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چكيده
استعاره كه ﺻورت فشرده و خﻼﺻة تشبيهاست ،يكي از شگردهاي خيالانگيز بيان در زبان ادب
است .شاعران سبك هندي به دليل ايجاز و ابﻬامي كه در ساختار استعاره وجود دارد ،توجه زيادي

بهآن داشتهاند .شاپورتﻬراني يكياز شاعران سبك هندي در قرن يازدهﻢ است ،كه در ارائة مضامين
مورد نظرش رويكرد زيادي به استعاره داشته ،آنگونه كه در مجموع  ٢١٦٦بار از استعاره بﻬره برده

است .از اين تعداد  ١٦١٣مورد استعاره مكنيه از نوع تشخيﺺ هستند ،كه تأثير زيادي در خيالانگيزي
وپويايي تصاويراستعاري داشتهاست.اين پژوهش با روش توﺻيفي-تحليلي به بررسي جنبههاي
مختلف استعاره وجايگاه آن درشعرشاپور تﻬراني ميپردازد .بايدگفت شاعر تمايل زيادي به آرايش

استعاره از طريق همراه كردن آن با ديگر شگردهاي خيالانگيز بﻼغي از جمله تشبيه ،كنايه ،ايﻬام،
استخدام و اغراق داشتهاست .ارزش تصاوير استعاري در شعر وي بيشتر آنجاست كه توانسته در

موارد متعددي معانيمجازي واژهها راگسترش داده ،استعارههاي تازهاي را ازجمله با به كاربردن

استعارههاي تركيبي وارد شعرفارسي كند .از ويژگيهايسبكي وي دركاربرد استعاره پيوند دادن

استعاره با استثناي منقطع است .هر چند شاعر در موارد زيادي استعاره را به استعاره تشبيه كرده،
گاه حتي بناي بيت را براستعاره ميگذارد ،اما اين شيوه سبب تزاحﻢ و ابﻬام چنداني در تصاوير نشده
است.
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 -١مﻘدمﻪ
قديمترين تعريف را از استعاره ارسطو ارائه كردهاست»استعاره انتقال اسﻢ چيزياست به چيز

ديگر ،يا انتقال از جنس به نوع ،يا انتقال از نوع به جنس ،يا از نوع به نوع ،يا بر حسب قياس
تناسب«).ارسطو (١١٧:١٣٩٢،تعريفي كه تفتازاني براي استعاره ارائه كرده همين نظر را دقيقتر بيان
كرده است» .استعاره مجازياست كه مناسبت بين معناي مجازي و حقيقي آن مشابﻬت باشد .يعني

قصد شده باشد كه به كارگيري لفظ در اين معناي مجازي به جﻬت مشابﻬت آن با معناي حقيقي
است«).عرفان(٢٦٩:١٣٩٥،

البته از منظري ديگر نيز استعاره را توجيه كردهاند .يعني همان ديدگاهي كه استعاره را ﺻورت

تغيير يافتةتشبيه ميداند .براساساين نظريه استعاره ﺻورت فشرده و خﻼﺻة تشبيه است .در واقع
»استعاره تشبيﻬياست مختصركه از اركان آن فقط»مشبهبه« را ذكر نموده و باقي را حذف كردهاند«.
)رجايي (٢٨٧:١٣٧٦،استعاره به ويژه در نظر منتقدان غربي به لحاظ زيبا شناختي ،نسبت به ديگر
ﺻورتهاي خيال از ارزش بيشتريبرخوردار است .تا آنجا كه كولريج شاعر و منتقد انگليسيوزن

و استعاره را دو ركن اﺻلي شعر ميداند» .وزن و استعاره به يكديگر تعلق دارند .و تعريفي كه از
شعر ميدهيﻢ بايد آنچنان جامع باشد كه هر دو را شامل شود و همراهي آنﻬا را توضيح دهد«.

)ولك و وارن(٢٠٧:١٣٧٣،

از نظر ارزشخيال انگيزي ،استعاره در بين ﺻور خيال ،در واﻻترين جايگاه قرار دارد .به دليل
آنكه ذهن خواننده در اينگونه از تصوير ،فعال تراست و بايد با تﻼش بيشتر نيروي تخيل خود ،از

مفﻬوم مجازي به معناي واقعيكﻼم پيببرد .ترنس هاوكس استعاره را مﻬمترين روشگسترش زبان

ميداند» آنچه در استعاره رخ ميدهد ايناستكه از سطح حقيقي يا لغتنامهايكه معمو ًﻻ كلمات در

آن عمل ميكنند ،منظماً اجتناب يا حتيعدول ميشود .استعاره رابطة بين دوچيز را با استفاده از
كلمه يا كلماتي به گونة مجازي ونه حقيقي القا ميكند .يعني به مفﻬومي متفاوت با مفﻬومي كه در

زمينههاي ذكر شده در لغت نامهها ارائه شده است«).هاوكس (١٠٧:١٣٩٤،در حقيقت به كاربردن
واژه درمعنايي غيراز معنايي كه برايآن وضع شده و آشنايذهن خواننده است ،نوعيآشنايي زدايي

از مفﻬوم كليشهاي واژه است .سخنور بدين وسيله از مرزهاي نﻬادينه شدة واژه فراتر رفته در نﻬايت
سبب شگفتي و غافلگيري خواننده واژه مي شود» .به ياري استعاره جمادات را زنده و زباندار و

بيزبان را فصيح و سخنور و چيزهاي ﺻامت و گنگ را خطيب و سخنگو و بزم آرا مي يابي .دراين
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عرﺻة پرشكوهاست كه معاني كوتاه و نارسا روشنگر و پرتجلي شدهاند و استعاره را در ميان مقياس
هاي سخن ،مقياسي بليغ و ياريكننده مييابي كه ،پر بﻬاتر از آن هيچ نيست«

)جرجاني .(٣١:١٣٨٩،در اين پژوهش ،استعاره به عنوان يكي از ابزارهاي مﻬﻢ ارائة ﺻورخيال ،در
شعر شاپورتﻬراني شاعر نامدار سبك هندي بررسيو تحليل شده است» .آقا شاپورتﻬراني پسرخواجه

خواجگياز شاعران استادسدة يازدهﻢ و از رجال معروف هند در عﻬدگوركانيان بود .وي از يك

خاندان بزرگ و اﺻيلتﻬرانيست كه بسيارياز رجالآن هﻢ در دولت ﺻفويو هﻢ در دولت گوركاني-

هند مقامات بلند داشته ،شعرميسروده و مشوق شاعران روزگار خود بودهاند«)ﺻفا:١٣٧٣،ج پنجﻢ،

 (١٠٩٧آن گونه كه از نوشتة تذكره ها برميآيد در جواني وطنش را به عزم هند ترك ميكند .گويا
در هند تجارت ميكرده و ثروتياندوخته بودهاست» .به عنوان تجارت به هندوستان رفته ،اسبابي
بﻬﻢ رسانيده به ايران آمد .موزونان بعضي توقعات ازو داشتند به فعل نيامده ،او را اهاجي ركيك

