
 ---------يادب يپژوهمتن --

 28۵-311، 1399 ، زمستان86ه ، شمار24دوره 
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ltr.2019.27202.2085 
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

01/
09/

13
96

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

26/
03/

13
98

 
 

11
70

-
17

35
IS

SN
:

 
 

61
86

-
24

76
eI

SS
N

:
 

 نیالدکمال یاتورهاینیبا م یزیاشعار صائب تبر ایسهیمقا لیتحل
  اکوبسنی یو مجاز یاستعار هایقطب یةبهزاد براساس نظر

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب ،اریاستاد    ییآقابابا هیسم
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 مقدمه

دربنر مني   را آن از بخشني  تنهنا  ادبيات، شناسينسبک که است کليتي مثابة به شناسيسبک
 معمنناري، نقاشنني، شناسننيسننبک جننامع، شناسنين سننبک ایننن دیگننر هننايبخننش از گينرد؛ 

 براسناس  .هسنتند  ادبيات شناسيسبک مکملن که نرها استه دیگر و موسيقي خوشنویسي،
 و کنرد  تقسني   مجنازي  و اسنتعاري  قطنب  دو بنه  را سخن هر توانمي 1یاکوبسن نظر رومن
 . گرفت نظر در هنري و ادبي هايسبک تشخيص براي ايشيوه را آن درنهایت

 شنيوۀ  از ادب ذاتني  مشخصة تشخيص برايزباني  هاينقش انواع به اشاره در یاکوبسن
 در(. 1390 صنفوي، ) جویند مني  سنود  «جانشنيني » و «نشينيه » محور روي هاواژه کاربرد
خنورد کنه اینن    انتخاب و ترکينب بنه چشن  مني     به زمانه  گرایش تبریزي، صائب اشعار

آراء »مباني نظري مقاله در چارچوب  گرایش در مينياتورهاي بهزاد نيز قابل مشاهده است.
 است.  « گرایينظریة ساخت
هناي  توان بنه  چگونه و با چه ابزاري مي -1اند از: هاي پژوهش عبارتپرسش

 مشننترکي ميننان سننبک ادبنني هننر دوره بننا سننبک دیگننر هنرهننا در همننان دوره رسننيد؟     
 سبکي مشتره اشعار صائب تبریزي با مينياتورهاي بهزاد چيست؟ هايویژگي -2

ابزارهناي دو فرآینند انتخناب و ترکينب و      -1انند از:  هاي پنژوهش نينز عبنارت   فرضيه
نشنيني در هنر ننوع متنني در هنر دوره  قابنل       ها در محورهناي جانشنيني و هن    عملکرد آن

 در اشنعار صنائب و مينياتورهناي   « ترکينب »و « انتخاب»عملکرد دو ابزار  -2بررسي است. 
 بهزاد به صورت موازي است. 

 کننند، مني  عمنل  نشنيني هن   محنور  و يجانشنين  محنور  روي کنه  صناعاتي مقاله این در
بيت از اشعار صائب 115نمونة عملکرد هر یک از این صناعات را در . شد خواهند بررسي

 مينياتور برجسته از بهزاد تحليل خواهي  کرد.  2و 

 پژوهش پیشینة. 1
هناي ادبني   بندي سنبک را ابزاري براي تقسي  انتخاب و ترکيب ( دو فرآیند1390صفوي )
 عملکنرد  ي بنه بررسني  امقاله در (1387) سروري حسيني و کند. طالبيانعرفي ميفارسي م

 (1390) حسينيشاهاند. پرداخته منوچهري اشعار از ابياتي در ترکيب و انتخاب فرآیند دو

                                                           

1- Roman J. 
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 هناي قطنب  عملکنرد  براسناس  عراقني  و خراسناني  سنبک  شناعران  از اشنعاري  بررسي به

 فرآینندهاي  عملکنرد  اسناس کنه بر  هنایي سني برر دراسنت.   پرداختنه  مجازي و استعاري

 نشنده  چننداني  توجنه  هنندي  بنه  موسنوم  سبک به است گرفته صورت ترکيب و انتخاب

هاي انجام شده در زمينة نگنارگري نينز   یک از پژوهشتوان دریافت هيچبا دقت مي .است
ده. زا(، شننریف1381)(، رحيمننووا و پولينناکووا 1367ي )(، اشننرف1385) ادفننراز جملننه ر

 موعنه مقناالت نگنارگري مکتنب اصنفهان     ( و مج1383) (، مجموعه مقاالت بهزاد1375)
هناي  (، و پنژوهش 1393) خاني(، قليچ1389) وان و یاحقي(، ماه1381)فر (، شایسته1385)

( و 1355) ، دریاگشنت (1390) حنائري  افرادي در زمينة سبک هندي و اشعار صائب چون
انند، هنيچ ینک روش و    دو زميننه صنورت گرفتنه   هاي بسيار دیگنري کنه در اینن    پژوهش

هاي ادبي و هنري انسان ارائنه نکنرده  ابزاري یکسان براي مقایسة سبک در تمامي آفرینش
 اند. 

 . سبک2
 ؛1390 فتننوحي، ب؛1386 شميسننا، ؛1369 بهننار،. ره) سننبک از موجننود در تعنناریف

 ادبيات هنر یعني ؛هنر نوع یک به مختص را تنها سبک ،(Leech:1981و  1372 عبادیان،
 تنر جنامع  تعرینف . است شده سبک از جامعي تعریف ارائة عدم سبب مسأله این اند؛دانسته

آفنرینش  در کنه  اسنت  ابزارهنایي  از استفاده روش سبک،» که باشد این تواندمي سبک از
 (. 1391 صفوي،) «رودميکار به انسان هنري هاي

  هندی( به موسوم. )سبک. 3
يمعنن : )موسوم به( هندي به این نکات اشناره شنده اسنت    هاي فکري سبکدربارۀ ویژگي

 غننایي  و عرفناني  فلسنفي،  ترجمنة مطالنب   هرچينزي،  از سنازي مضنمون  شنعر، بنودن   گرا
 شميسنا، ) عرفناني  و اخالقي هايمایهبن و یابيمضمون عامه، طبقات فه  مناسب گذشتگان

 و کوچنه  زبنان  ینافتن  راه: اسنت  رقنرا  بدین سبک این ادبي و زباني مختصات(. الف1386
 توجنه  عندم  زبناني،  هناي نوآوري معني، دشواري لغات، سادگي گرایي،واقع شعر، به بازار
 اسنتعاره و  تلمنيح،  تشنبيه،  تمثينل،  فراوانني  افنراط،  بنه  پنردازي خيال بيان، و بدیع صنایع به

 ایجناز  در همبالغن  ( و287-292 :همنان ) محسنوس  و معقنول  مينان  تنازه  روابط ایجاد ،کنایه
 (. 1363 صفا،)
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  صفویه دورۀ نقاشي. 4
 رضنا  مکتب -2و  بهزاد مکتب -1 :؛شودمي مکتب تقسي  دو به صفویه دورۀ نقاش سبک
 اجتمناع  آشنوب،  و آرامش رکود، و تحره چون اضداد از ترکيبي بهزاد آثار رد. عباسي

 وضنع  بيشنتر  دوره ناین  نقاشني  سبک در(. 1389 شریف،) شودمي مشاهده و... را انفراد و
کنردن کناخ   نماینان  و اشنرافي  طبقنة  روحية ترسي  و درباري حيات چگونگي و زندگاني

 دوره اینن  در نقاشني  (.1378 بخنش، )تناج  خنورد مني  چشن   بنه  دلگشا هايباغ و زیبا هاي
 یک از که معنا بدین سادگي؛ با گاه و است همراه پيليدگي و هرافت با شعر گاه هملون
 از و کنند شنرح مني   تمنامي  بنه  مينياتورهنایش  و هنا نقاشي در را جزئيات امنقاش تم طرف
 را دقيقناً  چينزي  چنه  که کندنمي مشخص نقاشي جزئيات، این شرح وجود با دیگر، طرف

 .  کندکند و در کنار معناي اوليه معاني دیگري را نيز القا ميمي توصيف

 نشیني  هم و جانشیني . محور۵
 جاي به را واحدي که است عمودي و فرضي محوري» جانشيني محور سوسور، دیدگاه از

 کنه  اسنت  افقني  و فرضني  محنور  نشنيني هن   محنور . ]...[ کنند مني  تنداعي  دیگنري  واحند 
 صنفوي، ) «بسنازند  را بزرگتنري  واحند  تنا  دهدمي قرار ه  کنار را شده انتخاب واحدهاي

