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 مقدمه -1

س در دوازده که با توجّه به کتاب مقدّ ستا یامنظومه لتون،یم ۀگمشدبهشت

انسان و  ینافرمان نش،یآفر تیکتاب، روا نیا یدفتر نگاشته شده است. موضوع اصل

این  .باشدیم طانیهبوط، ش نیا یاست و عامل اصل نیاز دست رفتن بهشت بر

اگر  ستیو گزاف ن یو وجود آدم شیعصر خو ۀاست بر جامع یدر اصل نقد منظومه

ق برای تحقّ  نیبنابرا ؛انساناز سرنوشت  یاست حماس ییگمشده تابلوبهشت مییبگو

تصویرآفرینی چنین تابلویی که در ذهن خالق اثر و نیز شاعر  یهاشهیاند نییتب و

 ع متنی است.های متنوّبه شگردهای بالغی متناسب با سبک م یافته، نیازتجسّ

و  بایز ریدر کاربرد تصاو شاعر ت و ظرافتدقّ ،رودکیدر دیوان از سوی دیگر 

دیوان  بررسی باای که نکته. ه استکلمات، قابل توجّ شیدر آرا یو یهایدسترهیچ

 ه،ی)تشب یزیانگالیعنصر خشاعر از  استفادۀکه این است  ،گرددرودکی حاصل می

 است که  یصر معنواعناز  مختلف یهادهیف شاعر در پدتصرّ  ۀنحونیز استعاره و...( و 

 . بخشیده است یو ارزش واقع تیّاببه متن جذّ

 یو معنابخش لیّو تخ شهینه تنها با قدرت اند میلتون و رودکی، م استچه مسلّآن

توانستند  زین عیبد یمردم نفوذ کنند، بلکه با خلق آثار انیبه کالم خود توانستند م

موجب رشد و  قیطر نینموده و بد کیشر شیخو اتیّشان را در تجربمخاطبان

 تحلیل به، پژوهش حاضر مطلب نیه به ابا توجّ بعد از خود گردند. یهانسل یتعال

 .استپرداخته  و دیوان رودکی گمشدهدر بهشت یزیانگالیابعاد مختلف عناصر خ

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

 ۀحیو ذوق و قر ییبایهنر، ز تیّاز فلسفه است که به ماه یاشاخه یشناسییبایز

 ،یشناسییبایز گرید یاز سو .(Merriam-WebsterDictionary) پردازدیهنرمند م

 Munro and) کندیم یابیو ارز ریرا تفس یفرد یاست که آثار هنر یمفهوم

Scruton, 2019: 1). آثار  یو اجرا جادیر، اتصوّ  ینگچگو ۀبه مطالع یشناسییبایز

ط توسّ ینقد آثار هنرو  ستنیت بردن، نگرو در آن چگونه لذّ پردازدیم یهنر

که  شودیموضوع پرداخته م نیبه ا نی. همچندهدیقرار م لیرا مورد تحل نیمخاطب
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 یاثر هنر کیو چرا  کندیم یچه احساس و فکر یاثر هنر کیمخاطب در مورد 

 یشناسییبایز کهنیا تیبرخوردار است. در نها یشتریارزش ب ازآثار  گرینسبت به د

اعتقاد و  ه،یبر روح تواندیکه چگونه هنر م دهدیپاسخ م یپرسش اساس نیبه ا

مدرن  اتیّدر ادب (.Munro, 1986: 80) بگذارد ریتأث شانینگرش مردم نسبت به زندگ

 کی یتحت لوا ،یساساز اصول ا یارا به مجموعه یشناسییبایانگلستان، اصطالح ز

 ,OxfordDictionaries) دهندیم میتعم هینظر کی یحتّ ای یهنر جنبش خاصّ

2019.) 
 یدر اثر هنر انیب یاز چگونگ یناش یهنر یشناسییبایبه ذکر است که ز الزم

ا امّ ،ندیآفریرا انسان خود م یهنر ییبایمتفاوت است. ز یعیطب ییبایاست و با ز

هنرمحور  زیاز هر چ شیب اتیّ . ادبکندیکشف م یرونیرا در جهان ب یعیطب ییبایز

برخوردار بوده است. از  یمشترک یهایژگیوتا کنون از  ربازیاز د یبوده و با آثار هنر

ط است و توسّ  انیجوشان در جر یاشاعر مانند چشمه یهنر ۀشیجا که اندآن

 حسّ  توانیم بنابراین ؛شودیبه مخاطب ارسال م امیاست که پ یهنر ۀشیاند نیهم

داشتن وزن و آهنگ درخور،  لیرا در اشعار شاعران به دل ییبایز یو باطن یظاهر

 د.کراحساس  گرید یمتفاوت ادب یهااز گونه شتریب

 یشعر، هنر کالم»است که  ینکته کاف نیا انیشعر، ب یشناسییبایمورد ز در

با  گرید یاز هنرها شتریب یلیخ ،گرددیکه در قالب زبان ارائه ماست و به لحاظ آن

او را  تواندیم ،باشد برخوردار ییبایکه از ز یو در صورت کندیبرقرار م وندیمخاطب پ

 کیشاعر با ن» انیدکتر پورنامدار ۀبه گفت .(92: 1384)صهبا،  «برساند یبه اقناع درون

نخست  ۀفیاست. وظ ییبایندارد، سر و کارش فقط با ز یبودن کار یقیو بد و با حق

« از آن است یاجلوه یجهان نیا ییبایاست که ز نیبر ییبایبه ز دنیاو رس
 (.20: 1381 ان،ی)پورنامدار
 یو درون یبرون ییبایشعر را به ز یشناسییبایز یبه صورت کلّ پردازانهینظر اکثر

قائل  زین یتریفرع یهاشاخه ،یکلّ ۀدو شاخ نیا یاند و البته براکرده میتقس

 ،یمعن شه،یاسطوره، اند ل،یاستعاره، سمبل و نماد، تمث ه،یاند؛ از جمله تشبشده

 یو ارزش واقع تیابکه به متن جذّ یمعنو صرعن انیم نیو... . در ا هیکنامجاز،

ف شاعر در تصرّ ۀو...( و نحو استعاره ه،ی)تشبیزیانگالیعنصر خ ،بخشدیم
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 ایطهیح یشناسییبایز میرینکته، اگر بپذ نیه به امختلف است. با توجّ یهادهیپد

