنایهایکهبا

ساختن تعبیر تازه و جالبی چون «او را به یک شبنم محتاج کردن»  
می
اغراقیهنریهمراهاست :
کشبنمکندمحتاج،رخسارتوگلشنرا 
ی 
زمهروماهسازدسیررویتچشمروزنرا به
( )421:1
اوبرایمفهوم«کاملشدندورتسبیح»،تعبیرکناییوتازة«یکیصدشدنسبحه»رابه
میبندد :
کار 
میشودچونسبحهدرمحرابعیشما 
یکیصد 
شوددرحلقۀذکرخدادورانماکامل  
( )411:7
شمارند.آنچه درپیمیآید،

کاربردهای کنایه در خلقتعابیر تازهاز سویصائببی
نمونههایدیگریاستازکاربرداینشگرد :

در بیت زیر ،چنان که میبینیم ،تعبیر «چکیدة دل» در مفهوم کنایی «خون» برای هر
خوانندهایتازگیدارد :
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دادهایم  یاقوتولعل،سنگوسفـالاستپیـشما 
ماچشمازچکیدةدلآب 
( )769:4
میدارد که ما چشمانمان را با چکیدة
بیتقابلتأمّلیکهشاعر با تعبیری هنری بیان  
گریستهایم .

بخشیدهایموخون

دل،یعنیخوندلطراوت
درابیاتزیرنیزشاعر،دوتعبیرمتفاوتاز«بهار»راازطریقکاربردکنایهساختهاست؛
در بیت اوّل ،ترکیب زیبای «عهد جوانی جهان» را در مفهوم کنایی «فصل بهار» به کار برده
است؛ضمناینکهتعبیریادشده،بهنوبۀخوددرکنارواژة«جهد»وتکرارواژة«جوانی»،
باایجادنغمۀحروفحاصلازتکرارصامت/ج/برارزشموسیقاییکالمنیزافزودهاست :
جهدکنعهدجوانیجهانرادریاب 

بهجوانینتوانیتورسیدنباری 

( )891:4
تازهای است که به زیبایی تمام ،باز هم با
و در بیت بعد نیز ترکیب«جوش گل» تعبیر  
کاربرد شگرد کنایه درمعنای «بهار» به کار رفته است؛ بهاری که همه جا را ازدحام گل
فرامیگیرد :

میگساری را 
مده در جوش گل چون الله از کف 














که نعل از برق در آتش بود ابر بهاری را 






















( )437:1
بهعنوانکنایهازابلیس

شعلهزاده»را
پرشوروشر« 

درنمونۀجالبزیر،صائبتعبیرتازهو
برمیآید،شیطان(ابلیس)ازجنس
بهکاربستهاست؛چنانکهازآیۀ12سورةمبارکاعراف 
آتش است«:قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ
طِینٍ ؛ فرمود:چون تو را به سجده فرمان دادم ،چه چیز تو را مانع شد که سجده نکنﻰ؟
آوردهاى و او را از گل آفریدى».در آیۀ  76سورة
گفت:من از او بهترم؛ مرا از آتش پدید  
مبارک«ص»نیزبهاینموضوعاشارهشدهاست :
زادهایننمایدسجودما 
له 
گوشع 

برهانآدمیّتماقدسـیانبسنــــد 

( )763:2
و به عنوان آخرین نمـونه از این دست ،در بیت زیر ،به جـای«زاهدان ریائی و مکّار روزگارش» ،
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سبحهشماران»راباکاربردهمینشگرد،دربیتنشاندهاست :
تعبیرزیبای« 
آنجا 
سبحهشمارانخــدانگـهدارد!  کهصـدسراستبهیکحلقۀکمند 
زمکر 
()176:2
ساير شگردها (ترادف ،پارادوکس ،ايهام تضاد)
آنچنان
نمیشود؛ او  
هنر صائب درخلقتعابیربدیع،به شگردهای اشاره شده خالصه  
شیوههایمتنوّعبرای رسیدن به این هدف بهره
در آفرینش تعابیر تازه چیرگی دارد که از  
میجوید؛گاهیازترفندترادفسود 

میجوید :
نـوبهوجـودآمدهرا 
گریهبسیاربود 

خاکزندانبودازچرخفرودآمـدهرا 
( )111:1

که شاعر ،تعبیر «نو به وجود آمده» را به جای واژة «نوزاد» به کار بسته است.ضمناین
کهترکیبزیبای«ازچرخفرودآمده»رابهشیوةکنایه،بهجایروحانسانبرگزیدهاست .
میطلبدتابهترینتعبیررابرگزیند :
صائبگاهینیزازشگردپارادوکسیاری 
امهاینیستبـهاندامتوچونعریانی 
ج 

چندپنهانکنیاینخلعتیزدانیرا 
( )117:1

جامهای دانسته و در
که شاعر از سوئی در مصراع اوّل به شیوة پارادوکس«،عریانی» را  
ادامه نیز با انتخاب ترکیب «خلعت یزدانی» برای «عریانی» از این شیوه یاری جسته است.
بدیعپرداز سبک هندی ،گاهی نیز با ترفندی ازجنس ایهام تضاد ،به بدعت در
این شاعر  
آوردنتعابیردست 
مییازد :
یاربها 
دهایایازخداغافل  ندارداینسفربادمرادیغیر 
چهمحوناخداگردی 
( )461:2
آنچه غیر خداست» ،ایهامتضاد زیبایی با
که با گزینش تعبیر تازة «ناخدا» به جای «هر  
زیبایی،مردمجهانراکشتینشستگانی


شاعردراینبیت،به
واژة «خدا» خلق کرده است .
اندوازخداغافلماندهاند!در


ستکهبهناخداوبادموافق،دلخوشکرده
تصوّرکردها
ها،یاربیاربگفتنهاست .