كردند« )نصرآبادي (٣٤٠:١٣٧٨،

نويسندة تذكرة ميخانه شرحي از ديدارش را با شاپور تﻬراني ذكر ميكند »در سنة ١٠٢٥مسود

اين اوراق پريشان را در ﻻهور سعادت مﻼزمت آن نادرة عصر ميسرگرديد ،در آن ايام فرمود كه
مدتيشد كه ما تخلﺺ فريبيرا برطرف كردهايﻢ ،و شاپور كه نام ماست تخلﺺ خود قرارداده ،هﻢ
در آن سال در حضور اينكمترينروانة ايران شد و در سنة١٠٢٧از عراق به داراﻻمان هندوستان خبر

رسيد كه آن عندليب گلزار معاني از طﻬران به زيارت مكة معظمه رفت و بعد از دريافت كعبة
مقصود ،به شﻬر مذكور معاودت نمود .الحال در وطن خويش متوطن است«).فخرالزمانيقزويني

 (٥٣٩:١٣٤٠،از اين تاريخ به بعد خبري از شاپور در منابع موجود نيست .از اين رو دربارة تاريخ

ومكان مرگ شاپور مطلب قابل اطميناني نميتوان يافت».اهميت شاپور در آن استكه توانست
نازكيو دقت خيال را با رساييكﻼم وفصاحت آنجمع كند .او خﻼف رسﻢ همعﻬدانش مبالغهاي در
آوردن تركيبﻬاي استعاري كه مبتني بر تخيﻼت پردامنه باشد نمي كند ،بلكه آن خيالﻬاي باريك را
در عبارتﻬاي روان و روشن بيان مينمايد« )ﺻفا:١٣٧٣،ج پنجﻢ(١١٠١ ،
 -١-١بيان مسالﻪ وسواﻻت تحﻘيق
تصوير در سبك هندي به پيچيدگي و ابﻬام شﻬرت دارد .يكي از عوامل اين ابﻬام رويكرد زياد
شاعران اين دوره به استعاره است .چرا كه استعاره دو تصوير تؤامان در ذهن خواننده ايجاد مي كند
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كه همين امر سبب ديريابي تصوير مي شود .يكي از شاعران نامدار اين سبك كه به استفاده از

استعاره تمايل زيادي نشان داده  ،شاپور تﻬراني است .از سؤاﻻت اﺻلي اين پژوهش آن است كه
مشخﺺ كند كه آيا ابﻬام و پيچيدگي معمول سبك هندي درتصاوير شعر شاپور ديده ميشود و هﻢ
اين كه وي چه اندازه در ساخت استعاره نوآوري داشته است؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
اين پژوهش برآن است تا نشان دهد تصويراستعاري درمجموعة ﺻورخيال شاعر چه جايگاهي

دارد؟ ديگراين كه چه ويژگيهاي سبكي در كاربرد استعاره ميتوان در شعر شاپور تﻬراني مشاهده
كرد؟ بايد گفت شاپور در ارائه و همچنين شيوة كاربرد استعاره در برخي موارد نوآوري كرده است.

دركنار اينكه استعاره در شعر وي دور از پيچيدگي و ابﻬام معمول در سبك هندياست .اين ويژگيها

ميتواند بررسي بررسي و مطالعة استعاره را در شعر وي توجيه كند.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق
اين پژوهش بر مبناي روش توﺻيفي -تحليلي انجام گرفته است .براي اين كار ابتدا همة
استعارههاي بكار رفته درديوان شاعر بر روي فيشهاي جداگانه نوشته شدهاند .پس ازآن بر اساس
رويكرد تحليل محتوا تك تك استعاره ها از ديدگاه هاي مختلف بررسي و تحليل شدهاند.
 -١-٤پيشينﻪ تحﻘيق
بررسيسابقة تحقيقاتي كه دربارة شاپور تﻬراني انجام گرفته نشان ميدهد كه تاكنون پژوهش

هاي چنداني پيرامون شعراو ﺻورت نپذيرفته است .نخستين كار مقالهاي است كه در سال ١٣٨٠با
عنوان شرح احوال وسبكاشعارشاپورتﻬرانياز سوي منوچﻬراكبري ويحييكاردگر درمجلة دانشكدة

ادبيات دانشگاه تﻬران به چاپ رسيد .پسازآن در سال١٣٩٢پايان نامهاي در مقطع كارشناسي ارشد

در دانشگاه كاشان تحت نام »تلميحات واشارات در ديوان شاپورتﻬراني« توسط مﻬدي اسماعيلي

طاهري نوشته شد .همچنين پايان نامة » نقد و بررسيتشبيه در غزلهاي شاپور تﻬراني« كه ليدا
شبرند در مقطع كارشناسيارشد به سال ١٣٩٣در دانشگاه سيستان و بلوچستان از آن دفاع كرد .اما
دربارة جايگاه و نقش استعاره در شعر وي تاكنون پژوهش مستقلي انجام نگرفته است.
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 -٢بحث و بررسي
مﻬمترين مبحث استعاره ميزان نزديكي يا دوري معناي اﺻلي و نﻬادينة واژه با معناي مجازي و

ابداعي شاعر است .بايد گفت برخي واژهها بر اثر تكرار در مفاهيﻢ معيني به استعارههايي ثابت
تبديل مي شوند .واژههايي همچون نرگس در معناي چشﻢ ،لعل در معناي لب ،نيزه در معناي مژه

از اين گونهاند .هر چند كه چنين واژه هايي در آغاز سبب شگفتي و لذت خواننده بوداند ،اما بر اثر
تكرار احساسي را به مخاطب القا نميكنند .ويژگي چنين استعاره هايي » آن است كه جامع در آن
پوشيده و شگفت و ديرياب نباشد .آنچنانكه به آساني دريافته گردد .اينگونهاز استعاره از آنجا كه

ذهن براي گشودن راز آن ،به درنگ و تﻼشي بسيار نياز ندارد ،از ارزش زيباشناختي كمتري

برخوردار است .ميتوان برآن بود كه اين گونه از استعاره ازتشبيه رنگ باخته و بيفروغ كه يكباره
ارزش هنري خويش را از دست داده برميخيزد«).كزّازي(١١١:١٣٨١،
كاربرد چنين استعارههايي را كﻢ و بيش در ادوار مختلف شعرفارسي ميتوان مشاهده كرد .شاپور

تﻬراني نيز از چنين استعارههايي استفاده كرده ،كه نيازي به ذكر شاهد ندارد .امااستعارة نوع دوم كه
ارزشهاي زيباشناسي وبﻼغي زيادي دارد ،استعارهاياست كه سخنور با نگاه تازه و باريك بين خود

بين دو عنصري كه دور و بيربط به نظر ميرسند پيوند برقرارمي كند .اين استعاره كه دراﺻطﻼح
غريب و شگفت خوانده ميشود»برعكس استعارة قريب ،هنرمندانه است و معموﻻً حاﺻل فعاليّت

ذهني هنرمند است نه تقليد او .در اين استعاره ربط بين مستعارُله و مستعارمنه نو و دور و غريب

است«).شميسا (١٩٨:١٣٨٦،اينگونه استعاره در آثار سخنوران هندي بيشتر يافت مي شود .چرا كه
همة كوشش شاعران اين سبك يافتن به اﺻطﻼح معناي غريب و بيگانه بوده است .در ديوان

