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چکیده
در بالغت انگلیسی ،صفت هنری ( )epithetآن است که صفت ممیّزة چیزی یا شخصی را همراه
با نام او یا بهجای نام او بهکار برند .این تعریف ،همسان با «کنایه از صفت» یا «کنایه از موصوف» در
بالغت فارسی است .بررسیها نشان میدهد برخی از پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده ،صفت
هنری را با توسّع بیشتری معرّفی کرده و در ارائة نمونههای درخشان کاربرد این ابزار هنری ،ناموفّق
بودهاند .صفت هنری میتواند کاربرد صفت بهگونهای هنری باشد که به کالم ادبیّت میبخشد .در
بالغت انگلیسی ،صفت هنری بیشتر در متون حماسی مطرح شده است؛ امّا پژوهشها نشان میدهد در
متونی که به بالغت و بهطور کلّی ،به صورت شعر اهمیت بیشتری میدهند ،صفت هنری در سطح
گستردهتری مجال ظهور مییابد .در پژوهش حاضر ،یکی از مثنویهای نظامی (هفتپیکر) که از
عناصر حماسی نیز بیبهره نیست ،از دیدگاه بهکارگیری صفت هنری بررسی و تحلیل گردیده و به این
سؤال پاسخ داده شده است که :کارکردهای صفت هنری در هفتپیکر نظامی چیست؟ نتایج نشان
میدهد نظامی از صفت هنری برای ایجاد انواع ایهام ،پارادوکس ،توصیف ،شخصیتپردازی و برخی
آرایههای بدیعی دیگر استفاده کرده است .بهنظر میرسد برای یافتن انواع هنرسازهها ،توجّه به صفات
هنری در آثار نظامی ،خصوصاً هفتپیکر ،بسیار ضروری و قابل تأمّل است.
کلیدواژه :نظامی گنجوی ،هفتپیکر ،صفت هنری ،کنایه از موصوف ،سبک آذربایجانی.
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مقدّمه و بیان مسئله
ابزار شاعر برای بیان مضامین و آفرینش زیبایی ادبی ،کلمه است .از میان اقسام
کلمه ،صفت اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا میتواند در توصیف شاعرانه ،صور خیال یا در
شخصیت پردازی نقش بسیار مهمی داشته باشد .در علوم بالغی به رابطة ادبی صفت و
موصوف اشارهای نشده و «تنسیقالصفات» تنها آرایهای است که در علم بدیع بدان
اشاره شده است که با بحث موردنظر ما بسیار تفاوت دارد .بخش مهمّی از نوآوری
هنری می تواند در ترکیبات وصفی صورت بگیرد که شاعران موسوم به سبک
آذربایجانی در این حوزه قرار میگیرند .چنانکه خواهیم دید ،صفت هنری کاربرد
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بسیار ظریفی در این سبک ،خصوصاً در آثار نظامی دارد .نظامی بخشی از زیباشناسی
شعر خود را به این موضوع گره زده است .مهمترین و کلیدیترین کلماتی که در
سبک آذربایجانی بر آن تأکید میشود ،نوگرایی و تنوّعطلبی است .خاقانی و نظامی از
نوگراترین شاعران به مفهوم مطلق در سراسر تاریخ زبان فارسی هستند« .این دو تن
برترین نمونههای شعر ناب و صورتگرا 1در ادب کالسیک فارسیاند» (حمیدیان،
 .)24 :1900نخستین مطلبی که مخاطبان شعر نظامی را جذب میکند ،ترکیبات و
استعارات و در کل ،زبان اوست« .کسی که شعر نظامی را مطالعه میکند ،اوّلین
ویژگی زبانی که بیش از همه توجّه او را جلب میکند ،انبوه ترکیبات زبانیِ متنوّع و
ناآشنا و غالباً زیبایی است که او خود ساخته و پرداخته است .بیگمان قدرت
ترکیبپذیری زبان فارسی در شعر هیچ شاعر فارسیزبانی آنچنان متج ّلی نشده است
که در شعر نظامی» (نظامی.)41-11 :1991 ،

1. formalism
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دقّت در گزینش دقیق کلمه برای ایجاد تناسبات چندالیه و بهطور کلّی ،توجّه به
ادبیّت 1کالم ،مشخّصة اصلی شعر نظامی است .به عبارت دیگر ،رعایت تناسبات در
محور افقی و ایجاد مراعاتالنظیر در شعر نظامی ،بهگونهای است که توجّه به معنا در
مرحلة بعدی سرایش شعر قرار میگیرد .این نکته در نخستین مثنوی نظامی بهوضوح
دیده میشود« .هرگونه اندیشهای تنها در صورتی اذن ورود به شعر نظامی را مییابد
که در درجة اوّل ،آفرینندة تأللوئی جادویی از جمال باشد؛ خواه در کلّیت داستان یا
بخشهای آن و یا مطلب غیرداستانی موجود در مقدّمه و موخّرة هر منظومه و خواه در
جزئیات هر قسمت و ح ّتی ابیات و مصراعها» (حمیدیان .)92 :1900 ،پورنامداریان
مینویسد« :رعایت انواع تناسبات در شعر ،از نکات بسیار مورد توجّه نظامی است؛
بهطوری که بهنظر میرسد ارزش زیباییشناختی این تناسبها چندان در نظر شاعر
اهمیت دارد که تا حدّ امکان از ایراد آن صرفنظر نمیکند؛ به همین سبب مراعات
نظیر و تضاد و طباق و انواع جناس و ترصیع از برجستهترین صنایع ادبی است که در
شعر او حضور همیشگی دارد» (نظامی :1991 ،مقدّمة مصحّح.)99 ،
زبان نظامی به هر دلیلی که برای آن برشمردهاند ازجمله دوزبانگی (همان7 :؛
فضیلت ،)117 :1900 ،زبانی پیچیده ،استعاری و پر از تصویر (ایماژ) نیز هست و جالب
اینجاست که همین تصاویر نیز وامدار صنعتی به نام تناسب یا مراعاتالنظیر است .به
نوشتة پورنامداریان « ،بسیاری از تصویرهای نظامی ،ساخت و عناصر آن مدیون توجّه و
عالقة شاعر به برقراری مراعاتالنظیر است و این مراعاتالنظیرجویی گاهی حتّی چند
بیت را هم از نظر عناصر و هم از نظر عناصر تصویرساز تحت تأثیر قرار میدهد»
(نظامی.)09 :1999 ،