لنه یاکوبسنن تحنت    کرد. آن مطرح را 2«مجازي» و 1«استعاري» قطب دو یاکوبسن(. 1393
طالحات در علنوم بالغني فارسني    کند، معادل این اصن معرفي مي« مجاز»و « استعاره»عنوان 
 (. استعاره فرآیندي است کنه 1390و صفوي،  1385؛ شميسا، 1368)ره. کزازي،  نيست
 مجناز،  دهند و مني  قنرار  نشنانة دیگنري   جناي  بنه ( جانشنيني ) متنداعي  محور از را اينشانه

 نشناند مني  هن   کننار  را هنا نشنانه  و کنند مني  عمل نشينيه  محور روي که است فرآیندي
از « نشنيني محنور هن   »و « محور جانشنيني ». یاکوبسن به جاي دو اصطالح (1390 صفوي،)

 . (1390 صفوي،) کنداستفاده مي« ترکيب»و « انتخاب»دو اصطالح 

 متن تعبیر. 6

 و پسنامدرن  نقند  و نظرینه  در کنه  بنری  مني کار به معنایي به را «متن» اصطالح مقاله این در
کار برده شنده  به( 1390 پاینده،) فرهنگي مطالعات نيز در و( 1390 سجودي،) شناسينشانه

                                                           

1- Metaphoric Pole 

2- Metonymic Pole 
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اي اسنت کنه پينامي را    اي نشانه از یک یا چند نظام نشانهمتن در این مقاله، مجموعه .است
اي چند نظام نشنانه  کند. باید توجه داشت که متن ممکن است یک یابه مخاطب منتقل مي

اي موجود در هر متني باید هماهنگي و انسجام برقنرار  هاي نشانهرا شامل شود. در بين نظام
باشد؛ یعني واحدهاي انتخاب شده از هماهنگي برخودار باشند تا پيام مورد نظر دچار ابهام 

 و تناقض نباشد و پيام مختل نشود. 

 هاداده تحلیل. 7

 عناصنر  نشنيني هن   و جانشيني مختلف امکانات بهزاد نگارۀ دو و بصائ شعر هاينمونه در
 را خنود  هننري  عناصنر  چگوننه  بهنزاد  و تبرینزي  صنائب  شنود  معلوم تا کني مي بررسي را

  .اندو ترکيب کرده انتخاب

 تحلیل اشعار صائب تبریزی. 7-1
  4029 غزل شمارۀ تحلیل. 7-1-1

 رسنيد  گوشنواره  بنرق  از دل  او زلف به
 

 رسنيد  سنتاره  اینن  تارینک  شنب  منن  ادد به 
 

اسنت کنه از روي محنور جانشنيني     « کمنک کنردن  »کناینه از  « داد رسنيدن »عبارت به 
انگناري دینده   اي از ننوع انسنان  استعاره« شب به داد رسيدن»انتخاب شده است. در عبارت 

ر ميان النظيمراعات. اندتشبيه شده« ستاره»و « شب تاریک»به « گوشواره»و « زلف»شود. مي
، تنوازن واجني در   «بنرق »و « سنتاره »، «تاریک»و « زلف»و « شب»، «دل»و « زلف»هاي واژه
در محنل قافينه و ردینف    « ستاره»و « گوشواره»، سجع ميان /b/ ،/r/ ،/d ،//â/ ،/sهاي/واج

 نشيني افزوده است. در کل غزل بر وضوح عملکرد در محور ه 

 خوشننحالي ز دل پناي  زمنين  بننه رسند نمني 
 

 رسنيد  شنراره  اینن  خواهند  ايسنوخته  بنه  مگنر  
 

انند  «عشنق »و « پنرواز کنردن  »به ترتيب اسنتعاره از  « شراره»و « پاي دل به زمين رسيدن»
صننعت تضناد مينان    . اسنت  «عاشنق » کناینه از « سنوخته »اند. که برحسب تشابه انتخاب شده

کنه سنبب   « شنراره »و  «سنوخته »و نينز  « دل»و « پا»النظير ميان ، مراعات«رسيد»و « رسدنمي»
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و « بنه »، تکنرار واژۀ  «اینن »و « زمنين »به شده اسنت، سنجع مينان    توضيح مستعارمنه و متکني
 اند.برحسب ترکيب عمل کرده /i/ / وâ/ ،/s/ ،/x ،//dهاي /آرایي در واجواج

 دل ابنننرو طنناق  بننه  ننندادم  اختيننار  بننه 
 

 رسنننيد اشننناره همنننين بننناال عنننال  ز منننرا 
 

بنه حسني را بندون ذکنر دیگنر ارکنان تشنبيه        مشبه و مشبه« بروطاق ا»شاعر در عبارت 
نينز از روي محنور   « عنال  بناال  »و « دل دادن»عبارت  دو. است برحسب مشابهت بيان کرده
انند. شناعر از صنناعات    انتخناب شنده  « نزد حنق »و « عاشق شدن»جانشيني به جاي عبارات 

و  /â/و  /b/آرایني در واج  ، واج«وابنر »و « طناق »و نينز  « دل»و « ابنرو »النظينر مينان   مراعات
 برحسب مجاورت استفاده کرده است.  « به»تکرار 

 رفننت  فننرو خننود بننه تننا خطننر ز برآمنندم
 

 رسننيد بيکننناره دریناي  بننه کنه  کشننتيي چنو  
 

مراقبنه کنردن و   »برحسب مشابهت بنه جناي عبنارت    « به خود فرو رفتن»عبارت کنایي 
بر آمدن از خطر، ماننند کشنتيي  اسنت    »ادوکسن رفتن پار کار. بهاست آمده «بریدن از غير

عملکردي است که براسناس ترکينب واحندها مطنرح شنده      « رسدکه به دریاي بيکناره مي
حسي مصراع اول به مصراع دوم کنه ادات   -کار رفتن تشبيه مرکبن عقلياست. هملنين به

و « کشنتي »، «درینا »، «خطنر »النظينر مينان   تشبيه نيز در آن ذکر شده است و صنعت مراعات
سنبب شنده اسنت    « بنه »تکرار واژۀ و  /r/و  /b/ ،/y/ ،/dهاي /آرایي در واج، واج«بيکناره»

 که این عناصر در مجاورت با یکدیگر عمل کنند.

 عجنب؟  چنه  زنن   اگر خلد در بسته دست به
 

 رسنيد  گناهواره  طفنالن  بنه  شنير  جنوي  که 
 

خنالي تقاضناي مهن  و بزرگني      با دسنت »کنایه از « با دست بسته در خلد زدن»عبارت 
نشنيني  هن  . حسني اسنت   -است. تشبيه تمثيلي بيت به صورت بليغ و از ننوع عقلني  « کردن

بنه معنني   « خلند »برحسب مجاورت ایهام تناسبي دارد که در ارتباط با « جوي شير»ترکيب 
برحسنب مشنابهت در معنناي    « طفنالن »اسنت. در ارتبناط بنا    « هناي بهشنتي  جنوي »یکي از 
، «شنير »و « گناهواره »، «طفنالن »کار رفته است. وجود تناسنب مينان   به« سينة مادر»استعاري 
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/، sهاي /و توازن واجي در واج« به»، تکرار واژۀ «بسته»و « دست»و « بسته»و « در»، «دست»
/d ،//b/  و/t/ دهندۀ گرایش به قطب مجازي در بيت است.برحسب مجاورت نشان 

 سننتني حيننرت جنناي منصننور الفننت دار، بننه
 

 رسنيد  پناره  تختنه  بنه  درینا  غرقنة  دست که 
 

است کنه  « رسيدن دست غرقة دریا به تخته پاره»مانند « منصور در باالي دار الفت»
انند. پنارادوکس موجنود در عبنارت مصنراع دوم      حسني  -به از نوع عقليمشبه و مشبه

نشيني عمل کرده است کنه عملکنرد آن بنا کناربرد صننایعي برحسنب       روي محور ه 
، سجع «به»، تکرار واژۀ «تخته پاره»و « دریا»، «غرقه»النظير ميان اورت مانند مراعاتمج

و  /r/ ،/s ،//tهناي / آرایني در واج ، واج«تخته»و « غرقه»و نيز « الفت»و « حيرت»ميان 
/e .تقویت شده است / 

 داشنت؟  دل در راه کنه  چشن   وحشي خيال
 

 پنناره رسننيدکننه رشننتة نفننس از سننينه پنناره  
 

برحسب مشابهت از روي محنور جانشنيني   « پاره پاره رسيدن رشتة نفس»ارت کنایي عب
کنار رفتنه اسنت.    نشيني بهدر محور ه « ترسيدن و بریده بریده بودن نفس»به جاي عبارت 

عبارتي استعاري اسنت کنه شناعر در آن برحسنب مشنابهت یکني از       « خيال وحشين چش »
ه است. هملنين شناعر در مصنراع دوم تشنبيه بلينغ     به را در کنار مشبه ذکر کردلوازم مشبه

، «پناره »، تکنرار واژۀ  «کنه »ميان واژۀ  تام جناس. است آورده را« رشتة نفس»حسي  -عقلي
/، r/ ،/s/ ،/šهناي / آرایني در واج و واج« سينه»و « نفس»، «دل»، «چش »هاي نشيني واژهه 
/t/ ،/k/ ،/â/  و/p/  اندنشيني عمل کردهروي محور ه . 

