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 و مقایسه آن با لیلی و مجنون نظامی ساختار زبان در خسرو و شیرین
 آذر حمیدی تهرانی

 ری زبان و ادبیات فارسی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق و دانشجوی دکتریدانشجوی دکت 

 طیبه صابری

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 

 چکیده

نظامی، بزرگترین منظومه سرای ادبیات فارسی و استاد مسلم در سرودن داستانهای عاشقانه در قرن ششم، با سرودن پنج منظومه    

اما به حق باید گفت که هیچ یک از مقلدان وی نتوانستند به شهرت و  .دن خمسه های پس از خود را پی ریزی کردبنای سرو

های زبان یکی از نقش. یکی از دالیل این امر را باید در کاربرد زبان وی در سرودن این منظومه ها دانست. عظمت وی دست یابند

های سازی آن است که بر اساس آن مرکز توجه بر روی خود پیام است و گونهشود، نقش برجسته شناسی مطرح میکه در زبان

خسرو و »بر این اساس در مقالۀ حاضر تالش بر این است که مشهورترین اثر نظامی یعنی . شود مختلف کالم ادبی را شامل می

دهد نتیجه این تحلیل نشان می. گیرد ای بین آن و لیلی و مجنون صورتاز لحاظ کارکرد زبان تحلیل شود وسپس مقایسه« شیرین

آلود و گر عشقی هوس نمایان« لیلی و مجنون»زیرا . گر استجلوه« لیلی و مجنون»بیش از « خسرو و شیرین»جنبۀ شعری منظومۀ 

یرانی پرده است و شاعری چون نظامی برای تجسم آن ناچار از کاربرد مجاز به جای حقیقت است و از سویی عیش و نوش دربار ابی

ترین شکل خود را  طلبد  و صور خیال در آن مجال جوالن در هنریتری می در برابر فضای خشک  صحرای عربستان تخیل بیش

 .یابد می

 نظامی، خسرو و شیرین، ساختارگرایی، برجسته سازی: هاکلیدواژه

 مقدمه

یک به یکی از جهات گوینده، مخاطب، مجرای  های شش گانۀ زبان که از سوی یاکوبسن مطرح گردیده است، هر در بین نقش   

وقتی که ». سازد در این میان، نقش ادبی توجه خود را معطوف به نفس پیام می. موضوع، پیام، مجرای ارتباطی و رمز نظر دارد

ه زبان شود، آن موقع است ک کند، یعنی وقتی پیام به خودی خود کانون توجه می ارتباط کالمی، صرفاً به سوی پیام میل می

سازی زبان بر اساس محور همنشینی و جانشینی واژگان به  نقش ادبی زبان با برجسته(. 34: 4963فالر، )« کارکردی شعری دارد

شفیعی کدکنی، : ک.ر) .داند سازی را به دو گروه موسیقایی و زبانی مرتبط می دکتر شفیعی کدکنی این برجسته. آید وجود می

های ثانوی که  ساخت:گوید که مطابق با تقسیم بندی دکتر شفیعی کدکنی است ونه ساخت سخن میبی یرویش از دو گ(. 3: 4931

: 4969بی یرویش، : ک.ر)شود هایی که نسبت به ساخت عادی زبان ایجاد می گیرند و انحراف های عادی زبان قرار می روی ساخت

گرفته است و ما در این مقاله بر  اساس نظر دکتر کورش « یهنجار گریز»و « قاعده افزایی»بندی توسط لیچ نام  این تقسیم(. 413

گروه )کاهی  و قاعده( گروه موسیقایی از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی و ساختهای ثانوی از نظر بی یرویش)صفوی نام قاعده افزایی 

را بر این دو گونه از ( یدگاه لیچهای زبانی از نگاه بی یرویش و هنجار گریزی از د زبانی از دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی، انحراف

 .گیرد قاعده افزایی مربوط به صورت بیرونی زبان است و قاعده کاهی صورت درونی آن را فرا می.دهیم  سازی قرار می برجسته

ی را شود و چون این عوامل قواعد قافیه و ردیف برجسته می ،زبان با عوامل توازن همچون تکرار، جناس و سجع در کنار وزن       

بیش از آنچه در زبان معیار است بر آن می افزاید، نام قاعده افزایی بر آن نهاده شده است و بر نظم و نثر هر دو حاکم است؛ اما هر 

منظور از نظم مطلق کالمی است دارای وزن و قافیه و گاه )کند  اندازه توجه به آن بیشتر باشد کالم را به نظم مطلق نزدیک تر می

 .(ه به دور از تخیل  باشدبدیع لفظی ک

شود و یک نوع از آن در  آنچه قاعده کاهی نام گرفته عواملی است که با آن از زبان معیار و قواعد حاکم بر آن فاصله گرفته می        

مول این مجاز و برخی از آنچه در بدیع معنوی مطرح است، مش،استعاره، کنایه ،تشبیه. هم نشینی واژه ها در کالم اعمال می شود

 . گونه از قاعده کاهی است
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، پس عواملی که باعث (423: 4933یارمحمدی، : ک.ر)اگر بر آن باشیم که ویژگی زبان ادبی نمادین و مبهم بودن آن است        

، آن را به تر باشد کند و هر چه میزان این عوامل در کالم بیش گردد، تخیل را در آن تقویت می ها در زبان می گیری این ویژگی شکل

 .کاربرد صور خیال یعنی تشبیه، استعاره و کنایه نقش اساسی در ایجاد فضای شاعرانه در زبان به عهده دارد. سازد تر می شعر نزدیک