جا که ساختار هر شعر فراخور شاعر و از آن شودیم ریاست که جهان در آن تفس

شکل  یخود را برا اریشعر مالک و مع نیبنابرا ؛ک ساختار منحصر به فرد استیآن، 

 .دارد یشناسییبایچهارچوب ز کیبه  دنیبخش

دو اثر مورد  اساسی شناسی از عناصر و ارکانزیبایی کهنکته  ه به اینتوجّ با 

گمشده و بهشت دو اثر پژوهش است، نویسنده با مطالعه و بررسی متن و محتوای

 زیر است: هایهایی برای پرسشدیوان رودکی در پی یافتن پاسخ

 یو رودک لتونیدر اشعار جان م یشناسییبایز یهادهیاز پد یریرپذیت تأثعلّ -1

 چه بوده است؟

 یادب شناسیمنظر زیباییاز  یو رودک لتونیجان م ۀشیشباهت و تفاوت اند -2

 ؟چیست

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

ۀ شناسانهای زیباییعد هنری یعنی اندیشهبُ یهدف اصلی تحقیِق حاضر، بررس

از  است. یسمرقند یرودک وانیآن با د ۀسیگمشده و مقادر بهشت لتونیجان م

 پژوهش ،است یقیتطب اتیّادب ات،یّپژوهش در ادب ۀویش نیترامروزه مهمّ جا کهآن

به  ،یبا رودک لتونیم شعر ینامتنیب یوندهایپ یبررس باحاضر بر آن است تا 

 یاساس مفهوم هنر یشناسییبایز اوالً( موضوع بپردازد که نیا یسازبرجسته

 ۀنقط نیترو وجود عاطفه، عمده یزیآمحسمورد تحقیق است؛ ثانیاً( اثر  دو خواندن

ثالثاً( ساختار بالغی دو اثر برای دست یافتن  ؛دو اثر و دو شاعر است انیاشتراک م

 شناسی امری ضروری است.به ارکان اصلی زیبایی

 تحقیق ۀپیشین -3-1

گمشده در ایران به چاپ رسیده است تا کنون، بهشت ۀاز زمانی که حماس

و گزاف نیست اگر بگوییم مطالعۀ  محور آن بسیار اندک انجام شدهها حول پژوهش

 آید.ها به شمار میآن جزو نخستین رویکرد به همراهحاضر 
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 ۀمانند مقال ،هایی جسته و گریخته انجام شده استا در مورد رودکی پژوهشامّ

که  ارسیف، متن شناسی ادب غالمعلی فالح به قلم (1395)«یساختار اشعار رودک»

تشبیه در » ۀمقال پردازد.در دیوان رودکی میدیعی به بررسی ساختار صناعات ب

که  ، پژوهشنامۀ ادبیّات تعلیمیاثر ابراهیم ابراهیم تبار بورا (1389)«دیوان رودکی

ینی در دیوان رودکی ترین رکن تصویرآفربه بررسی تشبیه به عنوان مهمّنویسنده 

« شعر رودکیترین عنصر خیال و تصویرآفرینی در تشبیه مهمّ» ۀمقال پرداخته است.

با بررسی  نویسنده که ، مطالعات زبانی و بالغیمدعلی کرامتی مقدّسیّاثر ( 1394)

مهارت  رودکی در کاربرد تشبیه به قدریپردازد که میمسأله اشعار رودکی به این 

را در  های زیبا و دقیقیتوان برای هر یک از انواع تشبیه، نمونهمی کهداشته است 

  بین اشعارش یافت.

تنها ساختار و شکل  ذکر شدههای در نمونه شودیگونه که مشاهده ممانه

نوشتۀ حاضر  اینبنابر؛ قرار گرفته است یابیمورد ارز یرودک وانیدر د یادب یهاهیآرا

در محور  ،ات تطبیقیمقایسۀ دو اثر در حیطۀ ادبیّبه از آن جهت تازگی دارد که 

 .پردازدادبی میهای شناسی آرایهمورد بحث یعنی زیبایی

 های تحقیقبحث و یافته -2

 لتونیجان م ۀگمشددر بهشتهای ادبی ی آرایهشناسییبایز -1-2

از  یاتنها نمونه ،شودیآورده مجستار  نیگمشده در اکه از بهشت یشواهد مثال

و  یفن ۀاست که ترجم یو البته گفتن باشدمی مذکور کتابموجود در  ۀصدها نمون

است توانسته  ،صورت گرفته یدامغان دکتر فریده مهدویط متن که توسّ ۀانیباد

 أمتن از زبان مبد معنا و مفهومِی و انتقال درست کامل به متن اصل یعالوه بر وفادار

با  ظهور برساند. ۀبه منص یاثر جاودان را به خوب نیا یهنر ییبایز ،به زبان مقصد

گمشده پرداخته انگیزی در بهشتخیال ه به این مطلب به ابعاد مختلف عناصرتوجّ 

 شود.می
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 تشبیه-1-1-2

به چیزی در معنایی با عبارت است از مانند نمودن چیزی  (Simile)تشبیه»

ط مشارکت دو چیز است در وصفی از اوصاف توسّ به عبارت دیگر بیان ؛ادواتی خاص

ترین عناصری به نظر نگارنده، تشبیه از مهمّ .(244: 1376)رجایی،  «الفاظ مخصوص

دهد و یکی از محورهای اساسی است که کالم را به سوی خیالی شدن سوق می

شناسی عناصری چون شود؛ چرا که در محور زیباییدستگاه بالغی شمرده می

استعاره، کنایه، تشخیص، سمبل و... زاییدۀ تشبیه هستند. از طرفی هر چه دید 

ت او در و همراه با اغراق باشد، موفقیّ ترانگیزشاعر در محور درونی و برونی، خیال

تفصیل سخن شاعرانه و هنرمندانه از کالم عادی و نثر ساده و پیوند عناصر طبیعت 

قدرت  با عنصر خیال و تأثیر آن بر احساسات و عواطف شنونده یا خواننده از

هستۀ مرکزی باید تشبیه را با توجّه به این تعریف،  بیشتری برخوردار خواهد بود.