 افتناد  کنار بنه  زمنان  آن گنره  سنبحه  چنو  مرا
 

 رسننيد اسننتخاره بننه توکننل ز مننن کننار کننه 
 

« کنار افتنادن  گنره بنه  »گرایش در این بيت به سمت قطب مجازي کالم اسنت. عبنارت   
از روي محنور جانشنيني    اسنت کنه برحسنب تشنابه معننایي     « دچار مشکل شندن »کنایه از 

و صنناعات مراعنات  « سنبحه »به « من»حسي  -عقليانتخاب شده است. وجود تشبيه مفصل 
، سنجع مينان   «بنه »و « من»، «کار»هاي ، تکرار واژه«سبحه»و « استخاره»، «توکل»النظير ميان 
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روي محنننور  /r/و  /k/ ،/t/ ،/â ،//m/ ،/nهننناي /آرایننني در واجو واج« زمنننان»و « آن»
 اند. نشيني عمل کردهه 

 خنناموش مننن شننمع نگردینند داغ چننو آن از
 

 رسنيد  پناره پناره  جگرهناي  بنه  من فيض که 
 

کار رفته است که برحسنب مشنابهت   به« وجود من»در معناي استعاري « شمع من»واژۀ 
حسني   -مانند شده است کنه اینن تشنبيه مفصنل حسني     « داغ»به « شمع»انتخاب شده است. 

هناي  نشنيني بنا واژه  در ه « خاموش نشدن»نشيني عمل کرده است. عبارت روي محور ه 
برحسنب مشنابهت   « شمع»استخدام در ارتباط با  هملنين این. دارد استخدام« شمع»و « داغ»

برحسننب مجناورت مجنناز از  « داغ»اسنت و در ارتبنناط بنا   « پرتوافشناني وجننود »اسنتعاره از  
« پناره پاره»و « جگرصاحب»در معناي مجازي « جگر»است. در ادامه واژۀ « ماندگاري داغ»

و « پناره پناره  »، «جگنر »آمده است. تناسب معنایي ميان « نج دیدهدرد و ر»در معناي کنایي 
بننر  /p/و  /m/ ،/š ،//n/ ،/â، و تننوازن واجنني در واجن /«مننن»و « پنناره»، تکننرار واژۀ «داغ»

 نشيني افزوده است. عملکرد ترکيب در محور ه 

 ننشسننننت  پننناي  ز نرسنننناندم تنننا  آب بنننه 
 

 رسنيد  خناره  سنن   بنه  گر من ناخن تيشه چو 
 

بنا ذکنر ادات تشنبيه روي محنور     « تيشنه »بنه  « نناخن »حسني   -این بيت تشبيه حسني در 
بنه آب رسناندن نناخن از    »و « از پناي ننشسنتن  »نشيني عمل کرده است. عبارات کننایي  ه 

کننار »و « دسننت از تننالش برنداشننتن»برحسننب مشننابهت جانشننين عبننارات « سننن  خنناره
و « سنن  »، «تيشنه »و مينان  « پناي »و « خننا»اند. تناسب ميان شده« غيرممکن را انجام دادن

هناي  و در نهایت توازن واجني در واج « پاره»و « خاره»، سجع ميان «به»، تکرار واژۀ «خاره»
/n/ ،/s ،//â/ ،/r/  و/b/   .بيانگر قطب مجازي در بيت است 

 مننا  خسننتة  کننه بيلننارگي  در زن چنناره ز
 

 رسننيد  چنناره بننه بيلننارگي  ره تننا گرفننت 
 

به سوي آن رفنتن و  »و « متوسل شدن»کنایه از « راه گرفتن»و « ندر زد»دو عبارت 
و « در بيلنارگي را از چناره زدن  »اند. در این ميان، عبارات پارادوکسين «پيروي کردن

نشنيني  برحسنب مجناورت در محنور هن     « راه بيلارگي را گرفتن تا به چاره رسنيدن »
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هناي  ، تنوازن واجني در واج  «يبيلنارگ »و « چناره »هاي اند. تکرار واژهکالم بيان شده
/č/ ،/â/ ،/g/ ،/r ،//b/  و/i/  بنر عملکنرد   « بيلنارگي »و « خسته»و تناسب معنایي ميان

 اند.قطب مجازي کالم افزوده

 روم مرشند  گفنت  کنه  این است غزل آن جواب
 

 رسننيد چنناره کننه بيلارگننان بننه برینند خبننر 
 

نينز  « چناره »انند. واژۀ  «عاشقان»و  «موالنا»به ترتيب کنایه از « بيلارگان»و « مرشد روم»
کنار رفتنه اسنت. اینن صننایع بنر روي محنور جانشنيني عمنل          به« عشق»در معناي استعاري 

، تکنرار واژۀ  «رسيد»و « برید»، سجع ميان «غزل»و « مرشد روم»نشيني اند. هملنين ه کرده
 نشيني است.  ور ه بيانگر عملکرد روي مح /r/و  /b ،//â/ ،/iو توازن واجي در واجن /« که»

 :آیدمي دستبه( 1)جدول اطالعات  شدهمطرح صنایع عملکرد بررسي با

 نشیني و جانشیني عناصر نظم و شعر در غزل ذکرشده از صائب تبریزیهم .1جدول 

 تعداد ابیات
فراواني استفاده از 

 نشینيهممحور 
 درصد

فراواني استفاده از 
 محور جانشیني

 درصد

12 9  7۶ 28 24 

( بيانگر آن است که عملکرد دو فرآینند انتخناب و ترکينب روي    1)جدول هاي داده
بنه سنمت    1شنده هناي بررسني  و جانشيني در این غزل، همانند دیگنر غنزل  نشيني ه محور 
یند ترکيب متعلنق بنه   گرایش دارد. بيشترین ميزان از مجموع صناعات فرآنشيني ه محور 

آفنرین اسنت ننه شنعرآفرین. بنا در نظنر گنرفتن         درصد( است که نظن  64) «تکرار واجي»
 ( 2ابزارهنناي شننعرآفریني براسنناس انتخنناب و ترکيننب در ایننن غننزل، اطالعننات جنندول ) 

 دست خواهد آمد.به

 تبریزی غزل ذکرشده از صائب در شعری عناصر جانشیني و نشینيهم .2جدول 

 تعداد ابیات
فراواني استفاده از 

 نشینيمحور هم
 درصد

ستفاده از محور فراواني ا
 جانشیني

 درصد

12  2 5  28 47 

                                                           

، 9، 7، 5، 3، 2 ۀ: غنزل شنمار  اندبيترت نای به اندانتخاب شده يبه صورت تصادفشده که  يبررس هايغزل ۀشمار - 1

12 ،14 ،15 ،16 ،18. 
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(، عملکرد دو فرآیند انتخاب و ترکيب روي محنور جانشنيني و   2)جدول بر اساس 
« اسنتعاره »عملکرد صننعت   غزل، این در. نشيني بسيار نزدیک به یکدیگر استمحور ه 
شنده اسنت.   اي است که در آن به توضيح مستعارمنه به جاي مسنتعارله پرداختنه   به گونه
درصد از صنایعن مبتني بر انتخناب را   53درصد و کنایه  18درصد، تشبيه بليغ  29استعاره 

اند «تشبيه غيربليغ»و « تشبيه بليغ»کاررفته در این غزل از نوع دهند. تشبيهات بهتشکيل مي
 تشننبيه  2تشننبيه بليننغ، طننرفين   5اننند. از کننه در بسننامد یکسنناني در غننزل عمننل کننرده  

 تشنبيه   3تشنبيه مفصنل نينز     5حسني اسنت. از    -تشنبيه عقلني   3و طنرفين   حسني  -حسي
حسي است. براساس این آمنار، علمکنرد دو ننوع تشنبيه      -تشبيه عقلي 2حسي و  -حسي
دهندۀ وجود نشانداري جانشنيني در  حسي در کنار یکدیگر نشان -حسي و عقلي -حسي

نزدیکني آن دو در ابينات   نشيني و دوري مندلول و مصنداق در کننار    کنار نشانداري ه 
درصد  6درصد و مجاز  16درصد، تشبيه غيربليغ  78غزل است. صناعات تناسب معنایي 
 12درصند، پنارادوکس    76النظينر  دهنند. مراعنات  صنایعن مبتني بر ترکيب را تشکيل مي