 :بیان مسأله و پیشینه پژوهش

ر روی پیام است سازی آن است که بر اساس آن مرکز توجه بشود، نقش برجسته شناسی مطرح میهای زبان که در زبانیکی از نقش

تحلیلی نوشته شده است، سعی شده -بر این اساس در این مقاله که به روش توصیفی. شود های مختلف کالم ادبی میو شامل گونه

ای بین آن و لیلی و مجنون از لحاظ کارکرد زبان تحلیل شود وسپس مقایسه« خسرو و شیرین»تا مشهورترین اثر نظامی یعنی 

 .صورت گیرد

اش و هم چنین شگردهای شاعری او نوشته شده ها و پایان نامه های بسیاری در زمینه نظامی و زبان ویژهها، مقالهنون کتابتا ک    

اشاره کرد که  4931کنگره بین المللی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی در سال توان به ها میاز جمله آن. است

و هم چنین سمینار نظامی گنجوی که یه همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران  مجموعه مقاالت آن به چاپ رسیده 

ای به چاپ صفحه 422ای برگزار شده و مجموعه مقاالت آن در مجموعه 4933در دانشگاه اسالمی تاشکند ازبکستان در سال 

 . رسیده است

ها محمد جاوید صباغیان است که در از جمله آن. اندان نظانی پرداختهها مقاالتی نیز هستند که به طور خاص به زبعالوه بر این   

ای را با عنوان تصاویر خیال در خسرو و شیرین نظامی به چاپ رسانده که در آن به در مجله جستارهای ادبی مقاله 4963سال 

پرداخته .. .شخیص و اغراق و مبالغه وهای او از عاشق و معشوق، مظاهر طبیعت، و در نهایت بعضی صور خیال مانند تتصویرسازی

را منتشر کرده که شعر نظامی را از « ای از زبان نظامیزبانه»ای با عنوان مقاله 4932هم چنین  حیدر علی دهمرده در سال . است

 .لحاظ واژگان و ترکیب سازی و به کار بردن فرهنگ عامه در اشعار و اوصاف مورد تحلیل و بررسی قرار داده است

در هیچ کدام از کتب و مقاالت دیده شده بدین صورت ساختار زبان این دو اثر به طور زبان شناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار     

یکی دیگر از وجوه ممیزه این مقاله جمع آوری آماری در خصوص متغیرهای زبان شناسی است که به صورت جداولی . اندنگرفته

 .اندبرای بررسی بهتر ارائه شده

 منطق زبان نظامی در خسرو و شیرین
زبان نظامی اگر چه صورت و معنا را در آغوش هم پرورده است، اما این نکته در مورد آن قابل کتمان نیست که توجه خواننده      

ت که گاه این نکته به حدی اس. در نگاه اول معطوف به صورت است و زمان زیادی نیاز است که با معنی همگام با صورت انس بگیرد

بدین . دانند زبان شناسان علت این امر را غلبۀ نقش ادبی زبان بر دیگر نقشهای آن می. گذر از لفظ به معنی  بسیار دشوار است

 .کند معنی که شاعر توجه خود را بیش از آنکه به معنی قابل انتقال پیام معطوف کند، صرف نفس پیام می
در درجۀ اول در پی خلق منظومه ای متفاوت و بی نظیر است که هیچ کس را یارای « خسرو و شیرین»نظامی در سرایش        

های داستان که نظامی خالق آن است در محبوبیت  گشایی ها و گره توان منکر این امر گردید که حوادث و گره نمی. سرودن آن نباشد

سی زیباتر از بافتۀ دست نظامی، بر اندام این عروس پوشانده این اثر نقش مهمی را ایفا می کند؛ اما از سویی باید پذیرفت که هیچ لبا

های آن در طول تاریخ ادبیات فارسی، چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ  نظامی با نظیره« خسرو و شیرین»با مقایسۀ . نشده است

تال بخشیده و کدام یک از انواع سازی در زبان نظامی چگونه سخن وی را اع اکنون باید دید برجسته. این ادعا ثابت می شود ،معنی

 .سازی در آن نمود بیشتری دارد برجسته

 سازی در خسرو و شیرین نظامیبرجسته

 قاعده افزایی

شود که صورت سخن و لفظ آن را از زبان معیار  همانگونه که در مقدمه اشاره شد، قاعده افزایی به مجموع عواملی گفته می    

های تکرار کالمی نامید که در سطح آوایی، واژگانی و نحوی  توان گونه این عوامل را در مجموع می. کند برجسته و آن را منظوم می

وزن، قافیه و ردیف که در علم عروض و قافیه به آن پرداخته (. 461: 4939صفوی، : ک.ر)شود باعث ایجاد توازن و نظم کالم می
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رود، هر یک به  های  لفظی که در علم بدیع از آن سخن می گر از گونهشود و نیز تکرار، جناس، سجع، موازنه، ترصیع و برخی دی می

شود و به  تر می تر باشد سخن به نظم نزدیک هر چه توجه به این عوامل در کالم بیش. ای در این توازن در سخن سهیم است گونه

هایی از  مچون الفیه ابن مالک و بخشسخنی که دارای وزن و قافیه و احیاناً ردیف  و به دور از تخیل باشد ه)این خاطر نظم 

های توازن مثل سجع وتکرار استفاده شده  کالمی که دارای وزن و قافیه نیست، اما در آن از گونه)، نثر منظوم (شاهنامۀ فردوسی