شعری  ،بالغی به حساب آوریم که در صورت حذف آن از حوزۀ بالغی شناسیزیبایی

است که  یزیشعر چ» کدکنی:که طبق نظر دکتر شفیعی. چنانشودحاصل نمی

را  ندهیها گوآن یدلکش باشد و در ماسوا یاخوش و استعاره یهیمشتمل بر تشب

 .(7: 1372 ،کدکنیشفیعی) «خواهد بود و بس یوزنفضل 

 به چند نمونه گمشدهبه کار رفته در متن بهشت در ذیل از میان صدها تشبیه

 شود: اشاره می

م، با آن منجّ یهرگز از سو یکار نیچن دیجا، دشمن فرود آمد! شادر آن» (1مثال

آن مکاِن  طانینشده باشد ... ش تیرؤ دیمخصوصش، در مدارِ درخشانِ خورش نیکمک دورب

 ۀ! همافتیسنگ، درخشان  ایاعم از فلز  نیزم یدر رو یزیبا هر چ اسیتابناک را در ق

درخشان بهره  یاندازه از نور کی، اما همه به ودندنب هیو شب کسانیها، با هم قسمت

از آن  یبود، بخشیاست: چنانچه فلز م نیگونه که آهن گداخته، در آتش چنآن ؛گرفتندیم

از آن چون لعل  یبود، بخشینمود و اگر سنگ میم فیظر یاچون نقره یچون طال و بخش

گونه که دوازده سنگ نمود، آنیم هرباک ایسرخ  اقوتیچون  یزبرجد زرد و بخش ایسرخ 

ها الیکه اغلب در خ یسنگ ای: و دندیدرخشیبند مخصوص هارون م نهیس یجواهر بر رو

، هرچند با ایدن نیا لسوفانیکه ف یباشد: سنگ دهید قتاًیحق یکه کسنر شده است تا آتصوّ

 ۀ، پروتایدر انی، وز مدرا ثابت نگاه دارن اریتوانستند سنگ هرمس  ط یهنر توانمندشان م
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،  659، 3دفتر  /2: 1393، میلتون) «آن بوده است... یجوودر جست هودهیرا که ب ریکهن پ

 .(457بند 

*** 

 نیبهاتروگران نیتربه درخشنده د،ینور خورش یدرخشش و تابندگ» (2مثال

همچون  ییبهاگران یهابه سنگ نی. همچنشده است هیات )طال و نقره(، تشبفلزّ

 .(681 -680:همان) « ...وکهربا و اقوتی

 ل است: گمشده، موارد زیر قابل تأمّ با بررسی این موضوع در بهشت

کالم را منعکس کند و ضمن  یشاعرانگ تواندیاست که م یاز مباحث هیتشبالف( 

شفیعی  .دیفزاایبنیز  و اثرگذاری کالم یاقناع ۀجنب ،ییبایز مبنای کالم بر یدهفرم

ارزشمندی و » :اندچنین اشاره کردهکدکنی در باب ارزشمندی و تأثیرگذاری تشبیه 

تأثیرگذاری تشبیه به دو صورت است: گونۀ اول، تشبیهاتی است که بر جنبۀ اخبار و 

آفرینی نیست و به ارتقا و کند و هدف آن معموالً زیباییتأیید یک مطلب تأکید می

های تشبیه را انجامد؛ این نوع تشبیهات تقریباً ویژگیاعتالی یک نوشته ادبی نمی

عبارتی بالغت تصویری به ؛ری به همراه ندارنداند، منتها تأثیر و تأثّدر خود گنجانده

تی که بر جنبۀ احساس و عاطفه بنیان نهاده شده است و ندارند. گونۀ دوم تشبیها

هدف آن در درجۀ نخست نه اطالع رسانی، بلکه نوآوری و تازگی در سخن یا نوشته 

گونه تشبیهات، برانگیختن گذاری. اهداف اینآفرینی و تأثیراست، در عین زیبایی

نوا کند. ل و همدها را با خویش هماحساس و عاطفۀ خواننده یا مخاطب است که آن

زدایی دارند، بر زیبایی متن ادبی این تشبیهات در درون خود یک نوع آشنایی

 .(16: 1386وحیدیان کامیار، ) «ندبخشافزایند و درجۀ ادبی آن را فزونی میمی

گمشده بیشتر سمت و سویی عاطفی با این توصیف، تشبیه به کار رفته در بهشت

ات خود و گیری از نیروی تخیّل، درونیّست با بهرهدارد که شاعر در آن توانسته ا

کار رفته در ه ای عالی به تصویر بکشد. در تشبیهات بجامعۀ پیرامونش را در درجه

ن در این کتاب کوشیده شود. میلتوندرت، اثری از تقلید دیده میگمشده بهبهشت

آن از تشبیهاتی استفاده کند که هر چه  ه به متن و مفاهیم قابل انتقالاست با توجّ 
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 بیشتر بتواند معانی و پیام نهفته در متن را به خواننده القا نماید. 

متنی در آوردن تشبیهات، یکی از متنی و برونپیوستگی رویکردهای درونب( 

د گفت که رویکرد در واقع بایاست؛  مواردی است که از نظر میلتون دور نمانده

گراست و با عوامل تاریخی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و... جریانی جامعه1متنیبرون

گراست و به درون شناسانه و کامالًجریانی زبان 2متنیپیوستگی دارد و رویکرد درون

ست که در جریان زبان شناسانه، ا ه دارد، مقصود اینو ساختار یک متن توجّ بالغت

ویش متن خ ۀهای زبانی و بالغی برای توسعد توانسته است از مهارتشاعر تا چه ح

که امروزه برای نقد و تحلیل یک بهره ببرد، البته باید این نکته را نیز در نظر داشت 

متنی و عواملی مانند تاریخ، متن تنها شاخصۀ زبانی کافی نیست، بلکه شاخصۀ برون

 باشد.ر میمذهب، اجتماع و... نیز مؤثّ

گردد که میلتون ص میت در تشبیهات ذکر شده در پژوهش حاضر، مشخّدقّبا 

رده بهره بکمال  ادبی به حدّ برای نفوذ کالم خود بر روح و جان مخاطب از صناعات

ا امّ د است و مرز میان خیر و شر کجاست،بد، ب داندمیاو در حقیقت است؛ 

جتماعی ای، فرهنگی و چگونگی رساندن این مفاهیم غنی مذهبی، اخالق اشدغدغه

 به مخاطب است.