شاپورتﻬراني نيز ميتوان نمونههاي متعددياز اين گونه استعارههاي تازه و لطيف را سراغ گرفت.
از جمله در شعر زير كه شاعر با نگاهي دورپرواز »دكان« را استعاره از حدقة چشﻢ گرفته است.
از جگر سرمايه دارد در دكان

از ازل شاپور اين نُه حُقّه را

تاجرِ دوﻻبگردان چشﻢ ماست

ما گُﻬرسنجيﻢ و ميزان چشﻢ ماست
)شاپورتﻬراني(٢٠٤:١٣٨٢،

شاعر با هنرمندي توانسته خواننده را به اين حيثيت تازة چشﻢ متقاعد كند .چشﻢ همچون تاجري
است كه در دكان)استعارهازحدقةچشﻢ(از جگر ،سرمايه)استعارهازاشك(دارد .تازگياستعاره سبب
برجستگي مضمون شعرشدهاست .در بيت دوم هﻢ»نُهحقّه«را استعارة مصرّحه ازچشﻢ گرفته است.

|٣٤

فصلنامه مطالعات شبه قاره

كيبماند تﻬي اين ساغرحسرت كه كشيدم

ميكند ديده به يك چشﻢ زدن باز لبالب
)همان(١٧٦:

شاعراز زاويهاي ديگر تصويري تازه ازچشﻢ ارائه كرده است».ساغرحسرت« درمعناي استعاري

چشﻢ به كار رفتهاست .در شعر زير كه مضموني مدحيدارد ،نگاهي تازه به درخت و ميوة آن ارائه
داشته است.

تا نگيرد مجرمش عدلت به اسقاط جنين

نگذرد باد ﺻبا تند از درخت ميوهدار
)همان(٥١٥:

باد ﺻبا از ترس عدالت ممدوح ،آرام ميوزد تا درخت سقط جنين نكند .در بيت زير نيز تصوير
غريب ديگري از موي روييده بر ﺻورت معشوق ارائه كرده است.
خطشنه ﺻورت مانينه نقش بﻬزاد است

كه اين سياه قلﻢ كارخوب استاد است
)همان(١٩١:

»سياهقلﻢ« كه استعاره از موي ﺻورت معشوق عبارتاست از »نوعي از تصوير كه به سياهي
كشند و هيچ رنگ آميزي نداشته باشد«).رامپوري (٤٩٣:١٣٧٥،درشعر زير هﻢ كه مربوط به مثنوي
خسرو وشيرين است ،شاعراستعارة ديگري را در همين معنا به كار برده است.
يكي را تاج زر زرين عصابه

يكي را زيب رخ مشكين كتابه
)همان(٦٠٧ :

»كتابه« كه در استعاره از موي ﺻورت به كار رفته يعني »آنچه به خط جلي نسخ يا نستعليق يا

به خط طغرا بر مساجد و مقابر و دروازة امراء نويسند و نقش كنند« )رامپوري (٧٠٠:١٣٧٥،در شعر
زير شمع را از منظري تازه به گونة آتشخانه وﺻف كردهاست.
چوگبرآتش پرستﻢ رشك آن پروانه ميسازد

كه بالاز ضعفتن جاروبآتشخانه ميسازد
)شاپورتﻬراني(٣٢٣:١٣٨٢،

درتصوير زير به اعتباراين كه خود را به طوطيتشبيه كرده »سبزآشيان«را نيزاستعاره از ذهنش

گرفتهاست.

طوطيخوشلﻬجه شدحرفش مديح پادشاه

مرغ هر معني كزين سبز آشيان آوردهام
)همان(٥٤٩:
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شاعرتﻬراني در شعر زير با استفاده از اﺻطﻼحات نگارش براي ﺻورت معشوق تركيب

غريب»مكتوب عشوه« را ابداع كرده است.

زهي نگاه تو احكام فتنه را فﻬرست

خط سياه تو مكتوب عشوه را عنوان
)همان(٥٥٧:

 -٢-١استعارههايتركيبي
يكي از شگردهاي شاپور براي نوآوري در تصاوير استعاري آن است كه از كنار هﻢ قراردادن

معموﻻً سه واژه يك تركيب تازه درست ميكند كه وجود خارجي ندارد و فقط در قلمرو مجازي
استعاره بهكار مي رود .اين استعارههاي تركيبي »با دارا بودن چينش موزون ،متناسب و موجز و نيز

با در برگرفتن اسامي و عناويني خاص ،از كاركردهاي هنري و بﻼغي شايان توجﻬي برخوردارند
كه در برخي موارد فراتر از انواع معمول استعاره كاركردهايي را شامل ميشوند) «.پارسا و پناهي
» (٣٥:١٣٩٠،ﺻبح سحرخيز« در بيت زير استعارة تركيبي تازهاياست كه شاعر در داستان خسرو و

شيرين براي ناميدن »شيرين«ابداع كردهاست.
فتاد

از

جنبش

زلف

دﻻويز

به شب بيداري آن ﺻبح سحر خيز
)همان(٦٠٠ :

يكياز ويژگيهاي استعاره هاي تركيبي آن است كه از شيء يا مفﻬوم مورد نظر آشنايي زدايي
ميكند .هر چند ويژگي خود استعاره آشنايي زدايي است ،اما برخي از استعارهها بر اثر تكرار به

تصاويري مرده و بيرمق تبديل ميشوند .استعارة تركيبي دوباره آن مفﻬوم يا شيء را برجسته مي
كند .سخنور تﻬراني واژه تكراري »يوسف«را با افزودن يك ﺻفت تازه به ﺻورت تركيباستعاري

به كار برده است .بدين طريق حيثيت تازهاي به استعاره داده ،سبب برجستگي و تازگي تصوير شده
است.
چون نشيند درعرق آن يوسفگل پيرهن
»يوسفِ گل پيرهن«استعارة مصرّحه از معشوقاست.

روزه بگشودم به خاك پاي او ناگشته عيد

گربيفشارد گﻼب ازپيرهن خواهدكشيد
)همان(٣٩٤:

از نظر هرگاهﻢ آن عيدِ هﻼلابرو گذشت
)همان(٢٦٣:
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»عيد هﻼل ابرو« تصوير تازهاي از معشوق ميباشد كه از تشبيه نخ نماي ابرو به هﻼل ساخته

است .در بيت زير تركيب استعاري را با بيش از سه واژه ساخته است.
سيﻢ ترا به سكّة زر احتياج نيست

آن نقد خوش عيارمطلّس غنيمت است
)همان(١٨٥:

»مطلّلس« به معناي »روپية بي سكّه و درم و دينار بي نقش« است) .رامپوري» (٨٣٦:١٣٧٥،نقد

خوش عيار مطلّلس« در معناي تن و اندام سپيد و بكر معشوق به كار رفتهاست.
گره در ابروي و لب همچنان تبسﻢ بار

درِ كرشمه چه بندي به قفل بيزرفين
)همان(٥٦٩ :

»قفل بيزرفين« استعارة مصرّحه از ابروي معشوق است.
تبارك اﷲ از آن دلدل براق آيين

»دلدل بُراق آيين« نامي تازه براي اسب ممدوح است.

