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Imagery, which is the manifestation of the poet's thoughts and inner feelings, has a special place in 

literary criticism and it is one of the main elements of a literary work. Literary imagery in the Abbasi 

era had a high position, because the poems are full of Emotional and dynamic literary interpretations 

that were connected with the life of the era. Hossein Ibn Zahhak, Known as Khali, was one of the 

Iranian and Arabic poets of the first Abbasi era, which was influenced by the culture of ancient Iran 

and Greece, was able to innovate in the way of expression by using innovative images. These 

innovations, which have the breadth of imagination and deep feeling and image density, have a 

prominent presence in the poet's imagery. In the present study, descriptive and analytical method, the 

rhetoric of image in Hossein Ibn Zahhak's Wains has been investigated, the results of the research 

indicate that Hossein Ibn Zahhak uses images such as: metaphor, simile and Animation, which play 

a prominent role in his poetic imagery have been able to present Emotional and dynamic images of 

Wain by innovation and using visual and illusion aspects and by using solid and moving nature and 

convey her feelings to the audience without complicating her words. It is as if Wain in the poet's 

poem is a picture of life and life is nothing but Wain, in fact Wain is an image of the endless beginning 

in the poet's poetry that ends with spirituality and light, a distinctive feature that is not so evident in 

the poetry of other poets; Because the images of Wain in the poems of Abbasi poets are mostly 

reduced to sensations, pleasure and lust and are devoid of spiritual and transcendental truths. But 

these spiritual truths in Zahhak's poetry approach the Sufi philosophy, and the sensual and material 

concept of Wain turns into transcendental concepts and connects the earthly manifestations to the 

sky, and elevates Wain from the earth to the sky and from images. The sky, which is spread from the 

east to the west, is used to present different concepts of the east and the west, and to change the view 

of the material man immersed in the pleasures of the Abbasi era, and in this way to elevate his position 

from the earth to the sky, and with Using innovative and beautiful images, in addition to innovation 

in Khmer themes, will increase the influence of your words and present different interpretations to 

the audience. Therefore, considering that Hossein Ibn Zahhak was able to play a role and connect 

Khmer with spiritual and spiritual manifestations and create different literary images with precision 

and innovation in poetic expression, it is remarkable. 
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 ها: کلیدواژه

 

ای دارد و آن از ارکان اصلی  درونی شاعر است، در نقد ادبی، جایگاه ویژه پردازی که تجلی اندیشه و احساسات  تصویر
یک اثر ادبی است. تصاویر ادبی در عصر عباسی از جایگاه واالیی برخوردار بوده، زیرا اشعار، از تصاویر ادبی زنده و  

 و عربیتبار  ز شعرای ایرانی پویایی که با حیات عصر پیوند خورده بود، سرشار است. حسین بن ضحاک، ملّقب به خلیع، ا
سرای عصر عباسی اول بود که به تأسی از فرهنگ ایران باستان و یونان، توانست با استفاده از تصاویر بدیع به ابداع در 

این ابداعات که از گستردگی خیال و احساس عمیق و تراکم تصویری برخوردار است، حضور بارزی .  شیوه بیان بپردازد 
 حسین بن در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، بالغت تصویر در خمریات  .های شاعر دارد پردازی در تصویر

ضحاک مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج پژوهش حاکی از آن است که حسین بن ضحاک با استفاده از تصاویری  
گیری از توانسته با نوآوری و بهره   های شعری او دارند،مانند: استعاره، تشبیه و تشخیص که نقش بارزی در تصویرآفرینی 

به    آنکهبیهای بصری و وهمی و با استفاده از طبیعت جامد و متحرک، تصاویر زنده و پویایی از خمر ارائه نماید و  جنبه
تکلف و تصنع بگراید، احساسات حقیقی خود را به مخاطب منتقل نماید. گویی که خمر در شعر شاعر، تصویری از 

حقیقت خمر، تصویری از آغاز بی انتها در شعر شاعر است که به معنویات چیزی جز خمر نیست، درزندگی و زندگی  
تصاویر خمری در اشعار   زیرا  ؛و نوراألنوار ختم می شود، ویژگی بارزی که در شعر شعرای دیگر چندان مشهود نیست

ست و از حقایق روحانی و ماورایی  جویی حاصل از آن خالصه شده اشعرای عباسی بیشتر به محسوسات و لذت و کام
و  آفرینی کند  بنابراین با توجه به اینکه حسین بن ضحاک به دقت و با نوآوری در بیان شعری، توانسته نقش   .تهی است

 متفاوتی را خلق نماید، قابل توجه است. ادبی های معنوی و روحانی پیوند بزند و تصاویر خمر را با جلوه
 

 . تشخیص، تشبیه، استعاره، حسین بن ضحاک تصویر، خمریات، 
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 . مقدمه1
متمایز شاعر است و قاعدتا باید از بافت لغوی و معنایی خاصی  »شعر، بیانگر احساسات و عواطف  

گرایی، ارتباط محکمی با احساسات و  انسجام ساختار لغوی و صورت   ، بنابراین   . مند باشدنیز بهره 
توانیم شعر حقیقی را بدون ساختار ترکیبی متصور شویم، مادامی عواطف درونی شاعر دارد، ما نمی

با ترکیبی  این ساختار  ترکیبی همان چیزی    که  این ساختار  ایقاعی و ریتیمک متحد است.  ساختار 
ها زمانی  . اما »ترکیب واژه(2:  1424،  ي)باقرالالم کنیم«  است که از آن به عنوان تصویر شعری یاد می

تصاویر شاعرانه زمانی کامل    ، تواند تصویر شعری را بسازد که در اختیار ملکه خیال باشد. بنابراینمی 
مختلفی چون خیال، تجربه درونی و موسیقی در قصیده متحد شوند و یکدیگر را   که عناصر شودمی 

ای خاص در یک قصیده ها به شیوه یاری رسانند، البته که این عناصر سه گانه فقط از طریق ترکیب واژه 
پیدا می  و عمیق  (174:  1980)االمین،  کند«  نمود  لطیف  احساسات  با  بن ضحاک شاعری  . حسین 

های تشخیص، استعاره و تشبیه که دربردارنده احساسات واقعی او از  رانه است و بسیار از آرایهشاع 
بدین و  است  گرفته  بهره  است،  زندگی  روزمره  و  حیات  صادقانه  تصاویری  ارائه  با  توانسته  طریق 

طب  گونه تکلف و تصنع در کالم، حقایق نزدیک به ذهن مخاهای دقیق و به دور از هرپردازیخیال
بخشی در کالم است، که نهایت دقت  را ارائه نماید. اما مشخصه بارز اشعار ضحاک، تجسم و عینیت

گیرد و جزئیات را به شکل تمام و  و توجه خود را در استفاده از ریزترین عناصر تصویری به کار می
تر و  عانی دقیقآمیزد تا بتواند ممحسوس را میمحسوس و غیر  ، دارد و به همین منظورکمال بیان می

هرکامل بدون  را  هرتری  نماید.  ارائه  تکلف  در گونه  دقیق  جزئیات  ذکر  و  تمثیل  قّوت  چند 
پردازی و استفاده از تشخیص و تجسم صورت نیز از عوامل مهم دیگر تجدید است که به  تصویر

در  شکل  بارز است.  اشعار خمری شاعر  در  تصویر  ۀواقع، خمریات، جلودقیقی  های  پردازیبارز 
وهمی و    ۀهای دقیق برخوردار است که گاهی جنبانگیزیشاعر است که از عواطف لطیف و خیال

گیرند و شامل نور و مشتقات آن مانند »الشمس، و البدر، مجرد ذهنی و معنوی و مقدس به خود می 
و تناسب تصاویر  و القمر، و الکوکب، و الثریا« است و گاهی جنبه ملموس و مادی دارند. اما انسجام  

استعاری، تشبیه و تشخیص با محتوا از دیگر امتیازات شعر حسین بن ضحاک در خمر است که نشان  
از صدق عاطفه شعری شاعر در بازنمایی واقع حکایت دارد، ویژگی مهمی که در شعر بسیاری از  

 شاعران عصر عباسی به دلیل تصنعی بودن تصاویر ادبی، چندان مشهود نیست. 
 