 .1شفیعیکدکنی در تعریف ادبیّت مینویسد« :ادبیّت همان چیزی است که یک متن موجود در یک زبان را از
دیگر متنهایی که ارزش ادبی ندارند ،جدا میکند .از نظر صورتگرایان روش و وظیفة منتقد ،کشف همین
ادبیّت است» (.)11 :1991
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یکی از ابزارهای بسیار مهم در اشعار نظامی ،استفاده از صفت هنری در ایجاد

تناسبات بدیعی و تصویرپردازی و توصیفات است .بهنظر میرسد نظامی در هفتپیکر
توانسته است نمونههای درخشان و موفّقی از کاربرد این موضوع را نشان بدهد .در

پژوهش حاضر تالش بر آن است تا با تعریف و شناخت صفت هنری ،هفتپیکر
نظامی را از لحاظ بهکار بردن صفت هنری مورد بررسی و تحلیل قرار داده ،آن را
بهعنوان یکی از شگردهای نظامی در ایجاد تناسبات ،شخصیتپردازی و تصویرسازی
معرّفی کنیم .سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارکرد صفت هنری در
هفتپیکر نظامی چیست؟
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 .2پیشینة تحقیق
اصطالح صفت هنری را ظاهراً اوّلین بار شفیعیکدکنی در کتاب صور خیال
( )211 :1974و دیگر آثارش ازجمله این کیمیای هستی ( 09 :1991و  )190مطرح
کرده و غیر از برخی نکات ایشان دربارة شعر حافظ ،فردوسی و فروغ فرّخزاد ،مطلب
دقیق دیگری نگاشته نشده است .خانیان ( )1999در مقالة «صفت هنری در بوف کور
صادق هدایت» ،علیرغم مباحث ارزشمندی که دربارة متن بوف کور دارد ،تعاریفی
را که دربارة صفت هنری آمده ،حتّی تعریف مشوّش سبزیان مرادآبادی را که هر نوع
وصف نام ،وصف استعاری و بدل را صفت هنری نامیده  ،نقد نکرده است .در هر
صورت ،نتایج تحقیق نشان میدهد بیشترین صفات هنری بهکاررفته در بوف کور،
بهترتیب صفات هنری مرکّب و ساده هستند که در قالبهای تشبیه ،استعاره ،کنایه،
تشخیص ،بزرگنمایی و تنسیقالصفات آمدهاند و بیشترین بسامد ،متعلّق به صفت
هنری تشخیص و کمترین آن متعلّق به استعاره است .دهرامی ( )1992در پژوهشی با
عنوان «نقشهای هنری صفت در ایجاد زبان ادبی ،تصویرسازی و کیفیت عاطفه و
اندیشه در شعر شاملو» ،بدون هیچگونه اشارهای به

epithet

بهصورت عملی ،کاربرد

صفت هنری را در شعر شاملو نشان داده است .در پژوهش مذکور ،نقش صفات
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(ازلحاظ دستوری) در سه سطح بالغی ،زبانی و فکری (مانند حسآمیزی ،ایجاد
استعاره ،ایجاد موسیقی ،بیان اندیشة اجتماعی و فضاسازی) بررسی و تحلیل شده است.
بهنظر میرسد نتایج و تحلیل پژوهش دهرامی در تحلیل ادبیّت یا شاعرانگی یک اثر،
بسیار کاربردیتر و علمیتر است .محقّق مذکور هر صفتی را شایستة عنوانِ صفت
هنری ندانسته است .محمودی الهیجانی ( )1999در مقالة «بررسی صفتهای هنری و
کاربردشان بهعنوان یک ویژگی در شاهنامة فردوسی» ،تا حدودی به مفهوم و کاربرد
صفت هنری اشارهکرده ،ولی در ارائة نمونههای هنری آن جز در چند مورد موفق
نبوده است .صفت هنری باید در یکی از زمینههای شخصیتپردازی ،بالغی و صور
خیال نقش داشته باشد و صرف بهکار بردن یک صفت کافی نیست .دهمرده کمک
( )1994در پایاننامهاش با عنوان «بررسی و مقایسة صفات هنری در دیوان اشعار
منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی» ،هرچند ابتدا سعی در معرّفی صفت هنری داشته،
در بخش تحلیل پایاننامه بسیار به بیراهه رفته است .در پژوهش مذکور ،تمام اقسام
صفات بهصورت مبسوط (از دیدگاه دستوری) استخراج شده و به ذکر بسامد آن
صفات پرداخته شده است .مح ّقق همچنین هیچ تحلیل مناسب و علمی برای هنری یا
غیرهنری بودن صفات استخراج شده ارائه نداده و اغلب بعد از بررسی نوع صفت از
لحاظ دستوری نوشته است که از ارزش ادبی خاصی برخوردار نیست .غنیپور ملکشاه
و همکاران ( )1909در مقالة «تشبیه و توصیف ،دو ویژگی سبکی شعر ابتهاج» ،صفت
هنری را چنان با توسّع بهکار برده است که شامل قید و مضافٌالیه نیز میشود .از نظر
وی ،صفت هنری حتماً نباید نوع دستوری صفت باشد ،بلکه قید ،مضافٌالیه و ...نیز
صفت هنری ایجاد میکنند .او معتقد است صفت هنری ،همان تشبیه مقیّد است که
دربارة آن گفته شده دو کلمه یا بیشتر ،چنان با هم ترکیب یافته که در حکم یک کلمه
شده باشند ،از قبیل مضاف و مضافٌالیه و صفت و موصوف؛ پس هرجا مشبّه یا
مشبهٌبه ،مقیّد باشد ،آن را باید تشبیه مفرد شمرد ،نه تشبیه مر ّکب .چنین برداشتی از
صفت هنری ،بسیار سهلانگارانه و همراه با توسّعنگری است؛ زیرا هر چیزی را باید در
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ردیف صفت هنری شمرد .بررسی ما در منابع نشان میدهد که تاکنون هیچ پژوهش
مستقلی دربارة کارکرد صفت هنری در هفتپیکر نظامی صورت نگرفته است.