كهپيشدستي ازسرعتزمان برداشت
)همان(٥١٠:

 -٢-٢تزاحم استعاره
كاربرد استعاره به گونهاي است كه سبب تراكﻢ و گاه تزاحﻢ تصوير شده ،در نتيجه موجب تعقيد

و ابﻬام در درك و دريافت تصوير ميشود .تزاحﻢ در استعاره به دو طريق ايجاد مي شود» .گاهي
شاعران استعارهاي را كه معموﻻً تقليدي و قريب)و گاهياستعارة مرده(است ،يعني معني آن روشن-
است ،به استعارة قريب ديگري تشبيه ميكنند«).شميسا(٢٠٥:١٣٨٦،ازاين نوع استعاره نمونه هاي-

زيادي را ميتوان درديوان سخنورتﻬراني مشاهده كرد.
نرگس آهوانهاش مينگرد به سوي من

جانبشاي نظر مرو رم ندهي غزاله را
)شاپورتﻬراني(١٦٠:١٣٨٢،

»نرگس« كه در روزگار شاعر استعارهاي مرده از چشﻢ محسوب ميشده دوباره به آهو تشبيه
شده است .البته در مواردي شاعر خواسته تا با آورد وجه شبﻬي تازه از استعارههاي تكراري و پر
كاربرد به نحوي آشناييزدايي كند .ازجمله در شعر زيربراي»لعل« كه استعاره از لب معشوق است،

مشبهبه معقول تازهاي ذكر كرده است.
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ترا لعلي چو حرف وﺻل شيرين

مرا كامي چو عيش عاشقان تلخ
)همان(٢٧٦:

در تصويري ديگر »تير« را كه استعارهاي آشنا از نگاه معشوق است ،با وجهشبﻬي تازه و

استخدامي به »ميوة نوبر« تشبيه شدهاست.

تيرت ز ابروان مقوّس غنيمت است

هرگه رسد چوميوة نوبرغنيمت است
)همان(١٨٦:

افزون بر اينگاه ،يك استعاره را به دو استعارة ديگر تشبيه كرده كه سبب تزاحﻢ بيشتر در

تصويرميشود.

زآن خط سبزكه ازمشك غبارياست برآن لب

مَنشيناد غباري به دل پاك تو يارب
)همان(١٧٦:

در اين بيت »خط سبز« كه خود استعاره از مويروييده بر ﺻورت است ،يك بار به »مُشك« و

بار ديگر به »غبار« تشبيه شده است .روش ديگر كاربرد استعاره كه سبب تزاحﻢ در تصوير ميشود

آن است كه »گاهي بناي بيت را به جاي لغت بر استعاره مينﻬند ،كه در فﻬﻢ شعر اشكال ايجاد مي
كند«).شميسا(٢٠٥:١٣٨٦،

زخط زايل نگرددجانفزايي لعلجانان را

زخاﺻيت نيندازد غباريآبحيوان را

)همان( ١٥٧:

»خط وغبار« استعاره از مويِ ﺻورت معشوق و »لعل و آب حيوان« استعاره از لب معشوقاند.
جادوستان مايل زنّار اوست

ساحران سر نگونسارش نگر)همان(٣٩٩:

»زنّار و ساحران سرنگونسار« هر دو استعاره از زلف معشوق هستند.در برخي موارد معاني استعار
ُمصرّحه را بايد بر اساس قراردادهاي سنتي شعرفارسي و مفاد كلي شعر دريافت كرد .چون هيچ
نشانهاي به عنوان قرينه ،براي استعاره بودن واژه در شعر بهكار نرفتهاست.
گرچه زارم كشت چون تيغش زبان دارم هنوز

زخﻢ تيرش را ز چشﻢ بد نﻬان دارم هنوز
)همان(٤٠٢:

»تيغ« استعاره است از مژگان معشوق .تشبيه مژگان به تيغ ،ظاهراً به دليل انحناء و قوسِ هردو،

در شعر فارسي سابقه دارد.
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ميچكدزهر عتاب از تيغ مژگانش هنوز
)شاد(٣٧٥:١٣٤٦،

 -٢-٣تشخيص
همان گونه كه ذكرشد ،استعاره تشبيﻬياست كه يكياز دو طرف آن حذف شده باشد .اگر طرف
حذف شده مشبهبه باشد استعارة مكنيّه ساخته ميشود .استعارة مكنيه هﻢ بر اساس جنس مشبهبه
محذوف به دو نوع تقسيﻢ ميشود .يا مشبهبه محذوف جاندار است كه در اﺻطﻼح بدان تشخيﺺ

گفته ميشود ويا غير جاندار است» .تشخيﺺ عبارت است از دادن ﺻفات انسانيبه يك حيوان،
يك شيء ويا يك مفﻬوم .تشخيﺺ در واقع ،زيرگونهاياست از استعاره .مقايسهاياست تلويحي كه
در آن اﺻطﻼح مجازيِ مقايسه همواره يك موجود انسانياست«).پرين(٤٥:١٣٧٦،

سيروسشميسا براي ساختتشخيﺺ دو روش قائلاست .نوع نخست آن است كه»در استعارة

مكنيه ،مشبهبه متروك انسان است و به اﺻطﻼح استعاره انسانمدارانهاست«) .شميسا (١٧٩:١٣٨٦،
ايننوع تشخيﺺ بيشترين كاربرد را دارد ،به گونهاي كه از مجموع ١٦١٣مورد تشخيﺺ در ديوان
شاپور در١٥٠٤موردمشبهبه محذوف انساناست .اين تعداد بيشاز ٩٣درﺻد كل تشخيﺺهاي ديوان
شاپور را شامل ميشود .اين اندازه تمايل شاعر به انسان انگاري اشياء و عناﺻر بي جان ،نشان دهندة
ديدگاه عرفاني شاعر است .عباس زرياب خويي دربارة دليل گرايش زياد شاعران سبك هندي به

انسان انگاري معتقد است » اعتقاد به وحدت وجود سبب شده بود كه همه چيز را جاندار و انسان
وار ببينند و به طبيعت بيجان ،روح و جان بخشند و نبات وجماد را نيز مانند انسان داراي عاطفه

و احساس بدانند«).شمس لنگرودي  (٦٧:١٣٧٢،در ابيات زير از ديدگاه شاعر ،عافيت ،درد ،درمان،
اشك و چشﻢ انسان مدار هستند.