 های پژوهشپرسش 
 ند؟اترین تصاویر هنری در شعر حسین بن ضحاک کدام مهم .1
 . آیا این تصاویر از ویژگی ابداع و نوآوری نیز برخوردارند؟2
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 ی پژوهش ها فرضیه
نوع    .1  این  تشخیص است که  و  استعاره  تشبیه،  بن ضحاک، شامل  در شعر حسین  تصاویرهنری 

 بارزی دارد.  ۀشاعر، جلوها در خمریات تصویرپردازی
پردازی و با استفاده از نگاه صوفیانه به مفهوم خمر  نگری در تصویرضحاک با جزئی  حسین بن.  2

 توانسته تصاویر متفاوتی را نسبت به دیگر شعرای عصر خویش ارائه نماید.
 

 پژوهش  ۀپیشین
اما در    ؛ ها و مقاالت متعددی نوشته شده استتصاویر شعری شاعران عصر عباسی، کتاب  ۀ باردر 

ایرانی اوتبار و عربیمورد حسین بن ضحاک، شاعر  اول که اشعار  از تصاویر    سرای عصر عباسی 
منحصر محتوایی  و  استهبشعری  گرفته  صورت  اندکی  پژوهش  است،  برخوردار  این فردی  اهم  ؛ 

   اند از:عبارت ها  پژوهش
تعلیق و شرحی مختصر به اشعار    . نویسندهي، مصطفی الحدر( 1405)  1« »فائت أشعار الخلیع.  1 

گری کرده است از اشعاری که منتسب به شاعر بوده و روایت  ، حقیقتضحاک دارد و در  بن  حسین
 یا به دیگران نسبت داده شده است. از بین رفته و 

الخلیع  فی»دراسة تحلیلیة  .  2 العذار(2008« )شعر  این مقالهي، عقیل  در  به تحلیل    نویسنده  ، . 
 تعداد معدودی از قصاید شاعر پرداخته است.  

اما با توجه به اینکه تصاویر ادبی و هنری در خمریات ضحاک تا حدود زیادی از ویژگی متمایز   
پژوهشی صورت نگرفته است، این  و دربارۀ آن    های بیانی برخوردار استابداع و نوآوری در شیوه 

 م است. جستار به دنبال پاسخ گویی به این مه
 

 .مفهوم تصویر در لغت و اصطالح 2
تصویر در لغت به معنای صورتگری، صورت نگاری، ترسیم، نقاشی، مصورسازی و تزیین آمده  » 

. و در نقد ادبی در کنار واژگانی چون: »هنر«، »ادبی« و »شعری«  (375:  1385آذرنوش،  آذرتاش  )  «است
صناعات ادبی، از قافیه، بند و وزن گرفته تا تشبیه، استعاره و    همۀقرار گرفته است. اما »تصویر بر  

  (37:  1386)فتوحی،  رود«  کند، حتی برای تحلیل و کشف معنای شعر نیز به کار می نماد، داللت می
یرونی است که شاعر یا نویسنده از آن برای بیان انفعاالت و احساسات خود بهره  و آن »یک منبع ب

 . ( 40: 1974، ي)الرباعگیرد« می 
 
  
 

 
 .  ترجمه: اشعار از دست رفته حسین بن ضحاک مشهور به خلیع. 1
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 پردازی اهمیت تصویر .3
های نوآوری و ابداع او را در خود  ای است که نه تنها ویژگی خاص یک شاعر و جنبه»تصویر، آیینه 

)صالح،  شود نیز با خود دارد«  دارد، بلکه مشخصات مرحله ادبی را که شاعر جزئی از آن محسوب می
بازنمایی وقایع در ذهن و پردازش آن در قالب احساسات لطیف و دقیقی   ، واقع. تصویر در( 13:  1994

نازک  با  را  آن  پیوند میاست که هنرمند  برای  اندیشی و خیال دقیق و عمیق  را  قایع  تا حقایق و  زند 
وسیله باعث حیات و حرکت و نشاط در مخاطب شود  و بدین  بخش و قابل درک نمایدمخاطب، لذت

 ها تلطیف نماید. ه اشیاء و انسانو نگاه او را نسبت ب
 

 . گذری بر زندگی ادبی حسین بن ضحاک 4
. ملقب به ابوعلی و خلیع، در بصره متولد شد و (ق250)  حسین بن ضحاک بن یاسر از موالی باهله

.  (7/146:  1992،  نی)األصفهااالصل است  اصل او از خراسان و از شاعران ایرانی  .شعر و ادب آموخت
هنر    ۀماینخستین شاعران عصر عباسی است که غزل مذکر و نیز شعر بادگانی را دستاو »یکی از  

. اما برخالف شهرت شاعر به خلیع، مشخصه بارز ( 3/21:  1393،  آذرنوش   آذرتاش)  خویش قرار داد «  
آن را اینچنین بیان کرده است »ضحاک    (، م 1972)  ریاضشعر او بیان عفیف است، حقیقتی که شوقی

:  1972ریاض،  )شوقی در بیان شعری، عفت و حیا را حفظ کرده و همواره بر کرامت انسانی پایبند است«  
واقع ضحاک به بیان غیر عفیف نزدیک شده اما جانب شرم و حیا را نیز نگه داشته است، که  ، در(42

می ویژگی  مذهبی  این  و  دینی  عقاید  به  باشداو  تواند  مرتبط  »از   ش(1393)  2حائری  .نیز  را  او 
او به    . (8/228  :1993  حائری،أعلمی ال)های دوم تا سوم هجری دانسته است«  های شیعی قرنشخصیت

خلفا را مدح گفت و    همۀ  تقریبا  راه یافت و    ، دربار تمام خلفای عصر عباسی، جز مأمون و متوکل
سرود و   ...   اشعار مناسبتی زیبایی در اغراض مختلف شعری از جمله مدح و غزل و خمر و وصف و 

ظرافت با  را  همگان  سنجیگویی توجه  نکته  و  بیها  داشهای  معطوف  خود  به  حتی  مانندش  و  ت 
ابونواس تحت ت او در زمینأشاعری چون  ادب  ۀثیر اشعار  و جایگاه  قرار گرفت  را  غزل  او    گونهاینی 

ف  :ستود رومی   . همچنین ابن(7/175  :1992  ،ي)األصفهان الغزل«    ي»یا حسین أنت أشعر أهل زماننا 
ترین آنها در  سنج  سرا و نکتهحسین بن ضحاک را از برترین شاعران غزل   3به نقل از ابوالفرج،(  م896)

ارتباط و تعامل بین حسین بن  اما    .)همان(عصر عباسی دانسته است » إنه أغزل الناس وأظرفهم «  
ضحاک و ابونواس دیرینه بود و هر دوی آنها در یک مکان بزرگ شدند و در بصره به علم و ادب روی  

لفرج اصفهانی به نقل از ابن ضحاک از این تعامل و ارتباطی که در بینشان وجود داشته،  آوردند، ابوا
 

و   شیعه مراجع تقلید و مجتهدان ( از1315-  1238) یزدیشیخ عبدالکریم حائری   عبدالکریم حائری مهرجردی، معروف به.  2
 .مهرجرد میبد یزد دیده به جهان گشود  ۀهجری شمسی در محل 1238بود. وی در سال  حوزٔه علمیٔه قم گذاربنیان

حسین.  3 بن  قرشی  علی  اموی  محمد  به بن  وابو مشهور  مورخ  و  محدث  اصفهانی،  از   شناسموسیقی و شاعر  و ادیب الفرج 
، آخرین خلیفه اموی بود. خاندانش در اصفهان ساکن و بعضی از آنها محدث و عالم بودند و مذهب تشیع مروان حمار اعقاب

