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چکیده
صفت هنری ( )Epithetبه صفت جانشین موصوف یا موصوف و صفتی اطالق شده است که
اغلب در متون حماسی برای برجسته کردن ویژگیها ،خصایص و تواناییهای خاص قهرمانان با ارائة
جزئیاتی از احساسات و موقعیت آنها در صحنههای گوناگون داستان استفاده میشود .جزئیاتی مانند
منشأ ،ظاهر ،مهارت ،نسب ،موقعیت و توانایی شخصیتهای داستان از طریق صفت هنری ارائه میشود
که این جزئیات ،خواننده را در عمق بخشیدن به مفهوم و معنای حوادث و شکلگیری هویت
شخصیتها یاری میکند .در پژوهش حاضر با ارائة تعریفی دقیقتر از این اصطالح و با در نظر گرفتن
قصاید خاقانی ،به این نتیجه دست یافتهایم که صفت هنری میتواند در سایر متون داستانی (غنایی،
عرفانی و )...و غیرداستانی نیز کاربرد و مصداق داشته باشد .برخالف برخی اظهارنظرها ،صفت هنری
باید کارکردی «هنری» داشته و نقش آن در خالقیتهای شاعرانه یا معرفی خصوصیات قهرمان متون
داستانی و غیرداستانی برجسته باشد .در اشعار خاقانی از صفت هنری برای ایجاد استعاره ،تشبیه ،تکرار،
کنایه ،تلمیح ،ایهام ،اغراق ،همآوایی ،پارادوکس ،تشخیص ،حسن تعلیل و جناس استفاده شده است
که پربسامدترین این شگردهای ادبی در استعاره است .در اغلب استعارههای ترکیبی خاقانی ،صفت
هنری به کار رفته است و بسامد صفت هنری بهصورت ترکیبات وصفی ،بیشتر از نوع «صفت جانشین
موصوف» است .بدون تردید یکی از عرصههای تنوّعگرایی و نبوغ خاقانی ،در کاربرد صفت هنری
است.
کلیدواژه :خاقانی شروانی ،صفت هنری ،صفت جانشین موصوف ،کارکردهای بالغی ،قصیده.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
در سنّت شعر فارسی و در کتابهای بالغی ،به رابطة صفت و موصوف از دیدگاه
هنری چندان پرداخته نشده است .عمدة مباحث در علم بدیع مربوط به «تنسیق صفات»
است که ارتباطی با صفت و موصوف ندارد .بیتوجّهی یا کمتوجّهی به کارکرد هنری
این رابطه در حالی است که در میان برخی از شاعران« ،گزینش کلمة مناسب» برای
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ایجاد تمهیدات هنری (هنرسازه) با وسواسی شگفتانگیز همراه بوده است .در آثار این
هنرمندان تا آنجایی که ممکن است ،از مترادفات ،ترکیبات و کلماتی که نقشی در
تصویرپردازی و ایجاد هنرسازه ندارند ،برای پر کردن وزن شعر (پوشالگذاری )1و...
استفاده نمیشود.
شعر« ،حادثهای است که در زبان روی میدهد» (شفیعیکدکنی )240 :1386 ،و
شاعرانی که به چگونه گفتن و صورت شعر اهمیت میدهند« ،تعمداً زبانی اختیار
میکنند که مشحون از ابهام ،معانی چندگانه و سایهروشنهای معنایی است؛ به این
دلیل که شاعر در پی انتقال اطالعات نیست ،بلکه میخواهد عواطف و تجربیات انسان
را تصویر کند» (پاینده201 :1382 ،؛ میرصادقی .)173 :1373 ،دقت در گزینش
واژگانی ،ترکیبسازی و هر آن چیزی که زبان معمول و خودکار را تشخّص ببخشد و
به زبان ادبی تبدیل کند ،از ویژگی اصلی چنین آثاری است .نظریة فرمالیسم ،ناظر بر
همین تشخّص زبانی است و به گفتة یاکوبسون« ،1موضوع علم ادبی ادبیات نیست،
بلکه ادبیّت است؛ یعنی عاملی که یک اثر مشخّص را به یک اثر ادبی بدل میکند .از
این دیدگاه ،آنچه حوزة تحلیل ادبی را شکل میدهد متن نیست ،بلکه تمهیدات معیّنی
هستند که در متن به کار رفتهاند» (مکاریک199 :1385 ،2؛ شفیعیکدکنی.)66 :1391 ،
این تمهیدات ،به ویژه در حوزة گزینش دایرة واژگانی ،عامل بسیار مهمی در ایجاد
سبک است (شمیسا23 :1373 ،؛ شفیعیکدکنی.)150-149 :1391 ،
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شاعران سبک موسوم به آذربایجانی یا ارانی ،عموماً و نظامی و خاقانی خصوصاً،
چنین دیدگاهی صورتگرایانهای به کلمه دارند و «هرگونه اندیشهای تنها در صورتی
اذن ورود به شعر نظامی [و خاقانی] دارد که در درجة اول ،آفرینندة تأللوئی جادویی
از جمال باشد» (حمیدیان .)34 :1388 ،در این میان ،استفاده از صفت برای ایجاد
ترکیبات جدیدی که هنرسازههای دیگری را نیز در سطح یک بیت فعّال میکند ،از
ویژگیهای بسیار مهم سبکشناسی خاقانی است .این صفات میتوانند مصداقی از
صفت هنری باشند که در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن قصاید خاقانی ،به
کارکردهای بالغی آنها و ایجاد هنرسازهها پرداخته شده است .عالوه بر این ،مبحثی
به تعریف و تبیین اصطالح صفت هنری اختصاص داده شده است.
 .2پیشینة تحقیق

در تحقیقات ادبی ،صفت هنری نخستین بار در صور خیال در شعر فارسی ،نوشتة
شفیعیکدکنی و در بحث از شاهنامة فردوسی آمده است (شفیعیکدکنی:1386 ،
 .)461شفیعیکدکنی در مباحث حافظشناسی (همان 83 :1396 ،و  )198و بررسی
اشعار فروغ فرخزاد در مقالة «وصفهای فروغ فرخزاد» ( ،)1384مطالب را با جزئیات
بیشتری توضیح داده است .غنیپور ملکشاه و همکاران ( )1389در مقالة «تشبیه و
توصیف ،دو ویژگی سبکی شعر ابتهاج» ،صفتهنری را شامل قید ،مضافٌالیه و...
دانستهاند .از نظر آنان ،صفت هنری ،همان تشبیه مقیّد است .دهمرده کمک ()1392
در مقالة «بررسی و مقایسة صفات هنری در دیوان اشعار منوچهری دامغانی و فرّخی
سیستانی»  ،نقش دستوری را در نظر گرفته ،بدون هیچ تحلیل و تعریف دقیقی از این
اصطالح ،به بررسی انواع صفات از دیدگاه دستوری در متون مذکور پرداخته است.
محمودی الهیجانی (1393الف) در مقالة «بررسی صفتهای هنری و کاربردشان
بهعنوان یک ویژگی در شاهنامة فردوسی» ،صفت هنری را همان صفت در مفهوم
نقش دستوری آن دانسته ،هدف از کاربرد صفت هنری را توصیف ویژگیهای
ظاهری ،نسب ،موقعیت و کیفیت قهرمانانة شخصیتها میداند .محقّق مذکور در
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پژوهشی دیگر (1393ب) با عنوان «بررسی تطبیقی کاربرد صفتهای هنری در ایلیاد و
ادیسة هومر و شاهنامة فردوسی» ،صفتهنری را سنّت ادبی هند و اروپا میداند.
دهرامی ( )1394در مقالة «نقشهای هنری صفت در ایجاد زبان ادبی ،تصویرسازی و
کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو» ،نقش صفات را از لحاظ دستوری در سه سطح
بالغی ،زبانی و فکری بررسی کرده است .حسینپور سرکاریزی ( )1395در مقالة
محمد خاکپور و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