نيﻢ ازعافيت ممنون راحت بلكه مينازم

بهاستغناي درد خود كه با درمان نميسازد

نياسود ازهجوم اشك يك دمچشﻢ خونبارم

چراغ ديده از اشك دمادم روشن است

)شاپورتﻬراني(٣٢٢:١٣٨٢،
)همان(١٧٣:

نوع دوم آن است كه »مشبهبه محذوف حيوان است ،و به اﺻطﻼح استعاره جانورمدارانه است
و ميتوان به آن جاندار انگاري گفت«).شميسا (١٧٩:١٣٨٦،از اينگونه تشخيﺺ در مجموع ١٥بار
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استفاده كرده ،كه با توجه به كل تشخيﺺهاي به كار رفته رقﻢ ناچيزياست .در بيت زير»غمزه«

مستعارله و »اسب« مستعارمنه است كه از مﻼيمات آن عنان و تركتاز ذكرشده است.
بهكويت شوقمردن كرده سرگردانجﻬاني را

عنان غمزه را بگذار تا در تركتاز آيد

بگو شاپور

براي خويش نگه دار دام و دانة خويش

شكسته

بالﻢ ﺻياد

را

)شاپورتﻬراني(٣٨٤:١٣٨٢،
)همان(٤١٠:

افزون براين دو روش ،به عقيدة پورنامداريان ،نسبت دادنافعال و عواطف انسانيبه حيوانات نيز

از مقولة تشخيﺺ محسوب ميشود).رك.پورنامداريان (٢٠٣:١٣٩٠،در  ٥١مورد شاپور افعال و
عواطف انساني را به حيوانات نسبت داده است.
رغبت جانبازي پروانه ديدم گِرد شمع

سرخوش بزم خراباتﻢ كهدرخمخانهاش

از وﺻال آتشين خويي به ياد آمد مرا
)شاپورتﻬراني(١٤٨:١٣٨٢،

گرمگس هﻢ دست بر سرميزند مستانهاست
)همان(٢٢٦:

چﻬارمين روشساخت تشخيﺺ»به ﺻورت خطاب به موجود بيجان و يا يك مفﻬوم انتزاعي
شكلمي گيرد ،كه اين نيز يكياز زيباترينانواع تشخيﺺاست كه با تأثيرعميق خود درخواننده او را

به آسانيدر جوّ تجربة عاطفي شاعر قرار ميدهد«).پورنامداريان (٢٠٣:١٣١٣٩٠،از اين روش هﻢ در
مجموع  ٤٣بار براي ساخت تشخيﺺ بﻬره برده است.
بگذار اي نسيﻢ كه چشمﻢ برو فتد

يك لحظه بيخبر مكن از بوي او مرا
)شاپورتﻬراني(١٥٥:١٣٨٢،

ايشب به سر ميا كه من از دور ديدهام

در ﺻبح خود عﻼمت روز سياه
)همان(١٥٨:

در مجموع بايد گفت نزديك به نيميازعناﺻري را كه براي ساخت تشخيﺺ بكار برده ،مفاهيﻢ

انتزاعي تشكيل ميدهد).جدولش (٢اين انتخاب بيشترتحت تأثيرديدگاه عارفانه و انديشة ديني
شاعر مي باشد .چرا كه بيش از آنكه به جﻬان بيروني و مادّي بپردازد ،به تأمل در امور ذهني و مجرّد

تمايل داشته است.
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 -٢-٤استعاره و استثناي منﻘطع
ميتوان گفت سخنور تﻬراني تقريباً همة آرايه هاي بديعي را كﻢ و زياد با استعاره همراه كرده

است .اما به دليلتمايل زياد وي در پيوند دادن استعاره با »استشنايمنقطع« ميتوان اين شگرد ارائه
و ساخت استعاره را از ويژگيهاي سبكي وي دانست» .استثناي منقطع خﻼف منطق است .اما در

كﻼم ادبيكه برمبناي زيبا آفرينياست ،نه تنﻬا غيرمنطقي نيست ،بلكه چون غافلگيركننده و شگفت
انگيز است لفظ ومعني را برجستگي وگيرايي مي بخشد«).وحيديان كاميار(١٠٠١٣٧٩،

جزشمعكس بر آتشﻢ امشب نداشت دست
لبي كه تر نشد از مَي لب اياغ من است

جز بﻬر آشنا جگر آشنا نسوخت
)شاپورتﻬراني(١٨١:

گليكه تازه بودتا به حشرداغمن است
)همان(٢٠٩:

ساكنﻢ تا در بيابان بﻼ جز گِرد باد

همدمي ديگر نميگردد به پيرامن مرا

جزگريبان كه دل از دست منش ﺻد چاك است

مﻬربان دگرم دست به گردن نكند

كس از آفت نگاه تو نرَست غير مژگان

كه به آن درازدستي كند از بﻼ كناره

)همان(١٥٣:

)همان(٣٥٩:

)همان(٤٨٥:
 -٢-٥استعارة مكنيﻪ غيرتشخيص
اگر در استعاره مشبهبه محذوف جاندار نباشد ،دراين ﺻورت چون جاندارانگاري ﺻورت نمي-

گيرد ،استعاره غيرتشخيﺺ است .اين استعاره از نظر خيالانگيزي و خلق تصوير به ارزش نوع
نخست نيست .افزون بر اين از لحاظ بسامد و تعداد كاربرد نيز قابل مقايسه با تشخيﺺ نيست.
رويكرد عمدة سخنوران در ساخت و ارائة استعارة مكنيه ،همان گونة جاندار انگارانه و يا تشخيﺺ
است .چرا كه جاندارانگاشتن يك شيء يا پديده و يا مفﻬوم سبب ميشود تا شاعر بتواند با امكانات

واختيارات بيشتري مفاهيﻢ ومضامين مورد نظرش را ارائه كند .تا زماني كه سخنور شيء يا عنصريرا
جاندار فرض نكند ،نميتواند عواطف واحساسات خويش را به آن نسبت دهد .شاپورتﻬراني هﻢ
درمجموع  ٦٨بار از اين نوع استعاره بﻬره برده كه تنﻬا ٣درﺻد كل استعاره هايش را شامل ميشود.
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دراين استعارهها هﻢ»مشبهبه« محذوف تنوع زيادي نداشته وفقط ازچند عنصر محدود استفاده كرده-

است .مﻬمترين عنصر براي مشبهبهِ محذوف دراين استعاره» ،بنا يا ساختماني« است كه شاعر يكي
از اجزاء آن را ذكر كرده است).جدول ش(٣
 -٢-٦ايستايي يا پويايي تصوير
يكياز مباحثي كه در نقد ﺻورخيال كاربرد دارد ايستايي يا پويايي تصوير است .از اين منظر
هرقدر اجزاي تصوير بر مفاهيمي از جنبش وحركت و تغييردﻻلت كنند ،از ارزش و غناي بيشتري
برخوردار هستند .اين ديدگاه براي استعارة مصرّحه ارزش چنداني قائل نيست .چرا كه »استعاره
)مصرّحه(آوردن اسمي است به جاي اسمي ديگر به اعتبار همانندي و شباهت آنها ،و در اينگونه

موارد استفاده از فعل كمتر مورد نظراست و همين فعلاست كه سﻬﻢ عمدهاي در حركت و جنبش
تصويرها دارد«).شفيعي كدكني (٢٥٤:١٣٨٣،دربررسي استعاره در ديوان شاپورمشخﺺ شد كه از

مجموع٢١٦٦استعاره ،تنﻬا ٤٨٥مورد را استعارة مصرّحه تشكيل ميدهد كه٢٢/٣٩درﺻدكل استعاره

هاي ديوان را شامل ميشود .اين آمار نشان ميدهد كه سخنورتﻬراني رويكرد زيادي به استعارة
مصرّحه نداشتهاست .اما در مقابل از استعاره مكنيّه١٦٨١باراستفاده كرده كه ازاين تعداد١٦١٣مورد