 .متولد شد اصفهان ق( در 289–242داشتند. او در عهد المعتضد ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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بنا بالبصرة و کّنا    گونهاین حکایت کرده است »کنُت أنا و أبونواس ترّبین، نشأنا فی مکاٍن واحٍد و تأدَّ
تجدید گرایید و  به  س  انیز مانند ابونو. حسین بن ضحاک  (همان)نحضُر مجالُس األدباء متصاحبین«  

شود را حقیر شمرد و با تعابیر »شوب  صحبت از بادیه و آنچه که به آن مربوط می  خمری،   ۀبا مقدم
 أقذاء« و »ِجلٌف...« در ابیات: 

 

بُُا ء          رد  الُُون فُُحُُات  نُُن ن  مُُِ ّدلُُتن   بُُُ
  

والشُُُُُاء   ا بُُُُل  دّر  بُُُُوحُُُُک  صُُُُُن ن   ومُُُُِ
ُُه         ب ُُتن  ُُل ُُل ح إن  ُُر  ُُی ب ُُن ث ُُن  ط ُُن ب ُُن  ی ُُن ب ُُا   م

 
ُُذاء  أقُُ وب  ُُن شُُُُ إال  ُُس  رادیُُ ُُن ُُفُُ الُُ ُُی   إلُُ

ُُه         ُُارسُُ م ُُُ ی رٍف  ُُن ط ن  ُُن ع ک  ُُّ ُُم ه ّد  ُُن ُُع  ف
 

أحُنُاء   یُن  بُن ُُمُرا  ُُُُُُ طُـُُُ عن  لُفُّ تُن ُُلٌُف  ُُُُُُ  جُـُُُ
 (31:  2005)ابن الضحاک،                                                    

در  اصفهانی    حمزه   این حقیقتی است که  .انتقاد و تمسخر گرفت عربی را به باد    - فرهنگ جاهلی
آندربارابونواس    دیوانمقدمۀ   است  ۀ  آورده  الّشعریة   :چنین  التقالید  هذه  ِمن  الحسین  ُموقف  »و 

راه   موقف أبي نواس فنن دیمة کن وب أقذاء و  القن صفا  قبیحا  فُکّل ما بها شن زدري البادیة و ینصف ما بها ون ین
تلّفعون األطمار البالیة«   ابیات: این نیز در  ابونواسو . (27: 2002، ابونواس)أعرابها أجالف ین

 

ُُار  قُ بُُُذي  ُُنُُُزل  مُ ن  ُُِ مُ  أحسُُُُُُن 
  

بُُُاألنُُُبُُُار   ارة  خُُُمُُُّ  مُُُنُُُزُل 
 
 

ُُة   ُُرجسُُُ ونُ ٍُُة  ُُانُ ُُحُ ریُ ّم  ُُن  وشُُُ
 

ُُوار   کُ ُُأ بُ ٍُُق  ُُیُ أنُ ن  ُُِ مُ ُُُن   أحسُُُ
 
 
 

 (514:  1992)ابونواس،                                
کارگرفته شده در این ابیات که شاعر در آن   رسد که تعابیر بهاما به نظر می  ؛به تجدید فراخوانده است

در دایره واژگانی چون »أحسن و منزل« محصور مانده و از هر گونه توصیف عاری است، نسبت به  
اسلوب و مضامین موجود در خمریات .  ابیات حسین بن ضحاک، از غنای کمتری برخوردار است

به ماجن و اباحه دارد »إّن أبانواس قدخلعن علی شعر الخمر أسلوبا  ماجنا  عابثا   بیشتر جننیز  ابونواس  
شیع الُفکاهة و  عانیه تن ریبة و في من بث ماجنا في ُبحوره و ألفاظه الّسهلة القن بکّل معاني المجون و العن

خمر  در  او  غالب تصاویر شعری  ، برخالف حسین بن ضحاک که  ( 25:  1972)محمدحسین،  «  ا ستهتار
که  های تحول و نوآوری در خمریات حسین بن ضحاک  جلوه و به نظر می رسد  جنبه صوفیانه دارد  

قبل   حقیقتی است که داشته است، اذعان در ابداع و تعمق در بیان خمری  اوتوانایی شوقی ریاض به 
ظاهر الّتطّور و الّتجدید واضحة    جدنا من مر عند الحسین ون ناولنا شعر الخن از او سابقه نداشته است »فإذا تن
جدناها   سبق أن ون فتیق المعاني لم ین فصیل القول و تن جدنا قدرة   فائقة  علی ا بداع و تن فیه کّل الُوضوح و ون

 . ( 209: 1972ریاض، )شوقیعند غیره« 
 

 پردازی خمر در شعر حسین بن ضحاک  تصویر. 5
انگیزد و احساسات را شکوفا  میتصویر، عواطف را بر  ؛های بیان شاعرانه، تصویر استیکی از شیوه  

آمیزد و  شود و به همین شکل، محسوسات را با معنویات میسازد و باعث نشاط و سرزندگی میمی 
بخشی در کالم است  تصاویر در شعر ضحاک، تجسم و عینیتدهد. غالب  اضداد را به هم پیوند می 

گیرد، این  کار میهکه شاعر، نهایت دقت و توجه خود را در استفاده از ریزترین عناصر تصویری ب



یات( تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک )بررسی موردی    89                                                                                               خمر

گیرد که گویی مخاطب نابیناست و او دارد جزئیات را برای  ویژگی، گاهی چنان در نزد شاعر قوت می
ز جمله موضوعات مهم و متفاوت در شعر حسین بن ضحاک است  کند. اما خمریات ااو تشریح می

: 1992، ي)األصفهانو بر دیگران سبقت گیرد«  نوآوری کند های بیانیویژگی و  مضمونتوانسته »در  که
متفاوت با اشعار خمری    جدید بیانی که حسین بن ضحاک در خمر ایجاد کرد کامال    ۀ. شیو(7/146

قدمت و صفا و    ۀزیرا در عصر جاهلی، مضامین خمری یا در زمین ؛در عصور جاهلی و اسالمی بود
بوی خوش و لذت و سرخوشی حاصل از آن بود و یا در وصف مجالس و ساقی و ... بود. اما در 

و شاعرانی مانند ولید    هُ(95)  4صدر اسالم، شعرا چیز زیادی به مضامین خمری نیفزودند، جز اخطل 
 ۀ که در اواخر عصر اموی تا حدودی در شیو ق(80)  7و االقیشر   ق(180)  6لهندی وا، ابق(126)  5بن یزید

بیان خود نوآور بودند. اما در عصر عباسی، تجدید در شعر خمر در شکل و مضمون به بلوغ رسید و 
توانستند جریان شعر   بودند که  پیشگام  زمینه  این  در  ابونواس  و  بن ضحاک  شاعرانی چون حسین 

یرند و لباسی نو بر قامت آن بپوشانند. نوآوری در خمر در شعر حسین بن ضحاک دست گهخمری را ب
  ؛ قوت گرفت و شاعر توانست در این زمینه به ابداع و نوآوری دست یابد  ، شکل و مضمون  ۀاز دو جنب

خمر   از  ظاهری  توصیف  به  که  خویش،  عصر  شعرای  با  متفاوت  ضحاک  بن  »حسین  بنابراین 
را وسیلهغلو می  پرداختند و در وصف آنمی  بیان ظرافت  کردند، مخالفت ورزید و خمر  برای  ای 

هایی قرار داد که از ویژگی غنا و موسیقی و همچنین تصاویر اشرافی و اشراقی ها و نادره گوییگویی
. اما بیشتر تصاویر خمری شاعر، اشرافی است. به اعتقاد (288:  1936زیدان،جرجی  )برخوردار بود«  
ضحاک »مهارت عجیبی در وصف خمر و ساقی و همچنین وصف   حسین بننی،  ابوالفرج اصفها

:  7: ج1992)األصفهانی،  حتی از ابونواس هم برتر و واالتر است«    ، مجالس شراب دارد و در این زمینه
. به عنوان نمونه، در مقایسه بین حسین بن ضحاک و ابونواس در وصف خمر و باده گساری که  (287

