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چکیده
با آنکه فردوسي و متنبي با دو انگيزه کامالً متفاوت ،يکي ملي و ديگری مدح و ستتاي

حاکمتان،

به خلق آثار حماسي پرداختهاند ،با مقايسه تصويرسازیهای آنان از صحنههای ختوني نبتردب بته نقتا
اشتراکي برميخوريم که به اشکال مختلف از جمله توارد ،استتفاده از الگوهتاك کلي تهاك ،تأثيرپتييرك
فردوسى از شعر متنبى و يا شاعران قبل از او ،قابل تفسير است .اما تفاوت اساسي کارشان در اي است
که حکيم طوس با انگيزه ای ملي دست به خلق شاهنامه زد و از آنجايي که مخاطبان وی ،مردم کوچه و
بازار بودند در تصويرسازی خوي

از پردههاك حماسي ،بي تتر از ت تبيه و کنايته و کمتتر از استتعاره،

استفاده کرده است .در حالي که متنبي برای جلب رضايت اميران و حاکمان درباری ،مجبور به تصتنع و
استفاده از استعاره شده ،ليا معاني پيچيتده و دور از ههت متردم عتامي ،در سراستر تصويرستازیهتای
حماسي او موج ميزند.
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سؤالهای تحقیق
 -1آيا م ابهت عناصر م ترک تصويرساز خون ،در شاهنامه و اشعار متنبي از نوع تقليد و سرقت ادبي
است ،يا پردازشي هنری و لباسي جديد و فاخر است که حکيم طوس ،خود از روی سرشت سرشار و
طب لطيف خوي

به قواره و اندام حماسه بريده است؟

 -2علت فراواني ت بيه و کنايه در شاهنامه و کثرت استعاره و معاني چند اليه در اشعار متنبي چيست؟
فرضيهها
 -1اشتراک در تصويرسازكهای فردوسى و متنبى ،نه از نوع سرقت ادبي بلکه ناشى از وجود مناب
م ترک ،توارد ،استفاده از الگوهای کلي های و احتماالً تأثير پييرك فردوسى از متنبى است.
 -2از آنجا که فردوسي با خلق شاهنامه ،از يک سو انگيزهای ملعي و وط پرستانه را دنبال ميکرده و از
ديگر سو مخاطبان وی مردم کوچه و بازار بودند در تصويرسازیهای خوي  ،بي تر از ت بيه و کنايه و
کمتر از استعاره استفاده کرده است ،در حالي که متنبي به خاطر رقابتي که با ديگر شاعران درباری بترای
جلب رضايت اميران و حاکمان زمان خود داشت ،مجبور به تکلعف و تصنع و استفاده از استتعاره بتوده،
ليا معاني پيچيده در سراسر ديوان او موج ميزند.
مقدمه
ادبیات تطبیقی و ارزش و اهمیّت آن
ادبيات تطبيقي ،يکي از فنون مهم و برجسته در زمينه ادبيات و علوم انساني در جهان است .طه ندا از
اساتيد نامي اي رشته ،اي گونه ادبيات را چني تعريف ميکند« :ادبيات تطبيقي ،بررسي روابط تاريخي
ادبيات ملي با ادبيات ديگر زبان هاست و تبيي کننده اي مسأله است که چگونه ادبيات يک ک ور با
ادبيات ديگر سرزمي ها پيوستگي مييابد و بر يکديگر تأثير متقابل مينهند( ».ندا )22 :1131 ،و رسالت
ادبيات تطبيقي ،ت ريح خط سير روابط و پيوندهای ادبي و دميدن روح تازه و شاداب در آنها و رسيدن
به تفاهم از طريق ميراث های فکری م ترک و دوستي ملتهاست .نک( :پاشايي.)11: 1131 ،

از جمله نتايج حاصل از اي موشکافيهای تطبيقي ميتوان به وحدت ميان ملتها و از بي رفت تعصّب
قومي ،ت خيص نهادهای اصيل و ري ه دار از جريانهای ادبي تقليدی و بيگانه ،تقويت شخصيت قومي
از پي

و خروج از عزلت و انزوا اشاره کرد .در کنار اي دستاوردها ،يک اصل مهم و م ترک را بي

نيز اثبات مي کند و آن اشتراک خرد عام ب ری و ميراث انساني و يکساني اندي ه و احساس ملت-
هاست .زيرا «افکار ارزندهای که در جهان متمدّن عرضه مي شود ،از تاريخ تفکعر ب ر ،سرچ مه گرفته و
در تملک ب ريّت است و تمامي انسانها وارثان آن هستند ،به ويژه آنان که استعداد دارند( ».مهربان،
)201 :1131
از اي رهگير ،مقايسه ميان تصويرگریهای حماسي فردوسي و متنبي ،دو قلعه بلند ادب پارسي و
عربي ،در زاويهك باريکى از لوازم و ويژگيهای صحنههاك رزم و پيکار ،ن انگر ميزان تأثيرپييری
فردوسي از اشعار متنبي است و در کنار آن به مواردی از تأثير فرهنگ و زبان ايراني در زبان عربي و
شعر متنبي برخورد ميکنيم .نک( :سبزيانپور12 :1131 ،

 )121اما پي

از پرداخت

به مقايسه

تصويرسازی اي دو شاعر برجسته از عنصر خون در ميادي نبردب الزم است چند نکته ،مورد بررسي
قرار گيرد:
 -1لزوم تبادل اندیشه میان ادیبان
تقريباً هيچ اثری منحصراً از قلم و فکر امضاء کننده آن تراوش نميکند و ابداع مطلق و بيسابقه اگر به
کلي ناياب نباشد ،قطعاً کمياب است .آنچه يک اثر را خلود ميبخ د ،تعلق آن به همه ملل و امم و
تکيه بر يک فرهنگ ري هدار و جهاني است .حيات و جاودانگي يک ادب در گرو اي است که از الک
خود بيرون آيد ،از مرزهای قومي خود خارج شود و برای دريافت مضامي نو تالش کند و با هضم
آنها ،حرکت فکری خود را با ادبيات ديگر ملل ،همراه و همگام سازد ،در غير اي صورت ،چني
ادبياتي رو به انحطا و پوسيدگي ميرود.
«اثرپييری و اثرگياری های گوناگون ادبي ،چيزی جز حرکت و جهتگيری نيست که قلمداران ادبيات
قومي از آن ،بهره ميگيرند و به منزله باروری ادبيات است و يا در حکم بيرهای فني و فکری هستند
که در مزرعه ادبيات ديگران کاشت ميشوند تا در زمان شايان ،رشد کنند( ».هالل)111 :1111 ،