 .1بحث و بررسی
 .1-1نقد و بررسی منابع دربارة صفت هنری ،تعاریف و ویژگیهای آن
در ادبیات فارسی ،نخستین کسی که صفت هنری را بهعنوان ابزاری هنری معرّفی
کرده ،شفیعیکدکنی است .او میگوید« :آوردن صفت بهجای موصوف در بسیاری از
خص زبان میشود و این نوع از صفت که در بالغت فرنگی به آن
موارد سبب تش ّ
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

 epithetمیگویند ،در زبان شعر دارای مقام برجستهای است .در بسیاری از
قسمتهای مهم شاهنامه ،فقط از همین خصوصیت زبان شعر استفاده شده است و
همچنین در بوستان سعدی و دیوان حافظ .این صفتها گاه میتواند در حوزة استعاره
قرار گیرد و گاه نه و اگر هم در حوزة استعاره قرار گیرد ،باز تا حدّی به این قلمرو نیز
مربوط است .در این بیت ،حافظ دو نوع صفت هنری بهکار برده که دومی مصداق
کامل صفت در موضوع بحث ماست و اوّلی نیز به صفت نزدیکتر است تا به استعاره
بهمعنی معهود آن ،اگرچه در تحلیل نهایی ،نوعی استعاره است .به هر حال وقتی حافظ
میگوید:
پیر گلرنگ من اندر حق ازرقپوشان

رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود

بهجای اینکه بگوید شراب ،میگوید پیر گلرنگ من و آنها که مقصود او را
درنیافتهاند ،سعی کردهاند داستانهایی بسازند و پیر و مرشدی به نام گلرنگ در
زندگی حافظ جعل کنند؛ امّا حقیقت قضیه این است که در زبان هنری او ،پیر
گل رنگ همان شراب است که به اعتبار کهنگی پیر است و به اعتبار سرخی،
گلرنگ .او نمیگوید شراب کهنه ،میگوید پیر گلرنگ من و با آوردن این صفت
( )epithetبهجای موصوف ،زبان شعر خود را تعالی میبخشد و کلمات مرده را زنده
میکند .در همین مصراع بهجای صوفیان یا اصحاب خانقاه که حافظ آنها را همیشه
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مسخره میکند ،میگوید ازرقپوشان و نمیگوید صوفیان تا زبان از هنجار مبتذل و
عادی و قاموسی خود فراتر رود و از تقابل رنگهای سرخ و کبود در این مصراع که
نتیجة حضور دو واژة گلرنگ و ازرق است ،تابلوی رنگی عجیب خود را میآفریند»
(شفیعیکدکنی.)49 :1991 ،
برخی منابع همچون فرهنگ اصطالحات ادبی ،متأثّر از شفیعیکدکنی است .در
فرهنگ اصطالحات ادبی آمده است« :در بالغت به انگلیسی صفت هنری آن است
که صفت ممیّزة چیزی یا شخصی را همراه با نام او یا بهجای نام او بهکار برند؛ مثالً در
عبارت «شیپورهای نقرهای صفیر» ( )silver snarling trumpetsجان کیتز 1یا در عبارت
( )glittering fortexکه الکساندر پوپ 4در سخره حماسة به یغما رفتن جعد گیسو برای
قیچیای بهکار میبرد که به تعبیر او بارون ( )Baronعمل شنیع خود (بریدن جعد
گیسو) را بهوسیلة آن انجام می دهد .از نمونه کاربردهای آن در زبان غیرادبی ،کاربرد
عباراتی است نظیر« :جان درازه»
« ،)millerریچارد شیردل»

(John

« ،)longآسیابان اغبر» (خاکآلود) (

(the Lion heart

Dusty

 .)Richardبهدلیل اینگونه کاربردها در

زبان انگلیسی ،صفت هنری غالب ًا در مواردی چون سقط و دشنام یافت میشود» (همان،
.)994 :1991
در فرهنگ اصطالحات ادبی غربی ،صفت هنری ( )Epithetابزاری ادبی است که
راوی برای توصیف شخصیتها از آن استفاده میکند« .به معنای دقیق ،یک صفت یا
عبارت وصفی برای اشاره کردن به ویژگی یک شخص یا یک شیء استفاده شده
است» (هلمن« .)111 :1901 ،این صفتها بیشتر در داستانهای حماسی استفاده
میشوند و برجسته کردن ویژگیها و خصایص و تواناییهای خاصّ قهرمانان با ارائة
جزئیاتی از احساسات و موقعیت آنها در صحنههای گوناگون داستان ،برعهدة این
صفتهاست .خواننده با کمک گرفتن از آنها جزئیاتی را در مورد منشأ ،نسب ،ظاهر،
مهارت ،موقعیت و میزان قدرت شخصیتهای داستان بهدست میآورد که این
1. John Keats
2. Alexander Pope
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جزئیات او را در عمق بخشیدن به مفهوم و معنای حوادث و شکلگیری شالودهای از
هویت افراد ،یاری میکنند» (محمودی الهیجی .)4 :1999 ،در نقد سخن ایشان
میتوان گفت که چنین نیست و همچنان که شفیعیکدکنی نشان داده است ،در شعر
غنایی ،سیاسی و اجتماعی ،همانند شعر حافظ و فروغ فرّخزاد نیز بهترین نمونههای آن
را میتوان نشان داد .حتّی نمونهای که محمودی الهیجانی آورده است ،ویژگیهای
یک صفت هنری متعالی را ندارد؛ چنانکه مثالً در شعر حافظ وجود دارد .در بیت
زیر« ،خوبچهر» را صفت هنری معرّفی کرده است؛ در صورتی که اگر بهجای
خوب چهر هر صفت دیگری قرار بدهیم ،هیچ اتفاقی به لحاظ ادبیّت در آن روی
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

نمیدهد.
مرا سوی آن خوبچهر آوری

دلش با دل من به مهرآوری

عقدایی نیز صفت هنری را برابر صفتآوری دانسته است؛ امّا منظور او بیشتر همانی
است که شفیعیکدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی گفته است (.)19 :1991
در پژوهش مذکور ،هر صفتی ،صفت هنری شمرده شده است.
رضایی جمکرانی در تحلیل خود ،به نظر شفیعیکدکنی نزدیکتر است و تحلیل
دقیقتری نسبت به دیگران دارد« :در زبان فارسی ،صفت هنری غالباً با جانشین کردن
صفت برای مصرف درست میشود؛ امّا در بالغت انگلیسی عالوه بر این شیوه ،صفت
هنری را با صفت و موصوف همراه میسازند .صفت هنری وقتی بهجای موصوف قرار
میگیرد ،به استعاره نزدیک میشود» (رضایی جمکرانی.)91 :1902 ،
غنیپور ملکشاه نهتنها تعریف دقیقی از این اصطالح بهدست نداده ،بلکه با شمول
معنایی بیشتری به این مقوله نگریسته است .از نظر وی« ،صفت هنری حتماً نباید نوع
دستوری صفت باشد؛ بلکه قید ،مضافٌالیه و ...نیز صفت هنری ایجاد میکنند .بهنظر
میرسد صفت هنری ،همان تشبیه مقیّد باشد که درمورد آن گفتهشده دو کلمه یا بیشتر
چنان با هم ترکیب یافته که در حکم یک کلمه شده باشد ،از قبیل مضاف و