کهراهنجاتکشتیآن
حالی
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نتيجهگيري
کردهاند در پی کشف شگردهایی برای تازگی بیشتر
شاعران سبک هندی همواره تالش  
آنچهازاینپژوهش
سخنباشند.یکیازاینشگردهاساختنتعابیرنوودستاوّلاست .
حاصلشدایناستکهصائببهعنوانگلرویسبدشاعرانسبکمزبوردرشاخۀایرانی
شیوهای که شاید به جرأت
شیوهای نو در ساخت تعابیر تازه به کار بندد؛  
آن توانسته است  
بتوان گفت کمتر شاعری در خلق تعابیر نو به کار گرفته است.او برای این مهم ،از انواع
بهرهمند شده است؛  تعابیری زیبا که هر کدام چون نقشی
صور خیال و سایر شگردها  
میتوان به کاربرد تشبیه ،استعارة مصرّحه،
نشستهاست.از جمله  

ماندگار بر پردة خیال او 
تشخیص ،مجاز و کنایه از انواع صورخیال ،توسّط این شاعر هنرور اشاره کرد .اگرچه
بهرهمندی دیگرشاعران از صور خیال در سخن خود شد ،امّا نباید فراموش
نمیتوان منکر  

کرد که استفاده ویژة صائب از صور خیال ،مورد تأکید ماست.وی صور خیال را به عنوان
میبندد و این با کاربرد صرف آن
تازهای برای تعبیرآفرینی یا تعبیرگزینی به کار  
شگردهای  
میشود که گاهی
در سخن متفاوت است؛ ضمن این که ارزش کار صائب زمانی مشخص  
بهطوریکه
میبینیم ،
درآمیختندونوعازصورخیالرابرایساختتعابیرتازهدرسخنش 
بهطور مثال او بارها صورخیال تشبیه و
میکند؛  
زیبایی و ارزش کالم او را صد چندان  
میآمیزدتاکالمشراارزشیبیشازپیشببخشد.صائب
استعارهراباصورخیالاغراقدر 
شیوههای دیگری چون ترادف ،پارادوکس و
عالوه بر کاربرد صورخیال به طور گسترده از  
ایهام تضاد نیز به عنوان سایر ترفندها برای خلق تعابیر جدید بهره مند شده است که هر
کدام در جای خود جالب و خواندنی است.بهچندنمونۀمنتخبازتعبیرآفرینیاواشاره
میرود:

میکند
دنبالهدار» تشبیه  
مثالً در بیت زیر «چشمان شهال و سرمه کشیدة یار» را به «بهانۀ  
تازهایبیافریند :
تاازاینرهگذرتعبیر 
الهداررا 
کوتهکناینبهانۀدنب 
چشمتورابهسرمهکشیدنچهحاجتاست 
( )723:7
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بیقراریدلعاشق»باگذرازپل
نمونهایدیگر،براینشاندادن«شدّتبیتابیو 
ودر 
میکند :
زلزلهها»راانتخاب 
بلنداغراق،ازرهگذرتشبیه،تعبیرزیبای« 
زلزلهها 
کیزافشردنپاکمشوداین 
ب

بیتابیدلصبروشکی
ندهدسودبه 
( )173:1
یاباشگردیازجنساستعارةمصرّحه،تعبیرتازة«دختریازسلسلۀتاک»رابرمیگزیند
تااز«شراب»سخنبگوید :
آنجا 
دختریخواستهازسلسلۀتاک 
 

صائبازکویخراباتبهجایینرود
( )476:8
بینظیر« ناف غزاالن» را از طریق مجاز برمیگزیند؛
و سرانجام بهجای «خون» ،تعبیر  


همانغزاالنیکهدرروزگارجنون،تنهاهمدمانتنهایی
هایشبودهاند :
افغزاالنداشتمپیمانهدرصـحرا 
 
کهازن
میرمدآهوخوشاروزی
کنونازسایۀمن 
( )411:14
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ملکالشّعرا محمّد()1346کليّات اشعار طالب آملی ،به تصحیح شهاب
 طالب آملی  ،طاهری،تهران:انتشاراتسنایی .
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Wrap and Woof of Navelty (Artistic methods of saeb in creating new
interpretations with emphasis on imagery techniqes first volume of the
Divan)
Mojgan Khojasteh1, Dr. Mohammad Hossein Karami2

Imagination is the intrinsic part of a poem and helps to enrich it.
Undoubtedly one of the factors that increases the effectiveness of words of the
poet is creating and choosing new and impressive interpretations which origins
from the poet's imagination. Saeb, as the leader of poets in the Iranian branch of
Indian style, is a powerful master in this important matter. This well-known poet
has benefited from some new techniques for innovation in using elegant and
appealing interpretations. For this matter he has used some various imagery
techniques and new and different methods in order to create fresh interpretations
with the help of his ambitious imagination and make a great impression on the
souls of the readers. Saeb in spite of has benefited a lot from the expriences of
the great poets prior to himself, especially Hafiz; however, he has followed a
pioneer path and has used fresh similes, metaphors and allusions for generating
brand-new images interpretations which do not exist in ancestral poetry; and
although understanding them requires great contemplation , they have granted a
new elegance and acceptability to his words. In this essay, we have worked on
introducing the mentioned imagery formation and techniques and analysing
some examples.
Keyword: Saeb- artistic poet- new interpretations- imagery techniquesArtistic methods.
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