 - 2ضرورت سیاسی اجتماعی خلق شاهنامه
شاهنامه مولود فضايي است که اوضاع و احوال آن ،موجب دريغ و خ م و اندوه ايرانيان بتود و آرزو و
اراده رهايي از چيرگي تازيان را نيرو ميبخ يد .اگر مقاومتهتای جنگتي شکستت ختورد ،جنتب هتای
روحي فرو نن ستني بود ،حماسه ملي ايران و يادبود شکوهمندیهای گيشتته ،متيبايستت ختود را در
کتابي چون شاهنامه فرو چکاند ...فردوسي از سرزمي خراسان که کانون جنب هتای ضتد عربتي بتود
برخاست... .به طور کلي ،نياز ملي برای ايجاد حماسه بزرگ ايتران فتراهم شتده بتود و آنگتاه بتود کته
فردوسي پای به ميدان نهاد( .اسالمي ندوش )20 :1111 ،
با توجه به موج فراگير و عظيم فرهنگ اسالمي و عربي که در قرن چهارم ،خراسان را فرا گرفته بود،
اي سؤال پي

مي آيد که آيا فردوسي با زبان عربي آشنايي داشته است؟ در پاسخ بايد گفت :داليل

زير ،ن ان از آشنايي فردوسي با زبان و شعر عربي دارد:
 -1در دو قرن اول و دوم هجری ،حاکميت ايران کامالً عربي بوده است .دولتهای عرب نژاد حاکم بر
آن ،بنا به داليل مختلف ،خواستار تغيير لهجه های ايراني به تازی بودند ،تا بدي وسيله ،زبان مجوسيها
را از بي برده ،زبان قرآن را جان ي آن کنند( .همايي )11 :1112 ،و (صفعا )111 :1111 ،محمود
غزنوی برای کسب رضايت حاکمان بغداد ،زبان ديوان اداری خود را رسماً عربي اعالم و از دبيران
عربي داني چون بيهقي و استادش ابونصر م کان استفاده کرد .نک( :شميسا.)21 – 21 :1111 ،
 -2ع ق به قرآن و فرهنگ اسالمي موجب گسترش مدارس ديني و علمي و تدريس ادبيات عرب در
ک ور بزرگ اسالمي از حجاز تا بصره و کوفه و از آنجا تا طوس و بخارا ،شد (قبادی.)2 :1112 ،
 -1از تعبيراتي چون (او عالم بود و تازی ميدانست و فالن ،عالم نبود و تازی نميدانست) ،که در
روزگار فردوسي رايج بوده ،فهميده مي شود که زبان عربيب زبان خواص و عالمان بوده و کسي که با
اي زبان آشنايي نداشته از عوام و جاهالن محسوب ميشده است (ناتل خانلری )110 :1111،و از آنجا
که فردوسي از طبقه دهقانان بود و از خواص و عالمان زمان خود محسوب ميشده ،بايد آشنا به زبان
عربي بوده باشد (بويل.)21 / 1 :1113 ،
 -1رواج و شکوفايي شعر عربي در خراسان و پر شدن دربار شاهان ساماني و غزنوی ،از شاعراني که
از نقا مختلف به دربار آنان ،روی ميآوردند .برای اطالع بي تر نک( :ثعالبي)111 - 11 / 1 :1101،

 -2حضور عربها و سکونت آنها در خراسان و طوس( .يعقوبي )21 :1111 ،و (رياحي.)11 :1112 ،
 -1اگر سخ نظامي عروضي ( )11 :1133که ميگويد « :شاعر بايد در دوران جواني ،بيست هزار بيت
چ م کند و پيوسته آثار

از اشعار ديگر شاعران را از بر کند و ده هزار کلمه از آثار متأخران پي

استادان همي خواند و ياد گيرد تا از عهده شعر برآيد ، ».درست باشد ،الزم ميآيد فردوسي با اشعار
به زبان و ادبيات عرب در

شاعران روزگار خود که همگي عربي سرا بودند ،آشنا باشد .چرا که «گراي

بي شاعران اي دوره به قدری شديد بوده که يکي از ويژگي های سبکي شاعران فارسي زبان اي دوره
را اقتباس و تأثير از اشعار عربي دانستهاند ».برای اطالع بي تر نک( :شفيعي کدکني– 111 :1112 ،
.)111

 -4شهرت متنبی در زمان سرایش شاهنامه
شهرت متنبي در زمان حيات

به قدری زياد بوده که ثعالبي در کتاب ارزشمند خود «يتيمةالدهر» درباره

شعر او ،فصلي اختصاص داده و در آن ،به تحقيق از معايب و محاس اشعارش پرداخته است .نک:
(ثعالبي)211 – 111 /1 :1101 ،
وجود کتابهايي چون «الک ف ع مساوی شعر المتنبي» از صاحب ب عباد« ،اإلبانة ع سرقات المتنبي
لفظاً و معنيً» از ابوسعيد محمد ب احمد عبيدی و کتاب «الوساطة بي المتنبي و خصومه» از قاضي
جرجاني ،که در زمان حيات متنبي نوشته شدهاند ،همگي ن ان از شهرت اي شاعر دارند.
فرخي سيستاني که معاصر فردوسي بوده ،نه تنها متنبي را مي شناخته ،از حوادث زندگي او نيز با خبر
بوده زيرا خدمت به ممدوح خود را به خدمت متنبي به کافور ،مانند ميکند:
به بلخ با مي ب تافتم به خدمت او

چنان کجا متنبي به خدمت کافور (سيستاني)111 :1111 ،

روحيه جنگي و حضور متنبي در ميادي نبرد ،در کنار هوق بيبديل او ،توصيفاتي جنگي به وجود آورد
که او را برجسته تري شاعر حماسه سرای عرب در قرن چهارم و پي
)112 :1132

از آن کرده است( .ابوحلتم،

 -5تفاوت حماسه سرایی فردوسی با مدیحه گویی متنبی
حماسه ملعي ،بي تر زماني ضرورت سرودن مييابد که ملتي در آستانه تحوّل و دگرگوني است و ضمناً
خطر آن ميرود که با تعديل ارزشهای سنتي و ترجيح ارزشهای تجربه شده ،پيوند با هويت گيشته،
دستخوش گسستگي گردد و آن شود که مردم نتوانند از تجربه و مصالح نياکان خود برای ساختمان نو
و در نتيجه تداوم هويت خوي

بهرمند شوند .با توجه به شرايط خاص بعد از اسالم ،نفوه فرهنگ و

زبان عربي ،باز شدن پ ای اقوام ترک زبان آسيای مرکزی به خاک ايران و نيز ايرانياني که از گفت زبان
پارسي ،عار داشتند و خود را به غير ايراني ،نسبت ميدادندب قوميت ايران و زبان ايراني در معرض
اضمحالل و نابودی بود به همي دليل ،فردوسي برای حفظ دستاوردهای فرهنگ و تمدن ايرانيان ،با
انگيزه ای ملي و وط پرستانه دست به خلق شاهنامه زد .در حالي که هدف متنبي از سرودن قصايدش،
جلب رضايت اميران و حاکمان زمان خود بوده و در اي عرصه به خاطر رقابتي که با ديگر شاعران
مديحه گوی درباری داشته ،مجبور به تکلعف و تصنع و استفاده از استعاره ،برای حيرت آفريني در بي
خواصّ بوده ،ليا معاني پيچيده و نيازمند به تفسير ،در سراسر ديوان او موج ميزند .اي در حالي است
که حکيم طوس در نقاشى از پردههاك زيبای حماسي  ،بي تر از ت بيه و کنايه و کمتر از استعاره سود
مىجويد.
تصویرپردازی فردوسی و متنبی از خون
برجستهسازك حوادث جنگ ،وقتى با کالمى فنعى و هنرك آميخته شود بعد تأثيرك و احساسى و
حماسى آن چند برابر ميشود .در اي ميان ،خوني که در ميدان نبرد ريخته ميشود ،جايگاه ويژهاك در
آبگينهك خيال شاعران دارد .از موضوعات م ترک در تخيلهای فردوسي و متنبي در وصف خون ،مي-
توان ا ز دريا ،جوی آب ،خاک و زمي  ،باران ،زيور آالت ،لباس ،الله ،زعفران و بعضي رنگها نام برد.
تالش ما در اي پژوه