لیات سخن منظومی که صور خیال در آن راه داشته باشد چون غز)و شعر منظوم  (باشد چون مناجات نامۀ خواجه عبداهلل انصاری

 .های سخنی است که به وسیلۀ قاعده افزایی برجسته شده باشد همگی از گونه( حافظ

 «خسرو و شیرین»گونه های قاعده افزایی در 

 وزن و قافیه

از آنجا . گردد و مشخصۀ اصلی نظم است های قاعده افزایی دو عنصر وزن و قافیه باعث ایجاد توازن آوایی در کالم می از میان گونه    

به عنوان مثنوی شناخته شده است، پرداختن به وزن و قافیه در آن ضروری نیست و بنابراین در مقالۀ حاضر « خسرو و شیرین» که

 . شود شود که باعث تقویت نظم و توازن صوری کالم می می به مواردی توجه 

 تکرار

سطح واج، واژه، گروه، و جمله چه به صورت کامل و  سازی کالم در تکرار در زبان شناسی به عنوان یکی از عوامل مهم  برجسته    

شود، در  به همین جهت آنچه در علم بدیع با عنوان تکرار و جناس تام نام برده می. کند چه به صورت ناقص نمود پیدا می

رصیع، تر، موازنه و ت های دیگر جناس، سجع و در سطحی وسیع شناسی مشمول همگونی کامل در سطح واژه است و گونه زبان

شناسی مطرح  که در زبان« خسرو و شیرین»های تکرار در  در مقالۀ حاضر برای بررسی گونه. دهد همگونی ناقص  را تشکیل می

های مختلف هر یک را جداگانه مورد نظر قرار  گیریم؛ بدین معنی که جناس،  سجع و گونه های علم بدیع کمک می است، از سر فصل

 .ایم واج، واژه، گروه و جمله را نیز در بخشی مجزا آورده داده و انواع دیگر تکرار در
تکرار ». یکی از مباحث مهم علم بدیع که نقش بسیاری در آهنگ کالم به عهده دارد، تکرار به اشکال گوناگون آن است: تکرار       

از این میان تکرار در سطح واج و واژه  (.33: 4934شمیسا، )«شود های مختلف در واج، هجا، واژه، عبارت یا جمله ایجاد می به گونه

هایی برای موارد اخیر صرف نظر  شود و لهذا از آوردن نمونه فراوان است؛ اما جز مواردی نادر، تکرار در هجا، عبارت و جمله دیده نمی

 .شود می

 (واج آرایی)تکرار در سطح واج        

 « ش»تکرار واج        

 نه چون شبدیز شبرنگی شنیدم   تر ز شیرین خلق دیدم   نه شیرین

 (449: 4931نظامی، ) 

 تر از مرغ شب آویز  نهاده نام آن شبرنگ شبدیز     بر او عاشق

 (همان)

 تر از نوش  وزان شیرین سخن شیرین مدهوش     همی خورد آن سخنها خوش

 (422: همان)

 «س»تکرار واج        

 شد شست در شست  ملک سرمست و ساقی باده در دست     نوای چنگ می

 (496: همان)                                                                               

 «غ»تکرار واج        

 وزین غوری غالمی نیز چون قند     ز غوره کرد غارت خوشه ای چند 

 (413: همان)                                                                           

 :تکرار در سطح واژه       

 گفت  می مویسفت     به باریکی سخن چون  می مویچو از باریک بینی    
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 (416: همان)                                                                             

 عللدر  لعلبینی  لعلرخش هم      لعلو کمر  لعلو قبا  لعلکله 

 (422: همان)                                                                            

 شیرینو نامش نیز  شیرینلبش      نسرینو بویش نیز  نسرینرخش 

 (همان)                                                                                  

 سازم  کارو پس با   کارار سازم     ببینم  با خ گهیبا گل  گهی

 (441: همان)                                                                          

 :زیباترین تکرار زمانی است که واژه یک بار در معنی حقیقی و بار دیگر در معانی مجازی و کنایی به کار رود       

 ه     ز کافورش جهان کافور خوردهز مشک آرایش کافور کرد

 (426: همان)

که کنایه از بی نصیب ماندن است در معنی « کافور خوردن»در مصراع اول استعاره از بدن سپید است و در ترکیب « کافور»       

 . حقیقی یعنی ماده ای است که میل جنسی را کم می کند

 یا نهادهنقاب از گوش گوهر کش گشاده     چو گوهر گوش بر در

 (443: همان)

، در معنی کنایی عبارت مورد نظر قرار می «گوش بر دریا نهادن»در مصراع اول به تنهایی و در مصراع دوم در عبارت « گوش»       

 .گیرد

اشته های گوناگون و منظمی از کلمات وجود د ترین آهنگ به وسیلۀ تکرار کلمه زمانی است که در یک بیت تکرار و نیز بیش       

 :های سبک سخن نظامی در این است باشد و یکی از مشخصه

 گذارد شمارد     جهان خوش خوش به بازی می نفس یک یک به شادی می

 (444: همان) 

 «خوش»و سپس تکرار واژة « یک»تکرار واژة        

 قبا در بسته بر شکل غالمان      همی شد ده به ده سامان به سامان

 (423: همان) 

 «سامان»و سپس تکرار واژة « ده»تکرار واژة        

 :ای از تکرار واژه با نام تکریر در بدیع مطرح گردیده و آن تکرار یک واژه پشت سر هم است گونه       

 راند همی خبر پرسان خبر پرسانماند      جنیبت را به یک منزل نمی

 (همان) 