دهنند.  درصد از صنعت تناسب معننایي را تشنکيل مني    4درصد، و تضاد  8درصد، ایهام 
بنا ایجناد   « النظينر مراعنات »یجاد معناني ضنمني در کنالم برحسنب انتخناب و      با ا« کنایه»

هاي متعلق به یک حوزۀ معننایي برحسنب ترکينب سنبب تقوینت دو      نشيني ميان واژهه 
 با ترکيب در را متعددي موضوعات غزل این در اند. شاعرقطب استعاري و مجازي شده

 سنبب  متعندد  موضنوعاتپ  اینن  گنرفتن  قنرار  ه  کنار در که است کرده مطرح یکدیگر
 .است شده غزل در ابيات عمودي ارتباط شدن کاسته

 تبریزی صائب هایغزل تحلیل. 7-1-2
بينت   115شده برحسب دو فرآیند انتخاب و ترکيب در با بررسي عملکرد صناعات مطرح

درصد و  28ها عملکرد فرآیند انتخاب یابي  که در کل این غزلهاي صائب، درمياز غزل
آفرین تکنرار واجني   صنعت نظ  گذاشتن کنار با. است درصد از صنایع 72رآیند ترکيب ف

دو در تقابنل بنا   بنه شنوی  کنه دو  مني  روروبنه  در فرآیند بررسي شعرْ با عملکنرد صنناعاتي  
درصد و فرآیند انتخاب  49اند. بنابراین ميزان عملکرد فرآیند ترکيب یکدیگر عمل کرده

« کناینه »و « اسنتعاره »، «تشبيه بليغ»کاربرد  از طرفي، با. است ریندرصد از صنایع شعرآف 51
برحسب انتخاب، نهایت عملکرد بر روي محور جانشيني در ابيات ایجاد شنده اسنت؛ اینن    
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، «مجناز »صناعات سبب ایجاد معاني ضمني در ابيات شده است. از طرف دیگر، با کناربرد  
نشنيني  نهایت عملکرد بر روي محور ه برحسب ترکيب، « تشبيه مفصل»، «تناسب معنایي»

 .در موازات محور جانشيني در هر بيت ایجاد شده و معناي ابيات توضنيح داده شنده اسنت   
( عملکرد متقابل صناعات ترکيبني بنر روي محنور همنشنيني )مجناز، ایهنام،       1در نمودار )

بلينغ( را در   پارادوکس، تناسب، تضاد و تشبيه مفصل( و انتخابي )کناینه، اسنتعاره و تشنبيه   
 کني .شده مشاهده ميبيت بررسي 115

 بیت از اشعار صائب 11۵نشیني و جانشیني در عملکرد صناعات ادبي در محور هم .1 نمودار

 

ي مندلول و مصنداق را دورتنر کنرده و از طنرف      شاعر از طرفي با تشبيه بليغ فاصله
 شنده  مصنداق  و مندلول  يمفصل سبب نزدینک شندن فاصنله   کار بردن تشبيه دیگر با به

هناي  بنه داشت که اگر ما پيوستاري را براي عملکرد ننوع مشنبه و مشنبه    توجه باید. است
و در سر دیگر آن ننوع  « حسي -حسي»تشبيهات در نظر بگيری  در یک سر پيوستار نوع 

ت حسني بنودن   نماید که حرکنت تشنبيه بنه سنم    گيرد. چنين ميقرار مي« عقلي -عقلي»
و حرکت تشبيه به سمت عقلي بودن طرفين غالبناً در  « زبان خودکار»طرفين آن غالباً در 

 شود.دیده مي« زبان شعر»
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 . نمودار پیوستار طرفین تشبیه و جایگاه انواع آن7-1-3

                    

           

          

          
                         

 

مده است کنه از مينان   تشبيه غيربليغ آ 32تشبيه بليغ و  61در مجموع ابيات بررسي شده 
تشنبيه بلينغ    25حسي و طرفين  -تشبيه مفصل از نوع عقلي 16تشبيهپ بليغ و  33ها طرفين آن
 حسنني اسننت. هملنننين یننک تشننبيهپ بليننغ از نننوع     -تشننبيه غيربليننغ از نننوع حسنني   16و 

ینابي  کنه   عقلي است. براساس این آمنار درمني   -تشبيه بليغ از نوع عقلي 2عقلي و  -حسي
هنا سنبب ایجناد نشنانداري     سني بنودن طنرفين تشنبيهات در کننار بلينغ بنودن آن       ح -عقلي

 جانشننيني و دوري منندلول و مصننداق در بيننت شننده اسننت. حسنني بننودن تشننبيه بليننغ و     
بنه منوازات    نشينيحسي بودن تشبيه مفصل بيانگر عملکرد نشانداري جانشيني و ه  -عقلي

بيانگر حرکنت آشنکار شناعر روي    « ظيرالنمراعات»باالي  بسامد. است هاغزل در یکدیگر
شنده آمنده اسنت.    نشيني با توضنيح عناصنر جنایگزین   محور عرضي کالم است که در ه 

دهنندۀ شنرایطي اسنت کنه شناعر در آن      نشنان « ایهنام »و « پنارادوکس »هاي کاربرد صنعت
اي شکل داده است که خواننده را در دره متن دچنار درنن    ها را به گونهنشيني واژهه 
ها عناصر جنایگزین را توضنيح   کند؛ البته این نوع کاربرد نيز در ترکيب با واژهتعليق مي و

شندۀ صنائب بنا    دست آمنده از اشنعار بررسني   هاي بهبا بررسي و تطبيق ویژگي داده است.
 شنده، مطنرح  هناي یابي  که ویژگيدرمي« سبک موسوم  به هندي»شده از هاي بيانویژگي
 شندن  سناده  تمثيل، فراواني زبان، بودن گراواقع شعر، به بازار و کوچه زبان یافتن راه مانند
 و بندیع  صننایع  بنه  توجنه  عندم  و مردم عامة طبقات دره و فه  مناسب مطلب بيان لغات،
برحسنب   صنائب  هناي غنزل  کلمنات در  بنين  معننایي  و موسنيقایي  روابنط  بنه  و توجنه  بيان

 و خناا  خينال  ارائنة  ماننند  هنایي یژگني هملنين و. شودایجاد مي ترکيب فرآیند عملکرد
اغنراق  و جدیند  تشنبيهات  کاربرد معني، دشواري تازه، و جزئي فکري بيان برجسته، معني
 و معقنول  بنين  تنازه  روابنط  ایجناد  افنراط،  بنه  پنردازي خينال  کناینه،  اسنتعاره،  غریب، هاي

 شنناعر .اننندانتخنناب فرآیننند بننر مبتننني ایجنناز در زبنناني و مبالغننه هنناينننوآوري محسننوس،
 ارتبناط  هنا موضنوع  تعدد این که است کرده ذکر غزل هر ابيات در را مختلفي موضوعات
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 در بيت بودن محور با موضوعات تعدد این. است ساخته کمتر یکدیگر با را ابيات عمودي
 طبيعنت  عنال   در هرچيزي از سبک این شاعرانن پردازيمضمون و هندي سبک شعر قالب
 شنعر  مسنتقل  ابياتپ: گویدمي( الف1386) شميسا کهچنان. گيرديم قرار ارتباط در ذهن یا

   .است گرفته خود به غزل شکل و شده وصل ه  به ردیف و قافيه رشتة با هندي سبک

 بهزاد الدینکمال مینیاتورهای تحلیل. 7-2
 زلیخا  از یوسف گریز. 7-2-1

ده است که هریک از اینن  مختلفي استفاده کرهاي الدین بهزاد در این نگاره از نقشکمال
 اجزا نقش خاصي در القاي معناهاي ثانویة نگاره برعهده دارند. 