بي تر ،معطوف به مقايسهك تصاوير م ترک اي دو شاعر و نقد و بررسي

ميزان قدرت تخيّل آنان در صورتگری از خون است:
عناصر مشترک در این تصویرپردازی

 -1دریا
حکيم طوس با ت بيه خون به دريا ،ابتکار و ابداع زيبايي جهت بزرگنمايي خون ،به خرج داده است،
نمونهای چند از اي تصويرگری:
به کيتتت سياوش ز افراسياب

ز خون کرد گيتي چو دريای آب ()221 / 1

1

در بيت ديگری عالوه بر ت بيه دشت و راغ به دريای خون ،گرد و غبار جنگ را چون تاريکي شب
دانسته و برق شم ير را به چراغ مانند کرده است و بدي وسيله با ف رده کردن معني ،با کلماتي ساده
و همه فهم ،صحنه هولناک و زنده ای از کارزار نبرد را با کمتري کلمات و بي تري معني (ايجاز) ن ان
ميدهد:
چتتتو دريای خون دشت و راغ

جهان چون شب و تيغها چون چراغ ()112 / 1

هزار دستان باغ و ادب و حماسه ايران ،دريا و موج خون را نيز در ابيات (/ 2( ،)103 / 2( ،)122 / 1
 )111 / 1( ،)111 / 2( ،)113و ( )21 / 1آورده است.
اما بايد ديد که عقاب تيز پرواز خيال شاعر عرب در اي مجال چه تصاويری را برای ترسيم خون،
شکار ميکند .متنبي گويد :اگر شم يرت خونهايي را که به آن نوشاندهای ،پس دهد ،دريايي کف آلود
خواهد شد:
رَيَّانَ لَو قَيَفَ الَّيی أسقَيتَه

لَجَرَی مِ المُهَجاتِ بَحرٌ مُزبِدُ ()10 / 2

سيراب کردن شم ير ،جلوهای زيبا از صنعت ت خيص ،2برای ارائه تصويری هنری از ک تههای دشم
است ،قيد کف آلود نيز مفهوم خ م و خ ونت را به دريای خون اضافه کرده است که با فضای
حماسه ،بسيار هماهنگ و سازگار است.
 -2خاک و زمین
فردوسي از اي عنصر ،بهره بسيار گرفته است ،گاه زمي را چون گل آغ ته به خون ميبيند:
چتتو بهمتتت برادر ش را ک ته ديتد

زمي زير او چون گتتل آغ ته ديد ()231 / 1

همي پوست کند اي از آن ،آن از اي

همي گِل شد از خون سراسر زمي ()101 / 2

وقتي ديگر ،خون را به عمق زمي و گرد و خاک را به ماه ميرساند:
فتتترو رفت و بررفت روز نبرد

به ماهي نم خون و بر ماه گرد ()11 / 2

وجود چندي صنعت لفظي در اي بيت ،از جمله :صفت تضاد در «فرو رفت» و «بر رفت» و جناس

1

ميان «ماهي» و «ماه» و نيز لفّ و ن ر 1ميان «فرو رفت ماهي» و «بر رفت بر ماه» ،بيت فوق را چون
گوهری تابان ،به تأللؤ درآورده است .به ويژه زماني که هه  ،يک بار برای خون ،به عميقتري نقطه
زمي و بار ديگر به دنبال گرد و خاک ،تا ماه حرکت کند ،دامنه خيال ،به نهايت وسعت و گستردگي
مي رسد و تأمّل در لطافت هنرمندانه اي بيت ،زبان وصف را در دهان بالغت ،الل ميکند« .اي همان
قوه ترکيب کننده سحرآميزی است که ايجاد توازن و وابستگي بي صفت متضاد ميکند( ».فاطمي،
.)11 :1111
اما متنبي با ارائه سفينه دُرّی از دريای طب خود ،زمي را از خون ک تگان چون زعفران و آسمان را از
گرد و غبار سپاهيان ،چون نمدی سياه رنگ ميبيند:
وَعَلَي التُّرابِ مِ الدِّماء مَجاسِدُ

وَعَلَي السَّماءِ مِ العِجاجِ مُسوحُ ()111 / 1

شاعر عرب به خوبي آگاه است که وجود رنگ ،خصوصاً رنگهای متضاد و فاصله زمي و آسمان،
چگونه موجب تالش هه برای حرکت بي اي دو فاصله شده ،فضا را تخيّلي و حماسي ميکند.
 - 3رود و آب
در اي مجال ،فردوسي با فيض آسمانيب تيغ بالغت از نيام اندي ه برميک د ،عنان مَرکب سخ به
دست مي گيرد و بيابان را در مقام تهديد و رجز ،از خون دشم چون جيحون ميسازد:
زمي کوه تا کوه پر خون کنم

ز دشم بيابان چو جيحون کنم ()111 / 2

اغراق لطيف و اعجاب انگيز پرشدن خون از لبه يک کوه تا کوههای ديگر و نيز مجاز مرسل در کلمه
دشم که در اينجا به معنای خون دشم است ،هه را به جوالن و حيرت واميدارد و از همگان،
گوی لطافت ميربايد و طبيعت را به گونهای توصيف مي کند که هرگز اي همه شگفتي و حيرت در آن
وجود ندارد.
در ابيات ( )101 / 1( ،)121 / 1( ،)133 / 1( ،)111 / 2( ،)22 / 2( ،)20 / 2( ،)133 / 1و ()30 / 2
نيز ت بيهاتي با استفاده از عنصر جوی و نيل و جيحون آمده است.
اما بايد ديد متنبي در اي ميدان چگونه فرس رانده است .در يک جا ميگويد اسبان را از کدام آب
بنوشانَد ،زيرا هيچ آبي نيست که آلوده به خون نباشد:

وَمِ أَیِّ م اءٍ کان يَسقَي جِيادَه

وَلَم تَصِفُ مِ مَزجِ الدِّماءِ المَناهِلُ ()211 / 1

پيداست که توصيفات عظيم و فوق حماسي فردوسي در اي خصوص ،هرگز با اي تعبير متنبي قابل
قياس نيست .در بيتي ديگر حبابهای آب را قبل از شروع جنگ ،چون نقره و پس از ک ته شدن دشم ،
چون طال ،سرخ ميبيند:
رَکَضَ األميرُ وَکَاللُّجَي ِ حَبابُهُ