 نایهک-2-1-2

شناسی ادبی کنایه است که شاعران و نویسندگان جهت یکی از ابزارهای زیبایی

کنند، آن را بسیار مورد ای که در آن زندگی میغنای کالم خود و به مقتضای جامعه

ن گفتن و ( در لغت به معنای پوشیده سخkenningکنایه)»دهند. استفاده قرار می

ترک تصریح است و در اصطالح بیان یعنی لفظی را به کار برند و به جای معنی 

شرط در کنایه آن است که  .(397: 1390)داد،  «را اراده کننداصلی یکی از لوازم آن 

کنایه در معنای اصطالحی » .(205: 1370)همایی،  ارادۀ معنی حقیقی نیز جایز باشد

خود یکی از مباحث علم بیان و یکی از شگردهای تصویرسازی زبانی است که برای 

                                                             
1 - Text output    

2 - Inter textual   
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شود؛ زیرا کارگیری تصاویر زبانی آفریده میبیان تأثیرگذار مفاهیم انتزاعی از راه به

گیرد و اغلب قادر به بیان زبان ارتباطی، شگردهای هنری را کمتر به کار می

مفاهیم انتزاعی نیست و اگر هم بتواند، نسبت به کنایه به واژگان بیشتری  تأثیرگذار

  .(85: 1394)جبری،  «برای انتقال این مفاهیم نیاز دارد

ا امّ اند،ها از آن بی بهرهدارد که دیگر زبان یهای خاصّاگرچه هر زبانی ویژگی»

ها را به هم نزدیک مشترکی وجود دارد که آن اتیّها کلرسد در همۀ آنمی نظر به

ت پذیرش همۀ معانی را ندارد، ها در هیچ زبانی ظرفیّکه واژهمثال این برای ،کندمی

های خود از زبان بالغی بنابراین در هر زبانی متناسب با ویژگی ؛است ممسلّ  موضوعی

قا زینالی؛ )آ «از این ابزارهاست کنند که کنایه یکیمفاهیم استفاده می این برای بیان

 .(101: 1387آقاحسینی، 

ای که در باب کنایه وجود دارد آن است که توانمندی تمام نویسندگان در نکته

ای در کار بردن کنایه و میزان بالغت به کار رفته در آن یکسان نیست، نویسندهبه

های کالمی زبان خویش تتنها با ظرفیّاب برجسته و توانمندتر است که نهاین ب

د، بلکه بر فرهنگ و آداب و رسوم و میزان لغات به کار رفته در آن کامالً آشنا باش

کنایه را در اثر خویش به کار ببرد که ذهن  ایط باشد و به شیوهزبان نیز مسلّ

 مخاطب بتواند از معنای نزدیک به دور برسد. 

 گمشده بدین شرح می باشد:نمونه هایی از کنایات به کار رفته در بهشت

! ای پرتو ابدی و و ای نخست زادۀ آسمانبر تو ای نور مقدّس درود »( 1مثال 

 .(1، بند 633، 3دفتر  /2: 1393، میلتون) «ازلی هستی!

*** 

شکل و توخالی ای بیهبدین ترتیب خدای، آسمان و زمین را از مادّ( »2مثال

ناگه نور اثیری، نخستین از میان چیزها، همچون  «نور باشد!» آفرید... خدا فرمود:

از میان تاریکی و ظلمت به هوا  به راه ناب از داخل گودال بیرون جهید و...  جوهری

  .(185، بند  868، 7دفتر  :)همان «...افتاد

 کنایه از روز است. ، نخست زادۀ آسمان و نورشده،  های ذکردر مثال

گمشده در در متن و محتوای بهشت مذکوربا بررسی دقیق بر روی کنایات 
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ی مد کنایه نسبت به دیگر صناعات ادبی بسیار باالست. سؤال مهمّیابیم که بسامی

فاق بدیع ایجاد شده آن است که چرا میلتون ه در ذهن نگارنده نسبت به این اتّ ک

شده، در  با اعتقادات اساطیری و دینی همراه این حجم از کنایات خود را که عموماً

ید؟ آیا کالم صریح توانست به صراحت سخن بگوبرد؟ آیا نمیاثر خود به کار می

که در یک اثر  توان گفتباشد؟ در پاسخ میگذارتر از سخن پوشیده تواند اثرنمی

رساتر و  ،ویژه متون ادبی، سخنی که با بالغت و صناعات ادبی همراه باشدهنری به

که این گذارد. ضمن بیان ایناثری بس شگرف میتر است و بر ذهن مخاطب بلیغ

ز گمشده است، دالیل دیگری را نیترین دلیل استفاده از کنایه در بهشتمطلب مهمّ

 :توان در این زمینه بیان کردمی

های بالغی و آرایشگر عنوان یکی از ویژگیکه از کنایه بهنفوذ کالم: زمانی -الف

بیشتر و بهتر در  ،ی اگر غیرمستقیم باشدحتّشود، سخن سخن در اثر استفاده می

 ماند. ذهن خواننده می

، جامعه با ویگردد. در زمان ترس: این مورد به زمان حیات میلتون بر می -ب

کنندگان امور سستی دستگاه سلطنت و فساد و ناتوانی اداره، خرابی دستگاه کلیسا

ای چنین بود. در جامعهرو شده روبه مملکت و اختالف بین پادشاه و پارلمان

پرده راهی درست برای بیان انتقادات بی توانستهن قاعدتاً صراحت کالم نمیامانابس

گمشده در حقیقت تابلویی از جامعۀ زمان میلتون است و طعنه و باشد. بهشت

صاحبان  ایحاکمان  (الفنسبت به دو گروه جریان دارد:  خصوصهب شاعرکنایات 

 .(نیاز د خبرانیب ای نیاز د خبریب ندارانی)د نیحامالن د ( ب؛ نید

از نوع ساده و قوی  ات انگلستانمیلتون ادبیّ ۀدوردر  ات زمان میلتون:ادبیّ -ج

تلمیح به  همچون کنایات،مهارت در آرایش کالم به صنایع بدیعی  انبود، بلکه ب

تورات و  ،مضامین انجیل ،و اشاره به اساطیر روم و یونان ها و وقایع تاریخیداستان

تحقیق  تونمیل ۀ. هر چه بیشتر دربارپرداختندیلفظی بیشتر م ۀطُمطُراق و طَنطَن

 ۀفرزند عهد و دور ،گردد که وی از حیث صورت و قالب شعرآشکار می ،شودمی

 .ق داشتتعلّت ادبی زمان خود خویش بود و به سنّ
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 تضاد و طباق-2-1-3