  ۀ حسین بن ضحاک قصید .فرهنگ جاهلی سروده شده است، این حقیقت بارز استدر مخالفت با 
حات الورد« را با   :سرود  مطلعاین »نفن

 

 
ردیف.  4 هم  اموی  عصر  نامدار  شاعر  درازی فرزدق و جریر  اخطل  سبب  به  که  فحش زبان بود  به  هجوگویی،  و و  گوی 

سرود و همانند دیگر  مرثیه یزید نیز  مرگ  گفت و بر می هجو را  انصار ،یزید بن معاویه گرفته است. وی به درخواست لقب پرگوی
 .گفت  مدح برخاست و آنان را  امویان افراد قبیله خود به یاری

بندوبار  اموی که فردی بی خلیفه بن حکم بن ابی العاص بن امیه اموی دمشقی، یازدهمین مروان بن عبد الملک بن یزید ولید بن.  5
چنین شاعری چیره دست بود و اشعار نغزی در تغزل و عناب و وصف او هم .کرد حکومت ،ماه و چند سال یک حدود در عیاش و

 سرود. شراب و غیر آن می
دوستی و  ( شاعر عرب بود که به شراب180-)؟  ابوالهندی یافته بهشهرت . أبوالهندی: غالب بن عبدالقدوس بن شیث بن ربعی6

 ].ر انجام گناهان شهرت یافتکفرگویی و جرأت ب
یشر: 7 ْیِشر، مغیرة بن. األقن یمم699/ق80 حاسود )د  ، یا مغیرة بنعبدالله قن    .است امیهبنی ، شاعر قبیله اسد از (، از تیره ُخرن

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D9%82%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C#cite_note-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE-1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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بُُا ء   رد  الُُون فُُحُُات  نُُن ن  مُُِ ّدلُُتن   بُُُ
  

  

ُُاء والشُُ ُُل  ا ب دّر  ُُک  ُُوح ب ُُن صُُ ن  ُُِ    8وم
                                                    (2005  :31)                                                                   

 مطلع: این زیر را با  ۀو ابونواس نیز قصید 
 

ُُراء  إغ ومن  ُُّ ُُل ال إنَّ  ُُن ف ُُی  وم ُُن ل ُُکن  ن ُُن ع ع   دن
 

ُُّداءُ   ال ین  ُُِ ه ت  ُُن ُُان ک ُُی  ت َُُّ ُُال ب ُُی  داِون  9و 
                                                  (1992  :12)           

حکم به برتری    ق(199)   مناذربردند و ابن  10مناذر  »آنها بعد از سرودن اشعار، داوری را نزد ابن
اوست«  از  برتر  تو  قصیده  و  ابونواسی  از  شاعرتر  تو  که  برخیز  گفت  و  داد  ضحاک  بن  حسین 

ضحاک بر ابونواس در    حسین بن. این حقیقت تاریخی، حکم به برتری  (7/203:  1992،ي)األصفهان
های  ضحاک که جنبه  حسین بنترین تصاویر خمری در شعر  های خمری داده است. اما مهمسروده

آنها به شکل  از  آنها بارز است؛ تشخیص، تشبیه و استعاره است که به هر یک  ابداع و نوآوری در 
 شود.  جداگانه پرداخته می

 

 تشخیص. 5-1
  . گیرد، عالم محسوس و عالم مجرداتمی»موضوعات سخن، هر طور که باشد دو جهان را در بر 

از ساده با واقعیتتصاویر محسوس که  انتخاب شده و  بیانی  مبانی  پیوند خورده ترین  های زندگی 
. حسین بن ( 195:  1981،  يطرابلسال)تر است«  باشد، در جهت رساندن معنی به ذهن مخاطب موفق

از  ضحاک   یکی  آن  که  پوشاند  حیات  جامه  درونی،  انفعاالت  و  طبیعت  ظواهر  جامد،  اجسام  بر 
در روش  بارزتری  نقش  محسوس،  جهان  اما  است،  زنده  و  پویا  تصاویر  از  استفاده  در  مهم  های 

زیرا  ،  های بصری متمرکز شده است های شاعر دارد و حسین بن ضحاک نیز بر صورت تصویرپردازی
در تمام   تقریبا  کنیم که خاطر مالحظه میبه همین ؛بخشی استدر تشخیص و جانای برتر آن، شیوه 

ای از این تصویر در خمریات شاعر که  اغراض شعری شاعر، تشخیص، تصویر غالب است. نمونه
 های طبیعی و ملموس در وصف ساقی سروده شده است، بارز است: گیری از جلوه با بهره 

 

الُُُکُُُن  عُُُلُُُیُُُنُُُا     أِدر   أس 
 

ُُرب   طُ ُُن ُُنُ لُ ُُی  اقُ ُُّ السُُُ ُُا  هُ ُُّ  أیُ
 
 

ُُن  تُ یُُُل  ُُّ ُُلُ الُ ری  ُُن تُ ُُا  ی  مُ ُُّ  ولُ
    

یُُاءُ   ُُِ ضُُ مُُِس   و  ُُّ ُُرب    الشُُ ق  یُُن
 
 

 ُُِ شُُُ ُُا  ریُ ُُّ ُُثُ الُ ُُن و  کُ ُُه    أٍس بُ
     

  ُُُ ثُ ُُدو  بُ ُُن تُ ُُنن  ُُیُ ُُرب حُ غُ ُُن تُ  ّم 
 
 

 
و گوسفندان را بر شراب   شتران چرخاندنروشنی است برگزیدی و های قرمز که مایۀ چشممیوۀ بدبوی بادیه را بر بوی خوش گل. 8

 صبحگاهی ترجیح دادی
 کند و مرا با چیزی درمان کن که آن خود درد است. تر میمرا سرزنش مکن؛ زیرا سرزنش تو مرا حریص.  9

عباسی در سدٔه دوم هجری بود. از مردم عدن، یمن بود و به بصره  -اموی مخضرم عرب  م( شاعر 814-)؟   محمد بن ُمناذر.  10
 . کوچید و آنجا فقه، حدیث و ادبیات آموخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%85
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 َُُّ الشُُُ ُُأّن  کُ ُُی   و  ُُقُ سُُُ ین  رق 
 

  

ُُن  کُ ُُربو  شُُُ ین رب  ُُن ُُغُ الُ    11أّن 
 (99:  2005)الضحاک،                        
ی منظم که شباهت به  یای و پیوسته همراه با طنین آوایی و وزن موسیقاالکأس« حرکت دایره »أدر   

ضربی که همراه آواز و غناست، اشاره دارد که شادی همراه با حرکات بدن نیز در آن مشهود است و 
  این حالت روانی، شبیه به حرکت درویشان.  در آن نوعی از پرداخت روانی و درونی نیز مشهود است

های مختلفی از نشوه و طرب و  ای است که انسان را به حالتاست، گویی که خمر، همچون دّواره 
رساند، که این امر البته با فقدان آگاهی و هوشیاری و هماهنگی و توازن همراه است. شاعر  ترنم می

شراب  در بیت نخست، با استفاده از عبارت »أدر الکأس« حالت رقص و شیدایی ساقی را در دادن  
کند، با  ناب سرمست می ۀبه ندیمان تداعی کرده است و از او خواسته تا همچنان که دیگران را از باد

خمر    ۀصورت، مقام و مرتبخود، شادی و نشاط آنان را نیز برانگیزد. به همینرقص و سماع  شیدایی و  
را از زمین به آسمان ارتقا داده و با استفاده از نوآوری در تصویر و تشبیه معکوس »الثریا شبه کأس«  
ثریا را شبیه جام خمر و نه خود آن، تشبیه کرده و با این تشبیه، مقام تقدیس و تنزیه را برای خمر قائل  