وَثَنَي األَعِنَةَ وَهُوَ کَالعِقيان ()111 / 1

در مقايسه اي ابيات ،واژه های زمي  ،کوه ،بيابان و جيحون ،چنان شکوهي به شعر فردوسي داده که
هرگز با اسب و طال و نقره ،قابل قياس نيست .بديهي است که ت بيه آب به نقره و خون به طال هر
چند با نوعي تناسب و خيال لطيف همراه است امّا به فضای دربار و اشراف ،نزديکتر است تا حماسه
و جنگ.
 - 4باران و ابر
فردوسي در مقام رجز و تهديد دشم  ،کاری ميکند که نسل دشم از روی زمي برداشته شود و از
ابر ،خون ببارد:
که روی زم ي را کنم بي سپاه

که خون بارد ابر اندر آوردگاه ()22 / 2

در بيت زير نيز فردوسي از بارش برای خون استفاده کرده است:
ن ان کمند تو دارد هژبر

زبيم سنان تو خون بارد ابر ()112 / 2

ابوطيّب نيز ،تابلويي با دو طبقه ابر ترسيم ميکند ،ابر باال از عقاب (که از لوازم جنگ است) و ابر پايي
از سپاهيان ت کيل شده ،هر زمان ابر فرازي ت نه مي شود ،ابر فرودي با شم يرهای خود ،آنها را با
باراني از خون دشم  ،سيراب ميکند:
سَحَابٌ مِ َ العُقبانِ يَزحَفُ تَحتَها

سَحَابٌ إها استَسقَت سَقَتَها صَوارمُهُ ()21 / 1

تصوير متن بي در باريدن خون به سادگي و لطافت فردوسي نيست ،هر چند دامنه تخيّل آن وسي است
و هه را وادار به عبور از کوچههای پر پيچ و خم استعاره و جوالن در سنگالخهايي ميکند که با
فضای حماسي تناسبي ندارد و اي

در حالي است که «حکيم طوس با هوشياری عجيبي نق های

مختلف هر يک از انواع صور خيال را ميداند .او نيک ميداند که جای ت بيه کجاست و جای استعاره
کجا ...او اي نکته را به خوبي دريافته ولي ديگر حماسه سرايان اغلب متوجه آن ن دهاند و با لبريز

کردن شعر خود از ت بيه و استعاره ،زمينه حماسي را از آن برگرفتهاند ».نک( :شفيعي کدکني:1112 ،
)111 - 112
در تصوير هنری ديگری ،متنبي از قلعهای معروف به نام (حدث الحمراء) نام ميبرد که در شدت باران،
پس از ک ته شدن بسياری از سربازان دشم به دست سپاهيان سيف الدوله افتاد .شاعر عرب با سؤالي
شاعرانه و بالغي و با استفاده از صنعت ت خيص ،قلعه را مورد خطاب قرار داده ،ميپرسد :آيا اي قلعه
ميداند که کدام ابر او را سيراب کرده است؟ ابر آسمان يا جمجمههای دشم ؟!
هل الحدثُ الحمراءُ تَعرِفُ لَونَها
سَقَتها الغَمَتتامُ الغُرُّ قَبتتلَ نُزُولِهِ

وَتَعلَمُ أیُّ السَّاقِيَي ِ الغَمتتائِمُ
فَلَمَّا دَنَا مِنها سَقَتها الجَمَاجِمُ ()11 / 1

در اي ابيات ،وجود صنعت رد العجز علي الصدر 2ميان (الغمائم) و نيز يک ت بيه «مضمر» 1که ژرف
ساخت آن ،شباهت بارش باران به بارش خون از جمجمه است زيبايي خاصي به آن داده است .لطافت
اي نوع ت بيه در اي است که بارش خون از سرهای بريده ،هرگز مانند باران نتواند بود ،بويژه باراني
که يک قلعه عظيم را فراگيرد.
در مقام مقايسه مي بينيم کالم فردوسي صريح ،روش  ،همه فهم ،آسان ياب و مناسب فضای حماسه
است در حالي که متنبي با استفاده از استعاره مکنيه 1و ايجاد سؤال ،سالست کالم فردوسي را از دست
داده است.
 - 5آبگیر و گودال
را به تير

که از خون او خاک شد آبگير ()211 / 1

بر آن سان بخستم تن

هوا دُمِّ کتترکس شد از پر تيتتر

زمي شد ز خون سران آبگير ()121 / 1

متنبي همي معني را با ترکيب عبور اسبان از آبگير خون ،ارائه ميدهد:
وَمِثلِ العَمقِ مَملتتتوءٌ دِمتتتاءً

جَرَت بکَ في مجاريه الخيولُ ()113 / 1

باز هم تصويرهای برگرفته فردوسي ،از عناصری عظيم چون هوا و زمي  ،روان و ساده و روش و
مرکَب سخ او در وادی حماسه رهوار و خوشخرام است در حالي که متنبي سعي در ترکيب تصاوير
و گاه تزاحم آنها دارد.

 - 6آب و آتش
دو عنصر متضاد هستند ،اگر شاعر بتواند اي دو را در وصف ريزش خون به کار برد البته

آب و آت

زيبا و هنری خواهد بود .آب استعاره از خون و آت

به عنوان جرقه و لهيب برخورد سالحهای

آهني  ،در شاهنامه و ديوان متنبي هر دو به کار رفته است که با مقايسه آنها به توارد و م ابهتهای
فکری و خيالي حيرتآور اي دو قلعه ادب پي ميبريم .فردوسي ،آت

حاصل از ضربه سالحهای

آهني را با کلمه آب که استعاره از خون است برای خلق فضای شاعرانه ،با هم آشتي ميدهد:
به يک دست قارن به يک دست شير

به سر بر زتيغ آت

و آب زير ()123 / 1

متنبي بنا به عادت مألوف ،عمق صحنه و تابلو را طوالني و گسترده کرده و ادعا ميکند که آب گردن
ک تگان ،آت

حاصل از ضربه سالحها را خاموش ميکند:
تَنقَدِحُ النَّارُ مِ مَضَارِبها

وَضَبُّ ماءِ الرِّقابِ يُخمِدُها ()11 / 2

انصا ف را که مقايسه عمق و زيبايي و هنر اي دو تابلو و ت خيص برتری يکي بر ديگری ،کاری دشوار
است .نکته قابل مالحظه در دو بيت باال ،گزين
ايجاد تضاد بي آب و آت

آگاهانه و شاعرانه لفظ آب به جای خون ،با هدف

است ،وگرنه گرد کردن کلمات متضاد في نفسه ،ارزش هنری ندارد.