باشد. ( در آن وجود نداشته Oxymoronکه تضاد ) توان متنی را یافتدشوار می

انگیزی در آن است اصوالً یکی از بنیادهای زیبایی متن، استفادۀ هنری از رکن خیال

انگیزی یک بخش خیال نیست که تضاد از اجزای زبانی مهمّو بر اهل فن پوشیده 

 کند. می نماید، ممکنلحاظ عقل غیرممکن میرود که آنچه را بهمتن به شمار می

به معنای ضد یکدیگر بودن، مخالف هم بودن، ناسازگاری،  تضاد در لغت»

جا ممکن نباشد، ها در یکناهمتایی، دشمنی، مخالفت، دو مفهوم که اجتماع آن

شود که کلیۀ ای گفته میبه دو واژه»در اصطالح  ،(142: 1390)داد، «است

صه اختالف فقط در یک مشخّ ها به جز یک مشخصه یکسان باشد یاهای آنمشخصه

 .(355: 1372)فالک،  «داشته باشد

م و تجسّ انیب یبرا، گمشدهکه میلتون در بهشت در باب تضاد باید گفت

ع متنی استفاده های متنوّهای بالغی، فراخور سبکخود از شگرد یهاشهیاند

باشد،  کند. حال هر چه استفاده از این شگردها متناسب و بدون افراط و تفریطمی

های خیالی متنی را از آن بگیریم، طور کل اگر جنبهکند. بهانگیزتر میمتن را دل

گمشده مًا جز سخنی ساده و عادی چیزی بر جای نخواهد ماند. اگر در بهشتمسلّ

حذف  های خیالی آن نظیرِ تضاد راجنبهنیز مانند هر متن هنری دیگر، میلتون 

از  کالمشنمود، بدون تردید یاب میآسانکرد و سخنش را قابل دسترس و می

هایی گرفت. نمونهای جهانی شکل نمیرفت و منظومهسطح سخن عادی فراتر نمی

 باشد:گمشده به شرح ذیل میاز تضاد در بهشت

( شیطان وقتی به همراه سایر فرشتگانِ سقوط کرده به دوزخ فروفکنده 1مثال

وحشت! درود بر عالم دوزخ! و تو ای دوزخ درود بر »: گویدای میشود، در خطابهمی

روح در سرای خود حاضر و ساکن است:  پذیرا باش! ...ژرف! مالک جدیدت را

 /2: 1393،میلتون) «!دوزخ، بهشتی برای خود بیافریند وز بهشت دوزخیاز  تواندمی

 .(182، بند 493دفتر نخست، 

*** 

ت تمایل پیدا گیرد و به شدّمیان مار قرار وقتی حوّا تحت تأثیر سخن( 2مثال 
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کند ای در خوردن میوه درنگ میکند از میوۀ شجرۀ ممنوعه بچشد، برای لحظهمی

آن کس که تو را  !...هاای بهترین از میان میوه»کند که: و در باطن خویش فکر می

 عنوانو تو را بهزمان ارزش تو را از ما پنهان نفرمود ما ممنوع ساخته است، هم یبرا

 .( 462بند  ،971، 9دفتر /2: 1393میلتون، )«  !کرد یمعرف و شرّ ریدرخت دانشِ خ

ترین ( مهمforegroundingّسازی )های بیان شده، برجستهه به مثالبا توجّ 

گمشده شاهد آن هستیم. گرچه فرآیندی است که در متن و محتوای بهشت

ه به متن مورد امّا با توجّ  و هم ناخودآگاه است،سازی هم امری خودآگاه برجسته

ای هنری از این امر داشته است. رسد که میلتون استفادهتحلیل به نظر می

رم زبان معیار که ممکن است هم در لفظ و هم در خروج از نُیعنی سازی برجسته

رم زبانی اگر یکپارچه و منسجم باشد و طبق معنا پدید بیاید و البته عدول از نُ

 شناسانه ارائه گردد، متن ادبی را معتبرتر می سازد. معیارهای زیبایی

 توصیف و تصویرسازی -4-1-2

توصیف در لغت به معنای وصف کردن، صفات و خصایص چیزی را بیان کردن و 

م کردن عالم خارج و محیط است به شکل زنده و در اصطالح برشمردن و مجسّ

نویسنده یا گوینده ایجاد گویا، به قسمی که در خواننده یا مستمع همان احساس 

 هدر بالغت جدید توصیف، نوعی از بیان است که ب .(560: 1382)فرشیدورد،  شود

ت اشیاء، شود. توصیف، کیفیّمربوط می ،گذاردتأثیری که دنیا بر حواس ما می

القای تصویر و  آندهد. هدف اشخاص، اجزاء و اوضاع و احوال و اعمال را ارائه می

کوشد تا گیرد، هنرمند میجا که احساسات درونی اوج می. آنم موضوع استتجسّ

ها را به یاری ابزارهای هنری به تصویر بکشد. تصویر جوهر اصلی توصیف است و آن

ویر و به همین سبب این دو از همدیگر قابل تفکیک نیستند و در اغلب موارد تص

اند. توصیف و هآفرینی کرددر شعر بیش از نثر نقشو توصیف یکی دانسته شده 

ص و تمایز کالم گویندگان از زبانی است که باعث تشخّ تصویر از شگردهای مهمّ

 (.26: 1396الجوردی زاده،  ؛)حصارکی شودیکدیگر می

که  تی راهمان واقعیّ ؛ت را نگاه کنیمکند که واقعیّما را مجبور می توصیف یا»

یا  است ت موجودکند که تنها واقعیّعا میگذارد و ادّبرابر نگاه ما می عی است درمدّ



 217  /   ان رودکی سمرقندیگمشدۀ جان میلتون و دیوشناسی آرایه های ادبی در بهشتزیبایی