از خمر گرفته است که با نور  شده است، همچنین در عبارت »و کأن الشرق یسقی ...« شرق را اراده 
شود، إشراق و نور و روشنایی آن بخشد و هر بار که در جام ریخته می خود به آن روشنایی و تأللو می 

اما منظور از غرب، یا همان شارب و شاعر است که باید تشنگی و عطش خود را با    .یابدتجدید می
نیاز دارد و یا همان غروب و فقدان    آب حیات سیراب سازد و آن شدیدترین چیزی است که بدان

اش  کند از قدرت و سیطره بار که از آن استفاده می آگاهی و توازنی است که از خمر نشات گرفته و هر
و در تعبیری دیگر،  . رودکه خورشید در حال غروب، آرام آرام از بین می  طورهمانکاهد، بر خود می 

دهد، که این امر در وجه او را نشان می  ، زندگی و اشراقتواند استعاره از ساقی باشد که سرشرق می
انعکاس شعاع خمر بر ساقی مشهود است و آن ُمشرق است زیرا سرشار از حیات و حرکت و   ۀنتیج

از آب حیات است. در این ابیات، شاعر با دیدی ابتکاری و نو، از جهات    و لبریزعشق و عاشقی  
انگیز از خمر و ساقی  هره گرفته است. این نوع تصویر خیالپردازی از خمر بجغرافیایی برای تصویر

های طبیعی درآمیخته، از حیات و حرکت برخوردار است، حیاتی که هر روز در  و ندیم که با جلوه 
شاعر با این نوع    .شوندکه دو افق شرق و غرب هر روز تکرار می  طورهمانزندگی او جاری است،  

تعبیری، جایگاه    ۀخمر را از شرق تا غرب دانسته است و با این شیو  ۀ تبواقع امتداد مقام و مرتصویر در
آسمان   تا  از زمین  را  آن  منزلت  و  به خمر بخشیده  بردهواالیی  مفهوم خمر   باال  این همان  و  است 

 ای در شعر شاعر نقش بسته است. صوفیانه است که به شکل رمزگونه
 
 

 
بینی که شب رو به پایان است و خورشید در حال طلوع است/ و  ساقی، جام شراب را بر ما بگردان تا به طرب آییم/ آیا نمیای .  11

 . نوشد ریزد و غرب میشرق میکند/ گویی غروب میشود و سپس ثریا شبیه جام است آنگاه که ظاهر می
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 تشبیه. 5-2
آفرینی است، تشبیه هسته اصلی و مرکزی اغلب  تشبیه یکی از ابزار خیالادبیات کالم مخّیل است و  » 

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان شباهتی  های شاعرانه است. صورت خیال
واقع »تشبیه  . در(3/214:  1390)پورنامداریان،  «  کنداست که نیروی تخیل شاعر در میان اشیاء کشف می

برای رساندن مشارکت دو چیز نمی باشد، بلکه برای آن است که چیزی را بهتر جلوه بدهیم یا بدتر«  
در  (10:  1376)فروزانفر،   تشبیه  نمود دوره   همۀ.  اول،  عباسی  عصر  در  جمله  از  و  ادبی  تاریخ  های 

انعکاسی از محیط  که    تشبیهدر عصر عباسی، با توجه به زندگی اشرافی،  .  چشمگیری داشته است
حسین بن ضحاک با ابداع و نوآوری در   .داشت  شاعرهای  عصر بود، نقش بارزی در تصویر آفرینی

با آمیختن حس مادی و معنوی، تشابیه نزدیک به   بیان شعری، در تشبیه به غایت رسید و توانست 
 دیوان ار ورود تشبیه در ذهن مخاطب را ارائه نماید و از هر گونه تکلف و تعقید در کالم بپرهیزد. تکر

درصد از تصاویر شعری او را تشکیل داده است، »استفاده از   30مورد است که حدود    66  ضحاک 
است که    ضحاکهای بارز شعر  های لفظی و تعابیر بیانی به جای وصف، از مشخصهتشبیه و آرایه

زیدان،  جرجی  )داخته است«  شیوه به ایجاز گراییده و هم به انسجام و تعمق در کالم خویش پرهم بدین
گویی و تجدید شاعر  حسین بن ضحاک که از ظرافت  دیوانهایی از تشبیه در  . اما نمونه(3/124:  1936

 : در بیان شعری حکایت دارد، در ابیات زیر که در موضوع خمر سروده شده است، بارز است
  

شُُُُُُِ  ریُُُُا  الُُُُثُُُُّ کُُُُن و          أٍس بُُُُه 

  ُُُ ثُ ُُدو  بُ ُُن تُ ُُنن  ُُیُ ُُن حُ تُ ُُرب ّم   غُ
 

 

 
ُُن  کُُ ُُی    و  ُُقُُ سُُُُ ین ُُرق  الشُُُُ  أّن 

 
ُُن   کُُ ُُن و  ُُغُُ الُُ ُُرب  أّن  شُُُُ ین  رب 

 (99:  2005)الضحاک،                              
آمیختگی تصاویر طبیعی از شروق و ثریا و شعری، براعت و مهارت شاعر که از در   ۀدر این قطع 

ُصور خیالی که از شراب و جام به تصویر کشیده است، بارز است. شاعر، ثریا و خوشه پروین را  
آنگاه که در پهنای آسمان ظاهر شده و سپس آرام آرام به سمت غروب خورشید متمایل شده است به  

وسعت بخشیده و درخشش حاصل از خمر در    جام خمر تشبیه کرده است و در ادامه به این تعابیر
جام را به شرق و سرخی آن را به غروب خورشید تشبیه کرده است و در عین حال، شرق را استعاره از 
ساقی و غرب را استعاره از ندیم گرفته است که از جام او باده سرخی را می نوشد. شاعر با استفاده از  

کند که اللت بر وسعت درخشش دارد، به این امر اشاره میتشبیه مقلوب »و الثریا شبه الکاس« که د
کند، شعاع برآمده از خمر نیز بخش وسیعی تاللو خود روشن می   که ثریا آسمان را با نور و  طورهمان

 ؛مهم است  ۀهمان استغراق و حلول و وصول به دورترین نقط  ، وجه شبه  ، پوشانداز ظرف و جام را می
بارزی دارد و شاعر    ۀ، در این تصاویر، پویایی و حیات و حرکت، جلوکه مشاهده می شود طورهمان

با استفاده از تراکم تصویری و پیوند زمین و آسمان، در بیان شعری و استفاده از تصاویر ادبی در خمر  
مطلق   غایت  استبه  البته  رسیده  زمانی    و  مدت  صوتی،  کشش  با  که  »و«  طویل  مّصوت  وجود 

به خوبی توانسته انعطاف شعاع و گستردگی  دهد،  کالم شاعر را نشان می  تر در هنگام ادایطوالنی
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ظهر« در جای آن قرار می  کهرا در پهنای آسمان نشان دهد  نور   توانست، معنای  گرفت، نمیاگر فعل »تن
قّط   .مد نظر را اراده کند شرُق« که افاده پراکندگی شعاع و تن   ۀُع که از »تشریق« و افادهمچنین فعل »تن

دهد که شاعر  این نوع بیانی نشان می.  توانست مفهوم موجود در »تبدو« را بیان دارد دارد، نمی  قطع
نوع نگاه به خمر و  و    همچنین انسجام لفظ و معنا، اهتمام داشته است   ،در انتخاب واژگان و تعابیر

گویی حسین بن ضحاک در بیان شعری حکایت  از ظرافتکه این  ساقی در شعر عربی بدیع است  
تری  شاعر، حقیقت زمینی از خمر را از زمین تا آسمان ارتقاء داده است و نگاه متفاوت   چراکهدارد،  

ای دیگر از تشبیهات شاعر در خمر که از نادره  نمونه  .است  ارائه دادهنسبت به شعرای زمان خویش  
 است: او حکایت دارد، در ابیات زیر بارز  گویی

 