تشخيﺺ هستند .اين رقﻢ ٧٤/٤٦درﺻد كل استعاره هاي ديوان شاپور را شامل ميشود .اين آمار

غناي تصوير و پويايي غالب استعارات شعر شاپور را نشان ميدهد .چرا كه »تشخيﺺ در ميان انواع
تصوير ،زندهترين و پرحركتترين شكلآنست«).همان (٢٦٢:اشعار زير نمونههايي هستند كه

تشخيﺺ ،عامل پويايي و جنبش تصوير در شعر وي شده است.
سرخوشآنسروخرامندهازاينكوچهگذشت

آفتاب از پي نظارهاش از بام افتاد

چون فتد در خنده شوق حُقة مرجان او

درﺻدف خميازه بردرّ ثمين ميافكند

هر گه آن شمع بتان شاپور پيدا ميشود

ازخجالت ميرود در زيردامانﻢ چراغ

كوه كبود پوش نگر كز وفا هنوز

)شاپورتﻬراني(٢٧٩:١٣٨٢،
)همان(٣٥٥:

)همان(٤١٥:

در بر لباس ماتﻢ فرهاد مي كند
)همان(٣٦٠:
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از ضعيفي چنان شدم كه خيال

ميتواند

مرا

به

دوش

)همان(٣٠٤:

برد

 -٢-٧آرايش استعاره
يكي از شگردهايي كه ميتواند در كنار افزودن بر زيباييهاي بﻼغي در القاي عواطف و
احساسات وانتقال انديشه ها و مضامين مورد نظر شاعر تأثير زيادي داشته باشد ،همراهكردن استعاره
با ديگرآرايهها وفنون بديعيو بياني است .حُسن اين شيوه درآن است كه »تشبيه و استعاره اگر با

آرايشهاي ديگركﻼمي يا به اﺻطﻼح اهل ادب ،با ﺻنايع ديگر ادبي و بديعي همراه باشد،
زيباتراست .مثﻼً تشبيه و استعارهاي كه با تشبيه و استعارة ديگر ،تناسب و مراعاتنظير ،تضاد ،اغراق،

كنايه ،تجنيس ،ارسال مثل ،تلميح ،تأكيد و غير همراه باشد ،بيگمان زيباتر از يك تشبيه ساده-
است)«.فرشيدورد (٤٧٥:١٣٨٢،در ديوان شاپورتﻬراني مي توان نمونه هاي متعددي از همراهي
استعاره را با انواع آرايه ها وفنون بﻼغي سراغ گرفت .البته در اينجا مقصود فنوني است كه قابليت

خيال انگيزي بيشتري دارندكه به مواردي از آن ها اشاره خواهد شد.
 -٢-٧-١استعاره وتشبيﻪ
شاعر در موارد زيادي يكي از دو سوي تشبيه يا وجه شبه را به استعاره پيوند داده است .از
جمله در بيت زيركه مشبهبه يعني»شمع خاوري« استعارة مصرّحه از »خورشيد« ميباشد.
نگذاري

دلي

كه خون

نكني

رخ چون شمع خاوري كه تو راست
)شاپورتﻬراني(١٩٥:١٣٨٢،

در بيت زير برعكس تصوير قبلي »عروس« كه مشبه است ،استعارة مصرحه از »شعر« ميباشد.
من اين عروس كهآراستﻢ به مدحت شاه

چوچشﻢ يارش كردم رديف مژگان تيغ
)همان(٥٣٩:

در بيت زيرهﻢ »تيغ كشيدن« كه وجهشبه است ،براي دل استعاره مصرّحه از »آه« است.

مگر كه هجر تو ماه محرم است او را

كهدل به سينهكشيدهاستهمچوطفﻼن تيغ
)همان(٥٣٥:
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 -٢-٧-٢استعاره و كنايﻪ
بَرَد زعفران ماني از چﻬرة من

كه رنگي به نارنگ تصوير بندد
)همان(٢٨٥:

در ﻻية اول »زعفران« استعاره از رنگ زرد چﻬره است ،در ﻻيةدوم ايناستعاره خود كنايه از

است :بيمار ،ضعيفحال،اندوهگين).انوري (٨٥٠:١٣٨٣،در بيت زير ،عكس بيت قبليﻻية اولكنايه
است و سپس استعاره.

با هر نفسﻢ ماية ﺻد قافله آه است

در هر مژهام حاﺻل ﺻد ابر سياه است
)شاپورتﻬراني(٢٣٥:١٣٨٢،

»حاﺻلﺻد ابرسياه« كنايه از باران است كه اين كنايه خود استعاره از »اشك« ميباشد.
نَبَرد تا به ابد تيرگياش ﺻيقل مﻬر

هركه آيينه به آه سحر من دارد
)همان(٢٩١:

»آينه« استعاره از »دل« است كه تيرگياش »كنايه است از آزرده و ملول شدن«) .انوري ،جاول
(٦٧٤:١٣٨٣،
گرچه از تير جفايش پربرآوردم چو مرغ

چشﻢحسرتسويآنمشكينكماندارم هنوز
)شاپورتﻬراني(٤٠٢:١٣٨٢،

»كمان« استعاره از ابروي معشوق است ،و تركيب »مشكين كمان« كنايه از خود معشوق است.
 -٢-٧-٣استعاره و ايهام
شفيعيكدكنيمعتقداست،درميان مباحث علﻢ بديع چند بحث را ميتوان برحوزة ﺻورخيال افزود
و دايرة ﺻورت هاي خيال و تا حدي ايماژ را بدين گونه گسترش بيشتري داد .زيرا در اين ﺻورت
ها نيز عنصرخيال و نيروي تخيّل شاعرانه است كه اداي معاني را از حالت عادي بيان به گونههاي

مختلف درميآورد .يكياز اينگونهﺻنايع ،ايﻬاماست).رك.شفيعيكدكني (١٢٤:١٣٨٣،بايد گفت

ويژگي مﻬﻢ ايﻬام حالت دوگانگيو تعليقي است كه ذهنخواننده را همزمان با دو موضوع مختلف

درگيرميكند .كشف ارتباط بين اين دوبخش از كﻼم كه مستلزم فعاليت قوّة تخيلخواننده است،

اسباب لذّت وخوش آيند او را فراهﻢميكند .حال اگر اين شيوه با استعاره كه خود تصويري ابﻬام
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انگيزاست همراه شود ،سببغناي تخيليتصاوير ميگردد .چرا كه مﻬمترينمزيت استعاره اين است
كه »دﻻلت هاي معنايي بيشماري را باعث ميگردد ،كه اين مسأله ذهن خواننده را به كار مي اندازد
و او را واميدارد تا در زمينة كشف دﻻلت ﺻورت خيالي شعر فعاليّت كند و گاهيبه چند معنا برسد
و با رسيدن به معناي مطلوب به نوعي لذّت هنري دست يابد و زيبايياثر را درك كند و اين با ارائة

مستقيﻢ حالت و ﺻفت فرق دارد)«.خليلي جﻬانتيغ(١١٩:١٣٨٠،
اگرخواهدمدددرقتلوغارتچشمشازچشمش

عجب نبودكه مردم را به مردم كارميافتد
)شاپورتﻬراني(٢٨٢:١٣٨٢،

مصراع دوم اشاره دارد به مثل معروف آدم به آدم ميرسد).رك.دهخدا (٢٢:١٣٨٥،اما با توجه به
استعارة مكنيّة »چشﻢ« در مصراع اول به »مردمك چشﻢ« هﻢ ايﻬام دارد.
بگرفت تا عذار ترا در كنار خط

باشد ز روسياهي خود شرمسار خط
)شاپورتﻬراني(٤٢:١٣٨٢،

»خط« كه استعاره مصرحّه از موي روييده بر ﺻورت معشوق است ،از روسياهي خود شرمسار
شده است).تشخيﺺ(» .روسياهي« كنايه است ازگناهكار بودن .ضمن اين كه به رنگ سياه خط نيز

ايﻬام دارد.