کارکردهای «صفت هنری» در هفتپیکر نظامی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 199

مضافٌالیه و صفت و موصوف .پس هرکجا مش ّبه یا مشبهٌبه ،مقیّد باشد ،آن را در حکم
تشبیه مفرد باید شمرد ،نه در حکم تشبیه مرکّب» (غنیپور ملکشاه.)79 :1909 ،
در تعریف مذکور ،صفت هنری همان تشبیه مقیّد معرّفی شده ،در صورتیکه به
ادبیّت آن قید که به مشبهٌبه اضافه گردیده ،توجّهی نشده است .از طرف دیگر ،ح ّتی
در تعاریف موجود در بالغت فرنگی هیچگاه سخنی از تشبیه مقیّد نیامده است .با
توجّه به تعریف مذکور ،هر نوع اضافهای (صفت و موصوف ،مضاف و مضافٌالیه یا
هر ترکیب دیگر) را باید صفت هنری نامید .در هیچکدام از بررسیهای شفیعیکدکنی
نیز به چنین چیزی اشاره نشده است؛ مثالً وی در بررسی اشعار فروغ فرّخزاد نوشته
است« :سنّت پدیدهای است ایستا و نگاه سنّتی ،نگاهی است مطمئن؛ امّا نگاه فروغ از
دریچة وصفهایش ،نگاهی است که در آن ،همهچیز مغشوش و سرگردان و مشوّش
و مضطرب و گیج و گذران و درهم و پریدهرنگ و نامعلوم و بیاعتبار و فرّار و
دوردست و پریشان و بیسامان و بیتفاوت و منقلب و بیهوده و لرزان و گنگ و
گمشده و نشناخته و مرموز و بیقرار و عاصی و نامسکون و غربتباره و تاریک و
رخوتناک و مشکوک و نامفهوم و پرتشنّج و ترسناک و ولگرد و مهآلود و سست و
خسته و خوابآلود و مخدوش و پیچاپیچ است .از منظر معنیشناسی ،در مرکز تمامی
این وصفها نوعی ابهام و بیقراری وجود دارد و این ابهام و بیقراری ،درست نقطة
مقابل آن چیزی است که سنّت بدان دعوت میکند؛ یعنی اطمینان و ثبات و یقین»
(شفیعیکدکنی.)41 :1902 ،
در عبارت فوق ،هیچ ترکیبی بهصورت مضاف و مضافٌالیه نیست .بسیاری از این
صفات نیز در ساختار تشبیه مق ّید بهکار نرفتهاند .نتیجه اینکه ،منظور از صفت هنری،
همان است که شفیعیکدکنی و رضایی جمکرانی بدان اشاره داشتهاند و در بالغت
فارسی می توان با کنایه از موصوف یا کنایه از صفت تطبیق داد .کنایه را از نظر معنای
کنایی ،یعنی داللت مکنیٌبه به مکنیٌعنه ،به سه دسته تقسیم کردهاند« :هرگاه مکنیٌعنه
صفت باشد ،کنایه از صفت است ،هرگاه مکنیٌعنه اسم باشد ،کنایه از موصوف است
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و هرگاه مکنیٌ عنه عبارتی فعلی یا جمله باشد ،کنایه از فعل است» (رجایی:1919 ،
 .)941در این نوع تقسیمبندی ،کاربرد کنایه از فعل در ادب فارسی بیشتر رایج است.
آنچه با صفت هنری ارتباط پیدا میکند ،کنایه از موصوف و کنایه از صفت است.
در کنایه از موصوف« ،مکنیٌبه صفت یا مجموعة چند صفت یا جمله و عبارتی وصفی
(صفت و موصوف ،مضاف و مضافٌالیه) یا بدلی (مضاف و مضافٌالیه) است که باید
از آن متوجّه موصوفی شد؛ یعنی بهطور خالصه ،وصف و صفتی را میگوییم و از آن
موصوف را اراده میکنیم؛ مثالً از بیتالرب (خانه خدا) متوجّه دل میشویم و یا مراد
ما از آزادة تهیدست ،درخت سرو است .در کنایه از صفت ،مکنیٌبه صفتی است که
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

باید از آن متوجّه صفت دیگری (مکنیٌعنه) شد؛ مثالً از بینمک ،بیمزه و از
سرافکنده ،خجل و از سیاهکاسه ،کثیف و بخیل و از سیهگلیم ،بدبخت را فهمید»
(شمیسا497 :1971 ،؛ رجایی.)997-991 :1919 ،
خص میشود که کارکردهای
ارتباط میان کنایه و صفت هنری ،زمانی بیشتر مش ّ
آنها را بدانیم .برای کارکرد زیباشناسی کنایه« ،رسایی و گویایی در ایجاز کالم،
تصویرسازی ،دوگانگی (دوبُعدی بودن) در معنا و ابهام ،اغراق ،عظمت و بزرگی،
کراهت و ترس از ذکر نام ،رعایت ادب و بیان معمّا ،غرابت و آشنازدایی» (آقاحسینی،
 )491 :1992بیان شده است .هر سخنور با توجّه به اقتضای حال مخاطب و درنظر
داشتن یکی از این اهداف ،از کنایه بهره میبرد .برای نمونه ،کراهت از ذکر نام،
هنگامی است که «نام بردن از کسی یا چیزی برای گوینده یا شنونده ناخوشایند است؛
پس ،از ذکر مستقیم نام او پرهیز میکنند .این امر ممکن است دالیل گوناگونی داشته
باشد» (همان .)497 :زرّینکوب نیز ارزش هنری و ظرافت کنایه را چنین بیان میکند:
«استعمال کنایه از باب ظرافت است در فکر یا بیان و گویی به کالم عادی رنگی از
شعر میدهد و تیزهوشی و ظرافت را به چالش میخواند .باری ،کنایه در غزل ،تقاضا،
انتقاد و در هجو ،خدمت بسیار به شاعران میکند» (زرّینکوب.)79 :1919 ،
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 .2-1صفتهنری در هفتپیکر نظامی
یکی از ویژگیهای برجستة سبک نظامی ،توصیفات اوست که ارتباطی مستقیم با
کارکرد صفت هنری دارد .حمیدیان دقّت نظامی را در توصیف جزئیات ،مینیاتوری
کلمات نامیده است (حمیدیان )112 :1900 ،و بسیاری از توصیفات او را فقط در جنبة
تزیینی بودن مطالب میداند .امامی در تحلیلی که از هفتپیکر نظامی دارد ،بر این
اعتقاد است که بسیاری از توصیفات نظامی در این اثر جنبة تزیینی داشته ،نقشی در
پیشرفت پیرنگ داستان ندارد .او نتیجه میگیرد« :در هفتپیکر ،عنصر توصیف عالوه
بر نقش آگاهیدهنده ،بیشترین کارکرد زیباشناختی و آرایهای دارد .نظامی فقط
نمیخواهد که کاخ هفتگنبدان ،چهرة شخصیتها ،بزم زمستانی بهرام و مواردی از
این دست را به خواننده بشناساند؛ بلکه او این بخشها و مقاطع ایستا را با توصیفهای
مینیاتوری همراه میکند .نکته اینجاست که از دیدگاه تحلیل ساختاری ،این بخشهای
توصیفی همواره یاریگر و تابع عنصر روایتگریاند وگرنه بهتنهایی نمیتوانند متنی
روایی بسازند» (امامی .)119 :1907 ،از نظر او توصیفات نظامی در تقابل با روایت قرار
دارند.
نظامی در هفتپیکر ،به اقتضای سخن ،بارها از هنر خود در ترکیببندی و
صناعات هنری سخن گفته است که جای تردیدی باقی نمیگذارد که او در گزینش
کلمات ،بسیار با تأمّل عمل کرده است.
کــردم ایــن تحفــه را گــزارش نغــز