رب و ُاحتُ دن سُُنُِ أُ حتی إذا    رت  ضُُِ ت للشُُّ
       

ُُاء  ُُف ک أ ُُن  ُُی ام ُُّ ُُبسُُ ب روق  ُُّ الشُُ ُُد  ُُن  ع
نُن   ُفی  هُا  مُُ واُت ُخن ت  هُا   عُِت ُفضَُُُّ ُف ُُِ  واصُ

       
رن   ُُل  ث ُُِ م ن  ُُن رهُُاء ع ُُن م ُُِن  ف جُُن ُُی  ف ٍُُة  ُُراق  ق

 (21)همان:                                                     
 

 
 

رهاء«   حسین بن فن من قراقة فی جن یعنی اشک    ، ضحاک در این ابیات، خمر را در صفا و پاکی به »رن
فن مرهاء« و در  تشبیه کرده است   ، لرزان در چشم زن زیبارویی که سرمه نکشیده واقع از صفت »جن

زیبارویی که سرمه  اشاره کند که اشک در چشم زن  این نکته  به  تا  برده است  بهره  در تکمیل معنا 
این شیوه متفاوت    . مانندی برخوردار استده، مانند خمری است که از صفا و درخشندگی بینکشی

بیانی از خمر که از بداعت شاعر در تشبیه حکایت دارد، توانسته بر ُحسن و رونق کالم او بیفزاید، هر  
، اما  اندمانند ابونواس، نیز در توصیف صفا و خلوص خمر، اشعار زیادی سروده  ی چند شاعران دیگر

واقع نتوانسته اند مانند حسین بن ضحاک حق مطلب را ادا کنند و توصیف دقیقی از آن ارائه نمایند. در
 به عنوان مثال، ابونواس در بیت: 

 
 

بُُِ  قُُن أتُُی  صُُُافُُیُُة    هُُا  الُُمسُُُک  کُُن  هُُوة 
    

ُُةٍ   دمُُع ُُن ُُحُُن   ک ن ُُن ُُن م م ّد  ُُخُُن ال ُُا  ُُه   12رهُُاء ت
 (34)همان:                                                     

صفای خمر را به اشک بر روی گونه تشبیه کرده است، حال آنکه صفای اشک بر روی گونه، مانند   
دهد که حسین بن ضحاک در  و این تشبیه نشان می.  صفای اشک لرزان در چشم زن زیبارو نیست

در   مواقع  آرایهبعضی  و  تشبیه  از  موفقاستفاده  ادبی،  استهای  نموده  عمل  ابونواس،  از  البته    ؛تر 
پیوند می ضحاک، گاهی به فلسفه می دهد و با استفاده از  گراید و صفا و خلوص خمر را به ماوراء 

به اعتقاد    چراکه  ؛شودکند که با چشم ظاهر، دیده نمی های صوفیانه، خمر را به چیزی تشبیه می جلوه 
 درخشد.  نور می همچونای است که  او، آن تنها در وهم قابل تصور است و به گونه

 
 ون اشکی بر روی گونه زن زیبارویی جاری بود آورد. ای مانند ُمشک که صاف و خالص بود و یا همچ. برای او قهوه12
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الء13   کُن الُّ یُتن  نُن ُث ُُتُن إذا  إسُ هُا  ُن مُِ یء  ُُّ  فُالشُ
(22)همان:                                                               

 
 

و تُن إاّل  خصُُُهُا  ن شُُُن مُِ بُقن  یُن م     ةهُمُ لُن
        

هم و ماوراء خلقت میاین نوع بیانی از   واقع از ابداعات شعری ضحاک  رسد، درخمر، که به ون
حکایت دارد که شاعر برای خمر قائل شده است و در   ایدر بیان خمری و از نهایت قداست و پاکی

های برآمده از شراب را به مرواریدهایی تشبیه کرده که دارای عرشی  ادامه و در بیانی متفاوت، حباب
ه آب  روی  ایستادهبر  که  و  ستند  به  بیاند  نور آنکه  مانند  آنها  باالی  بر  کف  دهند،  تکیه  ستونی 

»عرش« و تکرار آن و تشبیه خمر به آن، بدان قداست بخشیده   ۀدرخشد. شاعر با استفاده از کلم می 
 باالیی قرار داده است.    ۀو جایگاه خمر را مانند عرش الهی در مرتب

 

ابیات، شاعر، مقام   این  از خمر عرفانی  در  برای خمر که در حقیقت نمادی  را  ألوهیت عظیم 
لی الماء« دانسته که سفیدی   رشه عن است، قائل شده است و عرش خمر را مانند عرش الهی »و کانن عن

 کف برآمده بر روی آن، چون نوری درخشان »ُحسن ألالء« ظاهر شده است. 
 

 تشبیه معکوس  . 5-3
اند، تصاویر شعری از تشبیه معکوس که اهل بالغت آن را عکس نامیدهحسین بن ضحاک گاهی در 

به قرار داده است، تا بر زیبایی و قدرت به را مشبه و مشبه را مشبه استفاده کرده است و بنابراین، مشبه
 بیت:   این مانند ؛نفوذ کالمش بیفزاید

 

ُُن  ی ُُی  ف ُُ و  ُُن ُُی ُُن   يم شُُ ُُوُل  م  مٍُُس    شُُُُن
 

  ُُ فُ یُُُن   يو  مُُُالُُُی  درشُُُُِ بُُُن    15مُُُیُُُن 
 (95)همان:                                                        

  کلمات »شمول و ِشمال« و  شاعر در این بیت با استفاده از تدویر، به زیبایی توانسته با استفاده از 
از یک جنس   ۀتکرار کلم آوردن کلمات متضاد »شمس و بدر« که در عین تضاد  ند، و ا»یمین« و 

»ی« بر انسجام لفظ و طنین آوایی کالمش بیفزاید  حرف  همچنین تکرار حروف آوایی »ش« در کنار  
 دلنشین سازد.   ، و آن را نزد مخاطب 

 

 . استعاره 6
»استعاره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی آن، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد«  

استعاره، سرشار از تجارب احساسی، عوالم درونی    (ق637). به نظر ابن اثیر  (1/153:  1987)جاحظ،  
 

 درخشد.از شراب چیزی جز توهم و خیال باقی نماند و اگر چیزی را از آن جدا کنی چون نوری تابان می.  13
های برآمده بر روی شراب، مانند مرواریدهایی بود که بر روی عرش قرار دارند گویی که مانند عرشی بر روی آب  سپس حباب.  14

 هستند/ عرشی که بر روی آن کف قرار دارد و از درخشش نور نیز قدرت و عظمت بیشتری دارد. 
 تابان ماه. ۀشرابی که مانند خورشید است قرار دارد و در دست چپم، اشع  ۀو در دست راستم شعشع .  15

ُُُُُُی   ُت ُُتُن إُح ُعن لُن   قُلَّ سُ ُعن هُا  اُلمُاءِ رٌش   ُلی 
 
 

ُُالن إ  مَّ ثُ   الـُُُُ   سُُتحُُُُُُُُُ هُ   ُُُُُُه ُُن شُ رَّ عن فن رٌّ     دن
لَّ قـُُُ             ُُد جن ُُسُن ألالء  يف ن صُفةٍ عن  ُُ  14ُحُُ

 )همان(                                                           
 

ُُن   ُُِ   رٌش ع ٍُُب ب ُُن ُُُُُ ُُُ ط ُُِ   ال  ُز م ُُه  وق ُُن ف ُُن ن   د ب
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طقی بین اشیا ای نسبت به اشیاء، انسان و افعال است. شاعر از روابط منو انفعالی و نگاه زیباشناسانه
»این خصیصه شعری در شعر    ق(322)  زند. به نقل از ارسطوکند و دست به خرق عادت می عبور می

ترین تصاویر  اما استعاره از متعارف(؛  12:  1119)عبدالله،  از نبوغ و بلوغ فکری شعراء حکایت دارد«  
درصد از مجموع    52  حدودبار تکرار شده و    115حسین بن ضحاک است که بیش از    دیوانشعری در  