 موده  رایششده در زیر پایش     فلک را جو به جو پی جوجوزمین 

 (416: همان) 

 جناس و سجع

دهد و یک گونه از تکرار در زبان شناسی به  از آنجا که جناس و سجع هر دو نوعی همگونی ناقص در زبان شناسی را تشکیل می   

 .گردد رود، در این مقاله تحت عنوان یک نام بررسی می شمار می

هاست به طوری که  روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واج». دجناس از شباهت ظاهری کلمات به وجود می آی: جناس    

جناس به گونه های تام، مرکب، (. 39: 4934شمیسا، ) «کلمات هم جنس به نظر آیند یا هم جنس بودن آنها به ذهن متبادر شود

 :ای از هر گونه آورده شده است نمونهبه کار رفته است که  « خسرو و شیرین»ناقص یا محرّف، اشتقاق، شبه اشتقاق، زاید و قلب در 

 : جناس تام       

 بیش گیرد آهویی صد آهوگر اندازه ز چشم خویش گیرد      بر 

 (444: 4931نظامی، ) 
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 :جناس مرکب       

 پروا نبینیز نازش سوی کس      پروانه بینیبه شمعش بر بسی 

 (همان)

 جناس ناقص       

 سفت       سخن چندان که می دانست می گفتهمی  دُرگونه گونه  دَراز این 

 (422: همان)   

 جناس اشتقاق       

 کار اقبال دارد اقبالدارد       چو هست  استقبالبه اقبالش دل 

 (424: همان)

 جناس شبه اشتقاق       

 کشیدند مینای میناگون چمیدند       فلک را رشته در مینودر آن 

 (443: همان)

 جناس زاید       

 تابان و چون خورشید تازان مهآن دلنوازان       چون  مهدروان کردند 

 (429: همان)

 جناس قلب       

 چون بود چون تبرزین بتر زینم نمدزینم نگردد خشک ا زاین خون    

 (491: همان) 

سجع و انواع آن در کتب بدیع  آنچه امروزه در تعریف.رودسجع یکی از ابزارهای ایجاد موسیقی در کالم به شمار می: سجع       

فارسی پذیرفته شده، متأثر از حدائق السحر وطواط است که سجع را عبارت از تشابه دو یا چند واژه در وزن، حرف روی و یا هر دو 

زن انواع سجع متوازی، مطرف و متوا(  43: 4962وطواط،. رک.)می داند که به ترتیب انواع متوازن، مطرف و متوازی حاصل می شود

 :به کار رفته است« خسرو و شیرین»در 

 : سجع متوازی       

 یک روز شادان       به صحرا رفت خسرو بامدادان فضارا ا ز قضا

 (413: 4931نظامی، )

 :سجع متوازن       

 ت افکند       ندانم بر کدامین خارت افکندباراز  بادگلی بودی که 

 (421: همان)

 :سجع مطرف       

 همان باز آمدی بر دست او باز       بازآن  پروازورد از چو حسرت خ

 (423: همان)

از طرفی تقابل سجع در دو مصراع به وفور به چشم می خورد، زیرا این گونه کاربرد سجع به لحاظ طرب انگیز بودن مضمون،   

نوش موازنه و ترصیع بیش از موارد دیگر کند؛ به ویژه آنکه در توصیف طبیعت و مجالس عیش و  تر می تر و شاد آهنگ کالم را بیش

ذکر این نکته ضروری است که نظامی از این شیوه برای القای مفهوم شادی و هم سو کردن هر چه بیشتر لفظ با . شود دیده می

تر، از موازنه  شگیرد و از این رو طبیعی است که گرفتار لفظ نماند و خود را ملزم به استفاده از ترصیع نسازد؛ بلکه بی معنی بهره می

 . در این راه استفاده کند

 : ترصیع       

 گهی بر خرمن مه مشک پوشند     گهی در خرمن مه باده نوشند
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 (442: همان) 

 :موازنه       

 می آوردند و در می دل نشاندند     گل آوردند و بر گل می فشاندند

 (446: همان) 

 گفت با بلبل سرودی ها درودی     گه آن می داد بر گل گه این می

 (همان) 

 چو رعد تند باشد در غزیدن     چو باد تیز باشد در وزیدن

 (429: همان)

 توازن نحوی

توازن نحوی حاصل هماهنگی دو یا چند واژه از وجوه مختلف در سطح عبارت و کالم است و گونه های مختلف را شامل می     

ها در دو عبارت و یا دو جمله است و در این مقاله تنها به این مورد از توازن نحوی  ژهتقابل نحوی وا ،ای از این نوع توازن گونه. شود

لف و نشر، تقسیم، اعداد، تنسیق الصفات و  ،های دیگر آن همچون همنشین سازی کلمات شامل تتابع اضافات پرداخته شده و گونه

مورد « خسرو و شیرین»ن بسیار پایین و نزدیک به صفر در به دلیل میزا ،نیز جانشین سازی شامل طرد و عکس و قلب در علم بدیع

صفوی، : ک.ر)آرایش عناصر دستوری در مرتبۀ واژگان موجب ایجاد نظم میان واژه ها در سطح کالم می شود. توجه قرار نگرفته است

4939 :223). 
 

