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Abstract 

1. Introduction  

This paper aims to investigate the commonly used, symbolic and 

visual metaphor “Chang” (Persian Harp) in Persian poetry. After 

reviewing the works of Persian poets, written from the 4th century AH 

to the present day, we found out that the word “Chang”, which 

originally refers to a musical instrument (Harp), has taken on different 

connotations throughout the history of literary styles and movements. 

Some of these connotations have been internalized by Persian poets 

and widely used by different historical schools of poetry and are still 

used in the works of contemporary poets. Among the various 

connotations of “Chang”, the concept of “senescence” is applied 

mostly. Using the cognitive theory of contemporary metaphor, in this 

article, the multiple related meanings of the literary term “Chang” and 

its visual schema in verses with analogical or metaphorical phrases 

will be analyzed. 

 

2. Methodology  

This research was conducted using a documentary analysis method 

and the qualitative analysis of the documentary. The data were 

collected through a desk research method. Also, the sample sentences 
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were gathered from anthologies of greatest poets from the 4th century 

to the present day. In this regard, the various conceptualizations of 

“Chang” were examined and then, their metaphorical connotations 

were extracted and classified. It is worth noting that the literal sense of 

the word “Chang” (the musical instrument) is not considered here and 

the analysis is limited to the analogical or metaphorical aspects of the 

aforementioned term. 

 

3. Discussion   

The musical instruments, as represented in literary works of 

different cultures and ethnicities, convey certain cultural codes and 

represent various symbolic meanings. By studying the use of musical 

instruments in the literature, myths or folklores of a culture, one can 

understand what beliefs it represents and what messages it transports 

to future generations. Persian poets have portrayed the word “Chang” 

through dynamic images and figures of speech. For Persian poets, 

“Chang” was not an inanimate object, but rather an animated creature. 

Due to its curved shape, Persian Harp (Chang) is also recognized as 

“arched Harp”. This exceptional aspect of Iranian harp, has inspired 

great Persian poets to create countless numbers of similes and 

metaphors. “Synesthesia”, as Europeans call it, is a rhetorical device 

through which one can describe a sense in terms of another and is 

capable to convey a wide range of meanings (Shafiei Kadkani, 1991, 

p. 271). Among senses engaged in “synesthesia”, the sense of sight 

(visual perception) has a high potential to express the figure, size and 

color of the objects. The point of resemblance between “Chang” and 

the hunchbacked elderlies has to do with its appearance: Persian 

“Chang” is curved and because of this quality, many Persian poets 

have made a resemblance between this musical instrument and the 

elderlies’ curved back.  

Also, the concept has been used in opposition to the upright posture of 

the young. Furthermore, the curvature of “Chang” has been applied as 

a metaphor to describe the imaginary resemblance between the elderly 

and firmament. Percepting time as an object is another example of 

metaphorizing a metaphysical idea (Golfam and Zafaranloo, 2009, p. 
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124). Here, Chang is an object which, due to its curved structure, 

bears a resemblance to an old person (time as an old experienced 

elderly). 

Also, the concept has been used in opposition to the upright posture 

of the young. Furthermore, the curvature of “Chang” has been applied 

as a metaphor to describe the imaginary resemblance between the 

elderly and firmament. Percepting time as an object is another 

example of metaphorizing a metaphysical idea (Golfam and 

Zafaranloo, 2009, p. 124). Here, Chang is an object which, due to its 

curved structure, bears a resemblance to an old person (time as an old 

experienced elderly). 

Making a comparison between the curvature of “Chang” and the 

curved elderly, was started in the course of 6th AH. There are hardly 

any examples of such comparisons in poems from 4th and 5th century 

AH. The first generation of the Persian poets, such as Rudaki and 

Ferdowsi, used “Chang” in a literal sense and the figurative usage of 

the term was rare during this era. It is noteworthy that during 5th 

century, poets were more inclined to use metaphors and similes, but 

using “Chang” as a figure of speech was still infrequent. However, in 

the course of the 6th and 7th AH centuries, analogizing “Chang” to 

senescence became popular among poets and emerged to be the source 

of several splendid literary images. Khaqani Shervani, one of the 

greatest poets in 6th century, is well known for creating splendid 

Chang-related images. During the 8th and 9th centuries, sonneteers 

like Hafez and Jami invented novel metaphors and in doing so, they 

added more creative concepts to the old image of “Chang” as an old 

person with a hunchback. In fact, by mapping the curvature of Chang 

to the concept of old firmament, they coined a new metaphor. Persian 

poets of the 13th century reproduced the same metaphors and similes 

in their works.  

For the 7th century poets, “Chang” played the role of a spiritual 

advisor, a concept that was replicated in the poetry of the next 

generation (for example in Hafez’s sonnets). Traditional Persian poets 

claimed that the stature of “Chang” is arched because it is sad and 

because it has been mourning for it’s separated beloved for a long 

time. Such conceptualization started from the poetry school in the 5th 

century. 
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 The other poetical cause attributed to the curved structure of 

“Chang” has to do with its humiliation and its posture that brings to 

mind a servant who is bowing to his master or is bowing respectfully. 

These concepts have been frequently used in Sanai and Saadi’s poetry. 

In several Persian works, “Chang” is depicted as a company for wine. 

In some couplets, “Chang” is described as a sincere person who 

contrasts hypocritical piety. In order to play a “Chang”, a musician 

should embrace it. Many poets mentioned this unique characteristic in 

their poems and described it as a characteristic which distinguishes 

“Chang” from other musical instruments. 

 

4. Conclusion  

In this study, the polysemic functions of a literary concept (i.e., 

Chang) and its schema were analyzed through a contemporary 

approach to cognitive metaphor. In Persian poetry, “Chang” is 

portrayed as an animated creature and even as human being. To 

transfer this imaginary interpretation, poets have utilized similes and 

metaphors. These concepts have repeatedly appeared throughout the 

history of poetry style and have reoccurred in the contemporary poetry 

discourse. Similes and metaphors for “Chang”, are generally related to 

human’s sense of sight.  

The schemas of “Chang”, represented throughout different eras of 

Persian poetry, are divided into three categories. Among these, the 

most important one is the resemblance between the arched structure of 

“Chang” and the curved stature of an elderly man. The concept of 

“Chang” as an old person, has given rise to other imaginary concepts 

including: “Chang” as an old firmament and as an elderly who gives 

advice to the young.  