 
 (1386)رسولي،  نگارۀ بهزاد: گریز یوسف از زلیخا. 1تصویر 
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، «تناسب»، «تکرار»عملکرد فرآیند ترکيب در این نگاره در کاربرد صناعاتي هملون 
دینده  « نمناد »یند انتخناب نينز در صننعت    قابل مشاهده است. عملکرد فرآ« مجاز»و « تضاد»

هنا، درهنا،   ها، اتاقبه صورت گسترده در اجزاي نگاره، همانند پله« تکرار»شود. صنعت مي
هناي  ها، ابينات، دیوارهنا، نقنوش هندسني، گيناهي، طنرح      ها، پنجرهها، گنبدها، طاقبالکن

 کنرده  عمنل  ينينشن هن   محنور  روي مختلنف  هناي رن  ها وبنديها، قاباسليمي، حاشيه
نشنيني بنا یکندیگر    از یک حوزۀ معنایي انتخاب شده و در هن   گياهي نقوش تمامي. است

اند. نگارگر غالب اجزاي نگاره را بنا اینن نقنوش آراسنته اسنت. اینن رونند بنه         قرار گرفته
 رواي انجام گرفته است که مخاطب هنگام نمایش آن گویي با باغي رنگارنن  روبنه  گونه

تنر، مخاطنب بنا دیندن نقنوش روي درهنا و       سناده  ها. به عبنارت درها و اتاقشده است؛ نه 
شود، اما با دقنت در ننوع رنن  انتخناب شنده در      دیوارها تصویر باغ در ذهنش تداعي مي

رسد. مخاطب با دقت در نگاره به سنبب  نقوش این اجزا به دره مفهوم دیگري از باغ مي
مناجراي  »رسند کنه در آن   م اولينه از نگناره مني   ها به دره مفهونشيني انبوهي از نشانهه 

نشنيني برخني از   به تصویر کشيده شنده اسنت. هملننين هن     « گریز یوسف از دست زليخا
هاي نمادین انتخاب شده سبب دره مفهومي دیگر ها هملون نقوش گياهي و رن نشانه

 شود.  در کنار مفهوم اولية نگاره مي
نشيني با اي اشاره کرده است که در ه فهوم معنويها به منگارگر با انتخاب این نشانه

گيرد. مخاطب با تماشاي فرشي که در زیر پاي یوسف است به یاد نقش و یوسف قرار مي
افتند. انتخناب   نگار روي اجزاي نگاره و با تماشاي این دو به یاد باغي پر از گل و گياه مي

اي دارد؛ زینرا رنن  آبني    عرفناني نشانة رن  آبي در این موارد حکایت از مفهوم ثانوینة  
هناي نمنادین انتخناب شنده سنبب ایجناد فضنایي        است. نشنانه « بهشت و آسمان»نمادي از 

اند که این فضنا در تضناد بنا مفهنوم اولينة نگناره کنه در بناب عشنق          معنوي در نگاره شده
لينا  پنذیري او عندم تسنلي   »گيرد. مفهوم ثانوي نگناره را  آلود است قرار ميجسماني و گناه

بنر احنوال خنود     الهي در برابر هوي و هوس نفساني که خداوند را در هر حال حي و نناهر 
توان دانست. نگارگر در پي القناي اینن مفهنوم دسنت بنه انتخناب نمادهنایي        مي« دانندمي

هاي انتخاب شده هملون سبز، آبي و سفيد زند. رن ها و نقوش گياهي ميهملون رن 
هناي  انند در اکثنر بخنش   «فاني و مذهبي هملون بهشت و آسمانمفاهي  عر»که نماد براي 

نگناره و   نشيني با مفهوم ثانويها در ه اند. این رن نگاره به صورت پر بسامد تکرار شده
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هناي اسنليمي   اند. نقوش گياهي با طرحاز طرفي در تناسب با یوسف پيامبر )ع( قرار گرفته
را براي مخاطنب تنداعي   « فضاي باغ و بهشت»ز هاي نمادین آبي و سبنشيني با رن در ه 
کنند که پاداش کار نيکوکاراني چون یوسف )ع( است که بنر هنوي و هنوس خنویش     مي

کنند. بهزاد در این اثر، گفتارن سعدي را با داستان جامي در ه  آميخته است. ابيات غلبه مي
گيرد. نگارگر قرار مي نشيني و تناسب با مفهوم نگارهانتخاب شده از بوستان سعدي در ه 

در کنار یکدیگر سبب دره آسنان  « حکایت یوسف و زليخا»نشيني ابيات و عبارت با ه 
مفهوم اولية نگاره شده است. سعدي در باب نه  بوستان داستان یوسف و زليخنا را مطنرح   

نشيني ابيات سعدي به عنوان عنصري بصري در خنوانش منتن   کند. در واقع بهزاد از ه مي
گيرد. ترسي  هفت اتاق با هفت در بسته بنا نقنش و نگارهناي زیبنا در نگناره در      مي کمک

نشيني و تناسب با متن جامي در هفت اورن  در اورن  پننج  قنرار گرفتنه اسنت کنه      ه 
 اي نکرده است.  سعدي به این توصيفات اشاره

نظنر  بهزاد اگرچه به اشعار جامي و سعدي توجه کرده است در نهاینت مفهنوم منورد    
خود را در نگاره به صورت نمادین با اجزاي معمناري و تزیيننات ترسني  کنرده اسنت. بنا       

هاي یوسف و زليخا به عملکرد متضاد ميان آن دقت در نوع رن  انتخاب شده براي لباس
عشنق و شنور و   »بری . رنن  قرمنز نمنادي از    ها پي ميها با شخصيتنشيني رن دو و ه 

اي زليخا که عاشق یوسف بوده، انتخاب شده است. نگنارگر  است که بر« هيجان و شهوت
بنوده  « عشنق جسنماني وي بنه یوسنف    »با انتخاب رن  سرخ براي لباس زليخا در پي بيان 

« دنيناي نفسناني درون وي  »نشيني با زليخا عمل کرده است که نماد است. این رن  در ه 
هناي زرد  خا هملون رن هاي انتخاب شده در اطراف زلياست. هملنين با دقت در رن 

ها با مفهنوم ثنانوي عشنق نفسناني و رنن       این رن  نشينيتوان به ه اي ميو قرمز و قهوه
سرتاسر لباس یوسف در معناي نمادین اشناره بنه    در سبز رن  انتخاب. بُرد پي زليخا لباس

کنه در  کنند  دارد و به لباس افراد بهشتي و نيکوکاران اشاره مي« دنياي روحاني درون وي»
نشيني با شخص یوسف و هملنين با نقنوش گيناهي رنگارنن  فنرش زینر پناي وي و       ه 

هناي معننوي آبني و    نقش و نگار دیوارها قرار گرفته است. در واقع نقاش با انتخاب رنن  
رفتار خداترسنانه و معننوي   »سبز و هملنين هالة زرد رن  نوراني بر گرد چهرۀ یوسف به 

زليخا نشده است. برخالف بخش مربوط به زليخا در نگناره   اشاره کرده که تسلي « یوسف
هاي معنوي و نمادین آبي، سبز، نقوش گياهي و اسنليمي و  هایي از نگاره از رن در بخش



 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 300

ها استفاده شده است که یا یوسف در آن بخش قرار گرفته اسنت ینا بنه آن سنمت در     گل
ي بناالیي کنه در منوازات    انند. درهنا  حال حرکت است و یا در امتداد یوسنف واقنع شنده   

ها را دارد و درن اتناقي کنه یوسنف    اند و یوسف قصد فرار و خروج از آنیوسف واقع شده
شود که به رن  سبز  است و درن دیگنر بنا رنن     در آن زنداني است به سمت دري باز مي

راه رسنتگاري و  »تواننند نمنادي از   است که این دو در مني  سبز و دیواري آبي ترسي  شده
بنرد. اینن در   ها پنناه مني  باشند که یوسف با گریز از زليخا به آن« حمت حق و راه آزادير

اي و هناي روشنن زرد و قهنوه   رنن   بنا  آن هناي حالي است که درهاي دیگر نگاره و پلنه 
کنار رفتنه در لبناس و اطنراف     هناي بنه  نشيني با رنن  اند که در ه طالیي و صورتي آمده

 . گيرندمي زليخا قرار
 نناهر »ها و معاني ابينات بناالي نگناره کنه در معنناي      نشيني خلوت موجود در اتاقه 

 شنود مني « مراحنل سنلوه و تصنوف   »اسنت سنبب دره معنناي نمنادین     « بودن خداونند 
بينان جنالل و   »هناي زرد و طالیني در معنناي نمنادین     رنن   انتخناب (. 1382 زاده،قاضي)

ست. هملنين رن  سنبز و آبني نينز در    در نگاره ا« شکوه و ثروت و برتري موقعيت زليخا
« برتري معنوي یوسف بر زليخا در داسنتان و ارتبناط بهشنت بنا نيکوکناران     »معناي نمادین 

هناي متضناد سنياه و سنفيد سنبب ایجناد فضناهاي متضناد تارینک و          نشيني رن است. ه 
 روشن، پر تحره و ایستا، شده است.