ترین صنایع ادبی نزد حسین  ترین و بدیع. استعاره از لطیف داده استتصاویر شعری شاعر را تشکیل 
شاعر، خمر را نه به عنوان بخشی از    چراکه  ؛بن ضحاک است که ببیشتر در خمر متجلی شده است

بخش و روح فزاست و به انسان زندگی  که جانداند  عام از حیات خود میتصویری  حیات که آن را   
 دارد.بخشد و او را به تکاپو و تالش وا میمی 

 

 مکنیه  ۀاستعار . 6-1
مکنیه در شعر ضحاک از تصاویری لطیف و عمیق برخوردار است، تصاویری که بازنمایی    ۀ استعار 

واقع از نوعی هنجارگریزی و ابداع در شعر  از واقعیت به شکل غیر متعارف است، این نوع تصویر در 
 ای از آن در بیت زیر مشهود است:شاعر حکایت دارد، که نمونه

 
 

الُُُدَّ  لُُُبُُُُت  حُُُن د      هُُُر ن قُُُن
 

خُُن   وریُُن  شُُُن لُُیُُّ طُُن و   16اجُُیُُّ ا  
 (105:  2005)الضحاک، 

ای تجسیمه وجود دارد. شاعر در این بیت، دهر را به ناقه  ۀمکنی  ۀ»حلبُت الدهر« استعاردر عبارت   
« حقیقت  در   ؛تشبیه کرده است که آن را دو بار و در دو حالت سختی و راحتی دوشیده است لبن »حن

آنچه که معمول و    و  ،های حیوان است که شاعر از آن برای »دهر« استفاده کرده استاز مشخصه
اند و  شعرا در اشعار خود از روزگار گالیه کرده  ا و مخصوصا  مشهور است این است که غالب انسانه

متعارف و  اند. اما ضحاک برخالف آنان از تصویر غیر به نوعی شکست خود را در برابر آن پذیرفته 
بهره گرفته   می   وبدیع  آن غالب  برابر  در  را  و    .  داندخود  تصاویری صادقانه  ارائه  با  شاعر همچنین 

دقیقپردازیخیال معنوی های  و  تصاویر حسی  و  نموده،  ارائه  را  به ذهن مخاطب  نزدیک  ، حقایق 
زیبایی را خلق کرده و خمر را نه به عنوان بخشی از حیات که آن را  تصویری عام از حیات خود دانسته  

 مکنیه، و با ارائه تصویری بدیع در بیت:    ۀ است و با استفاده از استعار
 

 

 ُُُ ُُن   زءن ج ق و  ُُاة  ُُی ُُح ُُِ ال ب ُُوی  أل ُُزاء د   17أج
 (34)همان:                                                         

  

ُُدَّ  ال إذا  ی  ُُّ ُُت ُُِ ح م ُُی  ُُق أب ُُر  ُُا ه ُُه ُُت الل ُُُ سُُ  ن 
 

هر« را به انسانی تشبیه کرده است که گویی تمام خمر را سرکشیده و تنها   از آن باقی    ایجرعه»الدَّ
هم پیچیده و تنها ها را درخوشی  همۀواقع اشاره کرده به اینکه روزگار،  مانده است و به این طریق در

لذت حیات را در    همۀدر این بیت شاعر به زیبایی توانسته    .خمر است که باقی مانده استهمان  

 
 روزگار را دو بار در حال شادی و اندوه دوشیدم. . 16
 عصارۀ آن، بخشی را برای زندگی باقی گذاشت و اجزای دیگر آن را درهم پیچید. حتی آنگاه که روزگار از . 17
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زاست و به انسان  بخش و روح فمعتقد است که خمر، جاناو  ه همین شکل  و ب  خمر خالصه کند
 دارد: بخشد و او را به تکاپو و تالش وا میزندگی می 

 

مکنیه  ۀ  دوم، از استعار  مصراعبا تکرار آن در  شاعر  »الکأس« مجاز مرسل به عالقه محلیه است که  
بال جان  در وجود جسم بی استفاده کرده است و »الکأس« را چون روح قائم به ذاتی تصور کرده که  

روحانی  دارد. شاعرهمچنین به خمر جنبه قداست و  بخشد و او را به حیات و حرکت وا میمی و پر  
مانند آمیزش   ؛شودبا آن درآمیخته و متحد می   چراکه،  داندبخشیده و طبیعت آن را از طبیعت روح می

 شود. نور با نور، که چیزی جز تأللو و درخشش از آن ساطع نمی
 

داخُلُه مُن خُفُی  أن فُي  الُروحن  مُازج   تُُ
 

ُُواء   ُُأضُُ ب ُُواٌر  أن ُُازج  م ُُن ت ُُا  م ُُن  ک
 

هُا  ُث ُع ُب تُن ن  ُی ُح هُا  ُن ُم ّس  ُح اُل درک  یُُ  ال 
 

بُُأحشُُُاء   ذعُُا  لُُن أو  م  الُُتُُنسُُُّ  إال 
 (203)همان:                                  

فهمد مگر اینکه آن را بنوشد و از بوی  طور که نور با نور می آمیزد/ احساس آن را نمیشود هماندر خفایای روح آمیخته میمعنی:  
 خوش آن استشمام کند. 

 

الروح« خمر را چون موجود زنده ای تصور کرده است که  در این بیت، شاعر در عبارت »تمازج 
شود. همچنین با عبارت تشبیهی »کما تمازج ...« به زیبایی  شود و با آن یکی می با روح درآمیخته می

انگیز که پر از حیات و حرکت است،  و تصویری زیبا و دلویژگی حسی و ظاهری به آن بدهد    توانسته
خواب است و با حالت دیوانگی و مستی به دنبال غفلت و مخموری    ۀخلق کند. و کسی را که سرگشت

 بخشد. کند و به او زندگی است با قدحی بیدار 
 

این بیت، »الراح« را نوع استعاره از »صّفارة« یعنی شیپور، گرفته است و لذا به یکی از  شاعر در  
دهنده، اشاره کرده است و به این طریق به »الراح« حیات و حرکت  لوازم آن یعنی »نّبهُته« یعنی آگاهی

سازد. شاعر گاهی  می بخشیده است که هر کس را که طالب خواب و راحتی باشد، بیدار و هوشیار  

بخش است و بلکه آرامش را برایش از جایی داند که نه تنها آرام خمر را مایه آرامش و راحتی خود می
آورد، تصوری فرضی و وهمی که حتی در خیال شاعر نیز  کند، به ارمغان میکه تصورش را هم نمی

 گنجد:   نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خواندم، بر جسم و جانش، پروبال بخشید. گویی که جام لبریز از شراب، آنگاه که او را برای نوشیدن آن فرا  .18
 چه بسا طالب دیوانگی و غفلت و بی خبری را با شراب بیدار کردم. . 19

 ُُِ ُُ ل ف ُُهُُ ن  أن جُُن   يلُُکُُأس  ُُواُه  ُُاحُُا ق  18ن
 (60)همان:                                                 

 

ه  ُُُ ُُت ُُدب ن ُُنن  ُُی ح ُُأس  ُُک ال ا  ُُّ ری ُُأّن  ُُک  ف
           

ُُُُُُبَُّ  نن نُن ُُُُُُُی ُح راحن  ُُُُُُاُل ُب ه  تُُ ُُُُُُا  ُه  19أراُح
 (40)همان:                                                  

 

ُُُُُُُجُ   اُل ِس  ُم ُت ُل مُُ ُربَّ  ُُُُُُا  بِ ُی ون  ومُةٍ ُن  ُُُُُُُن
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این استعاره مک در  را  داده که موّلدجا شاعر، خمر  قرار  انسان  از  های فطری  از ویژگی  ، بودن  نیه 
اما این تولید، دیگر جسمانی و    ؛ ای تصور کرده که مولد استاوست و لذا آن را چون موجود زنده

شاعر در این بیت خمر را   .کندمادی نیست، بلکه فراتر از آن است و شاعر از آن به »راحة« تعبیر می
ولدی که راحتی را برای انسان به ارمغان  نبعث« است، مد« استعاره از »تن ولّ واقع »تُ و در  داندمولد می 