The other similes or metaphors that are stemmed from the concept 

of the curved “Chang” are as follows: the curvature of a sorrowful 

lover that is far from his beloved; the curvature of a humiliated 

person; the curvature of a servant; the curvature of a servant who is 

bowing to his master or is bowing respectfully. Other figures of 

speech about “Chang” have to do with other characteristics of this 
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musical instrument; for example, the resemblance between the strings 

and the beloved’s lock of hair or vise versa, the resemblance between 

the poor material of its horizontal foot with the ragged garment of a 

poor dervish, the opposition of the poor material that covers the 

columns of a “Chang” and the silk strings which represent an image of 

two faced or hypocrite people.  

Also, there are several examples in Persian literature that depict the 

truthfulness of “Chang” against the insincerity of the pious people. 

Persian literature is replete with images in which the aforementioned 

musical instrument is depicted as somebody whose hair is tonsured. 

Finally, Persian poets have referred to the way a musician holds a 

“Chang”, claiming that this quality shows the superiority of “Chang” 

over other musical instruments. 
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Contemporary Theory of Metaphor; Harp; Persian Poetry. 
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یفارس رشع در «چنگ» ۀواژ ییچندمعنا یکارکردها  

 یمفهوم ۀاستعار یۀنظر کردیرو با

 1نرگس ذاکرجعفری

 

                                                                               چکیده  

در شعر فارسی است. « چنگ»رو، مطالعة کارکردهای چندمعنایی واژة هدف از تحقیق پیش

در « چنگ»های تصویری مرتبط با واژة که چه انگارهترین پرسش در مقالة حاضر این است مهم

« چنگ»عبارات تشبیهی و استعاریِ شعر فارسی استفاده شده و شاعران از چه صور خیالی برای 

جان، در شعر فارسی عنصری اند. از نتایج مهم تحقیق حاضر این است که چنگِ بیبهره گرفته

است. برخی از این مفاهیم در شعر شاعران فتهجاندار پنداشته شده و صفات و شخصیت انسانی یا

« کهنسالی»اند. مفهوم های تاریخی تداوم یافتههای مختلف دورهفارسی نهادینه شده و در سبک

دلیل ترین کاربرد ساز چنگ در اصطالحات تشبیهی و استعاری شعر فارسی است و چنگ بهمهم

کار رفته و همچنین در مقام ی فلک و دنیا نیز بهای براعنوان استعارهدربرداشتن مفهوم کهنسالی به

است. تشبیهات و استعارات دیگری که با خمیدگی ظاهری چنگ گویی پیران ظاهر شدهنصیحت

سبب شرمساری و مرتبط هستند عبارتند از: خمودگی ناشی از غم و اندوه، خمیدگی به

هایی نیز م کردن. انگارهگزاری و سر تسلیم و ارادت خسرافکندگی، خمیدگی از روی خدمت

های چنگ به گیسوی یار، تشبیه اند، مانند تشبیه زهمرتبط با اجزای ساختمان ساز چنگ خلق شده
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پوشی چنگ با جنس چوب دستة ساز به جامة پالسین و کنایه از درویشی و زهد، تقابل پالس

ر این تحقیق مبدأ یکی های آن و کنایه از ریاکاری. طبق نظریة استعاری مفهومی، دابریشمی زه

است. جامعة آماری تحقیق )چنگ( و قلمرو مقصد شامل چندین مفهوم متفاوت تعریف شده

 حاضر، اشعار شاعران مهم از قرن چهارم هجری تا شاعران دورة معاصر است.

 .تعاره، شعر فارسیچنگ، استعارة مفهومی، صور خیال، نظریة معاصر اسهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

ارسی در شعر ف «چنگ»ژوهش حاضر به بررسی واژة پرکاربرد، نمادین و تصویری پ 

در سیر  پردازد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی استعارة مفهومی ساز چنگمی

اضر صر حعتاریخی شعر فارسی است. با تحقیق در آثار شاعران از قرن چهارم هجری تا 

های شعر فارسی مفاهیم ها و جریانیخ در سبکشود که ساز چنگ در طی تارمشخص می

ر شده و د است. برخی از این مفاهیم در شعر شاعران فارسی نهادینهمتعددی به خود گرفته

اند. بیشترین های تاریخی تکرار شده و تا عصر معاصر تداوم یافتههای مختلف دورهسبک

. در است« پیری و کهنسالی»استفاده از واژة چنگ در شعر فارسی ادوار مختلف، مفهوم 

« چنگ»واژة  ناییاین مقاله با استفاده از نظریة شناختی استعارة معاصر، کارکردهای چندمع

فارسی  های تصویری مرتبط با آن در عبارات تشبیهی و استعاری موجود در شعرو انگاره

 شود.تحلیل و تبیین می

ل پیام و یا نمایانگر سمبل و هر یک از سازها در ادبیات و فرهنگ اقوام مختلف، حام

توان به ها و باورهای یک فرهنگ، مینمادی هستند. با مطالعة سازها در ادبیات، اسطوره

هایی که این سازها در طول تاریخ اعتقاداتی که ورای سازهای آن فرهنگ نهفته و پیام

ها، ادبیات سهها، حماروی مطالعة سازها در اشعار، اسطورهکنند، پی برد. از اینحمل می

ای برخوردار است. شعر کالسیک و همچنین ادبیات عامیانة یک فرهنگ از اهمیت ویژه

ای از سازهای تاریخ موسیقایی ایران است. برخی از این سازها فارسی دربرگیرندة مجموعه

اند و جز نامی از همچون چنگ، ارغنون و موسیقار از فرهنگ موسیقایی ایران حذف شده

است. چگونگی حذف و افول سازها در طول جای نماندهتاریخ موسیقی ایران بهها در آن
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گنجد )برای اطالع بیشتر نک. ذاکر تاریخ مبحث مفصلی است که در این مقاله نمی

(. برخی دیگر همچون دف، نای، بربط و رباب امروزه نیز در موسیقی ایران 1396جعفری، 

های مختلف بیانگر مضامین ها و سبکشاعران دورهرواج دارند. اغلب این سازها در اشعار 

و نمادهایی خاص هستند که جای خالی بررسی این مفاهیم و نمادها درعرصة ادبیات ایران 

 مشهود است. 