 - 7زعفران
زعفران با رنگ زرد خود ،در آثار دو شاعر ،دستمايهای برای ت بيه و خيال آفريني از خون شده است:
سرا پرده او پتتتر از نالتته ديد

زخون کِ ته بر زعفران الله ديد ()221 / 1

فردوسي صحنه کارزار را در اثر آغ تگي به خون ،چون زعفران ميبيند و با اشاره به الله ،ک تهها و
خونهای تازه را فرا ياد ميآورد.
متنبي نيز در بيت زير همي تصوير را با گرد و غبار آسمان ترکيب کرده است:
وَعَلَي التُّرابِ مِ َ الدِّماءِ مَجاسِدُ

وَعَلَي السَّماءِ مِ َ العِجاجِ مُسُوحُ ()111 / 1

پيداست که فاصله زمي و آسمان در دو رنگ سياه و قرمز ،افق تصوير را وسعت بسيار بخ يده و
معلوم مي گردد ،متنبي ،اسب سخ را در اي مضمار ،بهتر از فردوسي زي کرده است.

 - 8الله و شقایق
شقايق ،نمادی از خون است که در آثار هر دو شاعر خودنمايي و جلوهگری کرده است.
بيابان چو دريای خون شد درست

تو گفتي که روی زمي الله رست ()122 / 1

تو گفتتتي هتتوا ژاله بارد همتتي

به سنگ اندرون اللته کارد همتي ()110 / 2

وجود افعال حرکتي از عواملي است که شعر فردوسي را زنده و پرحرکت و حماسي کرده است ،با
اينکه شاهنامه گزارشي است که بايد از فعل ماضي ،کمک بگيرد ،در تصاوير فردوسي فعل مضارع  -که
فعلي است متحرکتر و دارای نوعي ک

و ادامه در زمان است – بي تر وجود دارد به خصوص

اينکه او ،اغلب اي فعل را نيز با قيد استمراری (همي) تقويت ميکند .نک( :شفيعي کدکني:1112 ،
 )111و (امامي )113 – 121 :1111 ،عالوه بر اي  ،در بيت فوقب صنعت مراعات نظير 3در ژاله ،بارش،
الله و کاشت  ،محيط را خيال انگيز کرده است ،در ابيات ( )23 / 2و ( )111 / 2نيز از لفظ الله برای
ترسيم خون استفاده کرده است.
متنبي با ترکيب ريحان و شقايق و آب و آبگير ،دست به طب آزمايي زده ،گوهری از صدف سينه خود
خارج مي کند و سبزی زمينه آبگيرها را با خونهايي که در جای جای آن ريخته ،به سبزههايي مانند مي-
کند که شقايق از ميان آنها سر برآورده است .با اينکه تصوير فوق يک ت بيه تمثيل 1زيباست ولي فضای
سبزه و گل و آب ،رنگ و بوی حماسه ندارد:
وَالتَرِدُ الغِدرانُ إالع وَمتت اءُها

مِ َ الدَّمِ کَالرَّيحانِ تَحتَ ال َّقائقِ ()11 / 1

 - 9اسب و پیل
گاه صحنه های جنگ ،شاهد خون آلود شدن اسب و فيل ميشود و موضوعي زيبا برای تصويرسازی
ميگردد .در اي بخ

نيز هر دو شاعر ،سفينه های دُرّ خود را رهسپار دريای ادب و حماسه ميکنند.

فردوسي پای خون آلود پيل را چون ستوني از کهربای قرمز ميبيند:
پي ژنده پيالن به خون اندرون

چنانچون ز بيجاده باشد ستون)122 / 1( 10

ابوطيّب ،گردن اسب را خوني ن ان ميدهد ،آيا اسب تا گردن در خون فرو رفته و يا خون راکب و يا
مرکوب جاری شده است؟ ابهامي که در هه خواننده ايجاد ميشود ،عرصه خيال را گسترده کرده
است:

فَتَي الخَيلِ قَد بَلَّ النَّجي ُ نُحورَها

يُطاعِ ُ فِي ضَنکِ المُقامِ عَصيبُ ()111 / 1

در جايي ديگر ،پاهای اسب را خضاب شده در خون مي بيند و سوار آن را بدي شکل وصف ميکند
که هر جنگي ،او را به سوی جنگي ديگر پرتاب ميکند .پر واضح است که پرتاب ،با جنگ تناسب
بي تری دارد ،اي گزين

هدفدار که استعاره تبعيّه 11نام دارد ،با قصد ايجاد فضای حماسي و تخييل

بي تر ،صورت گرفته است .خضاب با خون هم ،بيانگر کثرت و فراگيری خون است ،يعني آنقدر زياد
بود که پای اسب خوني شده بود:
يُقَدِّمُهتتا وَقَد خُضِبَت شَواهتتتا

فَتَيً تَرمِي الحُرُوبُ بِهِ الحُروبا ()212 / 1

 - 11نیزه و سنان
نيزه خون آلود در آثار هر دو شاعر تصاويری دارد که در اينجا به موارد م ابه آن اشاره ميکنيم:
فردوسي خون را چون آهاری 12بر نيزه ميبيند و شم ير را مانند الماس درخ ان:
درخ يدن تيغ المتتتاس گون

سنانهای آهار داده به خون ()113 / 1

در جايي ديگر برق و تيزی نيزه آلوده به خون را به ستارههای خوني ت بيه کرده است:
سنانهای نيزه به گرد اندرون

ستاره بيالود گفتي به خون ()212 / 1

اما متنبي تيغ سخ به دست گرفته ،مانند همي ه با استفاده از استعاره مکنيّه ،نيزههای خوني را وقتي از
بدن دشم بيرون ميک د ،با استمداد از نيروی خالعق خيال خود ،اشک خوني نيزههای سالم را بر
نيزههای شکسته ،روان ميبيند:
وَيُرجِعُها حُمراً کأنَّ صَحِيحَها

يُبَکِّي دَمَاً مِ رَحمَةِ المُتَدَفِّقِ ()21 / 1

و در جايي ديگر ،نيزه ها را در هنگام حمله و ضربه به دشم  ،در اثر خون ،سياه رنگ ميبيند:
وَرُبَّتما حَملَةٍ فِتتي الوَغَي رَدَدتَ بها اليُبَّلَ السُّمرَ سُودا ()33 / 2
 - 11زیورآالت و سنگها
حوزه کاربرد حکيم طوس از سنگهای تزييني در وصف خون ،گستردهتر از شاعر عرب زبان است .در
شاهنامهب مرجان ،لعل و بيجاده ،موضوع تصويرسازی خون هستند در حالي که متنبي از طال استفاده
کرده است.