 لبیّ و صد نمک، چشمیّ و صد ناز     به رسم کهبدان دردادش آواز

 (443: همان)

 . در مصراع اول دو جمله به کار رفته که اجزای هر جمله مقابل نظیر خود در جملۀ دیگر قرار گرفته است       

 بساطی سبز چون جان خردمند     هوایی معتدل چون مهر فرزند

 (443: همان) 

با نظیر خود در مصراع دوم دارای هر یک از اجزای جمله در مصراع اول یعنی مسندالیه، حرف اضافه، متمم و مضاف الیه دقیقاً        

 .یک جایگاه و آرایش در جمله است

البته گاه این گونه توازن آرایۀ ترصیع و موازنه را نیز در درون خود می پرورد که در مقالۀ حاضر در قسمت سجع به آن        

 .پرداخته شده است

  قاعده کاهی

شود که کالم را نه در لفظ و صورت که در معنا  ایی از کاربرد زبان گفته میه به گونه« قاعده کاهی»در مقابل قاعده افزایی،     

کند؛ اما تأکید زبان بر خود پیام است و همانگونه که در مقدمه به آن اشاره شد،  های کالمی هم نوع خود متمایز می نسبت به گونه

سازد و  به  این نوع از کاربرد زبان سخن را شاعرانه می .کنند از آن یاد می« هنجارگریزی»یاکوبسن و دیگر زبان شناسان با عنوان 

چون )، شعر منثور (همچون اشعار سهراب سپهری و نیما یوشیج)بنابراین شعر . شود سخن به شعر نزدیک می ،میزان توجه به آن

 .ستپیامد این شیوه از کاربرد زبان ا( همچون شعر حافظ و سعدی)و شعر منظوم ( اشعار سپید شاملو و فروغ

های مختلف در بیان و بدیع معنوی طرح شده است، همچون استعاره تشبیه، کنایه، مجاز و ایهام؛  عوامل ایجاد تخیل به گونه       

اما صور خیال یعنی تشبیه، استعاره و کنایه بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می کند و به این لحاظ در مقالۀ حاضر به این سه 

 .وارد گوناگون قاعده کاهی پرداخته شده استنمونه از میان م

 «خسرو و شیرین»گونه های قاعده کاهی در 

 تشبیه
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بیان مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف به توسط الفاظ »تشبیه که از لوازم خیال انگیزی شعر است، به معنی    

دو کس تشبیه خواهد بود به شرط این که به نظر شمیسا ادعای همانندی بین دو چیز یا ( 211: 4932رجایی،)«.مخصوص

در زبان فارسی در صورت وجود ( 99: 4936شمیسا،)«.یعنی با اغراق همراه باشد. مانندگی مبتنی بر کذب یا حداقل دروغ نما باشد»

رکن بدون ادات به،  کالم دارای تشبیه است، حال آنکه در زبان انگلیسی تشبیه بلی ، یعنی تشبیهی که در آن این دو  مشبه و مشبه

به در  در این مقاله بر اساس بالغت فارسی، هرگونه کاربرد مشبه و مشبه. گیرد تشبیه و وجه شبه به کار رفته باشد، استعاره نام می

را به خود اختصاص داده « خسرو و شیرین»سازی در  کالم، تشبیه دانسته شده است که بعد از استعاره بیشترین سهم در برجسته

 :است

 فروزی چو مهتاب جوانی      سیه چشمی چو آب زندگانیشب ا

 (444: 4931نظامی، )

 کشیده قامتی چون نخل سیمین      دو زنگی بر سر نخلش رطب چین

 (همان) 

 :اما میزان آن کم است ،قسمتی از تشبیهات مربوط به تشبیهات بلیغی است که به صورت اضافۀ تشبیهی نمایان شده       

 قاقم روزنهفت از  سمور شبجابی وشق دوز     چو شد دوران سن

 (443: همان)

 .شب در سیاهی به سمور و روز در سپیدی به قاقم تشبیه شده است       

 کشت درود و الله می بنفشه می     دهقان انگشت باغ مشعلهبه 

 (493: همان) 

دود از زمین آتشدان درو : بانی و کشت و زرع می کندرا باغی تصور نموده است که ذغال در آن باغ( مشعله)شاعر آتشدان        

 .کرده جرقه های آتش در آن می کارد

باالترین میزان تشبیه در خسرو و شیرین از نوع تشبیه مضمر است که تشبیه تفضیل را نیز در خود نهفته است، بدین معنی        

این گونه . دهد به ترجیح می مستقیم به این ارتباط مشبه را بر مشبهبه است؛ اما بدون اشارة   که پایۀ سخن بر تشبیه مشبه  به مشبه

 :شود تشبیه در توصیف ظاهری اشخاص دیده می

 ز بس کاورد یاد آن نوش لب را     دهان پر آب شکر شد رطب را

 (444: همان)

 تشبیه لب به رطب و برتری لب معشوق به رطب       

 آب چشم شسته دامنش رانهاده گردن آهو گردنش را           به 

 (همان) 

 برتری زیبایی گردن معشوق بر گردن آهو       

 گر اندازه ز چشم خویش گیرد     بر آهویی صد آهو بیش گیرد

 (همان) 

 برتری چشم معشوق به چشم آهو       

 به یک بوی از ارم صد در گشاده     به دو رخ ماه را دو رخ نهاده

 (424: همان)

 خ نسبت به ماهتفضیل ر       

 سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش     غالم آن بناگوش از بن گوش

 (431: همان)

 تفضیل سپیدی بناگوش نسبت به سپیدی سمن       
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ای تشبیه دخالت  هایی که در حکم ادات تشبیه است، در ساخت گونه ها یا واژه از آنجا که کلمات ترکیب یافته از اسم با پسوند       