«ارزش بالغی و زیباشناسی صفت» ،بدون ارجاع به منابع ،ازجمله آثار شفیعی کدکنی
و دیگر پژوهشها ،برخی از کاربردهای صفت هنری را از متون فارسی نقل کرده
است .خانیان ( )1399در مقالة «صفت هنری در بوف کور صادق هدایت»،
کارکردهای هنری این موضوع را بهصورت تشبیه ،استعاره ،کنایه ،تشخیص و ...نشان
داده است .علی رغم ارائة تعریف در مبانی نظری این پژوهش ،پژوهشگر به نقد آرا
نپرداخته است ،در صورتی که برخی از این تعاریف ،چنانکه خواهیم گفت ،نمیتواند
این اصطالح را آنطورکه باید ،معرفی کند .با توجّه به اهمیت شناخت این اصطالح و
پژوهشهای نه چندان دقیقی که در این ارتباط وجود دارد ،در پژوهش حاضر به
بررسی کارکردهای بالغی صفت هنری در قصاید خاقانی پرداخته شده است.

 .3بحث و بررسی
 .3-1ارائة تعریف ،نقد منابع
در اغلب تحقیقات دربارة این موضوع ،سایهای از مباحث شفیعی کدکنی وجود
دارد که در کتاب صور خیال در شعر فارسی متذکّر شده است .از دیدگاه وی،
«آوردن صفت بهجای موصوف ،در بسیاری از موارد سبب تشخّص زبان میشود و این
نوع از صفت که در بالغت فرنگی به آن  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،
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باز تا حدّی به این قلمرو نیز مربوط است .در بیت ذیل از حافظ ،دو نوع صفت هنری
به کار برده که دومی مصداق کامل صفت در موضوع بحث ماست و اولی نیز به
صفت نزدیکتر است تا به استعاره به معنی 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

وی بهجای اینکه بگوید «شراب» ،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 ،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 ،تابلو رنگی عجیب خود را میآفریند» (شفیعیکدکنی،
 .) 29 :1391چهارچوب همین تعریف در فرهنگ اصطالحات ادبی نیز آمده است
(نک :داد.)332 :1392 ،
شفیعی کدکنی همین اصطالح را معادل صفت جانشین موصوف میداند که در
کتابهای بالغی چنین آمده است« :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 بیتالرّب (خانة خدا)
متوجّه «دل» میشویم و یا مراد ما از «آزادة تهیدست» ،درخت سرو است .در کنایه از
صفت ،مکنیٌبه صفتی است که باید از آن متوجّه صفت دیگری (مکنیٌعنه) شد؛ مثالً
از سیاهکاسه ،کثیف و بخیل و از سیاهگلیم ،بدبخت را فهمید» (شمیسا237 :1379 ،؛
اشرفزاده135-134 :1389 ،؛ رجایی.)336-337 :1353 ،
نمونههایی که شفیعیکدکنی از صفت هنری در اشعار فروغ فرخزاد نشان داده
است ،از لحاظ ساختار دستوری ،صفت هستند .او در بررسی اشعار فروغ نوشته است:
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«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 ...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
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میکند؛ یعنی اطمینان و ثبات و یقین» (شفیعیکدکنی .)21 :1384 ،در عبارات
مذکور ،هیچ ترکیبی بهصورت مضاف و مضافٌالیه نیست.
صفت هنری از دیدگاه برخی دیگر ،با مصداق بیشتری در حوزة مفهوم آمده است.
برای نمونه گفتهاند« :صفت هنری حتماً نباید نوع دستوری صفت باشد ،بلکه قید،
مضافٌالیه و ...نیز صفت هنری ایجاد میکنند .به نظر میآید صفت هنری ،همان تشبیه
مقیّد باشد» (غنیپور ملکشاه و همکاران .)79 :1389 ،در تعریف مذکور ،صفت هنری
همان تشبیه مقیّد معرفی گردیده ،در صورتی که به کارکرد بالغی آن توجّهی نشده
است .از طرف دیگر ،در تعاریف موجود در فرهنگ اصطالحاتِ ادبی فرنگیان،
سخنی از تشبیه مقیّد نیامده است ،حتّی نمونهای که در پژوهش مذکور آمده ،نادرست
است و صفت هنری نیست:
«برچید مهر دامن زربفت و خون گریست
چشم افق به ماتم روز سیاهبخت
وز هول خون چو کودک ترسیده مرغ شب
نالید بر درخت»
«ترسیده» را برای کودک و «شب» را برای مرغ ،صفت هنری در نظر گرفتهاند ،در
صورتی که «دامن زربفت» و «سیاهبخت» صفت هنری هستند و در تصویرپردازی شعر
نقشی اساسی دارند ،بهویژه صفت هنری «سیاهبخت» برای روز همراه با ایهام است و
معنای سمبلیک ایجاد کرده است .در پژوهش مذکور« ،لب چون غنچه» و «سرشک
همچو باران» و امثال آن نیز صفت هنری تلقّی شده است (همان.)80 :
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برخی دیگر ،صفت هنری را به غلط« ،صفتآوری» دانسته و همان منظور شفیعی
کدکنی را مدّ نظر داشتهاند (نک :عقدایی.)13 :1395 ،
رضایی جمکرانی تعریفی بهتر و دقیقتر نسبت به دیگران دارد« :در زبان فارسی،
صفت هنری غالباً با جانشینکردن صفت برای موصوف 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 .)96 :1384 ،این تعریف با گفتة شفیعیکدکنی مطابقت بیشتری دارد.
محمودی الهیجانی کاربرد این صفات را در متون حماسی میداند و مینویسد:
«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 درمورد منشأ ،نسب ،ظاهر ،مهارت،
موقعیت و میزان قدرت شخصیتهای داستان به دست میآورد که این جزئیات او را
در عمق بخشیدن به مفهوم و معنای حوادث و شکلگیری شالودهای از هویت افراد،
یاری میکنند» (محمودی الهیجانی1393 ،الف .)2 :این تعریف هم چندان دقیق نیست
و چنانکه گفتیم ،صفت هنری در شعر غنایی و سیاسی و اجتماعی ،همانند شعر حافظ