 - 11 -1فردوسی
 - 11 – 1 – 1مرجان
تو گفتي که المتتاس مرجتتان ف اند

چه مرجان که در کي همي جان ف اند ()13 / 2

در بيت باال ،الماس به جای شم ير و مرجان به جای خون آمده و صنعت مراعات نظير ،ميان مرجان و
الماس ،تناسب زيبايي را به وجود آورده است .در بيت ( )11 / 1نيز مرجان به جای خون به کار رفته
است.
 - 11 – 1 – 2لعل
همه تيغ و ساعد زخون بود لعل

خروشان دل خاک در زير نعل ()111 / 1

تصور ساعد و خون و شم ير که همه جا را پر کرده و زميني با دل پر خروش ،شگفت و برجسته
است .در ابيات ( )221 / 2و ( )221 / 1نيز لعل به جای خون به کار رفت است.
 - 11 – 1 – 3بیجاده
در اي بيت ،پای فيل که غرق خون است به ستوني از کهربای سرخ ت بيه شده است:
پس زنده پيالن به خون اندرون

چنانچون زبيجاد باشد ستون ()22 / 1

 - 11 – 2متنبی
 - 11 – 2 – 1طال
رَکَضَ األميرُ وَکَاللُّجَي ِ حَبابُهُ

وَثَنَي األَعِنَةَ وَهُوَ کَالعِقيانِ ()111 / 1

در بيت فوق آمده است :قبل از ورود امير ،حبابهای آب چون نقره بود و پس از بازگ ت او از جنگ،
در اثر خون دشمنان ،مانند طال شد.
 - 12استفاده از میوه و درخت
فردوسي از طبرخون 11برای ن ان دادن رنگ خون استفاده مينمايد:
به رنگ طبرخون شدی اي جهان

شدی آفتاب از نهيب

نهان ()231 / 1

اغراق و حماسه در بيت فوق موج ميزند ،همه جهان به رنگ عناب شد و آفتاب از ترس پنهان گ ت.
در بيت ديگری زمي را به رنگ گل و ارغوان ميبيند:

سراسر همه دشت پر ک ته ديد

زمي چون گل و ارغوان کِ ته ديد ()101 / 1

کاربرد صنعت "جناس محرعف" 11ميان «کُ ته» و «کِ ته» و "مراعات نظير" ميان «دشت»« ،گل» و
«ارغوان» در بيت فوق ،زيبايي لفظي خاصي به بيت داده است.
شاعر عرب ،خون را به نارنج ت بيه ميکند ،حال بايد ديد ،چه چاشني ديگری را طبق عادت مألوف و
شيوه مأنوس خود ،به آن ميافزايد:
فَکأنَّه النَّارِنجُ فِي األغصانِ ()111 / 1

وَجَرَی عَلَي الوَرَقِ النَّجي ُ القانِي

خون دشمنان را بر برگ درختان ،چون نارنجهايي بر شاخه آنها ،ميبيند و از لفظ قاني به معني بسيار
سرخ ،برای جال دادن به تصوير استفاده ميکند .بديهي است خوني شدن برگ درختان ،ن ان از شدت
جنگ و خونريزی دارد.
 - 13حیوانات در تصاویر مربوط به خون
فردوسي در دو بيت برای ترسيم رنگ خون از پرع درّاج 12استفاده کرده است:
چو اي تخت بي شاه و بي تاج شد

زخون مرز چون پرع درّاج شد ()221 / 2

در اي بيت نيز در و دشت را از خون ،چون پرع درّاج ترسيم ميکند:
همه ميمنه گيو تاراج کرد

در و دشت چون پر درّاج کرد ()231 / 1

متنبي شهرها را از خون چون پرع درّاج رنگي ميبيند:
کأنَّ دَمَ الجَماجمِ في العَناصي

کَسَا البُلدانَ رِي َ الحَيقُطانِ ()111 / 1

با تأمّل در ابيات فوق در مي يابيم که ت بيه خون به پر درّاج به يقي از نوع ت بيه شجاع به شير و
زيب ارو به گل يا ماه نيست ،از طرف ديگر با توجه به تفاوتهای اقليمي و فرهنگي اي دو بلبل خوشنوای
بوستان ادب فارسي و عربي ،اي ت بيه بنا به تعبير اب اثير خارج از عمودی است که شاعران پيرامون
آن رفت و آمد ميکنند .به نقل از (شفيعي کدکني)211 :1112 ،ب در نتيجه اي ظ ع قوی را ايجاد ميکند
که فردوسي متأثر از اشعار ابوطيب و يا ديگر شعرای عرب بوده است که متنبي هم به نوبه خود از آنان
متأثعر شده است.
فردوسي در بيتي ،زمي خون آلود را به پ ت پلنگ مانند ميکند که البته از ت بيه به پردرّاج حماسيتر
و پرشورتر است:

بزد بتر سرش گتتترزه گاو رنگ

زمي شد ز خون همچو پ ت پلنگ ()11 / 2

 - 14استفاده از لباس و پوشش
فردوسي از چادر برای ت بيه به خون استفاده کرده و با توجه به فراگيری چادر ،اي تصويرب خيالانگيز
و بدي مينمايد:
بگوی آنچه داني و جان را بکوش

وگر چادر خون به ت بر بپوش ()101 / 1

مگر نه اي است که بنا به قول کولريج « ،قدرت شعر در اي است که شايد با يک کلمه ،نيرويي را در
هه ميچکاند که خيال را به تصوير بر ميانگيزد» (هاوکس ،)12 :1111 ،به حق ،هيچ لفظي چون
چادر در بيت فوق در القای مرگ خوني و فجي و هولناک ،رسا و بليغ نيست.
متنبي خون را به لباس عزای سياه رنگي ت بيه ميکند که يقهای ندارد و همه ت را ميپوشاند:
وَقَد لَبِسَت دِماءُهُم عَلَيهِم

حِدَاداً لَم تَ ُقَّ لها جُيُوبا ()212 / 1

لباس بي يقه ،از جنس خون و مخصوص مصيبت ،اعجاب انگيز است ولي در مقابل اغراق موجود در
چادر خون ،سپر ميافکند.
فردوسي در جايي ديگر از لفظ «وشي» 11استفاده ميکند.
ز پروازش آورد گردان فرود

چکان خون و وشي شده آب رود ()111 / 1

ابوطيّب نيز در ابيات ( )131 / 1و ( ) 113 / 1از رنگ سرخ اي جامه ،تصويرسازی کرده است .او مي-
گويد اسبان ،بدون زي وارد جنگ ميشوند و با پوش ي از خون بيرون ميآيند:
لجيادٍ يَدخُل في الحَربِ أعرا
در مقايسه دو بيت باال ،معلوم ميگردد پوش

ءً وَيُخرجِ َ مِ دَمٍ في جِالل ()111 / 1
خوني اسب در تصوير متنبي ،حماسي و لباس وشي که

مخصوص طبقات مرفه و اعيان است ،اشرافي است نه حماسي.
 - 16استفاده از رنگ
همانطور که در اي بخ

به شواهد مختلف تصويرآفريني خون اشاره کرديم فردوسي برای ن ان دادن

سرخي خون از مرجان ،لعل ،بيجاده ،شنگرف ،عناب ،ارغوان ،گل ،پ ت پلنگ ،جامه وشي ،الله و
زعفران استفاده کرده است در حالي که متنبي از طال ،خضاب  ،نارنج ،درّاج ،الله ،زعفران و لباس عزا،
مدد جسته است .اي مطلب ن ان از اي دارد که حکيم طوس ميداند که رنگ در صور خيال يکي از