هنا و فنرش   یوارهنا، درهنا، طناق   نشيني نقوش گياهي و هندسي در تمنام سنطوح د  ه  
توانند مفهومي جز یک اند که به تنهایي نميهاي متفاوتي شدهها و صحنهسبب ایجاد نقش

« گرایني ذره»شکل گياهي یا هندسي داشته باشند. بنابراین، این ویژگي در تناسب بنا اصنل   
رونني  در اجنزاي د « منطنق فشنردگي  »(. استفادۀ نگنارگر از اصنل   1386لر، )موسوي است
ها از اجزاي ریز و تزیينات تودرتنو  که در نمایش اتاق اي استها و قصر زليخا به گونهاتاق

بينان احسناس محبنوس    »توانند نمنادي از   درپيچ استفاده شده است که ميهاي پيچو پلکان
 (. 150)همان:  باشد« دست زليخا و حالت روحي وي بودن یوسف در

ها و جهنت حرکنت یوسنف بنه آن     ترسي  پلهو « چن  انداختن یوسف به سمت در»
فرار » اي کنایي است که در معنايسمت در حالي که صورتش به سمت زليخا است، نشانه

کار رفته است. اینکنه جهنت صنورت یوسنف بنه      به« یوسف و عدم پذیرش خواستة زليخا
درخواسنت یوسنف از زليخنا بنراي     »از  ايتوانند کناینه  سمت زليخا ترسي  شده است، مني 
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نشنيني و تناسنب بنا    باشد. بدن خميدۀ زليخنا در هن   « نادیده گرفتن خواستة نفساني خویش
هنا بنه عننوان ابنزار     هاي رو به پنایين نگناره اسنت کنه نگنارگر از آن     خطوط مارپيچ پلکان

 (. 1386)ویس،  سوسة هفت اتاق رنگارن  زليخا استسبکي و نمادي براي یادآوري و
فضاها و القاي مفاهي  متضنادي،   ایجاد سبب خطوط ي انواعنشينبهزاد با استفاده از ه 

همانند دوري و نزدیکي، فضاي اندروني و بيرونني، القناي موضنوع اصنلي نگناره توسنط       
، ایجناد سنطوح   خطوط مورب، بيان فشار حرکت یوسف به سمت پلکان با خطوط منحني

تنوان نمنادي از   هناي نگناره را مني   خاننه  و درهنا (. 1386 )رسنولي،  پر و خالي، شده است
مراحل و منازل گوناگون بيروني و دروني و به عبارتي سير و سلوه یوسنف و زليخنا در   »

 (. 1386)نامور مطلق،  دانست« یوسف و تحریک شهوت زليخا راستاي اغواي
ها و درها در این نگاره برخالف توصيف جامي هسنتند  باید توجه داشت که این خانه

انند کنه نمنادي از    هنایي بنه یکندیگر نصنب شنده     ي بنا پلکنان  هاي تودرتویکه در آن اتاق
اند. قرار گنرفتن دو بينت در بناالي نگناره بنه صنورت       هاي نفساني و هوي و هوسوسوسه

عامدانه بوده است که در این ابيات توصيه به شرم از خداوند و حرکت به سمت وي شنده  
ر احنوال خنود دینده اسنت،     بن  است که در تناسب با فرار یوسف از زليخا که خدا را نناهر 

است. یکني  « شرم وي از خدا و پناه به سوي وي»هستند. فرار یوسف بيانگر نمادین مفهوم 
هاي بهزاد در اینن نگناره آميخنتن مفهنوم واقعينت و خينال اسنت. عننوان         دیگر از ویژگي

نشيني با واقعينت  حکایت یوسف و زليخا و به طور کلي انتخاب ترسي  این موضوع در ه 
-اي کنه در انتخناب نشنانه   گيرد. عالوه بر این، دره مفاهي  عرفانيعال  واقع قرار ميدر 

انند. در دره عرفناني   نشيني با عال  عرفاني قرار گرفتهاند در ه گر شدههاي نمادین جلوه
« عشق سرکش و مسلط»و زليخا را نماد « تجس  زیبایي الهي»توان نماد نگاره یوسف را مي
روح تصوف دانست که از عشنق آفرینده آغناز و بنه     »توان گویاي را ميدانست و کل آن 

 (. 1380)عکاشه، «شودفناي ]در[ آفریدگار منتهي مي
برحسنب  « تضاد»، «تناسب»، «تکرار»توان نتایج به دست آمده را در قالب صناعات مي

کنرد.   بنندي برحسب انتخناب دسنته  « تشبيه»و « استعاره»و « نماد»فرآیند ترکيب و صناعات 
 را نمناد  را برگزیده است و تنها به تکنرار آن پرداختنه اسنت. وي   « نماد»نگارگر در این بنا 

   .است پرداخته اوليه معناي در آن توضيح به نداده، بلکه توضيح آن ثانویة معناي در
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 خورنق   کاخ بنای .7-2-2
اسنت کنه بنر اسناس     « قبناي کاخ خورنن »الدین بهزاد نگارۀ هاي کمالترین نگارهیکي از معروف

 (. 1390 نظامي،) است ترسي  شده« نامهبهرام»داستاني از نظامي در 

 
 (1386)رایس،  . نگارۀ بهزاد: کاخ خورنق2تصویر 

 «تناسنب » و «تکنرار » صننعت  دو در ترکينب  فرآینند  کاخ خورنق از نگاره در هنرمند
رار افراد ترسني  شنده بنه    تک در را نگاره این در تکرار صنعت عملکرد. است کرده استفاده
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هنا و چکنش   ها، سطلها، ناوه، زنبهها، بيلعدد، آجرهاي روي زمين، انواع رن  21تعداد 
تنوان  تنایي افنراد، بينت و عندد سنه در شنعر مني       ها، ابيات، عدد سه در ترکينب سنه  و تيشه

هاي انتخاب شنده در اجنزاي نگناره در تناسنب بنا یکندیگر قنرار        مشاهده کرد. نوع رن 
ها با یکدیگر سنبب توضنيح مفهنوم    نشيني آنهاي انتخاب شده و ه اند. تکرار نشانهرفتهگ

-نگاره و دره آن در عال  واقع شده است. با دقت در اصل داستان در اثنر نظنامي درمني   

در حنال سناخته   « کاخ خورننق »اي را به تصویر کشيده است که بناي یابي  که بهزاد صحنه
بري از شکوه و جالل اینن بننا نيسنت. اینن ننوع بننا در نگناره        شدن است و در آن هنوز خ

برخالف انتظنار مخاطنب از بنناي مجللني اسنت کنه وصنف آن در داسنتان آمنده اسنت.           
دهند، دره  مخاطب با دیدن نگاره معناي اول آن را که تنها ساخته شدن بنایي را نشان مي

ورت نمادین دره کرد. نگارگر توان این نگاره را در معناي ثانوي و به صکند، اما ميمي
نقاش بنا بنه   . است کند که شاعر نيز در توصيف داستان به آن پرداختهبه مفهومي اشاره مي

کند که با تمنامن هننر خنویش بننایي را     تصویر کشيدن این نگاره به پاداش هنرمند اشاره مي
ي اینن  ساخت، اما پاداش زحمت و هنر وي فروغلطيندن در خناه بنود. بهنزاد بنراي القنا      

ها و نمنایش حناالت مختلنف    تمامي اجزاي نگاره هملون رن  نشينيمعناي ثانوي از ه 
در غالب نگاره از رن  خاه استفاده کنرده اسنت کنه     افراد و... استفاده کرده است. وي

کاربرد نمادین این رن  در القاي معناي ثانوي و نمنادین کنل نگناره یناري کنرده اسنت.       
 «و جنننب و جننوش را نمننایش داده اسننت   مننتن حرکننت ایننن رننن  بننه عنننوان رننن    »

را در ميان پویایي و تالش تمام افراد نگاره، « تناسب»(. عملکرد صنعت 1386زاده، )قاضي
توان دریافت. در این نگاره هيچ یک از افراد ساکن یا ایستا نيستند و همگي مشغول نيز مي

هاي گرم و تندپ استفاده شنده مني   نشيني رناند. این پویایي را در ه کاري ترسي  شدهبه
توان مشاهده کرد. هملنين ميان محل قرارگيري افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به عناصر 

تعنادل و  زمينه مانند عمارت و داربست نيز تناسب وجود دارد که این تناسب سنبب ایجناد   
 )همان(. پویایي در نگاره شده است

یک کردن عمارت به قسنمت فوقناني نگناره،    هاي نزدیک به ه ، نزداستفاده از رن 
کشش و جهت حرکت افراد و داربست و نردبان به سمت باال و هملنين قنرار دادن کتيبنه  

انند.  انند کنه از روي محنور جانشنيني انتخناب شنده      هاي نمنادیني اي در باالي نگاره نشانه
وجنه نگنارگر بنه    ها در راسنتاي القناي معنني ثنانوين ت    نشيني و تناسب مجموع این نشانهه 
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(. معمار که در باالي 306توصيف شاعر از کاخي بلند و سر به فلک کشيده است. )همان: 
پوشني را کنه آجنر بنه     داربست است در معناي اولية سنمار است. در امتداد وي، مرد سرخ