 . مبانی نظری1-1

است. از نظر وی استعاره بر ارسطو نخستین فردی است که دربارة استعاره سخن گفته     

پردازد های بین دو یا چند پدیده میست که به مقایسة شباهتپایة اصول تشبیه استوار ا

(. از دیدگاه ارسطو زبان متعارف، غیر استعاری و دارای 8: 1393مهر، زاده و سعیدی)خادم

واسطة نامصطلح بودن، از سطح وضوح است و استعاره، کاربرد نامأنوس کلمات بوده که به

(. در عصر معاصر، جورج لیکاف و مارک 8ن: آید )هماشمار میمتعارف کالم باالتر به

های نظریة جدید خود را ، پایهکنیمهایی که با آنها زندگی میاستعارهجانسون در کتاب 

شناختی استعارة مفهومی بنیان گذاشتند. نظریة استعارة مفهومی، دربارة نقش معرفت

ره در زبان روزمره و های کالسیک استعاره را به چالش کشید و مدعی شد که استعادیدگاه

ها اغلب بر پایة تشابه نیستند، ها نیز جای دارد. بر اساس نظر آنها استعارهنظام مفهومی انسان

گیرند )لیکاف های محیطی دو حوزة مفهومی متفاوت شکل میبلکه بر اساس زمینه تجربه

میق در (. لیکاف و جانسون معتقدند که استعاره نقشی نافذ و ع244: 1980و جانسون، 

زندگی ما دارد؛ استعاره تنها امری زبانی نیست بلکه فرایند تفکر انسان نیز استعاری است و 

زاده و )خادم استریزی شدهصورت استعاری پایهساختار مفهومی ذهن انسان به

(. اساس رابطه در استعارة مفهومی، میان دو واحد ارگانیک یا دو 10: 1393مهر، سعیدی

ها گویند. انگارهمی« انگاره»گیرد که به آن تناظر یک به یک صورت میمجموعه به شکل 

یکی متعلق به قلمرو مبدأ است که اغلب مفهومی، عینی و ملموس است و ارگان دیگر 

شود نسبت به قلمرو مبدأ، دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی است که قلمرو مقصد نامیده می
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اللفظی و قلمرو مقصد، معنای و مبدأ معنای تحت(. قلمر113: 1394)ذوالفقاری و عباسی، 

 سازی استعاری است. استعاری یا مفهوم

های تصوری وارهیکی از مبادی و منابع استعاره، تصور ذهنی یا تصویر است. طرح    

شوند. طبق های مقصد منطبق میهای مبدأ هستند که بر حوزههای حوزهدرواقع از ویژگی

های تصوری موجود در حوزه وارهاستعاری، ساختار طرحهای رداریاصل عدم تغییر، الگوب

کنند، به طریقی که با ساختار ذاتی حوزه مقصد هماهنگ باشد )ذوالفقاری مبدأ را حفظ می

گیرند: پردازان استعارة مفهومی، سه نوع استعاره را در نظر می(. نظریه111: 1394و عباسی، 

)افراشی و حسامی،  3، استعارة عینی به عینی2ذهنی به ذهنی ، استعارة1استعارة عینی به ذهنی

در استعارة عینی به ذهنی، از خصوصیات یک حوزة مفهومی ملموس و  (.151ـ 149: 1392

شود. برای این نوع استعاره پنج نوع زیرطبقه، معرفی عینی به عنوان حوزة مبدأ استفاده می

گیرد که حوزه مبدأ، ، زمانی شکل می«4ر بنیادساختا»اند. یک نوع با عنوان  استعارة کرده

افتد که زمانی اتفاق می« 5جاندار بنیاد»مند باشد. نوع دوم با عنوان دارای یک نظام ساخت

می ذهنی صورت پذیرد. نگاشت مفاهیم از حوزة شناختی جانداری، به یک حوزه مفهو

ز حوزة شناختی حواس مربوط به زمانی است که نگاشت مفاهیم ا« 6بنیادحس»استعارة 

در مواردی است « 7بنیادشیء»م ذهنی صورت پذیرد. استعارة پنجگانه به یک حوزة مفهو

که نگاشت مفاهیم از حوزه شناختی اشیاء، به یک حوزة مفهومی ذهنی صورت پذیرد. در 

دار، به یک حوزة نیز نگاشت مفاهیم از حوزة شناختی اجسام حجم« ظرف بنیاد»استعارة 

از خصوصیات یک حوزة « استعارة ذهنی به ذهنی»پذیرد. در ذهنی صورت می مفهومی

شود تا ان حوزة مبدأ استفاده میعنوتر است بهشدهمفهومی ذهنی که برای ما شناخته

« استعارة عینی به عینی»(. در 151شناخت از یک حوزة مفهومی مجردتر میسّر شود )همان: 

شود تا شناخت نی به عنوان حوزة مبدأ استفاده مینیز از خصوصیات یک حوزة مفهومی عی

در مورد مفاهیم در یک حوزة عینی و ملموس دیگر میسر گردد )همان(. تشبیه نیز همچون 

شباهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد  استعاره، یادآور

چنگ، اغلب مربوط به (. تشبیهات و استعارات مربوط به ساز 47: 1350)شفیعی کدکنی، 
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شود و و شاعران فارسی از استعارة اموری است که با حس بینایی و شنوایی دریافت می

های ظاهری شیء ساز چنگ و اند، یعنی از طریق ویژگیبهره برده« بنیادحس»و « شیءبنیاد»

 اند.عنوان قلمرو مقصد در نظر گرفتههای مفهومی ذهنی متعددی را بهصدای آن، حوزه

شد و در رساالت ترین سازهای موسیقی در ایران باستان محسوب میچنگ از مهم

شد. فراوانی نام چنگ بندی میدسته 8موسیقی پس از اسالم نیز در طبقة سازهای زهی مطلق

بر  لف گواهمکاتب مخت هایدر متون ادبی و تاریخی و فراوانی تصویر آن در نگارگری

یرانی زة اوسیقی ایران دارد. برخی از شاعران پرآواحضور پررنگ این ساز در تاریخ م

دکی الدین محمد بلخی با این ساز آشنایی داشته و یا همچون روهمچون موالنا جالل

 اند.نوازندة چنگ بوده

 . پیشینه و روش پژوهش2-1

توان به دو گروه مطالعات در مبحث شده در ارتباط با مقالة حاضر را میمطالعات انجام

مفهومی و مطالعات در مورد بازتاب چنگ و موسیقی در شعر فارسی تفکیک کرد.  استعارة

های متعددی صورت در مورد استعارة مفهومی و صور خیال در ادبیات فارسی پژوهش

ها به مطالعة استعارة مفهومی و صور خیال در حوزة شعر است. برخی از پژوهشگرفته

رسی صور خیال در اشعار طالب آملی ( به بر1375منش )فارسی اختصاص دارند.کی

است. عرفانی ( صور خیال در خمسه نظامی را بررسی کرده1377است. زنجانی )پرداخته

است. بهمنی و ( بررسی صور خیال در غزلیات فرخی یزدی را مطالعه کرده1383بیضایی )

ند. پارسا ا( صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی را تحلیل کرده1390شادی )

اند. ( موضوع استعارة ترکیبی را در اشعار خاقانی شروانی مطالعه کرده1390پناهی )و حسین