و فروغ فرخزاد نیز کاربرد دارد .در پژوهش مذکور تقریباً هر صفتی که در شاهنامه
وجود دارد ،صفت هنری نامیده شده و کاربرد این صفات ،سنّتی بازمانده از برخی
منابع فردوسی دانسته شده است (همان)33 :؛ در صورتی که بسیاری از صفات هنری
شاهنامه بدون شک جوشیده و برآمده از ذوق شخص فردوسی است و در آن تردیدی
وجود ندارد.
در فرهنگ اصطالحات ادبی فرنگیان ،صفت هنری با عباراتی مختصر تعریف شده
است؛ برای نمونه :اسکات صفت هنری را چنین تعریف میکند« :صفت یا عبارتی که
کیفیت و نشانی را بیان میکند که این نشان و کیفیت ،ویژگی مشخّص فرد یا شیئی
است» ( .)scott, 1985: 96همین تعریف در فرهنگ اصطالحات ادبی دیگر،
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ازجمله فرهنگ اصطالحات ادبی آکسفورد نیز آمده است (نکguddon, 2013: :
248؛ .)baldick, 2001: 86
در فرهنگ اصطالحات هلمن آمده است« :صفت هنری ( )Epithetابزاری ادبی
است که راوی برای توصیف شخصیتها از آن استفاده میکند .بهمعنای دقیق ،یک
صفت یا عبارت وصفی برای اشاره کردن به ویژگی یک شخص یا یک شیء استفاده
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شده است» .از نظر هلمن ،برای تبیین و سنجش ارزش صفت هنری ،باید مواردی را
همچون «همخوانی صفت با موصوف ،تازگی یک صفت ،کیفیت تصویر ،ارزش
داللتگری و ارزش موسیقایی» در نظر گرفت (.)Holman, 1980: 166
با توجّه به مطالب فوق میتوان به این نتیجه رسید که صفت هنری ،نخست ،از
لحاظ ساختاری صفت است نه مضافٌالیه یا قید یا چیز دیگر؛ دوم ،صفت هنری
کارکردی هنری و بالغی دارد و صرف صفتآوری یا تنسیق صفات نیست که برای
پوشالگذاری در وزن عروضی به کار میرود؛ سوم ،صفت هنری میتواند همان
صفت جانشین موصوف باشد ،به شرطی که وجههای از هنر و بالغت در آن وجود
داشته باشد تا اندازهای که حتّی در بسیاری از موارد به استعاره نزدیک میشود.
اگر بخواهیم در متون حماسی ،بهویژه در شاهنامه ،دربارة صفت هنری سخن
بگوییم ،بیشتر آنها را در بیان ویژگیهای شخصیتها خواهیم یافت .در ابیات زیر
دربارة ویژگیهای ضحّاک سخن گفته شده است:
بدو گفت ضحّاک ناپاک دین

چرا بنددم از منش چیست کین؟
(فردوسی)59/1 :1369 ،

ز بیدادگر شاه و از لشکرش

وز آن رسمهای بد اندر خورش
(همان)56/1 :

در ابیات دیگری ،او را دلیر و شجاع اما ناپاک ،وارونهخوی (همان ،)57 :بدمنش
(همان ،)59 :بدروزگار ،جادوپرست (همان ،)66-65 :اهرمنکیش نر اژدها (همان:
 )76و شاه گردنکش (همان )79 :معرفی کرده است .عالوه بر این ،فردوسی اصوالً
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پهلوانان داستان را با صفات آنها معرفی میکند .برای نمونه ،در توصیف سام از زبان
زال چنین گفته است:
چماننـــــدة دیـــــزه هنگـــــام گـــــرد

چراننـــــدة کـــــرکس انـــــدر نبـــــرد

فزاینـــــــــدة بـــــــــاد آوردگـــــــــاه

فشــــــانندة تیــــــه از ابــــــر ســــــیاه

گراینـــــدة تـــــاج و زرّیـــــن کمـــــر

نشــــــانندة شــــــاه بــــــر تخــــــت زر
(همان)205/1 :

در شاهنامه ،زمانی که قصد تحقیر شخصیتی باشد ،از صفت هنری استفاده میشود؛
چنانکه دربارة ضحّاک« ،جادوپرست» آمده است .نمونة دیگر در داستان عشق زال و
رودابه است .در این داستان ،زمانی که سام به دلباختگی زال پی میبرد ،از او با صفت
«مرغپرورده» و از رودابه با صفت «دیوزاد» یاد میکند:
از این مرغپرورده وان دیوزاد

چگونه برآید؟ چه گویی نژاد؟
(همان)208/1 :

در معرفی سیندخت و کاردانی او چنین گفته است:
چنین گفت که آمد ز کابل پیام

پیمبر زنی بود سیندخت نام
(همان)260/1 :

در بیت زیر ،از خودکامگی و بیتجربگی شخصیت کاووس سخن گفته است:
همیگفت کاووس خودکامه مرد

ز گیتی نه گرم آزموده نه سرد
(همان)7/2 :

بدین ترتیب ،صفت هنری در متون داستانی و حماسی ،ناظر به معرفی سیرت و
سیمای شخصیت هاست .صفت هنری ،کارکرد و مصداق بیشتری دارد و غیر از متون
داستانی و حماسی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .بنابراین در ادامه ،با در نظر گرفتن
دو ویژگی صفت هنری (نقش دستوری صفت داشتن و صفت جانشین موصوف
بودن) ،کارکردهای بالغی این شگرد هنری را در اشعار خاقانی بررسی خواهیم کرد.
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 .3-2کارکردهای بالغی صفتهنری در قصاید خاقانی
اگر ابتذال را بهصورت کلّی ،نقطة مقابل هر نوع ابداع هنری در زبان شعر بدانیم
(نک :فتوحی ،)117 :1379 ،خاقانی «ابتذالگریزترین شاعر ایران است» (شفیعی
کدکنی .)531 :1393 ،ابزار خاقانی همچون دیگر شاعران ،چیزی جز زبان یا کلمات
نیست؛ «لیکن آنچه به شعر خاقانی تشخّص میبخشد ،معماری زبان اوست نه نفس
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تصویر» (شفیعی کدکنی .)89 :1391 ،خاقانی نمایندة برجستة صورتگرایی در شعر
فارسی است و «در کنار بهرهوری از هزاران هنرسازة موجود در زبان فارسی ،او گاهی
از هنرسازة دشوارسازی نیز سود میجوید ،بهعنوان یک عامل جمالشناسیک و هنری
و دوری از ابتذال» (همان .)109 :بخش مهمی از این دشوارسازی و گریز از ابتذال ،جز
با ترکیبسازی ممکن نیست .مهارت و براعت خاقانی در ترکیبسازی ،مورد اتفاق
همة منتقدان است (نک :فروزانفر618 :1384 ،؛ زرّینکوب)20 :1378 ،؛ امّا در کمتر
پژوهشی به صفت هنری یا ترکیبات وصفی او از دیدگاه هنری پرداخته شده است.
گزافه نیست اگر بگوییم دیوان خاقانی مملو از صفت و ترکیبات وصفی است که باید
آنها را در ردیف صفت هنری دانست .حوزة صنایع بدیعی و تصویرپردازیهای او
مرهون و مدیون این صفتهاست .کارکردهای بالغی صفت هنری با در نظر گرفتن
دو علم بیان و بدیع ،در قصاید خاقانی بدین شرح است:
 .3-2-1علم بیان
 .3-2-1-1استعاره
یکی از شگردهای متمایز خاقانی از دیگر شاعران و گریز از ابتذال او ،ابداع
ترکیبات وصفی و درنتیجه آفرینش استعارات است .لذّت استعاره ناشی از کشف
شباهتهای جدیدی است که بین دو شیء تصوّر شده و «کارآمدترین ابزار تخییل و به
اصطالح ابزار نقاشی کالم است» (شمیسا)142 :1379 ،؛ به همین دلیل میتوان گفت
استعاره ،هنریترین و عالیترین صورت بیان یک مطلب است .از آنجا که صفت
هنری به استعاره بسیار نزدیک است ،عمدة صفات هنری در قصاید خاقانی کاربردی
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استعاری د ارند .برخی از این صفات همراه با موصوف خود در نقش استعاری و برخی
دیگر بهتنهایی برای ایجاد استعاره به کار میروند .درواقع زمانی که صفت بهتنهایی
نقش استعاری میگیرد ،مرز این دو (استعاره-صفت هنری) محو میشود .برای نمونه
(از پرکاربردترین صفات):
از پی آن تذرو زرّینپر