عشق سنمار بنه بننا و سناختن    »توان به سبب رن  سرخ لباسش نماد کند، ميباال پرتاب مي
کارگري را که به رن  سياه لباس پوشنيده و در حنال آمناده کنردن      ت. )همان(.دانس« آن

مرگ یا گورکني دانست که در حنال کنندن گنور سننمار     »توان نمادي از مالت است مي
کنار  نشيني آن با نوع رنن  بنه  را برحسب مشابهت و ه « کار مالت درست کردن«. »است

تنوان منرد سنياه   دانست. هملنين مني « ي سنمارکندن گور و قبر برا»توان کنایه از رفته مي
دانسنت  « سننمار »است، نمادي از خود « در حال کندن گور»پوش را که در  معناي نمادین 

 قرمنز  و سنياه  رن  دو این که با درخواست خود از پادشاه سبب مرگ خود شد. عملکرد
نشيني و تناسنب مينان   ها به ایجاد ه است. نگارگر با انتخاب این نشانه یکدیگر با تضاد در

-هفنت »نگاره و داستان اصلي آن در متن نظامي پرداخته است. نقاش بنا افنزودن ابيناتي از    

هناي  در نگاره سنبب توضنيح نشنانه   « سنمار و ساختن کاخ خورنق»نظامي از داستان « پيکر
جایگزین شده، شده است. این ابيات در تناسب با مفهوم اصلي نگناره قنرار گرفتنه اسنت.     

حرکت و تحرکي که در نگاره به تصویر کشيده شده اسنت؛ یعنني کارگرهنا کنه بنه      نوع 
هسنتند در تناسنب بنا بينتپ موجنود در       کارياند و هر یک مشغول بهسمت باال در حرکت

تضناد  »کنند.  اشناره مني   متن آمده است که مضمون بيت نيز به شتاب و سنرعت کنارگران  
هنا تنأثير گذاشنته    رفته است در اینن حرکنت   کارها بهها و گرمي و سردي که در آنرن 
 (. 1377)اعرابي هاشمي،  «است

ميان زميني که بهزاد در نگاره کاخ خورنق ترسي  کرده است با توصيفي که نظامي از 
آن به دست داده، تضادي برقرار است. زمين نگاره برخالف زمنين نظنامي در هفنت پيکنر     

ان نمادي از آن دانست که بهزاد این زمين بني تودرخت و گياه و سبزه است. این را ميبي
درخت و بایر را در تناسب با نماد مرگ و گور کندن سنمار قرار داده است. گنویي زمنين   

کاررفتنه در نگناره عملکنردپ    کند. در ابيات بهرا تداعي مي« مرگ»اش مفهوم نيز با خشکي
چهنار مصنراع بنه صنورت     کنني  کنه در آن   ها را مشناهده مني  متضادپ شيوۀ نگارشن مصراع

صاف و دو مصراع که از نظر مضمون با ابيات دیگر متفاوت است به صورت اُریب نوشنته  
هناي متفناوت   شده است. بيت آخر که در باب رن  سنخن گفتنه اسنت، اشناره بنه رنن       

هنا را  ها و توجه به آنشود، اما بهزاد این رن مي گنبدها دارد که به سبب صيقل آن ساطع
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کار برده، نه گنبد و یا بناي کاخ و برعکس در نوع رن  کناخ از رنن    ها بهاسدر نوع لب
-یکنواخت خاکي استفاده کرده است. نوع دیگري از عملکرد متضاد در این نگاره را مني 

گریزي آن در داستان نظامي مشاهده کرد. پردازي آن با واقعيتتوان در تضاد نوع واقعيت
هناي  هاي خينالي در اشنعار نظنامي و شخصنيت      شخصيتاین نوعن گستردۀ تضاد در ترسي

کنارگران و ننوع   پوست و سفيدپوست در نگارۀ بهنزاد، توجنه بسنيار بنه    واقعي با افراد سياه
کار رفتنه  در اشعار نظامي بهکارگران هاي آنان در نگاره و عدم توجه چندان بهرن  لباس

 (. 1382 مطلق، )ناموراست 
هناي  هاي گرم و سرد در کنار ه ، انتخناب رنن   ز رن استفاده ا چون هایيویژگي

(، اسنتفاده از  1389)شنریف،   ، آرامش و آشوب، اجتماع و انفنراد متباین، تحره و رکود
بنندي  هاي نمادین، کاربرد اشکال نمادین، ایجاد تناسب و تعادل بين اجنزا و ترکينب  رن 
ل از رنن ، تجریند زینر    گرایي، منطنق فشنردگي، تجلين   (، اصل ذره1388ها. )اشرفي، آن

رو، دیند سنه   بندي محور و متقارن، مغنایرت و تفناوت نقنش روبنه    پوشش تصویر، ترکيب
 بينانگر ( 1386لنر،  )موسنوي  گرا و رابطة محتوا و هنرف گرا و برونوجهي، حرکت درون

 به نمادین اينشانه کاربرد با نقاش. است بهزاد آثار در انتخاب و ترکيب فرآیند دو کاربرد
 را «نمناد » بننا  اینن  در نگنارگر . است کرده اشاره ممکن جهاني در نگاره از دیگري وممفه

 هناي نشنانه  بنا  نشنيني ه  در تکرار این اما است، پرداخته آن تکرار به تنها و است برگزیده
 . است نگرفته قرار نگاره دیگر
 کنه  کرد بيان توانمي بهزاد مينياتورهاي با صائب اشعار از حاصل نتایج مقایسة با
. شنود مني  مشناهده  بهزاد مينياتورهاي در که دارد ايسبکي ویژگي همان صائب غزل

 تکنرار  و تناسنب  صنناعات  باالي عملکرد تشبيه و عقلي -حسي و حسي- هايویژگي
 گسنتردۀ  کناربرد  هملنون  بهنزاد  هناي نقاشني  سنبکي  هناي ویژگني  با مشتره و برابر

 اولينه  سناختار  در هنا نگناره  مفهنوم  و کنارکرد  بودن آشکار تناسب، و تکرار صناعات
 بلينغ،  تشنبيه  صننعت  عملکنرد  هملون صائب دیگر سبکي هايویژگي هملنين. است

 ماننند  بهزاد هاينقاشي سبکي هايویژگي با مشتره کنایه و استعاره صناعات کاربرد
 ياجزا يثانویه معناي القاي نهایت در و باال بسامد در نماد و استعاره صناعات کاربرد
 . است هانگاره مختلف
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 گیریبحث و نتیجه
 بنر  انتخناب  مبتنني بنر   صنایع از استفاده با دهد که صائبنتایج حاصل از پژوهش نشان مي

با استفاده از صنایع مبتني بنر ترکينب    و مصداق و مدلول دوري سبب جانشيني محور روي
 ذکنر شنده   صنناعات  عملکنرد . اسنت  شدهها آن شدن نزدیک سبب نشينيه  محور روي
 شنعر،  بنودن  همگناني  و سناده  ماننند  هایي چنون ویژگي با ارتباط در نشينيه  محور روي
 و موسنيقایي  روابنط  بنه  توجنه  و منردم  يعامنه  فه  مناسب مطالب بيان آن، بودن گراواقع

 در ترکينب  فرآیند عملکرد از حکایت ارتباط این که است گرفته قرار کلمات بين معنایي
 ارتبناط  در صناعات ذکر شده بر روي محور جانشنيني  عملکرد هملنين. شعر صائب دارد

 به پردازيخيال غریب، هاياغراق و جدید تشبيهات کاربرد معني، دشواري هايویژگي با
 اینن  کنه  گرفتنه  قنرار  زباني هايو نوآوري محسوس و معقول بين تازه روابط ایجاد افراط،
انتخناب و   زمنانن ه  کاربرد بنابراین،. است تخابان فرآیند عملکرد وجود بيانگر نيز ارتباط

 دیگنر،  طنرف  از و صنائب  شنعر  پيليندگي  سنبب  طرف یک از یکدیگر کنار ترکيب در
 . است شده وي شعر آساني سبب
 و اولينه  يمعنا در نگاره دره هايویژگي سو یک از بهزاد شدۀ بررسي هاينگاره در
 ترکينب  فرآینند  بنا  همسنو  هنا نگناره  در جودمو هايتناسب و تضادها تکرارها، واقع، عال 
اسنتعاره  و نمادهنا  هنا، نگاره از ثانویه معاني دره هایي چونویژگي دیگر، سوي از. است
 اشنکال  و خطنوط  اننواع  گيناهي،  نقوش و تزیينات ها،رن  نمادین کاربرد و موجود يها

 هناي نگناره  در. اسنت  انتخناب  فرآیند عملکرد بيانگر نگاره در رفتهکار به ابيات و هندسي
 واقنع  عنال   در نگناره  دره سنبب  شنده انتخاب هاينشانه از انبوهي نشينيه  شده،بررسي
 اشناره  نگناره  از دیگنري  مفهنوم  بنه  نمنادین  هاينشانه کاربرد با نقاش هملنين. است شده
 .  است کرده
 کنه  کنرد  اشناره  تنوان مني  ترکينب  و انتخناب  فرآیند دو ابزارهاي اساس بر نهایت، در
 از مصداق و مدلول دوري ابهام، و صراحت پيليدگي، و سادگي تلفيق هایي چونویژگي
 بلينغ،  تشنبيه  مجناز،  نمناد،  اسنتعاره،  چون صناعاتي کاربرد ها،آن بودن نزدیک و یکدیگر
 عنال   جهنان  و ممکنن  جهان در متن دره موازي کاربرد و ثانوي، معناي کنایه، تناسب و

 . مشتره است بهزاد و زيتبری صائب آثار در واقع



 307 |آقابابایی

 تعارض منافع 
 تعار  منافع ندارم.