ت چیز واقعیّ خواهد چیزی بیشتر از این را به ما القا کند. در این مرزمی اینکه

سخنوری، توصیف  در شعر و فنّ (.146-145: 1378)بورنوف،  «دهددیگری را نشان می

ات ترین جزئیّابجذّ شود، بلکه تصویری ازمحدود به تعیین مشخصات شیء نمی

)شیء( خود  کند. اگر توصیف، موضوعها ارائه میترین رنگ و لعابا با سرزندهشیء ر

 ق دارد و نه به حوزۀو ملموس سازد، نه به سخنوری تعلّ  صرا برای خواننده، مشخّ

 (.457: 1787)بصیر زاده به نقل از مارامونتل،  شعر

 گمشده:ای از توصیف در بهشتنمونه

بهشت از دید شیطان ارائه شده است. شیطان در بند ذیل توصیف و تصویرسازی 

وقتی به مکان  ،س دربارۀ موجود تازه خلق شده بپردازدکه مأمور شده تا به تجسّ

زیبایی بهشت با تمام تصویرسازی با حیرتی فراوان به  ،رسدزندگی آن موجود می

نمایش چنان زیبا و زنده به پردازد و تصاویر را نگرد، مییکه به آن م یجزئیات

جا که آن»: دهدگذارد که به خواننده احساس حضور در آن مکان دست میمی

ح، مفرّ یالقییدر  ضیعر یابانیتر، چونان خکینزد یادر فاصله نکی، ابایبهشت ز

، با حصار سبز یمیهیرا همچون د یخلوت و منزو یصاف و هموار مکان ۀعرص

 انیدشت، کز م رخشن و ناهموا یهاساخته بود. کناره نیّ، مزشیخو یدرون

را  یزد، هر راهِ ورودیسر برون م ینظم و وحشیآشفته و ب یانبوه، با حالت یاشهیب

درختان سدر و چنار  نی، بلندتریافتنیدست نا یو در ارتفاع غشیبست. بر ستیم

 یسرسبز و جنگل یبه راست یابود و صحنه دهییکاج و نخل رو و گردو و صنوبر و

به ذکر است که  الزم. (136بند  ،691،  4دفتر  /2: 1393، میلتون) «...کرد یارائه م

جا که ویژه در آنبه ؛گمشده از نوع گستردۀ آن استکار رفته در بهشتتوصیفات به

آمیزد. بدان دلیل که در توصیفات گسترده، برای خالق اثر این با طبیعت در می

مخاطب خویش بتواند و بخواهد یک ت بردن شود که برای لذّن فراهم میامکا

 بیشتر کار کند.ات آن تر کند یا بر روی جزئیّبخشی از موصوف خود را برجسته

هایی مانند عدن یا از مکان ،دهدکه توصیفاتی که میلتون ارائه مینکتۀ دیگر آن

ها را ی لمس کرده، امّا آنهمان بهشت چیزی است که نه خود دیده است و نه حتّ

در حقیقت میلتون آنچه را که تنها  آورد.ی و قابل درک به تصویر درمیبسیار حسّ
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 در هم ،ی تجربه کرده استبا آنچه که از طریق ادراکات حسّ ،شنیده یا خوانده است

ای که گونهبه ؛با توصیفات خویش رسیده است ی وحدتنوع به اوآمیزد. در اینجا می

دغدغۀ ارائۀ  میلتون .پذیر باشدباورمخاطب کند که برای پدیده را چنان وصف می

های سازی با انواع دیگر آرایهماً این تصویرکه مسلّ تصویری زیبا از طبیعت را دارد

 استعاره و... همراه است. آمیزی، تشبیه،ادبی مانند حس

در خلق توصیفات مورد آخر در این بخش از تحلیل، تصویرسازی بدیع میلتون 

و یا مظاهر محسوس  یا رخدادی است با تمام اجزا تبیان حال»خویش است. تصویر

های وصفی در ظاهر، ولی در بیان ل از واژگان یا قطعهآن. تابلویی است متشکّ

و فراتر از بخشی های بسیار است. تصویر دارای قدرت الهامشعری، الهام بخش جلوه

)علی  «بخش اندیشه است و هم عاطفهلهامچون هم ا قدرت آهنگ و ریتم است،

  (.19: 1999الصغیر، 
است که سبب ارزشمندی متن ی ادب یهاکیتکن نیدتریمفتصویرسازی یکی از 

لحاظ روحی و هشاعر و هنرمند باید با واقعۀ مورد تصویر بهنری است که شود. می

توان گفت گونه نشود به هیچ عنوان نمیوجودی به وحدت دست یابند و اگر این

میلتون توانسته است با ابزارهای بالغی و زبانی  اده است.ر اثر روی دتصویرسازی د

مفهوم توانسته مناسب با متن، متن را برای مخاطب قابل فهم کند و از سوی دیگر 

از  یرسازیتصو .جو و کنکاش واداردومق شعر ببرد و خواننده را به جستشعر را به ع

حوادث روایت خویش  میلتون به سطحبنابراین  ؛ردیگیت مأبه نام ذهن نش یبستر

بلکه با تصویرسازی توانسته مفهوم را به محتوای متن برده و درک  ،فکر نکرده است

 تر کند.مخاطب را نسبت به اثر خویش وسیع

 یرودک وانید درهای ادبی ی آرایهشناسییبایز -2-2

شود تا مشخص شود هر شناسی در شعر رودکی بررسی میدر این جستار زیبایی

 شود؛ت و تنیدگی عنصر فرهنگی با آن زاییده میقیّهنری از ترکیب خالاثر شاخص 

از برخی  هشناسی شعر رودکی را نباید تنها به استفاددر حقیقت ساختار زیبایی

ای به اندازه ت شعری اوجو نمود، بلکه باید دید کیفیّوصناعات ادبی در آن جست

 نویسندگی عصر خویش شود؟ر و سبک تفکّ ،نمای فرهنگتمام ت که آینۀبوده اس
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 -ت و ظرافت رودکی در کاربرد تصاویر زیبا و چیرهکه دقّم است اینآنچه مسلّ