ای زحمت به همراه دارد، اما این بار و آورد، هر چند که مولد بودن برای انسان و هر موجود زنده می 
این از تعابیر جدید شاعر در بیان مفهوم خمر و کند در خمر، مولد بودن، راحتی را به انسان هدیه می

در جای   »تنبعث«  کلمه  اگر  قرار می است، که  نمیآن  برساند.  گرفت  را  نظر  مورد  معنای  توانست 
بنابراین آنچه که مشهود است آن است که شاعر، شوق و اشتیاق حاصل از عشق به معشوق مذکر را 

تا بتواند حقایق وجد و شوق خویش به خمر   بخشدکند و به آن صفت انسانی میدر خمر خالصه می
 نزد مخاطب زیباتر جلوه نماید.  و  جلوه دهدعینی ببخشد و آن را ملموس  ۀرا جنب

 

أحُُن سُُُُُ  ن  مُُن إلُُی  الُُمُُحُُّب   21بکُُونن 
 (47)همان:                                                                  

 

الُُُّر سُُُُن   إلُُُی  ون کُُُنُُُُت  بُُُهُُُا اح   جُُُدا 
       
یحیه  ۀاستعار . 6-2  تصر

های شاعر در خمر است و تصاویر شاعر در اینجا، تا  آفرینیمصرحه یکی دیگر از تصویر  ۀ استعار 
گیرد. این نوع از تقدیس به خود می  ۀشود و جنبحدود زیادی به مضامین عرفانی و الهی نزدیک می

ان  نشآفرینی شاعر را  ای دیگر از تصویرجلوه   ، حکایت دارد   در بیان شعری   استعاره که از براعت شاعر
 ، در بیت زیر مشهود است.  دهدمی 

 

هُُُا   لُُُن حُُُالن  اسُُُُُتُُُن مَّ  ُه    ُدرٌّ  ثُُُُ رشُُُُن عُُُن  فُُُن
 

  

ُُمُُاء  ال لُُی  عُُن رٌش  عُُن هُُا  ُُن ل لَّ  ُُن ق ُُن اسُُُُت ی  ُُّ ت  حُُن
 (35)همان:                                                            

هادر عبارت »  درخشش خمر به »ُدّر« تشبیه شده است    چراکهتصریحیه وجود دارد    ۀ ُدّر« استعار  لن
دوم    مصراعهمچنین در    ؛معان« را حذف کرده و به »ُدّر« تصریح کرده استو شاعر مشبه یعنی »الل  

رش« تشبیه کرده و مشبه یعنی »السَّ  به یعنی  طح« را حذف کرده و به مشبه»سطح الخمرة« را به »عن
رش« تصریح کرده است استعاره .  »عن به جااین  و  ها  آن  یگاه خمر  اشاره   نزدعظمت  ،  دارد  ضحاک 

خورشید  ۀ  شعرای قبل از حسین بن ضحاک، تشعشع و درخشش حاصل از خمر را به اشع  درحالی که
 کردند، اما حسین بن ضحاک در بیت:  آتش تشبیه می  ۀ یا پار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کنم برایم به ارمغان می آورد. آورد، و آن را از جایی که فکرش را نمیوجود میبینم که برایم راحتی را بهمیآن را . 20
 ای که به شراب داشتم با آن آرام گرفتم مانند عاشقی که در کنار محبوب خویش آرام می گیرد.به خاطر عالقه . 21

ُُُُُیُث ال أن   20ب سُُِ حُُُُُتن تُُُُُوّلُد مُُُُُن حن
 (47)همان:                                                   

 

ُُُُُُُُُ أن   ل ُد  ُُّ ُُول ُُُُُُُ ُُُُُ ُُُ ت ُُا  ُُة    يراه ُُُُُُُ  راح
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والء ُُن ح ُُاُت  ُُظ ح ُُن ل ُه  ُُن ل ُُودن  ع ُُن ت ی  ُُّ ت ُُن  22ح
 )همان(                                                                    

 

ُُُع  ال    طُُی ُُن سُُُُت ٌر ین ظُُن ُُن ن ُُا  ه ُُن ل ُُوٍر  ن ُُا  ن ُُن  سُُ
        

جدید بهره گرفت و با تعبیر »سنا نوٍر« شعاع حاصل از خمر را تا آن اندازه    ۀاز این حقیقت به شیو 
تواند آن را به شکل مستقیم مشاهده کند مگر اینکه  کند و لذا کسی نمیها را خیره میداند که چشممی 

ن مستقیم به آن نگاه کند، این اغراق و قداست بخشیدانحرافی در نگاه او باشد تا بتواند به شکل غیر
شیوه از مبانی خمری قبل از خود که گیری در اشعار شاعر دارد که توانسته بدینبازتاب نظیر ، به خمر
گری  شاعر در بیت بعدی، به نقش هدایت  .کرد، فاصله بگیرد حسی و ملموس از آن تاکید می   ۀبر جنب

مسیر را به او نشان  دهد و مقصد و  ها نجات میها و تاریکیکه انسان را از گمراهی  کردهخمر اشاره  
که  کرده  دهد لذا به همین منظور، درخشش حاصل از آن را به »أطنابا بألالء« در شب تار تشبیه  می 

 کند.  هموار می  انسانمسیر را برای 
 

حسین بن ضحاک در این بیت توانسته محسوس و معنا را با هم بیامیزد و از خمر به عنوان شیء  
 ملموس و محسوس، حقیقت معنوی و عرفانی استنباط کند. 

 

 نتیجه  . 7
استفاده از تصاویر بصری،  .  گیر یافته استای نظیرحسین بن ضحاک، جلوه   دیوانتصاویر خمری در   

ضحاک بیشتر از تصاویر اشراقی و معنوی از خمر بهره گرفته    .بیشترین بسامد را در شعر شاعر دارد 
ترین  اما مهم  ؛و با استفاده از تصاویر طبیعی و اشراقی به خمر حیات و حرکت بخشیده است  است

های تصویری در شعر شاعر، گستردگی خیال، داستانی بودن، تعدد و تراکم تصویری است  ویژگی
که از هر گونه غموض و تکلف به دور است زیرا تصاویر در اشعار حسین بن ضحاک با عواطف او 

به گونهشود و توصیف وجدانی و درونی در شاعر قوت میآمیخته می آن گیرد،  را کای که هر  ه  چه 
به همین خاطر است که عواطف   ؛دارد خیالی دقیق و عمیق بیان می   کند با نازک اندیشی واحساس می

... از استحکام و جزالت    و تصاویر شاعر در خمر و غزل لطیف و مالیم است و در مدح و هجو و
تش تشخیص،  ضحاک،  در خمریات  به کار گرفته شده  تصاویر  بیشترین  اما  است.  و  برخوردار  بیه 

های بیانی استعاره است که از به هم پیوستگی و انسجام در لفظ و معنا و طراوت و تازگی در شیوه 
است خمرو    برخوردار  در  شاعر  تصاویر  که    ۀجنب  ،بیشتر  مهمی  ویژگی  دارد،  صوفیانه  و  عرفانی 

 .  را ترسیم کرده استشاعر  تصویری متفاوت از 
 

 
 شود. از نگاه کردن به آن، چشمانش چپ می توان نگاه کرد، مگر اینکه بعدبه درخشش نور آن نمی .22
  اگر در دل شب اتفاقی برایت بیفتد، در برابرت طنابهایی مانند نور ظاهر می شود.  .23

ألالء  ُُِ بُ ُُا   ُُابُ ُُنُ أطُ کن  ُُن ُُاللُ خُ ت  دَّ ُُن  23مُ
 )همان(                                                             

 

ةٌ   ُُن ُُح ُُان سُُ ُُل  ی ُُّ ُُل ال ُُتن  ح ُُن ت کن  ُُن ل ت  رن ُُن ج  إذا 
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