اند. برخی خفاجه را مطالعه کرده( استعارة مفهومی در اشعار ابن1394ذوالفقاری و عباسی )

( نظریة 1389پردازند. هاشمی )های استعارة مفهومی میها به تحلیل نظریهاز پژوهش

است. افراشی و ستعارة مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون را تحلیل و بررسی کردها

های زبان فارسی و ( به تحلیل استعارة مفهومی با تکیه بر تطبیق نمونه1392حسامی )
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های مفهومی علیت در ( استعاره1393مهر )زاده و سعیدیاند و خادماسپانیایی پرداخته

 اند. قه قرار دادهدیدگاه لیکاف را مورد مدا

ر فارسی ها به مطالعة بازتاب موسیقی و سازهای موسیقایی در شعگروه دیگر از پژوهش

و  حافظالف( و  /1363) مغانی و موسیقیمنوچهری داهای اند. ملّاح در کتابپرداخته

افظ حب( به تبیین مصطالحات موسیقی در دیوان منوچهری و دیوان  /1363) موسیقی

اند که امه را ذکر کرده( نام سازهای موسیقایی در شاهن1373صارمی و امامی )پردازد. می

می و بزمی ( به بررسی موسیقی رز1388نامه برای سازهای شاهنامه است. تجبّر )نوعی واژه

به ارتباط موسیقی و  رباب رومیر کتاب د( 1398است. ستایشگر )در شاهنامه پرداخته

وسیقی در م( به بازتاب اصطالحات و سازهای 1392تبار )هیمپردازد. ابرااشعار موالنا می

ررسی ب( مصطالحات موسیقی در اشعار موالنا را 1389پردازد. فلّاح )غزلیّات شمس می

است. عبدی اخته( نیز به مطالعة موسیقی و سماع در اشعار موالنا پرد1384کرده و جعفری )

( نیز پژوهش 1384ی پرداخته و ادریسی )( به مطالعة آالت موسیقی در قصاید خاقان1395)

ه ب( 1383است. جوزی )مشابهی در مورد آالت موسیقی در دیوان خاقانی انجام داده

  (1391پور )بررسی اصطالحات موسیقی در دیوان خواجوی کرمانی پرداخته و  جنامی

دی است. نقابزار و اصطالحات موسیقایی در دیوان امیرخسرو دهلوی را مطالعه کرده

است. در مقالة ( اصطالحات موسیقی را در اشعار نظامی گنجوی بررسی کرده1390)

واهد خخته حاضر، صرفاً به مفاهیم واژة چنگ در میان اشعار شاعران قرون مختلف پردا

ی دآورگر روش شد. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل اسناد و مطالعة کیفی آنهاست.

 است.  ایتابخانهـ ک شیوه اسنادی اطالعات نیز به

 

 . بحث و بررسی2

گوی، با پویایی تصاویر همراه است. چنگِ وصف چنگ در میان شاعران پارسی

است. چنگ ایرانی به دلیل ویژگی جان، در شعر فارسی عنصری جاندار پنداشته شدهبی

شهرت داشته و همین ویژگی « خمیدهچنگ سر»که حالتی خمیده داشته به اش ظاهری
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است که تشبیهات و استعارات متنوعی منبع الهام شاعران فارسی زبان واقع شدهظاهری آن 

 اند.را بر اساس ظاهر خمیدة این ساز خلق کرده

ر یل دیکی از وجوه مهم ادای معانی از رهگذر صورخیال، کاری است که نیروی تخ

دهد و این مسأله را ناقدان اروپایی جهت تعبیرات مربوط به یک حس انجام می

ترین ر امکانپ(. در حوزة حسامیزی 271: 1370)شفیعی کدکنی،  اندنامیده« 9حسامیزی»

نایی، ها، حس بینایی است که با عناصر شکل، اندازه و رنگ قابل بیان است. حس بیحس

های انسان است. این واقعیت تجربی، مبنایی است برای استعارة ترین حسیکی از مهم

آید شمار میها بههای بنیادین همة فرهنگاستعارهکه از « دانستن، دیدن است»

های خویش، (. شاعران در انتقال پیام185: 1391)نورمحمدی، آقا گلزاده و گلفام، 

ته الیی داشگزینند که هم معنایی مفید و هم قدرت القا و تصویرسازی باواژگانی را بر می

ن چیزی ی استعاره، فهمید(. یکی از دستاوردها87: 1392باشد )مهرآوران و خدایی، 

ان جتر است. چنگ و نمودهای مختلف آن در شعر فارسی انتزاعی از طریق چیزی ملموس

های تشبیه یابد. شاعران اغلب بدین منظور از آرایهگیرد و صفات و شخصیت انسانی میمی

ظر ناشکل ت برند. اساس رابطه در استعارة مفهومی، میان دو مجموعه بهو استعاره بهره می

، مبدأ ینجاااست که یکی متعلق به قلمرو مبدأ و دیگری مربوط به قلمرو مقصد است. در 

 چنگ()یکی )چنگ( و مقصد شامل چندین مفهوم متفاوت و مجزاست. یعنی مفهوم مبدأ 

گویی، غم و اندوه، واسطة چندین قلمرو مقصد )کهنسالی، شرمساری، نصیحتبه

 ،«غم چنگ است»عنوان مثال در استعارة است. بهگزاری و جز آن( تعریف شدهخدمت

 حوزه مقصد غم است و حوزه مبدأ چنگ. 

 ای برای فلک و دنیامفهوم خمیدگی ناشی از کهنسالی: استعاره. 1 -2

وجه تشبیه چنگ به خمودگی و کهنسالی از جنبة هیأت و شکل ظاهری آن قابل 

اش، در شعر شاعران مختلف به توصیف است. چنگ ایرانی به دلیل خمیده بودن ظاهری

قامتی و جوانی آمده تکار رفته و در تقابل با راسمفهوم خمیدگی، گوژپشتی و کهنسالی به



 ی ...فارس شعر در «چنگ» ةواژ ییچندمعنا یکارکردها 
 

111 

است. ای برای فلک و روزگار استفاده شدهو از همین مفهومِ کهنسالی، به مثابة استعاره

ست )گلفام و های درک استعاری یک مفهوم انتزاعی ادرک زمان به مثابة شیء، از نمونه

مثابة گوژپشتیِ ( که در اینجا درک سپری شدن زمان و کهنسالی به124: 1388زعفرانلو، 

 شود. چنگ درک می

است. تا پیش از قرن ششم هجری تشبیه خمیدگی چنگ به کهنسالی کاربردی نداشته

شود می در اشعار شعرای قرون چهارم و پنجم، کاربرد خمیدگی چنگ بسیار اندک یافت

ن و )مهرآورا« شعری است مستقیم و حرفی و نه تصویری»ویژه شعر قرن چهارم که بهو 

طلق ن مفهوم م(، واژة چنگ نیز در مفهوم حقیقی آن آمده و از کاربرد آ90: 1392خدایی، 

همانند  است. شاعران دورة اولساز منظور بوده و هنوز از آن تصویری ادبی ساخته نشده

اند و تشبیهات و کردهرا به مفهوم مطلق ساز استفاده می رودکی و فردوسی واژة چنگ

جم از است. سبک شعر قرن پناستعارات مربوط به ساز چنگ در این دوره کاربرد نداشته

تر از دورة پیش است. ظاهراً منوچهری دامغانی، شاعر قرن یافتههای ادبی، تکاملنظر آرایه