آهنینآشیان کنید امروز
(خاقانی)483 :1384 ،

در بیت باال« ،تذرو زرّینپر» استعاره از آتش است و «زرّینپر» یک صفت هنری
است« .آهنینآشیان» نیز یک صفت هنری است که از نوع صفت جانشین موصوف
است .این صفت دقیقاً همان است که شکلوفسکی 1دربارة شیوههای آشنازدایی گفته
است« :یکی از طرق آشناییزدایی این است که اسم اشیا را نبریم؛ بلکه آن را به نحوی
توصیف کنیم» (شمیسا.)159 :1378 ،
«زربفت» و «زرّین» از صفات مورد عالقة خاقانی برای ایجاد استعاره است و حتّی
بهتنهایی میتواند نمایی از خالقیت خاقانی را در کارکرد صفت هنری نشان بدهد85 .
نمونة دیگر این صفت (زرّین /زربفت) در قصاید ،ترجیعات و ترکیبات وجود دارد که
تقریباً در اغلب آنها «موصوف» متغیّر است و برای مفاهیم و موضوعات متنوّعی
استعاره واقع شده است .برای نمونه« :سجادة زربفت» (خاقانی،)123 :1384 ،
«زرّینصدف» (همان« ،)507 :تازیانة زرّین» (همان« ،)465 :خایة زرّین» (همان،)47 :
«نان زرّین» (همان« ،)81 :زرّینکاسه» (همان )89 :استعاره از پرتو خورشید« ،خیمة
زربفت» استعاره از گلها (همان« ،)179 :تخت زرّین» استعاره از شعلة شمع (همان:
« ،)40هفت مهرة زرّین» استعاره از هفت فلک (همان« ،)8 :زرّین جهاز» استعاره از
برگهای زرد (همان« ،)22 :قبة زربفت» استعاره از آسمان (همان )13 :و. ...
صفت «آتشین» از دیگر صفاتی است که خاقانی از آن بهعنوان صفت هنری برای
ایجاد استعاره بهره برده است« :صدف آتشین» (همان« ،)47 :بیضة آتشین» (همان:
1. Shklovsky
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« ،)122آتشینصلب» (همان« ،)136 :سیماب آتشین» (همان« ،)186 :طاووس آتشینپر»
(همان )191 :و «آتشین کاسه» (همان )384 :استعاره از خورشید« ،آتشین دواج»
استعاره از جام شراب (همان.)133 :
مطرّا و تر:

برق است و ابر دُرفشان ،آیینه و پیل دمان

بر نیلگون فرش از دهان عاج مطرّا ریخته
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در بیت باال چند صفت هنری به کار رفته است :درفشان ،دمان ،نیلگون فرش
(صفت جانشین موصوف) و مطرّا .هرکدام از این صفات ،کارکرد هنری ویژة خود را
دارند .درفشان استعاره از برف است ،دمان بودن فیل کنایه از غرّش آسمان است،
نیلگون فرش استعاره از زمین و عاج مطرّا استعاره از برف تازه و آبدار است .درضمن
به این نکته باید توجّه داشت که «عاج» خشک است و با «تری و آبگونگی» تناقض
(پارادوکس) نیز میسازد .همچنین:
«طیلسان مطرّا» استعاره از شب (همان« ،)133 :عاج مطرا» استعاره از برف (همان:
« ،)379آتش تر» (همان )259 :و «لعل تر» (همان )116 :استعاره از شراب« ،آتش تر»
(همان )224 :استعاره از لب معشوق.
خونین:
رومیان بین کز مشبّک قلعة بام آسمان

نیزه باال از برون خونینسنان افشاندهاند
(همان)106 :

در بیت مذکور« ،خونینسنان» صفت هنری است و استعاره از شرارههای
سرخ رنگ و سوزان آتش است .این صفت با نیزه و رومی مراعاتالنظیر نیز ساخته
است .همچنین:
«طفل خونین» استعاره از خورشید (همان« ،)122 :زمزم خونین» (همان )161 :و
«خونین بچگان» (همان )159 :استعاره از اشک خونآلود« ،خونین لباس» استعاره از
گلبرگ (همان.)35 :
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نمونههای دیگری از صفات که بسامد نسبتاً کمتری دارند« :یوسف رسته ز دلو»
(همان« ،)47 :زن رسوا» (همان« ،)96 :عنبر تر» (همان« ،)81 :تیه زراندود» (همان:
« ،)182حلّة مزعفر» (همان« ،)192 :جمشید ماهیگیر» (همان« ،)87 :نگین گمشده»
(همان )423 :و «مرغ نواگر» استعاره از خورشید« ،ابلق مطلقعنان» (همان )106 :استعاره
از افالک« ،طاووس علویآشیان» (همان« ،)106 :مرّیخ زحلخور» (همان« ،)106 :چتر
زرّین» (همان )16 :و «رومی لحافِ زرد» (همان )134 :استعاره از آتش« ،زردمارِ
کمزیان» (همان )110 :استعاره از کلک ممدوح« ،عروسان عور رعنا» (همان)123 :
استعاره از ستارگان« ،آب آتشزده» (همان )158 :استعاره از اشک« ،مرکب چوبین»
(همان )162 :استعاره از تابوت« ،روییندژ زنگارخورد» (همان« ،)170 :دلق هزار میخ»
(همان« ،)245 :سقف نیمخایه» (همان )186 :و «قبة ازرقشعار» (همان )36 :استعاره از
آسمان« ،مریخ خونآلود» (همان )283 :استعاره از شراب و. ...
همچنان که در اغلب نمونههای پربسامد فوق میبینیم ،خاقانی با استفاده از یک
صفت ،چند استعاره در حوزهها و موضوعات مختلف پدید آورده است .اغلب
نمونههای مذکور بهصورت صفت و موصوف هستند و نمونههای اندکی از صفت
هنری به صورت صفت جانشین موصوف به کار رفته است .برای نمونه در بیت زیر،
«سایهپروردان خم» استعاره از دانههای انگور است:
تا دهان روزهداران داشت مهر از آفتاب

سایهپروردان خم را مهر بر در ساختند
(همان)176 :

همچنین در بیت زیر «دریاکشان کوهجگر» استعاره از بادهنوشان است:
دریاکشان کوهجگر بادهای به کف

کز تف به کوه لرزة دریا برافکند
(همان)189 :

نمونه های دیگر این نوع صفات هنری (صفت جانشین هنر) در قصایدی است که
خاقانی به ذمّ و نکوهش حاسدان و دشمنانش پرداخته است .در این قصاید ،خاقانی
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مشتی خسیسریزه کـه اهـل سـخن نـیانـد

بــا مــن قــران کننــد و قرینــان مــن نــیانــد

پرودگــــــان مائــــــدة خــــــاطر مننــــــد

گر خود به جمله جز پسـر ذوالیـزن نـیانـد

انــــدر چــــه اثیــــر اســــیرند تــــا ابــــد

زان جز شکسته پای و گسستهرسـن نـیانـد

خود عذرشان نهم که جعلپیشـهانـد پـاک

زان طالبــان مشــک و نســیم ســمن نــیانــد
(همان)175 :