اینت چـرب اسـتخوان شـیرینمغـز

تـــا درآری بـــه حســـن او نظـــری

جلــوهای دادمــش بــه هــر هنــری

لطــف بســیار دخــل انــدک خــرج

کــرده در هــر دقیقــه درجــی درج

غرض آن شد که چشم از آرایـش

در فراخـــــی پـــــذیرد آرایـــــش
(نظامی)912 :1971 ،

برخی از مهمترین ویژگیهای بالغی شعر نظامی ،بهویژه در هفتپیکر که نظامی با
توجّه صفت هنری آن را ایجاد کرده است ،عبارتاند از:
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 .1-2-1انواع ایهام
یکی از کاربردهای صفت هنری ،توجّه به ایجاد ابهام است .شاعر برای پر کردن
وزن شعر یا تنسیقالصفات ،از صفت استفاده نمیکند .هدف او از کاربرد صفت ،ایجاد
ابهام هنری است که این ابهام و دوگانگی معنایی میتواند در شکل ایهام عرضه شود.
ایهام یکی از ویژگیهای سبک آذربایجانی ،خصوص ًا در شعر نظامی و خاقانی است
(شمیسا )114 :1904 ،و از آنجایی که توجّه به تناسبات و مراعاتالنظیر در شعر نظامی
بسیار مهم است (نظامی09 :1999 ،؛ حمیدیان ،)92 :1900 ،انواع ایهام ایجاد میشود.
ایهام تضاد :ایهام تضاد در ساخت و کاربرد ،با ایهام تناسب برابر است .تنها تفاوت
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

این دو آرایة شگفت در معنی ایهامی آنهاست .در ایهام تناسب همان گونه که از
نامش برمیآید ،لفظ بهکاررفته در معنی موردنظر ،با کلمهای دیگر تناسب (مراعات
نظیر) دارد؛ ولی در ایهام تضاد ،معنی دوم واژة ایهامی با کلمهای دیگر رابطة تضاد پیدا
میکند .به عبارت دیگر معنی غایب با معنی کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطة تضاد دارد
(شمیسا .)119 :1971 ،در هفتپیکر نظامی ،برخی از صفات هنری برای ایجاد همین
نوع ایهام استفاده شده است:
سالی از دانه بر نرستن شاخ

تنگ شد دانه بر جهان فراخ
(نظامی)112 :1971 ،

در بیت فوق ،فراخ بهمعنای وسیع و گسترده و تنگ در معنای نایاب شدن است؛
بنابراین با معنای دوم کلمة تنگ ایهام تضاد دارد؛ همچنین در بیت زیر:
گفت بر گنج بسته دست میاز

کز غرض کوته است دستِ دراز
(همان)172 :

دراز بهمعنی تجاوز و زیادهخواهی است و با کوته ایهام تضاد برقرار کرده است؛
همچنان که حافظ در بیت زیر گفته است:
صوفی پیالهپیما حافظ قرابهپرهیز

ای کوتهآستینان تا کی درازدستی
(حافظ)241/1 :1914 ،
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در بیت:
زین زبانِ شکسته و بسته

من خود اندیشناک پیوسته

(نظامی)410 :1971 ،
زبان شکسته ،یعنی زبان ناقص و معنی دیگر شکسته ،شکستن و خرد شدن است.
شکسته در معنی اخیر ،با پیوسته بهمعنی سالم ،ایهام تضاد برقرار میکند .نظیر چنین
ایهامی در ابیات دیگر هفتپیکر و همچنین صورت بهتر آن ،در شعر حافظ نیز هست:
ترک 1چینی چو این حکایت چست

به زبانِ شکسته کرد درست
(همان)494 :

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش
(حافظ)110/1 :1914 ،

ایهام تام :گاهی ابهام موجود در یک کلمه یا ترکیب ،در بیش از دو معناست؛

یعنی کلمة موردنظر بیش از دو معنی دارد .واعظ کاشفی در بدایع االفکار فی صنایع
االشعار مینویسد« :و اگر از سه معنی زیادت بود ،ایهام ذوالوجوه خوانند و تا هفت
معنی آوردهاند» (واعظ کاشفی .)111 :1919 ،در هفتپیکر نظامی ،نمونههایی از
صفت هنری را داریم که در دو معنی بهکار رفتهاند و با هر دو معنی میتوان بیت را
شرح کرد.
در دو بیت زیر ،صفت تنگ و تنگچشمی ،ایهام تام ساخته است:
گفــــت ای تنگچشــــم تاتــــاری

صــید مــا را بــه چشــم مــینــاری؟

صــید مــا کــز صــفت بــرون آیــد

در چنان چشـم تنـگ چـون آیـد؟
(نظامی)119 :1971 ،

بازی با این ترکیب وصفی در سایر آثار نظامی نیز وجود دارد .برای نمونه در
خسرو و شیرین میگوید:
ز بــس کــاوردهام در چشــمها نــور

ز ترکـــان تنگچشـــمی کـــردهام دور

 .1بعید نیست که در این بیت« ،تُرک» ،کلمة «تَرَک» را با توجّه به شکسته و درست به ذهن متبادر کند.
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ز تنگــی کــس بــه چشــمم درنیایــد