است. میده بودن چنگ اشاره کردهپنجم هجری، از نخستین شاعرانی است که به خ

 ویری منوچهری، شاخ خمیدة گل را به چنگ تشبیه کرده ولی در این تشبیه مفهوم پ

 است:شود و شاخ گل به سبب باد خمیده شدهنمی کهنسالی مشاهده

 مرغان بر شاخ گشته ناالن از صد شاخ گل از باد کرده گردن چون چنگ

 (16: 1338)منوچهری دامغانی،  

هراً در میان شاعران قرن پنجم، منوچهری از تشبیه خمیده بودن چنگ استفاده کرده ظا

و چنین تشبیهی در دیوان شاعران هم عصرش همانند فرخی سیستانی، ناصرخسرو و 

خورد. از دورة بعد یعنی قرن ششم هجری، مفهوم کهنسالی برای ساز چشم نمیعنصری به

های بسیاری از اشعار شاعران، این پس در نمونه گیرد و ازچنگ مورد استفاده قرار می

شود. قرن چنگ نمادِ پیری و گوژپشتی است و تشبیهاتِ زیبایی در این مفهوم ابداع می

های شعر فارسی است. ترین دورهششم از نظر تنوع مضامین و قدرت زبان شعر از غنی

ترین شاعری است که خاقانی شروانی، شاعر قرن ششم و نمایندة برجستة این دوره، مهم
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 است. خاقانی اصطالحتوصیفات و اصطالحات بدیعی را برای ساز چنگ خلق کرده

گیرد و در یکی از ابیات ِ قطعاتش، کار میرا به مفهوم خمیده پشت به« چنگ پشت»

روز را به را به سبب کهنسالی به چنگ همانند کرده و بیست و چهار ساعات شبانه« فلک»

 است:هار زه این ساز تشبیه کردهتعداد بیست و چ

 که رگ بیست و چار است بر چنگ بسته هافلک چنگ پشت است و ساعات رگ

 (917: 1380)خاقانی،                    

ه بهر« چنگ پشت»سوزنی سمرقندی، شاعر قرن ششم، همچون خاقانی از اصطالح 

جوانان  را در تقابل با زلفمیدة پیران را به چنگ مانند کرده و آن خگیرد. وی پشت می

است. در این بیت نام چنگ چهار بار تکرار شده کار بردههای چنگ تشبیه شده، بهکه به زه

ه و آمد که شاعر از آرایة ادبی جناس بهره گرفته، چنگ سوم به مفهوم انگشتان دست

 است: کار رفتهچنگ چهارم به مفهوم مطلق ساز به

 در چنگ جام باده و در گوش بانگ چنگ زلف پیران چنگ پشت و جوانان چنگ

 (232: 1338)سوزنی سمرقندی،  

را « چنگ پشت ارغنون ساز»نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم هجری، ترکیب استعاری 

جای آرایة تشبیه از هایی است که بهاست که از نخستین نمونهابداع کرده« فلک»برای 

 است:استعاره استفاده شده

 ندید این چنگ پشت ارغنون ساز ی در لحن و آوازکز او خوشگوتر

 (224: 1377)زنجانی،  

را به  ای پشت خمیدة روزگارِ  پیریعطار نیشابوری، شاعر قرن ششم هجری، در قصیده

 کند:چنگ تشبیه می

 پس چنگ چون ز یک سر ناخن شعور یافت پشتت چو چنگ گشت و شعوری نیافتی

 (88 :1386 )عطار،                 
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شبیه نگ تانوری، دیگر شاعر قرن ششم، خمیده قامت شدن از حوادث روزگار را به چ 

 است: کرده

 نالة آن از نوایب زار چون آواز زیر قامت این از حوادث کوژ چون باالی چنگ

 (224: 1376)انوری،  

اری تکر در سبک شعر عراقیِ قرن هفتم و هشتم هجری، اگرچه گروهی از عناصر خیال

ا نگ را بتش چاست اما عناصر جدید و ابداعی نیز فراوان است. مولوی، در بیتی از غزلیا

 کند: و فرتوت( همراه می کمپیر )به معنی پیر سالخورده

 چنگ او تار تار بایستی چنگ در ما ز دست این کمپیر

 (740: 1371)مولوی،  

 ا برای توصیفر« چنگ صفت»امیرخسرو دهلوی، شاعر سدة هفتم و هشتم تصویر 

 برد: کار میبه« پشت پیر»

 تار بخندد چو کهن شد صریر چنگ صفت رگ جهد از پشت پیر

 (11: 1353)امیر خسرو دهلوی،  

گ چن»حافظ، شاعر نامی قرن هشتم، از مفهوم خمیدگی و کهنسالی چنگ تشبیه 

 هم ظاهر «منحنی پیر»است. در استعارة را ابداع کرده« پیر منحنی»و استعارة « خمیده قامت

 است: خمیدة ساز نهفته و هم به مفهوم کهنسالی اشاره شده

 خوش بگذران و بشنو ازین پیر منحنی می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت

 (310: 1379)حافظ،  

است که را ابداع کرده« گشته پشتپیر خم»عبدالرحمن جامی، شاعر قرن نهم، استعارة 

 است:کار رفتهای برای ساز چنگ بهعنوان استعارهول، این اصطالح بهبا توجه به مصراع ا

 گشته پشتبزن بر رگ پیر خم بیا مطرب از زخمه زخم درشت

 (963: 1385)جامی،  

ترتیب در قرن هشتم و نهم هجری، عالوه بر تشبیهات مربوط به مفاهیم خمیدگی بدین

تعارات بدیعی را نیز در این زمینه خلق و کهنسالی چنگ، شاعرانی مانند حافظ و جامی اس
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ای کار نرفته، بلکه اغلب استعارهاند. خمیدگی چنگ تنها به مفهوم کهنسالی آدمیان بهکرده