 : موی در ابیات زیر پیکر و زنجیر رو، پری آید، همچون پری بارات دارای این کلمات نیز در شمار تشبیهات به حساب میدارد، ع

 وار وزان جا چون پری شد ناپدیدار     رسیدند آن پریرویان پری

 (443: همان)

 وش پری پیکر چو دید آن سبزة خوش     به می بنشست با جمعی پری

 (443: همان) 

 جیر موی از گفتن اوی     بر آشفت ای خوشا آشفتن اویبت زن

 (421: همان)

 :شود که بدیع و اغلب با صنعت استخدام همراه است اما در کنار انواع تشبیهات کلیشه ای، تشبیهاتی دیده می       

 بگفت این و دگر ره بر سر خاک   چو سایه سر نهاد آن گوهر پاک

 (413: همان) 

پهن شدن آن بر سطح زمین است و برای « سایه»تشبیه شده است؛ اما سر نهادن برای « سایه»سر نهادن به در « خسرو»       

 .گذاشتن قسمتی از سر بر خاک« خسرو»

 چرا چون گل زنی در پوست خنده    سخن باید چو شکر پوست کنده

 (421: همان)

 .به معنی واضح و آشکار بودن« سخن»برای به معنی مقشر بودن آن است و « شکر»پوست کنده بودن برای        

 به حکم آنکه بس شوریده کارم     چو زلف خود دلی شوریده دارم

 (همان)

 .به معنی نگرانی است« دل»به معنی آشفته و درهم بودن آن و برای « شوریده بودن برای زلف       

 چو یاره دست بوسی رایش افتاد     چو خلخال زر اندر پایش افتاد

 (انهم)

آویخته بودن آن در دست است و برای انسان لب نهادن بر دست دیگری به نشانۀ احترام؛ همچنین « یاره»دست بوسی برای        

 .بسته بودن آن به پا و در مورد انسان به معنی التماس و البه است« خلخال»در پا افتادن 

چه به صورت استعاره مهارتی وافر دارد و گاه چندین بیت را از گذر از سویی نظامی در کاربرد تمثیل چه به صورت تشبیه و        

مواردی که نظامی مطلب را صریح بیان کرده سپس به ذکر تمثیل . تمثیل،  به بیان یک نکتۀ تعلیمی یا حکمی اختصاص می دهد

راه تمثیل و در پرده به خواننده  برای آن می پردازد، به دلیل ذکر مشبه در شمار تشبیه آورده شده و آنجا که مطلب خود را از

 :شود در اینجا به نمونه هایی از تشبیه تمثیل اشاره می. انتقال می دهد، از انواع استعاره به حساب آمده است

 چو تو گرمی کنی نیکو نباشد     گلی کو گرم شد خوشبو نباشد

 (462: همان) 

 . قالب اسلوب معادله، در مصراع مقابل مصداق یافته و موجه گشته است مطلب بیان شده در مصراع اول با تشبیهی مرکب و در       

 مه و خورشید را بر فرش خاکی      ز جمعیت رسد این تابناکی

 نیم مجموع دل رنجور از آنم    پراکنده دلم بی نور از آنم        

 ستاره نیز هم ریحان باغند     پراکندند از آن ناقص چراغند

 ن ندارد پرتو شمع     که این نور پراکنده است و آن جمعشراره زا        

 (463: همان)

شاعر در جمالت متعدد با آوردن نمونه هایی در طبیعت به توجیه این نکته پرداخت که بی نوری و رنجوری درونی اش به        

 .ه استبه هایی برای این نکت در حکم مشبه 1و 9، 4دلیل پراکندگی و آشفتگی دل است و ابیات 

 استعاره
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برجسته ترین صنعت زبانی در خسرو و شیرین نظامی، استعاره است که بیشترین سهم را در نقش ادبی زبان نظامی در این     

ای در معنای مجازی آن به عبارت دیگر استعمال واژه. استعاره تشبیهی است که یکی از دو سوی آن ذکر نشود. کند منظومه ایفا می

این تعریف تنها یک نوع از استعاره در ( 69: 4931تجلیل،)«.مانندی و پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارداست به واسطه ه

آید، زیرا ذهن خواننده را به  ترین نوع صور خیال به حساب می گیرد که همان استعارة مصرحه است و هنری بالغت فارسی را دربر می

رود، مقصود این نوع استعاره  ت فارسی نیز هر گاه واژة استعاره به تنهایی به کار میدر ادبیا. دارد جستجو برای کشف مشبه وامی

 .است

به همین دلیل تعریف استعاره . به را همراه مشبه در خود دارد نوع دیگر استعاره، استعارة مکنیه یا تخییلیه است که لوازم مشبه     

در (. 433: 4936شمیسا، )«ه از آن فقط یکی از طرفین به جا مانده باشدتشبیهی است ک»: دهند را وسعت داده اینگونه ارائه می

در این مقاله هر دو نوع استعاره در بررسی . است« مکنیه»به  و در صورت وجود مشبه با لوازم مشبه« مصرحه»به  صورت وجود مشبه

بیشتر در توصیف شب و روز، « ینخسرو و شیر»استعاره مصرحه در . مورد نظر است« خسرو و شیرین»های  میزان استعاره

هایی کاربرد دارد که لفافه گویی  پرورد و نیز در بیان صحنه خصوصیات ظاهری عاشق و معشوق که اغراق بیشتری را در خود می

 :ویژگی ذاتی آن است و بیان صریح، دون از شأن گوینده است
 چو برزد بامدادان بور گلرنگ      غبار آتشین از نعل بر سنگ