خیال در صور قدرت رودکی در کاربردی وی در آرایش کلمات، دیدنی و هادستی

ط در امور بالغی برای رودکی دلیل تسلّ البته این مورد به دورۀ او ستودنی است،

تعابیر هنرمندانه را با عناصر طبیعت ترکیب  است توانستهحاصل شده است. رودکی 

یکتایی با پدیدۀ مورد نظر،  کند و چنان وحدتی را ایجاد کند که به خواننده حسّ

ست که وی با آزادی خیال و ا ت در اشعار رودکی ایندست دهد. نکتۀ حائز اهمیّ

بایی را در جهات اش با طبیعت توانسته تصاویر بالغی زیارتباط عمیق و ناگسستنی

دورۀ خود و مختلف خلق کند و از این طریق مورد تکریم و تشریف شاعران هم

 های بعد قرار گیرد. دوره

استفاده از  -گمشده بررسی شدکه در بهشتچنان –شناسی یکی از موارد زیبایی

 گردد.صناعات ادبی است که در مورد رودکی نیز به مواردی اشاره می

 هیتشب-1-2-2

امور ظاهری و  گرایی و در نظر گرفتنعبارتی طبیعتیعی و بهه به مسائل طبتوجّ 

عبارتی شاعر این دوره آنچه به های بارز شاعران عصر سامانی است؛ی، از ویژگیحسّ

-زند. در این نقشنی در دایرۀ خیال خود نقش میطور عینی و ذهبه ،بیندرا می

مد بسیار باالیی از بسار صناعات ادبی، تشبیهات رودکی نسبت به سایها آفرینی

 شود:اشاره می هابرخوردار است که در ذیل به اندکی از آن

 (1مثال 

 وان زنخدان به سیب ماند راست
 

 اگررر از مشررک خررال دارد سرریب 
 

 (58، ب  493: 1382)رودکی، 

از  است که زنخدان معشوق ط شاعر ایجاد شده،نوعی از تشبیه مشروط که توسّ

که آن سیب خال سیاه داشته به شرط آن ؛نظر زیبایی به سیب مانند شده است

 باشد. 
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*** 

 (2مثال 

 یخچرره مرری باریررد از ابررر سرریاه
 

 چون ستاره بر زمرین از آسرمان 
 

 (  97 ب ، 495: همان) 

 .ه استشد هیبه ستاره تشب)یخچه( تگرگ  در بیت مذکور

غالباً ساده و از لحاظ معنی قابل  تشبیهات رودکی از نظر جنس و نوع تشبیه،

 است.« به معنی آسانخوب و هم  لفظ هم»باشد و طبق گفتۀ خود شاعر فهم می

 ،اگر دنیای خالق اثر را به دنیای درونی یا انتزاعی و دنیای بیرونی تقسیم کنیم

انگیز ر خیالتشبیهات رودکی اغلب از دنیای بیرون و حاصل و برآیند پیوستگی تصوّ

باشد. درست است که زبان شعر رودکی ا آنچه از طبیعت حس کرده است، میبشاعر 

ص به زبان معیار دورۀ وی نزدیک است، امّا این رودکی است که به چنین زبانی تشخّ

 و هنر موزون کالمی بخشیده است.

در تشبیهات رودکی، تشبیهاتی نیز حضور دارند که رنگ و بوی استعاره به خود 

 ، مانند: اندگرفته

 (1مثال 

 به حجاب اندرون شود خورشید
 

 گر تو برداری از دو الله حجیرب 
 

 (57،ب  493: همان)

باید توّجه  ،حه از رخ محبوب استضمن بیان این مطلب که دو الله استعارۀ مصرّ

ی و پیچیده کردن اصل یمعن ریبه کار بردن کلمه در غداشت که استعاره یعنی 

که به دلیل آن ؛در صورتی که رودکی نیاز به بیان کالم پیچیده نداشته است کالم،

؛ بنابراین شاعر هر است فضای زمان رودکی، از تمام ابعاد، یک فضای باز و آزاد بوده

آنچه را که دیده، کمی عنصر زیبایی در آن به کار برده و با توانایی و هنر شاعری 

 است. کرده  دور خود آن را اندکی از ذهن
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وقتی پای قیاس  ،بریمای که ما در آن به سر میالبته به نظر پژوهشگر، در دوره

 ۀپیچید هایهکه شعر رودکی را در مقابل استعارشود و زمانیبه میدان نقد باز می

ای هم اگر در دیوان رودکی وجود داشته باشد بیشتر دهیم، استعارهخاقانی قرار می

شبیه محسوب هایی نظیر مثال فوق بیشتر تمثالرفته و و بوی تشبیه به خود گ رنگ

 شوند تا استعاره.می

 کنایه-2-2-2

ع بسیاری های مهم و بارز در شعر رودکی است که از تنوّکنایه یکی از ویژگی

ها اگر چه ساده و قابل فهم و به دور از پیچیدگی کار بردن آنبه باشد وبرخوردار می

ق ه او به محیط پیرامون و ذو، توجّدستی شاعرچیرهاست، امّا نشانگر مهارت و 

از یک سو بیشتر به دنبال نوعی اثبات هنر شاعری رودکی  سرشار اوست؛ در واقع

ر و خواهد به مخاطب بفهماند تا چه حد در علوم بالغی تبحّیعنی می ؛خویش است

را به شعر توانست زبان رودکی یکی از ابزارهایی که می د و از سوی دیگرمهارت دار

 نزدیک کند، کنایه بوده است.

 (1مثال

 چون کشته ببینی ام، دو لب گشته فراز
 

 

 از جرران تهرری ایررن قالررب فرسرروده برر ز 
 

 

 بررر بررالینم نشررین  و مرری گرروی بنرراز:
 

 کای من تو بکشته و پشیمان شرده براز 
 

 (603،ب 515: همان)

 ، کنایه از مردن و از دنیا رفتن است.تهی شدن از جان

*** 

 (2مثال

 چون کار دلرم ز زلرف او مانرد گرره
 

 

 بر هر رگ جان صد آرزو مانرد گرره 
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 امید ز گریه بود، افسوس! افسروس!
 