کســــی بــــا تنگچشــــمان برنیایــــد
(همان)911 :1919 ،

همچنین در دو بیت زیر:
چــون ز فتنــهگران تهــی شــد جــای

پـــیش خـــود فتنـــه را نشـــاند از پـــای

فتنـــه بنشســـت و برگشـــاد زبـــان

گفـــت کـــای شـــهریار فتنـــهنشـــان
(همان)119 :1971 ،

فتنه استعاره از معشوق (دختری که بهرام گور حکم مرگش را داده بود)است؛ امّا
عالوه بر این ،بهمعنی آشوبگر نیز هست .در بیت فوق ،هر دو معنی مدّ نظر نظامی است.
سال دوازدهم ـ پاییز 0011ـ شمارة بیست و پنجم

همچنین در دو بیت زیر:
بـــه جـــوی زر نیازمنـــدی چنـــد؟

هفـــت قفلـــی و چاربنـــدی چنـــد؟

اللــه را بــین کــه بــاد رخــت ربــود

از پـــی یـــک دو قلـــبِ خونآلـــود
(همان)24 :

صفت هنری خونآلود در ارتباط با قلب به دو معنی است؛ قلبِ خونآلوده و
آغشته به خون ،قلبی (ثروت یا مالی) که با خون دل بهدست آمده است .نظامی در بیت
فوق میگوید :جوی زر را در چهاربندی نهادن و هفت قفل بر سر نهادن برای چیست؟
جوی زر را ذخیره و پنهان مکن تا چون الله برای دو زرِ قلبِ خونآلوده رخت تو را
باد نبرد.
ایهام ترجمه :ایهامی است که شاعر در میان کالم ،واژهای را که دارای دو یا چند
معنی است ،بهکار ببرد؛ بهگونهای که آن معنی دور یا غیرمنظور ،ترجمة واژهای دیگر
باشد که در همان بیت یا سخن آمده است .تفاوت ایهام ترجمه با ایهام تناسب در آن
است که در ایهام تناسب ،آن معنی دور و غیرمنظور تنها مراعات نظیر است؛ ولی در
ایهام ترجمه ،آن معنی دور یا ناخواسته ،ترجمة واژهای دیگر است که در بیت یا سخن
آمده است .نمونههایی از این ایهام در هفتپیکر با استفاده از صفت هنری بهکار رفته
است:
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زآب انگور و نار آتشگون

همچو انگور بسته محضر خون
(نظامی)420 :1971 ،

نار در بیت باال به معنی انار است و معنی دیگر نار در زبان عربی ،آتش است که با
صفت هنری آتشگون ،ایهام ترجمه ایجاد کرده است.
ایهام تبادر :در این نوع ایهام ،شاعر واژهای را در کالم میآورد که بهدلیل همشکل
بودن یا همصدا بودن ،واژهای دیگر را به یاد خواننده یا شنونده میآورد .در ایهام
تبادر ،واژهای که به ذهن خواننده یا شنونده متبادر میشود ،با کلمه یا اجزای دیگری
از سخن تناسب (مراعات نظیر) دارد و تفاوت آن با ایهام تناسب این است که در ایهام
تناسب یک واژه دو معنی دارد؛ ولی در اینجا شباهت ظاهری ،واژهای دیگر را به یاد
میآورد و دو معنی بودن مطرح نیست .در هفتپیکر نظامی نمونههایی از این ایهام با
صفت هنری ارتباط پیدا میکند.
نفســش بر هـــوا چو مشــک افــــشاند
معجزش خارِ خشک را رطــب است

رُطبِ تر ز نخـــلِ خشـک افـــتاد
رطبش خار دشمن ،این عجب اســت
(نظامی)0 :1971 ،

به چند دلیل خشک و تر صفت هنری است :اوّل اینکه ،خشک با توجّه به مفهوم
بیت (از خارِ خشک خرما درآمدن) ،یادآور آیة قرآن است که دربارة حضرت مریم
جنِیًّا»1؛ دوم اینکه ،در بیت
ط عَ َلیْکِ ُرطَبًا َ
(س) است« :وَ هُزِّی إِ َلیْکِ ِبجِذْعِ ال َّنخْلَه تُسَاقِ ْ
اوّل ،رُطَب با توجّه به تر و خشک ،یادآور رَطب بهمعنی تر است و در مقابل یابس
بهمعنی خشک (انوری :1904 :ج .)9199 /2از این رو ،صفت هنریِ تر با رطب ایهام
تبادر و ایهام ترجمه را همزمان ایجاد کرده است .صفت هنری خشک نیز با رطب
ایهام تبادر دارد .در بیت دوم نیز همین ارتباط بالغی وجود دارد.
در شب تیره ،آن سراج «منیر»

شد ز مُهر مراد نقشپذیر
(نظامی)11 :1971 ،

 .1مریم41 :
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در بیت باال ،منیر صفت هنری است .اوّل اینکه تلمیحی است به آیة «وَ داعِیاً إِلَی
اللَّهِ بِإِذْنِ ِه وَ سِراجاً مُنیراً»1؛ دوم اینکه ،واژة مُهر با توجّه به همین صفت هنری است که
یادآور مِهر بهمعنای خورشید میشود.
 .2-2-1کنایه و تمثیل
در برخی از عبارات کنایی ،کاربرد یک صفت هنری است که مفهوم آن را تقویت
میکند.
مهد بیرون جهان از این رهِ تنگ

پایکوبی بس است بر خرِ لنگ
(نظامی)11 :1971 ،
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در ترکیب کنایی پایکوبی بر خرِ لنگ ،صفت هنری لنگ اساس مفهوم کنایی را
تشکیل میدهد .در این ترکیب ،بهجای لنگ ،صفت دیگری را نمیتوان بهکار برد که
معنای جهد و تالش بیفایده و امثال آن اراده شود .از طرف دیگر ،صفت هنری تنگ
در مصراع اوّل ،تنگ بستن (آماده شدن برای انجام کاری) را به ذهن متبادر میکند.
این تبادر با توجّه به مهد و خر تقویت شده است.
در بیت زیر ،شوره یک صفت هنری است که بهدلیل تمثیلی بودن ترکیب،
جانشینی دیگر نمیتواند داشته باشد:
در گلِ شوره دانه افشانی

بر نیارد مگر پشیمانی
(همان)94 :

البته در این بیت ،استثنای منقطع نیز وجود دارد؛ زیرا پشیمانی در ردیف ثمرهای
کِشت و زرع نیست .جمله چنین است :اگر در زمین شوره دانه بیفشانی ،جز پشیمانی
نخواهی درود.