 .3-2-1-2تشبیه
در خیالپردازیهای شاعرانه میتوان تشبیه را بهعنوان اصل ،مرکز و هستة آن در
نظر گرفت؛ زیرا انواع تشبیه و صورتهای گوناگون خیال ،از همان شباهتها و
ویژگیهای مشترکی سرچشمه میگیرد که شاعر با نیروی تخیّل خود در بین اشیا
مییابد و به شیوههای متفاوت بیان میکند (نک :رجائی244 :1359 ،؛ شفیعیکدکنی،
 .)57 :1386برخی از صفات هنری در قصاید خاقانی محملی برای ایجاد تشبیه است
که اغلب بهصورت تشبیه بلیه ،مضمر و تمثیلی شکل گرفته است؛ برای مثال:
دهر صیاد و و روز و شب دو سگ است

چــــرخ ،بازِ کبــــود تیزپر است
(خاقانی)163 :1384 ،

در بیت باال ،چرخ به بازِ کبود تیزپر تشبیه شده است .نگارندگان بر این عقیدهاند
که میان چرخ و باز نیز ایهام تبادری 3نهفته است .چرخ ،یادآور «چرغ» است که نام
پرندهای است .حتّی کبود تیزپر هم بهدلیل همسانی در نوشتار ،یادآور «کبوتر» است یا
حداقل میتواند آن را به ذهن متبادر کند.
تشبیه نی به «مار بریدهزبان» و «مار شکمسوراخ» (همان 223 :و  ،)389تشبیه آه به
«فندق سربسته» (همان ،)295 :تشبیه طبع بکر شاعر به «دوشیزة جاودان» (همان،)266 :
تشبیه آه به دود «آهِ دودآسا» (همان ،)320 :تشبیه زلف به زره« :زلف زرهسان» (همان:
 ،)363تشبیه صبح به مجمر سوزان« :مجمر سوزان صبحگاه» (همان ،)375 :تشبیه تیه به
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صبح« :تیه صبحفش» (همان ،)426 :تشبیه قلم ممدوح به «آتش دُرافشان» (همان،)70 :
تشبیه چرخ به نارنج« :چرخ نارنجصفت» (همان ،)97 :تشبیه ماه به «طاس سیمابی»
(همان ،)117 :تشبیه ماکیان و پیل دمان به «ابر سیاه» (همان 106 :و  ،)380تشبیه شمشیر
ممدوح به «صبح ستارهنمای» (همان ،)48 :تشبیه غم به «میهمان سگجگر» ،تشبیه چرخ
به «کعبتین بینقش» (همان ،)69 :تشبیه غنچه به «بیدق زرّین» (همان ،)42 :تشبیه کمان
به چرخ «کمانِ چرخوش» (همان ،)20 :تشبیه صبح به «طفل خونین» (همان،)127 :
تشبیه بربط به «طفل رسنتاب کسالن» (همان ،)129 :تشبیه زلف به «شیطانِ
مالئکفریب» (همان ،)341 :تشبیه زنجیر به «مار نهنگسان» (همان ،)61 :تشبیه کجاوه
به «حاملة خوشخرام» (همان ،)217 :تشبیه لب به «کوثر آتشنمای» (همان )325 :و. ...
خاقانی در چند بیت از صفت هنری در هیئت تشبیه تمثیلی بهره برده است؛ برای نمونه:
جاهل نرسد در سخن ژرف تو آری

کف بر سر بحر آید پیدا نه به پایاب
(همان)58 :

جاهل به کف ،سخن ژرف به پایاب و تو (خاقانی) به بحر تشبیه شدهاند و از این
طریق تشبیه تمثیلی ساختهاند یا در بیت:
نالش بکر خاطرم ز قضاست

گلة شهربانو از عمر است
(همان)64 :

خاطر بکر به شهربانو و قضا به عمر تشبیه شده و تشبیه تمثیلی ساخته است .با توجّه
به نمونههای فوق میتوان گفت که یکی از ابداعات خاقانی ،استفاده از صفت هنری
بهصورت ترکیب وصفی در ایجاد تشبیه است .معدنکن ضمن اشاره به این ابداع
خاقانی مینویسد« :وقتی شاعر میخواهد صفتی در سرحدّ کمال به کسی یا چیزی
نسبت بدهد ،دست به کار ساختن ترکیبی خاص میشود که از نظر جریان عظیم در
زمینة تشبیه و توصیف و یکی دیگر از جنبهها و نمودهای مشخّص استتیک شعر
خاقانی قابل بررسی است» (معدنکن .)228 :1375 :این صفات میتوانند مصداق
صفت هنری باشند که تلمیح ،تشبیه ،تناسب و کنایه را به همراه دارد؛ برای نمونه« :رادِ
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سلیمان جالل» (خاقانی« ،)37 :1384 ،مهتر احمدسخا» (همان« ،)37 :شاه سلیماننگین»
(همان« ،)149 :آصفخامه» و «جمشیدقدر» (همان )23 :و «کیخسرو رستمکمان»
(همان.)383 :
 .3-2-1-3کنایه
کنایه« ،ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است و این دریافت از طریق انتقال از
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الزم به ملزوم و یا برعکس صورت میگیرد» (شمیسا .)265 :1379 ،یکی از
کارکردهای صفت هنری در قصاید خاقانی ،ایجاد کنایه است؛ برای نمونه:
«سپیدروی و سیهقفا» (خاقانی )5 :1384 ،در معنی سربلندی و شومی« ،حریف
گلوبر» (همان )9 :در معنی کنایی دنیای غدّار« ،نفس سربهمهر» (همان )41 :در معنی
نفس تازه« ،خام جوش یک سبلت» (همان )53 :کنایه از دشمنان احمق« ،بخت
سبکپایِ گرانخواب» (همان )56 :کنایه از بخت ناموافق« ،کعبتین بینقش» (همان:
 69و  ) 188کنایه از روزگار غدّار که در آن امیدی نیست (نک :استعالمی:1388 ،
 .)284/1همچنین «افالک تنگمرکب» (همان )74 :در معنی زودگذر و زودسیر،
«نمک بینمکی» (همان )251 :در معنی بیوفایی« ،جهان سیهکاسه» (همان )376 :در
معنی بخیلی« ،گنبد صوفیلباس» (همان )170 :در معنی ازرق رنگ بودن« ،خصم
سگدل» (همان )104 :در معنی بیرحم بودن و «بخت نرماده» (همان )413 :در معنی
مخنّث بودن.
در بیت زیر:
در رزم یازده رخ با دهرِ دهدله

تا نه سپهر و هشت جنان هفتخوان اوست
(همان)74 :