 ( 446: 4931می، نظا)

 .بور گلرنگ استعاره از خورشید و غبار آتشین استعاره از پرتوهای آفتاب است       

 شباهنگام کاین عنقای فرتوت     شکم پر کرد  از این یکدانه یاقوت

 (443: همان)

 .عنقای فرتوت استعاره از ماه و یکدانه یاقوت استعاره از خورشید است       

 رخ جهانگرد      فرو شد تا برآمد یک گل زردهزاران نرگس از چ

 (423: همان)

 .نرگس استعاره از ستاره و گل زرد استعاره از خورشید است       

 ز ماهش صد قصب را رخنه یابی     چو ماهش رخنه ای بر کس نیابی

 (444: همان) 

 .ماه در مصراع اول استعاره از چهره است       

های  ویژه در خصوصیات افراد غالباً کلیشه ای است، نظیر سرو، لعل، نرگس، کمند و گل؛ اما گاه نیز استعاره ها به این استعاره       

 :خورد بدیع به چشم می

 هنوزش پرّ یغلق در عقاب است     هنوزش برگ نیلوفر در آب است

 هنوزش آفتاب از ابر پاک است     ز ابر و آفتاب او را چه باک است

 (424: همان)

در بیت اول پر یغلق و برگ نیلوفر استعاره از محاسن صورت و در بیت دوم آفتاب و ابر به ترتیب استعاره از صورت و محاسن        

 .صورت است

به، مطلب مورد نظر و مربوط به  در مبحث تشبیه، به تشبیه تمثیل اشاره شد که در آن عالوه بر ذکر تمثیل به عنوان مشبه       

شود که در آن مشبه حذف شده و شاعر  هایی از استعارة تمثیلیه اشاره می در اینجا به نمونه. شود عنوان مشبه ذکر میتمثیل نیز به 

 :کند و میزان آن بیش از تشبیه تمثیل است در پس تمثیل، مطلب خود را ادا می

 زالل آب چندانی بود خوش      کزو بتوان نشاند آشوب آتش                      

 چو آب از سر گذشت آید زیانی     و گر خود باشد آب زندگانی                               

 (464: همان)
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تمثیل آورده شده به طور ضمنی، بیان کنندة این مطلب است که هرچیز در حد تعادل آن مفید است و چون از آن فراتر رفت،        

 .مایۀ زیان می گردد

 نور     نخست انگور وانگه آب انگورزبان آنگه سخن، چشم آنگهی 

 (469: همان)               

 .شاعر از راه مثال های بیت به این نکته رهنمون می شود که برای دستیابی به هر چیز نخست وسایل آن را باید مهیا نمود       

 نمی شد موش در سوراخ کژدم     به یاری جایروبی بست بر دم

 زند چون گشت بیمار یدار     به سرخی میسیاهک بود زنگی خود به د

 ( 463: همان)        

 .دو تمثیل آورده شده در دو بیت بیانگر وضعیت بدی در پس بدی است       

 کنایه

نوعی تشخص دادن به زبان »کنایه. ترین ترفندهای زیبایی آفرینی در کالم استهای علم بیان و از برجستهکنایه یکی از شاخه   

به طوری . بسیاری از علمای بالغت معتقدند که کنایه سخنی است دارای دومعنی قریب و بعید( 22: 4933شفیعی کدکنی،)« .است

پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی . که این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند

کمتر از تشبیه « خسرو و شیرین»کنایه در ( 31: 4933زرین کوب،. و رک 233: 4963همایی،)« .نزدیک بهمعنی دور منتقل گردد

دلیل آن را باید در خاصیت زبانی کنایه جست که عنصر خیال را نسبت به دو صنعت دیگر کمتر در خود . و استعاره نمود دارد

های به کار  محاوره است؛ اما به هر روی میزان کنایه پرورد و اساساً کنایه بر خالف تشبیه و استعاره مرز مشترک زبان ادبی و زبان می

 :نیز قابل مالحظه است« خسرو و شیرین»رفته در 
 ز بهر جان درازیش از جهان شاه      ز هر دستی درازی کرد کوتاه

 (416: 4934نظامی، ) 

 .کنایه از کنار گذاشتن ظلم است« کوتاه کردن دست»       

 اب     چو نیلوفر سپر  افکند بر آبچو عاجز گشت از این خاک جگر ت

 (همان)

 .کنایه از تسلیم شدن است« سپر بر آب افکندن»       

 چون من نقش قلم را درکشم رنگ    کشد مانی قلم در نقش ارژنگ

 (449: همان)

 .کنایه از مردود دانستن است« قلم کشیدن»       

 دد عمر کوتاهمبادا هیچ کس را چشم بر راه         کز او رخ زرد گر

 (496: همان)

 .کنایه از شرمندگی است« رخ زرد گشتن»کنایه از منتظر و « چشم بر راه»       

های به  شود؛ اما برخی کنایه کنایه گاه ساختۀ ذهن شاعر است و پس از آن در کالم دیگر شاعران و نیز در زبان مردم رایج می       

ها در زبان  تشخیص این گونه از کنایه. است که در عصر شاعر در زبان محاوره کاربرد دارد های مردمی کار رفته در زبان شاعر کنایه

زند تا در  توان حدس زد که نظامی در توصیفات خود بیشتر به ابداع دست می نظامی به دلیل بعد زمانی چندان آسان نیست؛ اما می