برای فلک و گردون است. شاعران دورة بازگشت از همان تشبیهات قرون گذشته بهره 

 کند: ه چنگ تشبیه میقامتی خود را باند. فروغی بسطامی، شاعر قرن سیزدهم، خمیدهبرده

 توان زدن زلف خمیدة تو راچنگ نمی قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی

 (10: 1342)فروغی بسطامی،  

دامه های بعد نیز اکاربرد تشبیه کهنسالی و خمودگی به ساز چنگ در اشعار دوره 

شعر  شود، این تداوم دریابد و با اینکه ساز چنگ پس از عصر صفوی منسوخ میمی

کار را به« هپیر خمید»توجه است. محمد حسین شهریار استعارة شاعران دورة معاصر نیز قابل

 برد: می

 چنگی زن و آفاق پر از شور و نوا کن چون زخمه به ساز دل این پیر خمیده

 (346: 1382)شهریار،  

 گوید:و مهدی اخوان ثالث در شعر آخر شاهنامه از کهنسالی چنگ سخن می

 رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر شکسته چنگِ بی قانون این

 گوییم نصیحت. چنگ در مقا2-2

گیرند کار میگویی چنگ را در اشعارشان بهشاعران قرن هفتم هجری مفهوم نصیحت

 چنگ از»شود. در مصراع زیر، مایة شاعران قرن بعد از جمله حافظ میکه این تصویر دست

و ساز  یقاییاعر قرن هفتم و هشتم هجری، از چنگ مفهوم موساز اوحدی، ش« گریبانم بدار

ست و در مصراع دوم از چنگ «گونصیحت»شود، ولی از آنجا که خطاب به استنباط نمی

 است:سخن گفته شده، شاعر از آرایة ایهام استفاده کرده

 کین زمانم دامن خاطر به چنگی دیگرست گو، دمی چنگ از گریبانم بدارای نصیحت

 (134: 1376)اوحدی،  
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گویی همراه کرده و آوای بودن چنگ را با مفهوم نصیحت« قامتخمیده»حافظ تصویر 

 است:مانند کرده« پند پیران»چنگ را به 

 بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد خواندت به عشرتقامت میچنگ خمیده

 (84: 1379)حافظ،  

 است: هافظ چنین آمدگویی در بیت دیگر حچنگ در مقام نصیحت

 وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی دهدت پند ولیچنگ در پرده همین می

 (294)همان:  

 خمیدگی ناشی از اندوه. 3 -2

ق یار فرا وخمیده گشتنِ چنگ در شعر فارسی، در اثر تحمل اندوه و غم ناشی از عشق 

 است.رفتهکار ران بهنیز پدید آمده و چنین مفهومی از قرن پنجم هجری توسط شاع

ن نخستی تشبیه کرده و احتماالً از« خمیده عاشق»منوچهری دامغانی ساز چنگ را به 

 است: کار بستهاست که چنین تعبیری را برای ساز چنگ بهشاعرانی

 نگبا خروش و با نفیر و با غریو و با غر  چنگ او، در چنگ او، همچون خمیده عاشقی

 (27: 1338)منوچهری،        

 چنگ سعدی در دیوان غزلیاتش، سر در گریبان بودن از غم هجران را به خمیدگی

ختن دف کند. در ابیات سعدی، قفا خوردن )به معنی پشت گردنی خوردن( به نوامانند می

یادی است و این تصویرسازی برای نواختن ساز دف در اشعار سعدی کاربرد زتشبیه شده

 دارد.

 وار از غم هجران تو سر در پیشمچنگ دست جفای تو قفاهمچو دف می خورم از 

 (1092: 1385)سعدی،  

 خمیدگی ناشی از سرافکندگی و شرمساری. 4 -2

شود، از دیگر مفاهیمی که در شعر فارسی به خمودگی ظاهر چنگ نسبت داده می

به ا ردگی سرافکندگی و شرمساری است. ظاهراً خاقانی برای نخستین بار مفهوم سرافکن

 است: خمیدگی ظاهری ساز چنگ تشبیه کرده
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 چون زرقی که گوشت ز احشا برافکند چنگ است پای بسته، سرافکنده، خشک تن

 (96: 1380)خاقانی،  

را به  جالتخبه جز خاقانی، سعدی نیز در کتاب بوستان شرمگینی و پایین بودن سر از 

 است: ساز چنگ تشبیه کرده

 نگونسار و در پیشش افتاده موی یچو چنگ از خجالت سر خوبرو

 (449: 1385)سعدی،  

 گزاری، سر تسلیم و ارادت خم کردن و وفاداریخمیدگی ناشی از خدمت. 5 -2

دن و شود به خدمت ایستامفهوم دیگری که در شعر فارسی به ساز چنگ نسبت داده می

وجه تان دی شایسر ارادت و تسلیم فرو بردن است که در این راستا اشعار سنایی و سع

بیه چنگ تش سنایی در یکی از رباعیات خود به خدمت ایستادن را به خمیدگی ساز هستند.

 کند:می

 ام به خدمت بر پایچون چنگ ستاده تا چون بربط بسازیم بر برجای

 (615: 1336)سنایی،  

گزاری را به سبب قامت خم کردن به چنگ ای دیگر خدمتوی در قصیده

 :استمانندکرده

 تا به خدمت نشوی و نکنی قامت چنگ ای سنایی نشود کار تو امروز چو چنگ

 (187)همان:  

 کند:یسعدی نیز از این منظر سر تسلیم و ارادت خم کردن را به چنگ تشبیه م  

 تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

 (780: 1385)سعدی،  

 است: کار بردهدیگر در این باب چنگ را به مفهوم وفاداری نیز به وی در غزلی 

 این چنین یار وفادار که بنوازی به گر چو چنگم بزنی پیش تو سر برنکنم

 (845)همان:  
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سر: تعبیری برای تهیدستی، زهد و پوش و برهنهتشبیه چنگ به پالس. 6 -2

 درویشی

ة پوشیدند و نیز به معنی نوعی پشمیناست که درویشان میایپالس جامة پشمینه

ه باست. در میان شاعران، خاقانی در ابیات بسیاری چنگ را گستردنی نیز ذکر شده

است.کاربرد ای پرداختهتشبیه کرده و به خلق تصویرهای تازه« سریبرهنه»و « پوشیپالس»

ارد، داشاره  به چوبِ پایین ساختمان ساز چنگ که ضلع افقی ساز است« پوشپالس»تشبیه 

« دامنالسپ»و « پوشپای پالس»، «شلوار پالسین»زیرا این تشبیهات همواره با عباراتی چون 