«دهدله» یک صفت هنری است در معنی کنایی بیوفایی که با «یازده رخ» و «نه
سپهر» و «هشت جنان» و «هفتخوان» ایهام دارد .از طرف دیگر ،در این بیت ،تلمیحی
به نبرد یازده رخ (جنگ یازده پهلوان ایرانی و تورانی) و هفتخوان (رستم یا
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اسفندیار) وجود دارد (نک :استعالمی .)295/1 :1388 ،ترتیب قرار گردن اعداد از 11
تا  7نیز درخور توجّه است.
 .3-2-2علم بدیع
 .3-2-2-1تلمیح
تلمیح در نگاه نخست ،ابزاری است برای ارجاع مخاطب به بیرون از متن برای
سنجش اطالعات او در حوزههای مختلف ،سپس بازگشت دوباره به متن برای تفسیر
آنچه هنرمند در اندیشة بیان آن است (نک :کاردگر198 :1396 ،؛ شمیسا:1374 ،
 .)143تلمیح بخش گستردهای از خالقیت هنری خاقانی است ،بهویژه در ترکیبسازی
او .در این ترکیبات دو یا چند واقعه یا شخصیتهای تاریخی و اسطورهای به یکدیگر
پیوند میخورند که نیازمند اطالعات وسیع مخاطب برای تفسیر متن است .وسعت و
بسامد این ترکیبات که باید در محدودة صفت هنری قرار بگیرند ،در پایان قصاید و در
وصف ممدوحان خاقانی بسیار چشمگیر است؛ برای نمونه:
یارب آن کوس چه هاروتفنِ زهرهنو است
که ز یک پرده صد الحانش به عمدا شنوند
(خاقانی)101 :1384 ،
همچنین «رستم حیدرکفایت» (همان« ،)20 :شاه سلیمانرکاب» (همان« ،)46 :بهرام
گورزهره» (همان« ،)193 :دارای زالهمّت» (همان)« ،رستم تورانستان» (همان،)330 :
«یوسفِ گرگمست» (همان«« ،)405 :یوسف رسته ز دلو» (همان« ،)47 :شاه
فریدونلوا» (همان« ،)179 :خضرِ سکندربنا» (همان« ،)179 :خسروِ موسیکفِ
هارونزبان» (همان« ،)398 :خسرو موسیسخن» (همان )45 :و «پیل غریوان ابرهه»
(همان.)153 :
 .3-2-2-2ایهام
ایهام به گمان افکندن مخاطب است و از صنایعی است که ذهن مخاطب را بهدلیل
وجوه معنایی متعدّد ،شباهت نگارشی و همآوایی میفریبد(نک :کاردگر:1396 ،
 .) 138-140هدف از ایهام ،ایجاد وقفه در ذهن مخاطب برای یافتن معنی است« .لذّت
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ایهام از آنجا ناشی میشود که خواننده از معنی نزدیک به معنی دور میرسد .خواننده
بر سر یک دوراهی قرار میگیرد و در یک لحظه نمیتواند یکی از آن دو را انتخاب
کند» (شفیعی کدکنی .)307 :1386 ،بخشی از انواع ایهام در قصاید خاقانی در
کارکردهای صفت هنری است.
تیر چون در زه نشاندی در کمانِ چرخوش

گفتی او محور همیراند ز خطّ استوا
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(خاقانی)20 :1384 ،
عالوه بر تشبیه ،معنی دیگر «کمان» (برج قوس /کمان) با توجّه به چرخ و محور و
خطّ استوا ،ایهام تناسب دارد.
صلصل گفتا به اصل الله دورنگ است از او
سوسن یکرنگ به چون خط اهل الثواب
(همان)43 :
صفت «یکرنگ» در دو معنی است ،نخست بهمعنی یکرنگی و صداقت است و دوم
به «یک رنگ داشتن گل سوسن اشاره دارد .یکرنگی با صفت دورنگی ایهام تناسب و
تضاد 2دارد« .دورنگی» نیز همانند «یکرنگی» ایهام دارد .در بیت زیر عالوه بر تشبیه،
صفت «پاسوخته» سبب ایجاد ایهام تناسب در کلمة «خام» در مصراع نخست شده
است:
در طلبت کار من خام شد از دست هجر

چون سگ پاسوخته دربهدرم الجرم
(همان)43 :

در بیت زیر عالوه بر تشبیه در ترکیب «کاله مشرقی»« ،کاله مغربی» ایهام تناسب و
تضاد دارد با قبای مشرقی .کاله مغربی نوعی «دستار زردوزیشده» (استعالمی:1388 ،
 )935/2است و در این بیت بهمعنی غروب نیز هست:
هر شب قبای مشرقی صبح را فلک

نور از کاله مغربی او برد به وام
(خاقانی)300 :1384 ،
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در بیت زیر عالوه بر تشبیه در هرکدام از ترکیبات« ،سماک» با توجّه به «نهنگ»،
یادآور سماک در معنی ماهی است و ایهام تبادر دارد:
قطب سماکنیزه ،بدر ستارهلشکر

ابر درخشبیرق ،بحر نهنگپیکان

(همان)193 :
در بیت زیر ضحّاک که اسم خاص است ،تغییریافتة «اژی دهاک» (صدیقیان،
 )128 :1385است و با «اژدها» و «گرز گاوسار» ایهام تناسب و ترجمه 4دارد:
آب گرزِ گاوسارش باد کو را عرشیان

آتش ضحّاکسوز و اژدهاخور ساختند
(خاقانی)193 :1384 ،

 .3-2-2-3تکرار
بسیاری از صنایع بدیعی ،زادة تکرار هستند .تکرار میتواند از جزئیترین عنصر
(واج) تا هجا و واژه و جمله را شامل شود .این صنعت بدیعی محل لغزش و ابتذال
بسیاری از شاعران و همچنین ابزار هنرنمایی و درخشش برخی دیگر است.
شفیعیکدکنی مینویسد« :آن موردی است که کلمهای به یک معنی دو بار در شعر
بیاید که نوع مبتذل آن کار همه کس است و نوع خالف آن دشوار دیده میشود»
(شفیعی کدکنی .)305 :1386 ،خاقانی از شاعرانی است که بهندرت در دام ابتذال
تکرار افتاده است .این گریز از ابتذال حتّی در ابیاتی که صفت هنری در آنها به کار
رفته است ،وجود دارد؛ برای نمونه در بیت زیر:
صبح سپهرِ جالل ،خسرو موسیسخن

موسی خضراعتقاد ،خضرِ سکندرجناب
(خاقانی)69 :1384 ،

موسیسخن ،خضراعتقاد و سکندرجناب ،صفت هنری هستند که هرکدام به
قصهای اشاره (تلمیح) دارند .در این بیت ،موسی و خضر دو بار تکرار شدهاند؛ امّا چرا
بیت مبتذل نشده است؟ به نظر میرسد خاقانی با ترفندی شگرف از ابتذال در کاربرد
صفت هنری گریخته است و آن ترفند ،تغییر نقش نحوی کلمات (موسی و خضر)
است؛ به گونه ای که مفهوم ترکیب تغییر اساسی یافته است .در بیت زیر تغییر جایگاه
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نحوی کلمات ،صفت هنری «دریاکشانِ کوهجگر» را عالوه بر وجه استعاری ،اغراق و
تشبیهی که دارد ،به تکرار هنری از همانگونه که شفیعیکدکنی گفته ،مزیّن کرده
است:
دریاکشانِ کوهجگر بادهای به کف

کز تف به کوه لرزة دریا برافکند
(همان)189 :
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در بیت زیر «اقبال بیادبار» ترکیب وصفی است که صفت هنری «بیادبار» همراه با
موصوف خود در مصراع دوم تکرار شده؛ امّا جایگاه نحوی هر دو کلمه تغییر یافته
است:
ز چرخ اقبال بیادبار خواهی ،او ندارد هم

که اقبال مه نو هست با ادبار سرطانش
(همان)213 :