مؤثرتري عوامل آفرين

است هم از نظر مجازی های زبان شعر و هم از نظر اهميتي که در خلق

ت بيهات و استعارههای متحرک و حسي دارد.
عالو ه بر اي  ،هر دو سخ سرا به لفظ سرخ ،برای ن ان دادن خون اشاره کردهاند:
ز خون يالن سرخ گردد زمي ()12 / 1

همي تازند اي بر آن ،آن بري

متنبي نيز نيزه ها را در زمان بيرون آوردن از بدن دشم  ،قرمز ميبيند که در بخ

تصوير «خون و نيزه»

به آن اشاره شد.
فردوسي در جايي ديگر از شنگرف 11برای رنگ آميزی بهره برده است:
ز خون کيان خاک شنگرف گ ت ()11 / 2

سراينده از سال چون برف گ ت

در بيت باال ،فردوسي اشاره به پيری خود دارد و برای ايجاد رنگ و تصوير و تناسب با شنگرف ،از
برف برای بيان پيری استفاده کرده ،تا سفيدی برف و سرخي خون در کنار هم برجستگي و ت خيص
پيدا کنند.
و متنبي در اي زمينه از خضاب ،بهره برده است:
فَظَلَّ يُخَضِّبُ مِنهُ اللِّحَي

فَتَيً اليُعيدُ عَلَي النَّاضِلِ ()123 / 1

در بيت باال ،گفته شده که سيف الدوله ري های دشم را خضاب ميکند و اي يک استعاره است حال
بايد با يک قرينه صارفه ،منظور خود را از خضاب معي کند .باز هم سايه سنگي استعاره ،هر چند از
نظر فني و هنری ،مجالي برای تأمّل و دقعت و جوالن هه به وجود آورده ،ولي آن را از فضای حماسه،
که از ويژگي های آن ،سادگي و همه فهمي است ،دور ساخته است.
 - 16استفاده از یک کنایه مشترک در تصویرسازی از خون
کنايه« 13شست زمي با خنجر» در شاهنامه به شکل زير آمده است:
زمي را به خنجر ب ويد همي

کنون رزم کاوس جويد همي ()130 / 2

متنبي همي کنايه را با استفاده از شم ير آورده است:
سَحَابٌ يُمطِرنَ الحَديدَ عَلَيهِم فَکُلُّ مَکانٍ بالسُّيوفِ غَسيلُ ()221 / 2

نکته قابل توجه در مقايسه دو بيت فوق ،استفاده از مجاز مرسل 11يعني بکار بردن خنجر و شم ير به
جای خون است که خون از لوازم اي دو ميباشد ،زيرا اي خون است که زمي را ميشويد نه خنجر و
شم ير .البته شست با خنجر و شم ير را ميتوان استعاره تبعيه هم دانست.
از طرف ديگر با کمي دقت در مييابيم که هر دو شاعر جهان را ديگر گونه ميبينند .آنها از واژگان
معمول و مرسوم استفاده ميکنند امّا آنها را در معاني اصلي و متعارف خود به کار نميبرند .برای نمونه،
در کالم مخيّل ،شاعرانه و پر ا غراقِ (با خون شست خنجر) ،شم ير را به جای خون به کار ميبرند،
«گويي آنها جهان را دوباره به سليقه خود نامگياری ميکنند و جان ان هنوز از ميراث ازلي (و عَلَّمَ
اآلدمَ األسماءَ کُلَّها) روزی خور است( ».شميسا)11 :1111 ،
فردوسي در ابيات ( )22 / 2و ( )120 / 2نيز از اي کنايه استفاده کرده است.
الزم به يادآوری است که هر کدام از اي دو شاعر ،ت بيهاتي مخصوص به خود در تصويرسازی از
خون دارند ،در اي عرصه ،حکيم طوس از شراب ( )31 / 1و تاج ( )121 / 1و متنبي از نيام ()10 / 2
و زره ( )112 / 2بهره بردهاند.

نتیجه گیری
 ميزان قابل توجهي از م ابهت های تصويری فردوسي و متنبي مربو به فرهنگ م ترک حاکم برخراسان آن دوره و عراق و شام يا خرد عام ب ری و جاده هايي است که همه شاعران و گويندگان به
ناچار از آن عبور ميکنند ،خصوصاً آنجا که پای عناصر بزرگ و عظيم طبيعت در ميان است .در موارد
بسياری نيز توجيهي جز اخي و اقتباس فردوسي از متنبي و يا منابعي که متنبي از آنها سود جسته است،
ندارد .و تأثعر فردوسي از شاعران عرب ،به هيچ وجه ن انه ضعف و بيارزشي اي شاهکار جهاني
نيست ،زيرا هيچ اثر بزرگي نميتواند مخلوق يک هه و اندي ه باشد .درست مانند يک پديده صنعتي

و علمي .وجوه م ترک موجود در شاهنامه و ديوان متنبي ن انه اشراف فردوسي بر آثار پي ينيان و ادامه
حرکت جهاني ادب ،هنر و فرهنگ ب ريت است که فردوسي از جلوداران و پي گامان آن و شاهنامه
نيز نقطه عطف و جه

و تحوّل آن به شمار ميآيد.

 موارد ت ابه ميان اشعار فردوسي و متنبي منحصر به محور افقي شعر است نه محور عمودی ،درحالي که از جهت نوع ادبي شاهنامه ،حماسه و اشعار متنبي ،قصيده مدحيه است ،اولي تعلق به يک
ملت زنده و که دارد ولي مخاطبان شعر متنبي کساني هستند که در حجاب زمان محو شدهاند.

پی نوشت
________________________________________________________
 - 1منب اصلي اشعار فردوسي در اي مقاله ،برگرفته از شاهنامه فردوسي سعيد حميديان 1111 ،و
اشعار متنبي نيز ،برگرفته از شرح برقوقي  1101است .عدد سمت راست شواهد شعری فردوسي و
متنبي ،ن ان دهنده جلد و عدد سمت چپ ،معي کننده صفحه است.
 - 1هرگاه گوينده در هه خود چيزی را به چيز ديگر ت بيه کند و از ارکان ت بيه ،تنها م به و بعضي
از لوازم م به به را بياورد تا بر آن ت بيه داللت کندب چني ت بيهي را استعاره بالکنايه يا مکنيه و يا
صنعت ت خيص گويند( .صادقيان)131 :1111 ،
 - 1جناس ،آن است که گوينده دو لفظ را به کار بَرد که مانند هم نوشته ميشود ولي معاني آنها با هم
تفاوت دارد( .همايي)13 / 1 :1111 ،
( - 1لفّ در لغت به معني پيچيدن و تا کردن است و در اصطالح ف بدي آن است که ابتدا چند چيز را
در کالم بياورندب آنگاه ،چند امر دي گر از قبيل صفات يا افعال آورند که هر کدام از آنها به يکي از آن
چيزها که در اول گفته اندب مربو باشد ،اما تعيي نکنند که کدام يک از آن امور به کدام يک از آن اشياء
برميگردد ،بلکه آن را به فهم و هوق شنونده باز گيارند( .همان)211 / 2 :
1