آیند، الزم است زبان محاوره نیز در کنار زبان ادبی به  سخن می ها خود به های داستان؛ زیرا آنجا که شخصیت های شخصیت مکالمه

هایی دیده  کنایه« خسرو و شیرین»به هر روی در . های مردمی است های عرضۀ آن، استفاده از کنایه عرضه درآید و یکی از راه

 : های افراد به کار رفته است لمهها در مکا شود که در زبان محاورة امروز رواج دارد و همانگونه که گفته شد، این کنایه می

 مشو در خون من چون شیر خندان     بوی شیر آید ز دندان هنوزم

 (413: همان) 

 کشیدم پشم بر خیل و سپاهش      نیست پشمی در کالهشچو ما را 
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 (433: همان) 

 برخیزمت یا می نشینیفراقش گر کند گستاخ بینی     بگو 

 (433: همان)

 پیش از نان نیفتی در تنورشید نورش     که چنان زی با رخ خورش

 (416: همان) 

 تحلیل و بررسی

 :با بررسی  یک سوم از کل منظومه نتایج زیر به دست آمد       

 

 میزان کاربرد در خسرو و شیرین  نوع برجسته سازی                         

 %33/31 قاعده کاهی 

 %41/23 قاعده افزایی

 

 

 

 میزان کاربرد  کاهیانواع قاعده 

 %13 استعاره

 %12 تشبیه 

 %41 کنایه

 

 

 میزان کاربرد  انوع قاعده افزایی

 %39 تکرار

 %42 سجع و جناس

 %3 توازن نحوی
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تر  از طرفی کاربرد هنری. سه برابر قاعده افزایی است  تقریباً« خسرو و شیرین»شود میزان قاعده کاهی در  چنانکه مالحظه می       

بیش از تشبیه نمود دارد و نیز کنایه که تخیل در آن نسبت به تشبیه و استعاره محدود است، بسیار  ،تشبیه،یعنی عنصر استعاره

 .تر از این دو مقوله به کار رفته است کم

با این . کند تر می کهر چه میزان قاعده افزایی در کالم بیشتر باشد آن را به شعر نزدی ،با توجه به آنچه در مقدمه گفته شد       

تر در پی دستیابی به کالم شاعرانه است تا سخن منظومی که داستانی را در قالب خود  بیش«  خسرو و شیرین»توصیف نظامی در 

 .بگنجاند و برای خواننده تعریف کند

 « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»مقایسة زبان نظامی در 
مقایسه ای کوتاه بین این دو منظومه « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ۀ نظامی یعنیبا توجه به شهرت دو منظومۀ عاشقان    

میزان « خسرو و شیرین»همانند « لیلی و مجنون»اگر چه در . بیش از پیش یاری می کند« خسرو و شیرین»ما را در شناخت زبان 

نیز به میزان قابل « لیلی و مجنون»در ( ه، تشبیه، کنایهاستعار)تر از قاعده کاهی است، اما قاعده کاهی  قاعده افزایی بسیار کم

است و از « لیلی و مجنون»بسیار بارزتر از « خسرو و شیرین»با این توصیف، شعر در . است« خسرو و شیرین»تر از  توجهی کم

تر از  تر و شاعرانه خالقانه بیش از نوع استعاره است؛ حال آنکه استعاره« لیلی و مجنون»تشبیه در « خسرو و شیرین»طرفی بر خالف 

 :  دهد نشان می« لیلی و مجنون»های قاعده کاهی را در  جدول زیر میزان کاربرد گونه. تشبیه است

 میزان کاربرد انواع قاعده کاهی

 %91 استعاره

 %31 تشبیه 

 %42 کنایه

استعاره در فن بیان یعنی استعارة مصرحه و استعارة  اما آنچه در زمرة استعاره در هر دو منظومه آورده شده شامل هر دو نوع       

به به جای  همان گونه که پیش از این گفته شد، استعاره در مفهوم واقعی آن به استعارة مصرحه یعنی کاربرد مشبه. مکنیه است

از هنری . مشبه ذکر می شود به به همراه شود و نوع دوم با مسامحه نام استعاره را یافته است که در آن لوازم مشبه مشبه گفته می

 . بودن استعاره در بین صور خیال، این نوع استعاره مراد است

 :گیرینتیجه

است و بنابراین با وجود میزان اندک استعاره « خسرو و شیرین»تر از  میزان استعاره های مکنیه بسیار بیش« لیلی و مجنون»در     

تر است و به همان میزان از هنر آن کاسته   استعارة مصرحه در آن بسیار کم، «خسرو و شیرین»نسبت به « لیلی و مجنون»در 

 .شود می

جلوه « لیلی و مجنون»بیش از « خسرو و شیرین»توان گفت که جنبۀ شعری منظومۀ  بنابر آنچه گفته شد، به جرأت می       

گر عشق  که نمایان« لیلی و مجنون»بر خالف  «خسرو وشیرین». کند، هر چند علت این امر را  باید در ماهیت دو اثر جست می

کند و شاعری چون نظامی برای تجسم آن ناچار از کاربرد مجاز به جای  عذری است، عشقی هوس آلود و بی پرده را ترسیم می

تری طلب می کند و صور  حقیقت است؛و از طرفی عیش و نوش دربار ایرانی در برابر فضای خشک  صحرای عربستان تخیل بیش

کند و آن را شکل  اما همین علت زبان را از نظم به شعر نزدیک می. یابد ترین شکل خود را می  خیال در آن مجال جوالن در هنری

 .دهد می

 :منابع
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