طرز ادب از اشك بياموز كه بي جرم

از چشﻢ من افتاده و درپاي من افتد
)همان(٢٨١:

»از چشﻢ افتادن اشك« به معناي جاري و چكيده شدن اشك است ،اما به معناي كنايي آن نيز

يعني بياعتبار و بيارزش شدن ايﻬام دارد.
سركشي تا

كي اي

نﻬال

بلند

دست

كوتاه

ما

ندارد

خار

)همان(٥٢٦:

»نﻬال بلند« استعارهمصرّحه از معشوق است و»سركشي« كنايه از غرور وخود پسندي آن است.
اما با توجه به واژة نﻬال مفﻬوم رشدكردن و بلند شدن ساقة نﻬال نيز به ذهن تبادر ميكند.
 -٢-٧-٤استعاره و استخدام
استخدام اغلب » ترفندي زيبا وخوش است ولي كﻢ اتفاق ميافتد ،زيرا شاعر دوچيز را كه مي
خواهد توﺻيف كند نياز به دو لفظ دارد ،اما بايد به جاي آن دو واژه از يك واژة دو معنايياستفاده
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كند كه كاري دشواراست«).وحيديانكاميار (١٤٠:١٣٧٩،بايدگفت مﻬمترين حسن پيونداستعاره و

استخدام ،گستردهتركردن حوزة خيال ورزي است .به عنوان مثال در شعر زير شاعر تركيب »سر به
سنگ زدن« را به ﺻورت يك تصوير دوبعدي به گونهاي به كاربرده كه نسبت دادن آن به »سنگ«
سبب شخصيت يافتن آن شده است.

گر فغان،كوهكن از تيشة فوﻻد آموخت

سربه هرسنگ زدن تيشه زفرهاد آموخت

بر چراغ هر دو عالﻢ آستينافشان گذشت

جلوة ق ّدي كه كشت از باد دامانﻢ چوشمع

)شاپورتﻬراني(١٨٢:١٣٨٢،

)همان(٤١٤:

استعارة تبعيّة »كشتن« براي شمع سبب تشخيﺺ شمع شده است .در بيت زير هﻢ »استخوان«

براي شمع استعارة مصرّحه از فتيلة شمع است.

روزي ازخوان وﺻالﻢنيست درشبهاي قرب

بس كهميريزد سرشك ازچشﻢ گريانﻢ چوشمع

هﻢ به مغزاستخوانخويشمﻬمانﻢچو شمع
)همان(٤١٤:

چاك ازآب ديده ميگردد گريبانﻢ چوشمع
)همان(٤١٣:

»آبديده« براي شاعر كنايه از اشك و براي شمع استعارة از قطرات ذوب شدة شمع است.

بوي خوش قوت روح است چرا مشك خطان

ناتوان تر

ز نسيﻢ سَحرم

ساختهاند

)همان(٣٤٩:

نسبت دادن »ناتواني« به نسيﻢ سحر موجب انسان انگاري نسيﻢ شده است .ناتواني نسيﻢ سحر
به معناي وزش مﻼيﻢ و آرام آن است در برابر بادهاي تند و سريع).رك.زرياب خويي(١٠٦:١٣٧٤،
 -٢-٧-٥استعاره و پارادوكس
بايدگفت تضاد وتناقضيكهدرماهيت تصاويرايجادميشود ،سبب برجستگي تصوير شده توجه
خواننده را به خود جلب ميكند .ارزش تصاوير پارادوكسيدر اين است كه »بيش ازهر ﺻناعت
ديگري ،غريب و شگفت انگيزاست .زيرا با تركيب دو امر متناقض ،وحدتي محال را درعالﻢ خيال

ميآفريند .تصويرامر محال ،بديع وشگفت است)«.فتوحي(٣٣٠:١٣٨٦،
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گرمي مَي اخگرم را پايكوبان برفروخت

شعلهاي كاين آتش تر ميزند مستانه است

تازگيبرده به كار آن دو لبنقلفروش

از نمك پستة شكر شكني ساخته اند

)همان(٢٢٦:

)همان(٣٥٠:

جدول شماره :١روشهاي ساخت تشخيص
روش ساخت تشخيﺺ

بسامد

درﺻد

مشبهبه محذوف انسان

١٥٠٤

٩٣/٢٤

نسبتدادن ﺻفت انسانبه حيوان

٥١

٣/١٦

مناداي انسان

٤٣

٢/٦٦

مشبهبه محذوف حيوان

١٥

٠/٩٢

مجموع

١٦١٣

١٠٠

جدول شماره :٢عناصر مشبﻪ در استعاره مكنيﻪ»تشخيص«
نام عنصر

بسامد

درﺻد

امور انتزاعي

٧٦٢

٤٧/٢٤

انسان اعضا و متعلقات وي

٢٦٢

١٦/٢٤

مظاهر و پديدههاي طبيعت

٢٤٦

١٥/٢٥

گل،گياه  ،درخت و اجزاي آنﻬا

١٠٠

٦/١٩

اشياء،فلزات وسنگﻬاي قيمتي

٨٤

٥/٢٠

جانوران و پرندگان

٥٨

٣/٥٩

اوقات و زمان

٣٩

٢/٤١

مكانﻬا و بناها

٣٢

١/٩٨

خوردنيﻬا و نوشيدنيﻬا

٣٠

١/٨٥

١٦١٣

١٠٠

مجموع
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جدول شماره  :٣عناصر مشبﻪ در استعاره
مكنيﻪ»غيرتشخيص«
بسامد

درﺻد

نام عنصر
بنا و ساختمان

٤٦

٦٧/٦٤

گل و گياه

١٠

١٤/٧٠

نور و روشنايي

٧

١٠/٢٩

آتش

٣

٤/٤١

دريا

١

١/٤٧

آسمان

١

١/٤٧

مجموع

٦٨

١٠٠

 -٣نتيجﻪ
شاپور تﻬراني يكي از شاعران مشﻬور سبك هندي در قرن يازدهﻢ مي باشد كه براي ارائة
مضامين مورد نظرش رويكرد زيادي به استعاره داشته است .آنگونه كه در مجموع ٢١٦٦بار از
استعارة مكنيّه و مصرّحه براي ارائة مضامين مورد نظرش استفاده كرده است .از اين تعداد  ٤٨٥مورد