 گلو ماند گرهکان هم شب وصل در  
 

 (635، ب 517همان: )

گره به تنهایی کنایه از کار سخت و دشوار و الینحل و گره در گلو ماندن کنایه 

 نیاوردن غم و اندوه فراوان است. از به زبان

 تضاد و طباق -3-2-2

 های به کار رفته در دیوان رودکی آرایۀ تضاد است؛ اگرچهآرایه دیگر از یکی از

ف خارج نشده و تکلّ  های مورد استفادۀ رودکی از حدّاین آرایه نیز مانند سایر آرایه

به راحتی قابل دریافت  ایصفت سادگی و ساده بودن را داراست و برای هر خواننده

 شود:ها اشاره میباشد. در ذیل به تعدادی از این تضاد و طباقمی

 (1مثال

 شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
 

 

 گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب 
 

 

 (37،ب  492: همان)

 (2مثال

 کهن کند بزمانی همان کجرا نرو برود
 

 

 و نو کند بزمانی همان که خلقان برود 
 

 

 (194، ب  499:همان)

 و تصویرسازی فیتوص -4-2-2

و با  است و در وصف بسیار توانمند بازی با طبیعت بسیار قدرتمند رودکی در

 .دهدر خود را نشان میتوصیف مظاهر طبیعت قدرت و تبحّ

 مثال در مورد توصیف بهار:

 م برا رنرگ و بروی طیربآمد بهار خرّ
 

 با صد هزار نزهرت و آرایرش عجیرب 
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 بدین گه شود جوانپیر شاید که مرد 
 

 گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب 
 

 وار یکرری لشررکری بکررردچرررخ بزرگرر
 

 لشکرش ابرر تیرره و براد صربا نقیرب 
 

 زناط برق روشرن و تنردرش طبرلنفّ
 

 ...دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب 
 

 (36،ب492: همان)

الی خواننده از البهکند نان زیبا تصویرآفرینی میدر توصیف بهار چ شاعر

ش ابرها، صدای صدای پرندگان، غرّطبیعت، تشبیهات بسیار دلنشین صدایِ حیاتِ 

 گردد.حال بهار در نظرش نمایان میو  شنود و حسّریزش باران بهاری و... را می

که  چرا ؛زندنیز در این ابیات موج می صیصنعت تشخعالوه بر توصیف و تشبیه، 

و این بار  مانند ابر و رعد حرکت و جنبش داده است طبیعت جانیعناصر ببه 

صبا  لشکر است، باد . بهار سپاهی پردهدجان پیوند میحیات انسانی را با عناصر بی

 اط است ورا بر عهده دارد، برق حاصل از رعد نفّ پرلشکر سمت فرماندهی این سپاه

ای که کوبد، خورشیدی که زندانی است، اللهمی جنگ را شروعخود رعد نیز طبل 

 خواند و ...خندد، بلبلی که آوازی زیبا میمی

جان را به در حقیقت تشخیص یکی از ابزار گفتار است که توانسته موجودات بی

پردازی شده تحرکت و جنبش وادارد. این مورد در اصل در ذهن شاعر، شخصیّ

 اءیدر اش یاسناد مجازی است. جان بخش ترقیبه عبارت دق صیصنعت تشخ» ،است

 ژۀیکه و یدادن فعل نسبت رایرتر است؛ زتر و مؤثقوی اریبا کمک اسناد مجازی، بس

را  ریتصو ییایک و پوتحرّ و  یو عاطف ییبار معنا جاندار، ریموجودات زنده است به غ

 (.22: 1395)فالح،  «کندیدوچندان م

زیرا هم از طبیعت مانند یک  ؛داندطبیعت میدار همواره خود را وام رودکی،

عجین  وی دست آورده و هم طبیعت به نوعی با روح و سرشتآموزگار تجربه به

ی توصیفات کنایات و حتّدلیل این دو نکته، تمام تشبیهات، استعارات، شده است. به 

 اند.به نوعی با طبیعت گره خوردگی معنایی پیدا کرده

 نتیجه گیری -3

شناسی که اساس مفهوم هنری خواندن اثر است، مورد ش حاضر زیباییدر پژوه
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ص گردید که های به دست آمده از دو اثر، مشخّارزیابی قرار گرفت. با بررسی نمونه

مطالعۀ  أیید این سخن،ت در مایۀ فهم هنری آن است.نی، بنشناسی هر تمدّزیبایی

شناسی به این مهم حث زیباییی درگیر در بو فرع یاصل یارهایمعحاضر با واکاوی 

ط نویسنده ساخت آفرینش اثر توسّدست یافت که انتقال حس و فکری که در ژرف

ای دست نیافتنی گونهاست و به یا آفریننده به آن پرداخته و اغلب پنهان شده

های بالغی و کالمی ابتدا مهارت رتباط مستقیم دارد:ابا دو امر مهم نماید، می

که این  ای که او در آن به رشد و نمو رسیده استآفریننده و سپس فرهنگ جامعه

دو مورد در فهم محتوا و مفهومی که رویه متن در حال انتقال آن به مخاطب 

اثر، نکات  توان از مقایسۀ دوباشد، بسیار کاربردی است. ضمن بیان این موارد، میمی

 د:نیز دریافت کر زیر را

 به قرار زیر است: گمشدهبهشتنسبت کاربرد ابزارهای بالغی در 

 

 
 

ص است مشخّ ،دو شاعر یهنر یهاشهیاند لیتحل زینو  مذکوره به نمودار با توجّ

گمشده در . بهشتاندکردهآگاهانه عمل  یبالغ یدر کاربرد ابزارها هاآنکه هر دو 

 مییاگر بگو ستیو گزاف ن یو وجود آدم شیعصر خو ۀاست به جامع یاصل نقد

مشاهده  ؛ بنابرایندیبگو دیفراخور آنچه با یاز سرنوشت آدم یاست حماس ییتابلو

برخوردار  یمد باالترااز بس یبالغ یابزارها گریبا د سهیدر مقا هیشود که کنایم
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 است.

 نسبت کاربرد ابزار های بالغی در دیوان رودکی به قرار زیر است:

 

 
 

. با نسبت به دیگر ابزارهای بالغی دارد فراوانی بیشتری دیوان رودکی تشبیه در

ن مهم می توان این روند به ایتعبیر و تفسیر دردست آمده، های بهه به نمونهتوجّ 

 همان توصیفجهت والً در مدر دیوان رودکی مع که تشبیهات به کار رفته داشاره کر

 طبیعت است. از
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