است. رسد منظور بخش پایینی ساز باشد که بازوی افقی آن بودهنظر میاند که بهبیان شده

یب ترک خاقانی است.این تشبیه در برخی از ابیات به کنایه از تهیدستی و درویشی آمده

کند و هم کند که هم به جامة فقیرانة چنگ اشاره میرا خلق می« پوش پیریپالس»تشبیهی 

 مفهوم کهنسالی را در بر دارد:

 سینه سوی کتف از آن بر آورد چنگ است پالس پوش پیری

 (521: 1380)خاقانی،  

نمونه د پوشی برای ساز چنگ در دیوان خاقانی کاربرد فراوان دارد که چنتعبیر پالس

 شود:  از این ابیات ذکر می

 وز سر بینی مهارش ساربان انگیخته چنگ چون بختی پالسی کرده زانو بند او

 (271)همان:  

 است:پوشی، چنگ را به درویش و زاهد تبدیل کردهگاهی این پالس

 اندبا پالسش رگ و پی سر به سر آمیخته چنگ زاهد سر و دامانش پالسین لیکن

 (89)همان:  

چنگ در اشعار خاقانی فراوان هستند؛ در بیت زیر « پوشیپالس»و « سریبرهنه»تصاویر 

کار رفته و همچنین های آن بهکه برای زه« خشک رگی»عالوه بر دو تصویر فوق، صفت 

 اند: به این ساز منسوب شده« الغری»صفت 
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 ان ز الغریکنرگی کشیده خون نالهخشک  پوش بینفرق را پای پالسچنگ برهنه

 (293)همان:  

 های ابریشمین آن: تعبیری برای ریاکاری تقابل جامۀ پالسین چنگ و زه. 1 -6 -2

شود با ای گرانبها تعبیر میهای ابریشمی چنگ که به جامهدر اشعار خاقانی گاهی زه

 شود:پوشی آن نوعی تقابل را موجب میسری و پالسبرهنه

  بریشم در برشچنگ است عریان وش سرش صدرة 

  بسته پالسین میزرش، زانوش پنهان بین در او

 (555: 1380)خاقانی،  

به  بیاتو این تقابل بین پوشش جامة ابریشمین و جامة پالسین چنگ در برخی از ا

شبیه ان تریاکاری و دورویی تعبیر گشته و خاقانی این دوگانگی را به ریاکاری زاهد

 است: کرده

 چون تن زاهدان کز او بوی ریای نو زند کرده پالس دامنشچنگ بریشمین سلب 

 (510)همان:  

 های چنگ. تشبیه گیسوی معشوق به زه7 -2

از مفاهیمی که همواره در اشعار شاعران مختلف تکرار شده، تشبیه موی گیسو و زلف 

های باز چنگ به گیسوی یار است. چنین های چنگ  و یا برعکس تشبیه زهیار به زه

روی های باز چنگ به موهای باز و بلند است، از اینبیهی به دلیل شباهت ظاهری زهتش

است. در شاعر در این تصویرسازی نیز همانند خمیدگی چنگ از حس بینایی بهره گرفته

طور کلی موی و زلف و گیسو با شعر فارسی مفاهیمی چون گیسو بریدن، بریدن موی و به

شعار فارسی تصاویر دیگری نیز برای گیسوی یار استفاده است. در اساز چنگ همراه شده

توان تشبیه گیسوی معشوق به خوشة انگور، تشبیه زلف به عقرب و کژدم و شود که میمی

(؛  اما تصویر 361ـ  359: 1370همچنین تشبیه زلف به چوگان را نام برد )شفیعی کدکنی، 

رسد نخستین بار چنین نظر میاست. بهتری داشتههای چنگ به این منظور، کاربرد وسیعزه
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های بعد این است و سپس شاعران دورهکار رفتهتصویری در اشعار شاعران قرن ششم به

های چنگ به اند. در میان شعرای قرن ششم، خاقانی از تشبیه زهتصویر را الگوبرداری کرده

 است:  های چنگ مانند کردهبرد.وی زلف باز را به زهگیسو بسیار بهره می

 گریه از چشم نی تیزنگر بگشایید گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید

 (108 :1380)خاقانی،  

روی  به»عد برا برای ساز چنگ به کار برده و در مصراع « به موی کشیدن»سعدی تشبیه 

  است:را به ساز دف نسبت داده« دنز

 رویندش به دغالمان و چون دف ز چو چنگش کشیدند حالی به موی

 (457: 1385)سعدی،  

 است:حافظ در غزلیات خود از گیسو بریدن چنگ سخن گفته

 تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب

 (133: 1379)حافظ،  

 گساری و سرورتقابل چنگ و زهد، همراهی چنگ در باده. 8 -2

 مومیتو باده در اشعار فارسی عهمراه گشتن سازها از جمله چنگ به همراهِ می 

است. تهفراوانی دارد. در برخی از ابیات از تقابل بین چنگ و تقوی و زهد سخن رف

تر جلوه نوشی و رقص و سرور نیز تقابل چنگ و زهد را پر رنگهمراهی چنگ با باده

 گوید: بل چنگ با وعظ خطیب سخن میدهد. سعدی از تقامی

 سماع چنگ تامل کنم نه وعظ خطیب مسجد مدار توبه توقع ز من که در

 (1053: 1385)سعدی،  

 است: و یا در غزلیاتش به شکستن چنگ در ماه رمضان اشاره کرده

 نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند شکستندیکسان که در رمضان چنگ می

 (658)همان:  
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 چنگ در کنار و آغوش. 9 -2

ی اشاره اند که در شعر فارسی نیز به این ویژگهنواختگرفته و میچنگ را در آغوش می

کنند. گاهی را به ساز چنگ تشبیه می« تنگ گرفتن در آغوش»است. ترکیباتی چون شده

 ست:ا یگر در آغوش گرفتن این ساز در اشعار شاعران موجب امتیازش نسبت به سازهای د

 گوشمالت خورد باید چون رباب سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ

             (                      539: 1385)سعدی،  

 من نای تو نیستم که دمهات خورم گفتی که چو چنگ در برت بنوازم

 (96: 1371)مولوی، 

 . مفاهیم عرفانی نوای چنگ10ـ2

روش و خویژه صدای ساز چنگ به ناله، فغان، در شعر فارسی همواره نوای سازها و به

م ر مفاهییانگفیر، غریو و غرنگ تعبیر شده است. گاهی نوای چنگ بگاهی زمزمه، غلغل ، ن

 کند. عرفانی بوده که انسان را متوجه عالم ملکوت می

 اسرار همی گویم و اسرار ندانم چون چنگم، از زمزمه خود، خبرم نیست

 (1371)مولوی، 

 