 .1احزاب21 :
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 .1-2-1پارادوکس (متناقضنما)
صفت هنری یکی از محملهای ایجاد پارادوکس در هفتپیکر نظامی است که آن
را با صنایع دیگر ادبی همراه میسازد .شفیعیکدکنی در تعریف متناقضنما میگوید:
«تصویری است که دو روی یک ترکیب آن به لحاظ مفهوم ،یکدیگر را نقض
میکنند؛ مثل سلطنت فقر» (شفیعی کدکنی .)12 :1971 ،راستگو نیز مینویسد:
«خالفآمد (متناقضنمایی) گاه به گونهای است که حاصل آن ،اجتماع و همزیستی
دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ یعنی همان چیزی که ازنظر عقل محال و ناشدنی
است .اینگونه تصویرها و ترکیبهای متضادنما یا متناقضنما و در هر حال باطلنما،
مانند حاضر غایب همان است که در اصطالح فرنگیان پارادوکس نامیده میشود»
(راستگو .)49 :1910 ،در هفتپیکر نظامی ،صفت هنری در مواردی برای ایجاد
پارادوکس بهکار رفته است:
ابر بیآب چند باشی ،چند؟

گرم داری تنور ،نان دربند
(نظامی)11 :1971 ،

ابر بیآب ترکیبی متناقضنماست؛ زیرا ابر بدون آب اصوالً شکل نمیگیرد.
همچنین است ترکیب شربتِ زهر (همان ،)21 :آب خشک ،آتش تر (همان،)121 :
سروِ پربار (همان.)914 :
در بیت زیر از بهرام گور با صفتِ «آتشین بیشه» یاد میکند و با توجّه به اینکه شیر
از آتش میهراسد ،نوعی پارادوکس در مفهوم بیت شکل میگیرد .گفتنی است در
این بیت ،توصیف شجاعت و دلیری بهرام گور نیز از طریق همین صفت هنری شکل
گرفته است (هر شیری از آتش میترسد؛ ولی بهرام گور در جنگل آتشین زندگی
میکند):
کرد از آن شیر آتشین بیشه

همچو شیران ز آتش اندیشه
(همان)01 :
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در بیت زیر« ،تنگچشم» بودن (در معنی مثبت آن ،یعنی زیبایی) با «تنگچشم
نبودن» (در معنی بخیل و خسیس بودن) ،نوعی پارادوکس ایجاد کرده است .در عین
تنگچشمی (خردی چشم) ،تنگچشم نیست (خسیس نیست):
تنگچشمی ز تنگچشمی دور

همه سروی ز خاک او از نور
(همان)111 :

نظامی در داستان «خیر و شر» ،توصیف بسیار هنرمندانهای از «شر» ارائه کرده است.
زمانی که ذخیرة آب خیر تمام میشود ،از شر تقاضای آب میکند .شر نیز در ازای
آب ،در ابتدا دو لعل گرانبهای خیر را طلب میکند .نظامی در بیت زیر ،شر را به
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ریگ آبدار تشبیه میکند.
حالی آن لعلِ آبدار گشاد

پیش آن ریگِ آبدار نهاد
(همان)271 :

ال ریگ ،آب را نگه نمیدارد .به
«ریگ آبدار» استعاره از «شر» است؛ امّا اصو ً
عبارت دیگر ،در ترکیب ریگ آبدار هم ایهام تام وجود دارد و هم پارادوکس .از
طرف دیگر ،توصیف شخصیت شر نیز از طریق همین صفت هنری انجام گرفته است.
آبدار مصراع اول (در معنی گرانبها و درخشان) با آبدار مصراع دوم (در معنای
دارندة آب) ،جناس تام دارد.
 .0-2-1توصیف و شخصیتپردازی
چنانکه در باال گفته شد ،هنر نظامی در توصیف است .وی در هفتپیکر گاه برای
توصیف شخصیتها یا مو ارد دیگر ،موصوف را حذف و فقط صفت را ذکر میکند.
با توجّه به همین صفات ،میتوان دیدگاه او را در موضوعات مختلف ردیابی کرد؛
برای نمونه ،در بیت زیر ،اشاره به شاهنامة فردوسی دارد که قسمتی از ماجرای بهرام

گور در آن روایت شده است .نظامی از فردوسی با صفت «چابکدست» و از شاهنامه
با صفات هنریِ «لعلریزه» و «گوهر نیمسفته» یاد میکند:
چابکاندیشــهای رســیده نخســت

همـــه را نظـــم داده بـــود درســـت
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مانــده زان لعــلریــزه لختــی گــرد

هریکــی زان قراضــه چیــزی کــرد

آنچـــه از او نیمگفتـــه بـــد ،گفـــتم

گــــوهر نــــیمســــفته را ســــفتم
(همان)11 :

همچنین برای توصیف دنیا از صفت «کورة طبیعتپز» (همان« ،)27 :چاه بوریا بر
سر» (همان« ،)21 :ملک بیتکیه» (همان« ،)114 :گنبد روان» (همان )929 :و «گنبد
بساطنورد» (همان )929 :و برای توصیف خویش از صفات «جادوی سخنپرورد»
(همان« ،)09 :گهرسنج» (همان« ،)11 :گنجهخیز رومیکار» (همان« ،)911 :نقّاشِ
نیشکرقلم» (همان )911 :و «رطبافشان نخل» (همان )911 :استفاده کرده است.
در بیت زیر ،در توصیف زمستان و کوالک از صفت هنری بهره گرفته است که
ایهام تام نیز دارد:
دمه پیکان آبدار به دست

چشم را سفت و چشمه را میبست
(همان)191 :

پیکان آبدار استعاره از سوزِ سرماست و صفت آبدار دو معنی دارد؛ نسبت به
برف و باران ،بهمعنی آبدار و آبکی بودن و در ارتباط با پیکان بهمعنی تیز است.
همچنان که برخی از صفات هنری برای توصیف نکات مثبت و تفاخر استفاده
میشود ،برخی از صفات هنری در هفتپیکر برای تحقیر بهکار رفته است؛ برای مثال،
زمانی که یزدگرد از دنیا میرود ،بزرگان کشور برای جانشینی او سخن از بهرام گور
میگویند؛ امّا درنهایت ،او را «بیابانی» و «عربپرورد» میدانند:
گفــت هــرکس درو نظــر نکنــیم

وز پــــدر مــــردنش خبــــر نکنــــیم

کــــــان بیابــــــانی عربپــــــرورد

کـــار ملـــک عجـــم ندانـــد کـــرد
(همان)01 :