 .3-2-2-4همآوایی
این صنعت که به «واجآرایی» و «توزیع» نیز مشهور است« ،آرایش موزیکی سخن
است از راه تکرار بجا و هنرمندانة یک یا چند واج» (کاردگر322 :1396 ،؛ راستگو،
 .)30 :1376همآوایی عالوه بر جنبة موسیقایی آن ،در انتقال و القای معانی نیز نقش
بسیار مهمی دارد و «نسبت میان اندیشة اصلی بیت یا جمله و حروف مکرّر ،سبب
برجستگی این صنعت بدیعی است» (کاردگر .)323 :1396 ،با تأمّل در قصاید خاقانی
میتوان دریافت که او از صفت هنری برای ایجاد موسیقی درونی شعر ،بهویژه در
همآوایی استفاده میکند؛ برای نمونه:
تکرار حرف «خ»:
آن خام خمپرورد کو؟ آن شاهد رخزرد کو؟ آن عیسی هر درد کو تریاق بیمار آمده
(خاقانی)389 :1384 ،
در بیت باال عالوه بر همآوایی ،پارادوکس ظریفی نیز وجود دارد« .خامِ
خمپرورد» ،یعنی خامی شرابی که در خم پرورش یافته است؛ بنابراین چیزی که
پرورش یافته است چگونه میتواند «خام» باشد؟
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تکرار «س»:
چو سرسام سرد است قلب شتا را

دوا به ز قلب شتایی نیابی
(همان)417 :

سری دگر به کف آور که در طریق عشق

سزاست این سگ سگسار سنگسار سزا
(همان)11 :

تکرار چندبارة حرف «س» در بیت باال نمونهای از موسیقی درونی است.
به حق آنکه دهد بچگان بستان را

سپید شیر ز پستان سر سیاهِ سحاب
(همان)50 :

در بیت باال ،استعارة مکنیه یا تشخیص نیز در «سحاب» وجود دارد« .سپید شیر» نیز
استعاره از قطرات آب است و با پستان سر سیاه تناسب ایجاد کرده است.
تکرار «ض» و «ز»:
پیش که طاووس صبح بیضة زرّین نهد

از می بیضا بساز بیضة مجلس ارم
(همان)259 :

گفتنی است که خاقانی در برخی از این همآواییها به کاربرد «جادوی مجاورت»
نزدیک میشود .جادوی مجاورت بهمعنی «بهکارگیری انواع توازنهای موسیقایی در
بافت کالم است؛ به گونهای که توجّه به این فرم موسیقایی آنچنان پررنگ شود که
موضوع پیام در فرع و حاشیه قرار گیرد» (شفیعیکدکنی« .)16 :1377 ،سرسام سرد»،
«سگ سگسار سنگسار سزا» و «پستان سرسیاه» از مواردی است که با صفت هنری
همراه است.
 .3-2-2-5اغراق و غلو
از این «صنعت اجباری شعر» بهصورت «زیادهروی در وصف و درگذرانیدن کالم
از حدّ عقل و عادت» یاد شده است (کاردگر 185 :1396 ،و  )341و بهترین نوع این
صنعت متضمّن تخیّل لطیف و نشاندهندة عواطف راستین است .به نظر میرسد آنچه
اغراق هنری را به وجود میآورد ،در همین گرهخوردگیاش با عواطف باشد که در
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شعر خاقانی بهوفور میتوان نشان داد .برخی از اغراقهای او با استفاده از صفت هنری
شکلگرفته است؛ برای نمونه:
تیمّمگاه عیسی قعر دریا

شده است از آه دریاجوشش من

(خاقانی)24 :1384 ،
آهی که سبب جوشش دریا میشود ،غلو است.
محمد خاکپور و همکاران -سال سیزدهم ـ بهار 1401ـ شمارة بیست و هفتم

خاقانی در توصیف اسب ممدوح چنین گفته است:
از صهیل اسب شیرآشوب او خرگوشوار

بس دم الحیضا که شیران ژیان افشاندهاند
(همان)109 :

تفاوت عاطفه در دو بیت اخیر ،هنری بودن آن را نشان میدهد .همچنین در
ترکیباتی نظیر «خسرو خورشیدچتر» (همان« ،)48 :آه جگرتاب» (همان« ،)56 :شاه
عرشهیبت» (همان« ،)235 :ناوک پروینگسل» (همان« ،)235 :چتر فلکظالل»
(همان )227 :و «گوهر دریابنان» (همان )341 :همین صنعت به کار رفته است.
 .3-2-2-6پارادوکس /متناقضنما
پارادوکس« ،سخنی است آشکارا متناقض با خود یا ناسازگار با منطق و عقیدة
عموم ،امّا به خالف مهمل بودن ظاهری ،معنا یا حقیقتی دربر دارد .پارادوکس واجد
چند ویژگی است :بیانی که متناقض با خود یا مهمل است ،دو امر متضاد را جمع
میکند ،در اصل دارای حقیقتی است و از راه تفسیر یا تأویل میتوان به آن دست
یافت» (چناری19 :1377 ،؛ شفیعیکدکنی .)56-54 :1376 ،گفتنی است «اگر بیان
پارادوکسی از دو عبارت ترکیب شود که در کاربرد متعارف زبان متناقض باشد،
 oxymoronنامیده میشود .ترکیباتی مثل :دردهای خوشایند ،دوستدار بیزاری،
چنین تصویرهایی در شعر فارسی فراوان است و نیز در سخنان صوفیه» (فتوحی:1379 ،
 .)221برخی از صفات هنری در اشعار خاقانی از این دست هستند و بستری مناسب
برای ایجاد پارادوکس.
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در ساغر آن صهبا نگر ،در کشتی آن دریا نگر
بر خشکِ تر صحرا نگر کشتی به رفتار آمده
(خاقانی)389 :1384 ،
ترکیب «خشکِ تر صحرا» که استعارهای از دست ساقی است ،پارادوکس وجود
دارد .پارادوکس دوم نیز در ارتباط با همین ترکیب است که در «خشک تر صحرا»،
«کشتی» به رفتار آمده است (نک :کزازی .)563 :1384 ،نکتة دیگر بیت این است که
«کشتی در صحرا [خشکی] راندن» کنایه است از انجام کار ناممکن .در بیت:
آن عدّهدار بکر طلب کن که روح را

آبستنی به مریم عذرا برافکند
(خاقانی)134 :1384 ،

ترکیب «عدّهدار بکر» پارادوکس دارد؛ زیرا عدّهدار نمیتواند باکره باشد.
پارادوکس دیگر این بیت در ارتباط با همین ترکیب ،اینجاست که این عدّهدار بکر
چگونه میتواند سبب آبستنی باشد؟!
در بیت:
هر شب قبای مشرقی صبح را فلک

نور از کاله مغربی او برد به وام
(همان)300 :

عالوه بر ایهام که بدان اشاره شد ،پارادوکس از نوع گزارهای وجود دارد ،با این
توضیح که طلوع خورشید ،نور خود را از کاله مغربی (مغرب) به وام گرفته است.
در ترکیبات دیگری نظیر «تلخِ شکربار» (همان« ،)389 :زندگان کشتهنفس» (همان:
« ،)93کشتگان زنده» (همان« ،)188 :ساکنان رهرو» (همان« ،)188 :پل آبگونِ آتشبار»
(همان« ،)199 :پیران تردامن» (همان« ،)254 :غرقة عطشان» (همان« ،)294 :سبکصیدِ
گران» (همان« ،)254 :آتش تر» (همان« ،)113 :ژندة تازهتر» (همان« ،)104 :آتش سرد»
(همان« ،)116 :بیدار خفتهذات» (همان« ،)264 :نوکیسة کهنبازار» (همان« ،)200 :کوثر
آتشنمای» (همان )325 :و «قطب سبکعنان» (همان )71 :نیز پارادوکس وجود دارد.
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 .3-2-2-7تشخیص
از این صنعت به نام «پرسونیفیکاسیون» ( )personificationو «آنیمیسم»