 گیری. نتیجه3

، کارکردهای چندمعنایی واژة در این تحقیق با استفاده از نظریة شناختی استعارة معاصر

های تصویری مرتبط با آن در عبارات تشبیهی و استعاری موجود در شعر و انگاره« چنگ»

است. یکی از دستاوردهای استعاره، فهمیدن چیزی انتزاعی از طریق فارسی تحلیل شده

 عنوان موجودی جاندار و انسان پنداشتهتر است. چنگ در شعر فارسی، بهچیزی ملموس

است. شاعران بدین منظور از آرایة تشبیه و در برخی موارد هم از آرایة استعاره بهره شده

های تاریخی تکرار شده و تا عصر های مختلف دورهبرند. برخی از این مفاهیم در سبکمی

اند. تشبیهات و استعارات مربوط به ساز چنگ، اغلب مربوط به اموری معاصر تداوم یافته
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حس »و « شیء بنیاد»شود و شاعران فارسی از استعارة بینایی دریافت می است که با حس

های ظاهری شیء ساز چنگ که توسط حس اند، یعنی از طریق ویژگیبهره برده« بنیاد

های مفهومی ذهنی متعددی را به عنوان قلمرو مقصد در نظر شود، حوزهبینایی دریافت می

 اند.گرفته

توان به چند گروه های مختلف شعر فارسی را میههای ساز چنگ در دورانگاره

ها تشبیه خمیدگی ظاهری چنگ به خمودگی ناشی از ترین این انگارهتفکیک کرد. مهم

عر ای برای فلک و دنیا در شعنوان استعارهکهنسالی است که به تبع آن از یک سو، چنگ به

دادن پیران  و پند و اندرز گوییرفته و از سوی دیگر در مقام نصیحتکار میشاعران به

ند است. تشبیهات و استعارات دیگری که با خمیدگی ظاهری چنگ مرتبط هستظاهر شده

و  عبارتند از: خمودگی ناشی از غم عشق و فراق یار، خمیدگی به سبب شرمساری

. گزاری، سر تسلیم و ارادت خم کردن و وفاداریسرافکندگی، خمیدگی از روی خدمت

ین شده، با اجزای مختلف ساختمان ای که برای ساز چنگ استفاده میصور خیال دیگر

های چنگ به گیسوی معشوق و یا برعکس تشبیه اند؛ مانند تشبیه زهساز مرتبط بوده

کار رفته در بازوی افقی چنگ به جامة های باز چنگ، تشبیه جنس بهگیسوی یار به زه

ا جامة پوشی چنگ بو زهد، تقابل پالس پالسین و به تبع آن کنایه از درویشی، تنگدستی

یر ه از تعبهای آن و به پیامد آن استفادابریشمین آن که تشبیهی است از جنس ابریشمی زه

ر شعر است. دریاکاری برای آن. در برخی از اشعار نیز تقابل بین چنگ و زهد یاد شده

است. رفته فارسی از مفاهیمی چون گیسو بریدن چنگ و یا بریدن موهای چنگ سخن

هره بمفهوم در آغوش گرفتن چنگ، از دیگر تصاویری است که شاعران فارسی از آن 

ش اند. گاهی این ویژگی در آغوگرفته و آن را به آغوش کشیدن معشوق تشبیه کرده

بدأ ماست. در اینجا، گرفتن چنگ، سبب امتیازی برای آن نسبت به سازهای دیگر بوده

 چنگ()دین مفهوم متفاوت و مجزاست. یعنی مفهوم مبدأ یکی )چنگ( و مقصد شامل چن

گویی، غم و اندوه، واسطة چندین قلمرو مقصد )کهنسالی، شرمساری، نصیحتبه

 است.ز آن( تعریف شدهریاکاری و ج گزاری، وفاداری،خدمت
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مرور زمان از نظر سیر تاریخی با توجه به اینکه صور خیال در آغاز ساده بود و به

 عنایرت مشخص پیدا کردند، چنگ نیز در اشعار شاعران قرن چهارم به متصاویر صو

رفت. از قرن ششم هجری تشبیهات و استعارات مرتبط با ساز چنگ در کار میمطلق ساز به

 ها و صور خیال مشترکی در آثارهای مختلف انگارهشعر فارسی نمود یافت و در شعر دوره

ه خمیدگی چنگ اشاره کرد، بستین شاعری که رسد نخنظر میشاعران متبلور شد. به

یا در  کرد و تشبیه« خمیده عاشق»منوچهری دامغانی )قرن پنجم هجری( بود که چنگ را به 

فهوم عد مببیت دیگری شاخ خمیدة گل را به چنگ مانند کرد. اما از قرن ششم هجری به 

ایة شاعران قرار مقامتی و جوانی دستکهنسالی و گوژپشتی چنگ و تقابل آن با راست

شبیه تزنی گرفت و شاعران اصطالحات بدیعی را در این زمینه خلق کردند. خاقانی و سو

 کار گرفتند. انوری، سنایی و عطار، خمیده قامت گشتن ناشی ازرا به« چنگ پشت»

لی به هنساککهنسالی و حوادث روزگار را به چنگ مانند کردند. خاقانی فلک را به سبب 

رای برا « چنگ پشت ارغنون ساز»رد و نظامی گنجوی ترکیب استعاری چنگ همانند ک

ساز  برای ابداع کرد. خاقانی اصطالحات تشبیهی یا استعاری متنوع و بدیعی را« فلک»

پوش، دامان پالسین، چنگ خلق کرد که خاص شعر اوست، اصطالحاتی چون پالس

و  قرن هفتم همچون سعدی یسو گشاده، پیراهن ابریشم. شاعرانگتن، برهنه فرق، خشک

ضافات گویی نمایاندند. حافظ شیرازی در قرن هشتم از ااوحدی چنگ را در مقام نصیحت

گ صاویر چنبرای خلق ت« پیر منحنی»و استعاراتی چون « چنگ خمیده قامت»تشبیهی نظیر 

ر های بعد تا عصر معاصبهره گرفت. تصویر کهنسالی و خمودگی چنگ در اشعار دوره

 یافت. تداوم 

 

ها: یادداشت  

1 . Objective to Subjective 

2 . Subjective to Objective 
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3 .objective to objective 

4 .structure - based 

5 .based -animate  

6 .based -sense  

7 .based -object  

بندی و  شود که فاقد دستانبه سازهایی اطالق میدر تاریخ موسیقی ایران سازهای زهی مطلق  .8

 اند مانند قانون و چنگ.گذاری بودهانگشت

9 .ynaesthesias  
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