یا در وصف دشمنان بهرام گور از این صفات استفاده کرده است« :زردگوشان»
(همان« ،)141 :تختآزمای تاجپرست» (همان )91 :و «نرمشمشیران» (همان.)141 :
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نظامی از توصیفات متعدّدی برای بهرام گور استفاده کرده است؛ از جمله:
«تختگیر جهان» (همان« ،)01 :کشورگیر» (همان« ،)01 :کیزاده» (همان« ،)92 :شیر
غرّنده» (همان« ،)92 :شیر پنجهگشای» (همان« ،)91 :آهنینجگر» (همان،)97 :
«شیرگیر» (همان) و «اژدهاشکر» (همان).
در وصف پیرزنِ حقّهباز در افسانة گنبد دوم میگوید:
آتشـــی از تـــو بـــود در دل مـــن

پیــــــرزن در میانــــــه دودافگــــــن

چون شدی شمعوار بـا مـن راسـت

دودِ دوافگــــن از میــــان برخاســــت

کآفتــاب مــن از حمــل شــد شــاد

کـــی ز بـــرد العجـــوزم آیـــد یـــاد؟
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(همان)191 :
در وصف دیو در داستان ماهان کوشیار:
لفـــچهـــایی چـــو زنگیـــان ســـیاه

همــــــه قطــــــران قبــــــا و قیــــــرکاله

همـــه خرطـــومدار و شـــاخگـــرای

گـــاو و پیلـــی نمـــوده در یـــک جـــای

هریکــی آتشــی گرفتــه بــه دســت

منکـــر و زشـــت چـــون زبـــانی مســـت

او بـــــــر آن اژدهـــــــای دوزخوش

کــرده بــر گــردنش دو پــای بــه کــش
(همان)422 :

 .2-2-1استخدام در وجه شبه
سوی خرگاه راند مرکب تیز

دید پیری چو صبح مهرانگیز
(همان)941 :

مهرانگیز وجه شبه است؛ نسبت به صبح ،یعنی انگیختن صبح و نسبت به پیر،
برانگیختن مهر و مح ّبت.
 .1-2-1طرد و عکس
در بیت زیر ،با استفاه از صفت «بیمغز» و «بیپوست» ،طرد و عکس ایجاد کرده است:
پوست بیمغز دیدهایم چو خواب

مغز بیپوست دادهایم چو آب
(همان)41 :
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همچنین در بیت زیر:
گفت من ترک نازنیناندام

نازنین ترکتاز دارم نام
(همان)112 :

 .1-2-1اغراق و غلوّ
در بیت زیر ،صفت هنری «دریاجوش» سبب ایجاد غلوّ در بیت شده است .تکیة
اصلی نظامی در این بیت بر بزرگنمایی دربارة صیدگاه بهرام گور است:
صیدگاهش ز خون دریاجوش

گاه گرگینه گه پلنگیپوش
(همان)41 :

 .1-2-1استعاره
در بیت زیر ،صفتهنری «زرّیننعل» استعاره از پرتوهای خورشید است:
چه عجب کآفتاب زرّیننعل

کوه را سنگ داد و کان را لعل
(همان)41 :

همچنین صفت «زرّینتاج» (همان.)97 :
مِهر گوساله کش بود به بهار

ماهِ گوسالهکش که دید؟ بیار
(همان)111 :

ماه استعاره از همان دختر زیبارویی است که بهرام گور حکم مرگ او را داده بود
و نظامی با استعارة ماه از او یاد میکند .در آن داستان ،دخترِ مذکور ،گوسالهای را بر
دوش میاندازد و شصت پلّه باال میرود و این کار را تا رشد گوساله ادامه میدهد.
نظامی تصویر گوساله بر دوش دختر را اینگونه نشان داده است و شگفتی او اینجاست
که جایگاه مهر (خورشید) ،در گوساله (ثور) است ،نه ماه (از استعارات نجومی برای
خلق این شگفتی استفاده کرده است) .در جایی دیگر ،از همین دختر با صفت
گاوکش (همان )111 :یاد کرده است.
 .9-2-1جناس
شاه را این شنیده سخت آمد

تبر تیز بر درخت آمد (همان)111 :
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تبر و تیز جناس تصحیف دارند.
 .11-2-1واجآرایی
چون برین گفته رفت روزی چند

شیده را خواند شاهِ شیدابند
(همان)129 :

 .11-2-1تشخیص
صد هزاران گل شکفته در او

سبزه بیدار و آب خفته در او
(همان)110 :

کارکرد صفت هنری در آفرینش و ایجاد بسیاری از آرایههای ادبی،
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شخصیتپردازی و ...در آثار نظامی ،بسیار چشمگیر و قابل تأمّل است.

نتیجهگیری
صفت هنری یکی از ویژگیهای سبکی در زبان شعر است که در برخی متون
داستانی و غیرداستانی ،جایگاه برجستهای دارد .صفت هنری در متون حماسی با ارائة
جزئیاتی از شخصیتها ،اشیا و مکانهای داستان ،ساختار توصیفی قدرتمندی را
بهمنظور شخصیتپردازی و تصویرسازی بهوجود میآورد .نظامی از این صفتها برای
تفاخر به شعر و شاعری و جایگاه واالی خویش بهره میبرد و خود را سخنپرورد،

گهرسنج ،گنجهخیز رومیکار ،رطبافشان نخل و ...معرّفی میکند .وی در هفتپیکر،
بهرام گور را با صفاتی چون تختگیر جهان ،کشورگیر ،شیر غرّنده ،شیر پنجهگشای،
شیرگیر ،اژدهاشکر و ...معرّفی مینماید .در تعاریفی که از این اصطالح وجود دارد،
همواره به جنبة هنری آن تأکید شده است و منحصر در بهکار بستن صفات نیست.
ت کالم
بسیاری از شاعران و نویسندگانی که به صورت شعر و به عبارت دیگر ،ادبیّ ِ
اهمیت بیشتری میدهند ،از این ابزار بسیار استفاده میکنند .از این رو ،هرچند دربارة
صفت هنری در بالغت فرنگی بیشتر در متون حماسی بحث شده است ،در متون
فارسی برای تحلیل بالغی برخی از متون شاعران ازجمله آثار سعدی ،حافظ ،نظامی
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و ...نیز میتوان استفاده کرد .کاربرد صفت هنری در منظومههای نظامی میتواند
محک خوبی برای بیان هنری موضوعات موردنظر او باشد .نظامی در هفتپیکر بهدلیل
وجود برخی ویژگیهای حماسی و شخصیتپردازیها و نیز بهخاطر اهتمامی که در
گزینش دقیق کلمات برای ایجاد انواع صنایع ادبی دارد ،از صفت هنری بهره برده
است .وی در هفتپیکر ،از صفت هنری برای ایجاد ایهام ،پارادوکس ،توصیف،
شخصیتپردازی و انواع صنایع بدیعی و بیانی ،ازجمله طرد و عکس ،استعاره ،جناس،
واجآرایی و ...استفاده کرده است.
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