استعارة مصرّحه هستند .سخنورتﻬراني در ساخت استعارة مصرحه هﻢ بيشتراشياء ،عناﺻر طبيعت و

گلها و درختان را در معاني مجازي به كاربرده است .يكي از روشهاي شاپور براي ارائة تصاوير
استعاري تازه ،استفاده از استعاره هاي تركيبي است .اين نوع استعاره از تركيب دو يا چند واژه

ساخته ميشوند كه در مجموع بر مضموني تازه دﻻلت ميكنند .وي از اين طريق توانسته با گسترش
فضاي مجازي زبان تصاوير تازهاي وارد شعر فارسي كند .نوع دوم استعاره يعني مكنيه ١٦٨١بار در

ديوان شاپور به كار رفته است .از اين تعداد هﻢ ١٦١٣مورد يعني نزديك به  ٧٥درﺻد كل استعاره

ها از نوع تشخيﺺ هستند.از آنجاييكه اينگونهاز استعارة مكنيه ،هﻢ درخيال انگيزي و هﻢ در
پويايي و جنبش تصاوير تأثير زيادي دارند ،ميتوان گفت غالب استعارههاي بكار رفته درشعر وي،

تصاويري خيالانگيز و پويا هستند .سخنورتﻬراني عﻼقة زيادي به آرايش استعاره هايش از طريق
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همراه كردن آن با ديگر شگردهاي خيالانگيز بﻼغيبه ويژه تشبيه ،كنايه ،ايﻬام داشته كه اين روش
نيز در غناي تصاوير وي تأثيرگذار بودهاست .هر چند شاعر در موارد زيادي استعاره را به استعاره
تشبيه كرده و يا حتي بناي بيت را براستعاره گذاشته ،اما تقريباً درهيچ موردي تعقيد وابﻬام

درتصاويراستعاري وي ديده نميشود .درمجموع بايدگفت استعاره در ديوان شاپور به دور پيچيدگي-
هاي معمول سبك هندي ،درخدمت انتقال مضمون و القاياحساس شاعر قرار دارد.
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 -٤منابع
.١ارسطو،دربارة هنر شعر ،ترجمة سﻬيلمحسن افنان،چ دوم ،تﻬران ،مؤسسهانتشارات حكمت
.١٣٩٢،

.٢انوري ،حسن ،فرهنگ كنايات سخن،چ اول ،تﻬران ،سخن.١٣٨٣،
.٣پارسا،سيداحمد؛پناهي،حسين،استعارههاي تركيبيﮔونﻪاي نويافتﻪ ازاستعاره در سروده هاي
خاقانيشرواني ،مجلة بوستان ادب ،سال سوم،شمارة دوم،ﺻﺺ ٥٠-٢٥شيراز،تابستان.١٣٩٠
.٤پرين ،ﻻرنس ،دربارة شعر ،ترجمة فاطمة راكعي،چ اول ،تﻬران،اطﻼعات.١٣٧٦،
.٥پورنامداريان ،تقي ،سفر در مﻪ ،چ ،٣تﻬران ،سخن.١٣٩٠،
.٦جرجاني ،عبدالقاهر ،اسرارالبﻼغﻪ ،چ ،٥ترجمه جليل تجليل ،تﻬران،دانشگاه تﻬران.١٣٨٩،
.٧خليلي جﻬانتيغ ،مريﻢ ،سيبِ با ِغ جان،چ اول ،تﻬران،سخن.١٣٨٠،
حكَم ،چ سيزدهﻢ ،تﻬران ،اميركبير.١٣٨٥ ،
 .٨دهخدا ،علي اكبر ،امثال و ِ
.٩رامپوري ،غياث الدينمحمد ،غياثاللغات ،به كوششمنصور ثروت ،چ دوم ،تﻬران،اميركبير،

.١٣٧٥

.١٠رجايي ،محمدخليل ،معالمالبﻼغﻪ درعلم معاني وبيان و بديع ،چ ،٤چاپ چﻬارم ،شيراز،
انتشارات دانشگاه شيراز .١٣٧٦،

 .١١زرياب خويي ،عباس ،آئينﻪ جام ،چ دوم ،تﻬران ،علمي.١٣٧٤ ،

 .١٢شاپورتﻬراني ،ارجاسب بنخواجگي ،ديوان ،تصحيح وتحقيق يحيي كاردگر،چ اول،تﻬران،
كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلسشوراي اسﻼمي.١٣٨٢،

 .١٣شاد ،محمدپادشاه ،فرهنگ مترادفاتو اصطﻼحات،چ اول ،تﻬران،كتابفروشيخيام.١٣٤٦،
 .١٤شفيعيكدكني ،محمدرضا ،صورخيال در شعر فارسي ،چ ،٩تﻬران،آگه.١٣٨٣،
 .١٥شمس لنگرودي ،سبك هندي وكليم كاشاني ،چ دوم ،تﻬران ،نشر مركز.١٣٧٢ ،
 .١٦شميسا ،سيروس ،بيان ،چ ،٢تﻬران ،ميترا.١٣٨٦،

 .١٧ﺻفا،ذبيح اﷲ ،تاريخ ادبيات در ايران ،چ ،١٠جلدپنجﻢ ،تﻬران ،فردوس.١٣٧٣،

 .١٨عرفان ،حسن،كرانﻪها شرح فارسيمختصرالمعاني ،چ ،٨جلدسوم،هجرت،قﻢ.١٣٩٥،
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 .١٩فتوحي ،محمود ،بﻼغت تصوير،چ اول ،تﻬران،سخن.١٣٨٦،

 .٢٠فخرالزماني قزويني،مﻼ عبدالنبي،تذكره ميخانﻪ ،باتصحيح وتنقيح وتكميل تراجﻢ به اهتمام
احمدگلچين معاني ،تﻬران،انتشارات شركت نسبيحاج محمد حسين اقبال و شركاء.١٣٤٠،

 .٢١فرشيدورد ،خسرو ،دربارة ادبيات و نﻘدادبي ،چ  ،٤تﻬران،اميركبير.١٣٨٢،
 .٢٢كزّازي ،ميرجﻼلالدين ،بيان،چ ششﻢ ،تﻬران ،نشرمركز.١٣٨١،

.٢٣نصرآبادي ،محمدطاهر ،تذكرةنصرآبادي ،مقدمه تصحيح وتعليقات محسن ناجينصرآبادي
 ،تﻬران ،چ اول،اساطير .١٣٧٨،

 .٢٤وحيديان كاميار ،تقي ،بديع از ديدﮔاه زيبايي شناسي ،چ اول ،تﻬران ،انتشارات دوستان
.١٣٧٩،

 .٢٥ولك ،رنه؛ وارن ،آوستن ،نظرية ادبيات ،ترجمة ضياء موحد وپرويز مﻬاجر ،چاول،تﻬران،
علميوفرهنگي.١٣٧٣،

 .٢٦هاوكس،ترنس ،استعاره ،ترجمة فرزانه طاهري،چ پنجﻢ ،تﻬران،نشرمركز.١٣٩٤،