ORCID 

Somayeh Aghababaei  https://orcid.org/0000-0003-0961-6015 

 منابع
از. تهنران:  ترجمنة روئنين پاکبن    همگامي نقاشي با ادبينات در اینران.  (. 1367، ميان محمد. )اشرفي

 نوبهار. 
از بهزاد تا رضا عباسي: سير تکاملي مينياتور در سدۀ ده  و اواینل  (. 1388. )________________

 ترجمة نسترن زندي. تهران: فرهنگستان هنر.  سدۀ یازده  هجري.
، ش هنرفصلنامه ، اوالدین بهزاد و نگرشي در آثار کمال (.1377السادات. )اعرابي هاشمي، شکوه

 . 103ن 96، صص 36
. جلند اول. تهنران: موسسنة    شناسني ینا تناریخ تطنور نثنر فارسني      سبک(. 1369بهار، محمدتقي. )

 انتشارات اميرکبير. 
 . جلد سوم. تهران: نيلوفر.هاي پست مدرنداستان کوتاه در ایران: داستان(. 1390پاینده، حسين. )

 وید شيراز. . چ اول. شيراز: نتاریخ صفویه(. 1378بخش، احمد. )تاج
هناي  هاي هنري و اندیشهصائب و شاعران طرز تازه بررسي دیدگاه(. 1390محمدحسن. ) حائري،
 . تهران: نشر نسل آفتاب.شاعر سبک هندي 201ادبي 

. زینر نظنر   ي تحقيقنات ادبني  در گسنتره  صائب و سبک هندي(. 1355دریاگشت، محمدرسول. )
 ایرج افشار. تهران: دانشگاه تهران. 

 . تهران: فرهنگستان هنر. تعامل ادبيات و هنر در مکتب اصفهان(. 1385، ابواالقاس . )رادفر
 ملک بهار. تهران: علمي و فرهنگي.. ترجمة ماههنر اسالمي(. 1386رایس، دیوید تالبوت. )

ایرانني. ترجمنة    ادبيات و قاشين(. 1381. )پولياکووا یلنا آرتيوموونا رحيمووا، زهره ابراگيموونا و
 . تهران: نشر روزنه.هره فيضيز

. 1الدین بهنزاد: تجزینه و تحلينل سنه اثنر بهنزاد:       شناسي آثار کمال(. زیبایي1386رسولي، زهرا. )
مجموعنه مقناالت   . . جنن  طایفنه  3الرشنيد در حمنام   . خليفه هارون2 گریز یوسف از زليخا

 . چ دوم. تهران: فرهنگستان هنر. الدین بهزادهمایش کمال
 . چ دوم. تهران: علمي. شناسي: نظریه و عملنشانه (.1390رزان. )سجودي، ف

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 (1399زمستان )|  86شماره | 24سال | متن پژوهی ادبی | 308

هاي شنعر شناعران سنبک خراسناني و عراقني از منظنر       (. بررسي ویژگي1390حسيني، فائقه. )شاه
 . 13-16، صص 58، ش ماه ادبياتمجلة کتابشناسي، زبان
-جامعنه  مجلنة عثماني،  و صفویه يدوره هاينقاشي در دیني معنویت (.1381فر، مهناز. )شایسته

 .  133-150، صص 13، ش کاربردي شناسي
. جلنند سننوم. ترجمننه زیننر نظننر نصننراهلل  تنناریخ فلسننفه در اسننالم(. 1389شننریف، ميننان محمنند. )

 پورجوادي. تهران: مرکز نشر دانشگاهي. 
 . تهران: حوزۀ هنري. تاریخ نگارگري در ایران(. 1375سيد عبدالحميد. ) ،زادهشریف

 . و سوم. تهران: ميترا. بيان(. 1385يروس. )شميسا، س
 . تهران: ميترا. شناسي شعرسبک الف(.1386. )___________ 

 . ویرایش دوم. تهران: ميترا. شناسيت سبککلياب(. 1386شميسا، سيروس. )
، به کوشش محمد قهرمان. تهران: دیوان صائب تبریزي(. 1391صائب تبریزي، ميرزا محمدعلي. )

 رهنگي. علمي و ف
 . ج پنج . تهران: فردوسي.تاریخ ادبيات در ایران(. 1363اهلل. )صفا، ذبيح

 . تهران: انتشارات سورۀ مهر.شناسي به ادبياتاز زبان(. 1390صفوي، کورش. )
 . تهران: سخن.شناسي در مطالعات ادب فارسيآشنایي با زبان(. 1391. )___________ 
 . تهران: علمي.شناسي ادبياتا نشانهآشنایي ب(. 1393. )___________ 

(. مندایح سنبک خراسناني و گنرایش بنه قطنب       1387طالبيان، یحيي و حسيني سنروري، نجمنه. )  
 . 113-131، صص 21، ش هاي ادبيمجلة پژوهشمجازي زبان با استناد به شعر منوچهري، 

 اي نور.. چ دوم. تهران: آوشناسي ادبياتدرآمدي بر سبک(. 1372عبادیان، محمود. )
 .هنري حوزۀ تهامي. تهران: غالمرضا ترجمه .اسالمي نگارگري (.1380عکاشه، ثروت. )
 سخن. تهران: ها.روش و رویکردها و هانظریه شناسيسبک (1390فتوحي، محمود. )

فصنلنامة فرهنگسنتان   الدین بهنزاد،  هاي کمال(. هندسة پنهان در نگاره1382زاده، خشایار. )قاضي
 . 4-29، صص 6خيال  هنر،

الندین  المللني کمنال  مجموعه مقاالت همایش بنين الدین بهزاد. (. کمال1386. )______________
 تهران: فرهنگستان هنر.   بهزاد.

، ش مجلة بساتين(. بررسي یادکرد نگارگران در شعر سبک هندي، 1393خاني، حميدرضا. )قليچ
 . 195-216، صص 2

 . تهران: مرکز.بيان -(1شناسي سخن فارسي، )یبایيز(. 1368الدین. )کزازي، ميرجالل
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مجموعنه  الندین بهنزاد.   اسالمي در آثار کمنال  -شناسي ایراني(. زیبایي1386لر، اشرف. )موسوي
 . چ دوم. تهران: فرهنگستان هنر.  الدین بهزادالمللي کمالبين مقاالت همایش
العنة بيننامتني نگنارۀ یوسنف و زليخنا.      وجوي متن پنهان مط(. در جست1386نامور مطلق، بهمن. )

 . تهران: فرهنگستان هنر. الدین بهزادمجموعه مقاالت همایش کمال
، ماه هنرکتاب ،پردازي در نگاه نظامي و بهزادزدایي و اسطوره(. اسطوره1382نامورمطلق، بهمن. )

 . 48-56، صص 64و  63ش 
حسنن وحيند دسنتگردي. بنه      و حواشني  تصحيح . باهفت پيکر(. 1390بن یوسف. )نظامي، الياس

 کوشش سعيد حميدیان. تهران: قطره. 
(. نگرشي جدید به شيوۀ جایگذاري پيکره آدميان در مينياتورهاي بهزاد. 1386ویس، فردریک. )

 . تهران: فرهنگستان هنر. الدین بهزادمجموعه مقاالت همایش کمال
صور خيال ادبي بر نگارگري مکتب شنيراز،   (. تأثير1389وان، فاطمه . )یاحقي، محمدجعفر و ماه

 . 161-184، صص 4، ش مجلة شعرپژوهي
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