()Animis

یاد شده است و به نظر شمیسا مبیّن هیچ نکتة سبکی نمیتواند باشد (شمیسا:1379 ،
 159و )161؛ امّا به نظر میرسد اگر با نکتهای ادبی همچون حسن تعلیل ،اغراق و
نمادپردازی و امثال آن همراه باشد ،بسیار قابل اعتنا و درخور توجّه است .خاقانی عالقة
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ویژهای به ایجاد «استعارة مکنیه» یا «تشخیص» دارد .اغلب این شگرد بالغی با انتساب
یکی از صفات انسانی به اشیا یا مفاهیم انتزاعی ایجاد میشود و با برخی از عناصر صور
خیال و صنایع دیگر بدیعی و بیانی همراه میگردد؛ برای نمونه در بیت زیر:
یا شبانگه فصد کردند اختران تبزده
که آسمان طشت و شفق خون ،ماه نشتر ساختند
(خاقانی)112 :1385 ،
«تبزده» بودن اختران عالوه بر جاندارپنداری ،استعاره از چشمک زدن ستارگان
است که خاقانی به حالت انسان تبزده او را در ذهن خود تخیّل کرده است .عالوه بر
این وجه استعاری ،اساس «حسن تعلیل» بیت (سرخی شفق) نیز در همین «تب زده
بودن» اختران است ،با این توضیح که چون شبانگاه ،اختران تبزده بودند ،بهوسیلة
نشتر ماه فصد شدند و خون آنها (شفق) در طشت آسمان نمایان شد.
همچنین در ترکیباتی چون «بخت سترون» (همان« ،)240 :فقر سیاهپوش»« ،جاه
سپیدکار» (همان )313 :و «چرخ کبودجامه» (همان )427 :تشخیص وجود دارد.
 .3-2-2-8حسن تعلیل
هرگاه شاعر برای اثبات پدیدهای علّت شاعرانهای بیاورد ،حسن تعلیل به وجود
میآید (کاردگر .)338 :1396 ،هر اندازه این پیوند ،ظریف و از امور ناممکن باشد و
مخاطب را بیشتر و عمیقتر اقناع کند ،هنریتر خواهد بود .خاقانی در مواردی از
صفت هنری برای ایجاد حسن تعلیل استفاده کرده است؛ برای مثال ،در علّت سرد و
قرمز بودن طلوع صبحگاه:
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که آه من و لعل جانان نماید

دم سرد از آن دارد و خندة خوش

(خاقانی)127 :1385 ،
در علّت شیرین شدن لبِ چرخ:
آن چرخِ ناشیرین لقب از دستبوست کرده لب
شیرینتر از اشک طرب کز چشم بینا ریخته
(همان)380 :
 .3-2-2-9جناس
جناس« ،یکسانی ،مانندگی ،تشابه ،اتّفاق ،همشکلی و نزدیکی واکهای دو کلمه
از نظر تلفّظ ،کتابت یا وجهی از وجوه ،با اختالف در معنی و گاه در ترکیب را
میگویند» (کاردگر .)66 :1396 ،مهمترین کارکرد جناس ،ایجاد موسیقی درونی شعر
است و از آنجا که خاقانی عالقة ویژهای به این صنعت بدیعی دارد ،انواع متعدّدی از
جناس در شعر او وجود دارد .برخی از این جناسها با استفاده از صفت هنری صورت
یافته است:
جناس قلب« :صرف-صفر»
وان همچو صفر خالی و آوازة مزوّر

این گنج صرف دارد و آواز در میان نه

(خاقانی)186 :1385 ،
جناس زاید« :صرف-صرفه»
کو شعلهها به صرفه و عوّا برافکند

بیصرفه در تنور کن آن زرّ صرف را

(همان)134 :
جناس تام« :درّی ،دَری ،دری (حرف اضافه):
کوکب درّی است یا درّ دری کز هر دری
دست و کلکش گاه توقیع از بنان افشاندهاند
(همان)112 :
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نتیجهگیری
صفت هنری از لحاظ ساختاری ،صفت است و کارکردی هنری و بالغی دارد؛ از
این رو صرف «صفتآوری» یا «تنسیق صفات» نیست .صفت هنری عالوه بر نقش
دستوری آن که باید صفت باشد ،میتواند صفت جانشین موصوف نیز باشد ،به شرطی
برخورداری وجهه ای از هنر و بالغت .این نوع کاربرد در بسیاری از موارد به استعاره
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نزدیک میشود .در متون حماسی ،صفت هنری برای برجسته کردن ویژگیها و
خصایص و تواناییهای خاص قهرمانان با ارائة جزئیاتی از احساسات و موقعیت آنها
در صحنههای گوناگون داستان به کار میرود .برای نمونه ،فردوسی ضحّاک را
«ناپاکدین»« ،جادوپرست»« ،بددین» و «بیدادگر» معرفی کرده است .صفت هنری در
متون غیرداستانی و غیرحماسی نیز میتواند کاربرد و مصداق داشته باشد و در متونی
که به «صورت» شعر بیش از «معنی» بها داده شده ،بیشتر کاربرد دارد.
خاقانی یکی از صورتگراترین شاعران فارسیگوست و دقّت در گزینش کلمات
و ایجاد هنرسازههای بالغی از ویژگیهای سبکی او شمرده میشود .خاقانی در
گزینش صفات مناسب برای تصویرپردازی و سایر صنایع ادبی ،بسیار دقیق است،
بهگونهای که کمتر صفتی در شعر او برای پر کردن خأل وزنی به کار رفته است .با
توجّه به نقش دستوری صفت هنری و جانشین موصوف بودن آن ،صفات هنری در
دیوان خاقانی برای ایجاد هنرسازههایی چون استعاره ،تشبیه ،کنایه ،تلمیح ،ایهام،
تکرار ،اغراق ،واجآرایی ،پارادوکس ،تشخیص ،حسن تعلیل و جناس استفاده شده که
پربسامدترین این شگردهای ادبی در استعاره است .در اغلب استعارههای ترکیبی
خاقانی صفت هنری به کار رفته است .بدون تردید یکی از عرصههای تنوّعگرایی و
نبوغ خاقانی ،کاربرد همین صفت هنری است.

یادداشتها
 .1منظور ما از پوشالگذاری ،هر نوع استفاده از مترادفات و شیوههای اطنابی است که در بالغت
فارسی «حشو» (قبیح یا ملیح) خوانده شده است (نک :شمیسا .)190-189 :1386 ،فیروزی در پژوهشی
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با عنوان «بررسی عوارض وزن عروضی در بالغت و زبان روایت فردوسی» ،نمونههایی را از افزودن
صفت برای خألهای وزنی ،نقل و تحلیل کرده است.
« .2آن است که معنی غایب یک کلمه با معنی کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطة تضاد داشته باشد»
(کاردگر.)144 :1396 ،
« .3واژهای از کالم ،واژه ای دیگر را که با آن (تقربیاً) همشکل یا همصداست ،به ذهن متبادر کند»
(همان.)151 :
« .4در کالم الفاظی آورند که در لغت دیگر ،ترجمة لفظ سابق باشد و متکلّم معنی دیگر خواسته
باشد» (همان.)147 :
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