 -رد العجز علي الصدر  ،از جمله صناي لفظي است که در آن ،کلمه ای که در آخر بيت آمده ،در

ابتدای بيت بعد تکرار کنند( .همان)10/1 :

 - 1اي ت بيه کنايي و غير مستقيم برای ارائه امری محال و غريب ،به شکلي ملموس ،ممک و نزديک
است و از طرف ديگر دستيابي به مطلب بعد از تأمل و اندي ه ،بسي شيري تر و ارزندهتر است.
(فاضلي)112 :1111 ،
 - 1هرگاه گوينده در هه خود چيزی را به چيز ديگر ت بيه کند و از ارکان ت بيه ،تنها م به و بعضي
از لوازم م به به را بياورد تا بر آن ت بيه داللت کندب چني ت بيهي را استعاره بالکنايه يا مکنيه گويند.
(صادقيان)131 :1111 ،
1

 -مراعات نظير (تناسب يا مؤاخات) :آن است که در سخ اموری را بياورند که در معني با يکديگر

متناسب باشند ،خواه تناسب آن ،از جهت م ابهت باشد ،مانند (گل و الله) و (ريحان و ارغوان) و خواه
از جهت تضم و مالزمتب مانند (شم و پروانه) و (تير و کمان)( .همايي)221 / 2 :1111 ،
1

 -جرجاني ( ) 31 :1121معتقد است ،ت بيه تمثيلب ت بيهي است که وجه شبه در آن امری آشکارا و

ظاهری نيست و بر روی هم نياز به تأويل دارد و بايد از ظاهر امر ،گردانده شود زيرا م به با م بهبه در
صفتي حقيقي ،م ترک نيستند و اي هنگامي است که وجه شبه امری حسي نباشد بلکه امری عقلي
باشد .نک( :شفيعي کدکني.)31 – 11 :1112 ،
 - 1بيجاده :نوعي از احجار کريمه شبيه ياقوت( .معي )113 :1133 ،
1

 -اگر لفظي که برای استعاره به کار ميرود ،م تق ،فعل يا حرف باشد ،استعاره تبعيه ناميده ميشود.

(جارم)31 :1111 ،
1

 -آهار :مايه ای که از ن استه يا کتيرا يا صمغ يا لعاب خطمي و مانند آن گيرند و به جامه و کاغي و

جز آن مالند تا محکم و براق شود( .معي )101 :1133 ،
 - 1طبرخون :عناب (همان)2203 :
1

 -جناس مُحرعف ،آن است که ارکان جناس در حروف يکي و در حرکت مختلف باشند( .همايي،

)20 / 1 :1111
 - 1درّاج :پرندهای از تيره ماکيان ،جزء رسته کبکها ،جثهاش کمي از کبک فربهتر است و مانند کبک در
صحرا زندگي ميکند( .معي )1201 :1133 ،
 - 1وشي :سرخ ،قرمزب وشي وار :سرخ رنگ (همان)2012 :

 - 1شنگرف :جسمي است سياه ولي در طبيعت به صورت توده يا رشته و رگه يافت ميشود و گردش
سرخ يا قهوهای است( .همان)2031 :
 - 1کنايه را ترک تصريح و پوشيده سخ گفت و بيان با ايماء و اشاره گفتهاند .بسياری از معاني را که
اگر با منطق عادی گفتار ادا کنيم ،ليت بخ
ميتوان با اسلوبي دلک
1

نيست و گاه مستهج و زشت مينمايد ،از رهگير کنايه

ومؤثر بيان کرد .برای اطالع بي تر نک( :شفيعي کدکني)113 – 111 :1112 ،

 -هرگاه لفظي در غير معني اصلي خود به کار رود ،آن را مجاز مينامند .بالغت مجاز را در اموری

مانند شوق جستجو ،طلب معاني تازه برای التياه ،مبالغه و يا زيادی لفظ در زنجيره کالم دانستهاند.
(شميسا)11 :1111 ،

منابع

ابوحلتم ،خليل ( ،)1132إتجاهات ال عر العربي ،دارالثقافة ،بيروت.
اسالمي ندوش  ،محمد علي ( ،) 1111زندگي و مرگ پهلوانان ،ن ر آثار ،تهران.
امامي ،نصراله (« ،)1111از چال

سعدی تا ساختار زباني و بياني شاهنامه» ،مجموعه مقاالت کنگره

جهاني بزرگداشت فردوسي ،دان گاه تهران.
بويل ،جي ،آ ( ،) 1113تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني ،ترجمه حس انوشه ،تهران،
اميرکبير.
پاشايي ،هاشم ( « ،)1131مقايسه داستان (رستم و سهراب) با نماي نامه (کوهولي )» ،فصلنامه مطالعات
ادبيات تطبيقي ،سال چهارم ،شماره .11 – 11 ،11
ثعالبي ،ابومنصور ( ،)1101يتيمة الدهر في محاس أهل العصر ،شرح و تحقيق الدکتور مفيد محمد
قميحة ،بيروت ،لبنان ،دار لکتاب العلمية.
الجارم ،على و مصطفى امي ( ،)1111البالغة الواضحة ،قم ،دار الثقافة للطباعة و الن ر ،الطبعة الثالثه.
جرجاني ،عبدالقاهر ( ،) 1121اسرار البالغه ،تحقيق ه .ريتر ،استانبول.
ريحاني ،محمد امي ( ،)1112سرچ مه های فردوسي شناسي ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،
تهران.
سبزيانپور ،وحيد ()1131ب «جستاری در ک ف ري ه های ايراني مفاهيم م ترک حکمي متنبي و
فردوسي» ،مجله فرهنگ ،وي ژه ادبيات ،پژوه گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي12 ،
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شفيعي کدکني ،محمد رضا ( ،)1112صور خيال در شعر فارسى ،انت ارات آگاه ،چاپ چهارم.
شميسا ،سيروس ( ،)1111بيان ،انت ارات فردوس ،تهران ،چاپ دوم.
 ،)1111( .......................سبک شناسي ادبي ،انت ارات فردوسي.
سيستاني ،فرخي ( ،) 1111ديوان اشعار ،به کوش

محمد دبير ساقي ،انت ارات زوار ،تهران ،چاپ

چهارم.
صادقيان ،محمد علي ( ،) 1111طراز سخ در معاني و بيان ،انت ارات دان گاه آزاد ،تهران.
صفعا ،هبيح اهلل ( ،) 1111تاريخ ادبيات در ايران ،چاپ دوازدهم ،انت ارات فردوس.

غنيمي هالل ،محمد ( ،) 1111ادبيات تطبيقي ،ترجمه مرتضي آيت اهلل زاده شيرازی ،چاپ اول ،تهران،
اميرکبير.
فاضلي ،محمد ( ،) 1111دراسة و نقد في مسائل بالغية هامة ،انت ارات دان گاه فردوسي م هد.
فاطمي ،سيد حسي  ،) 1111( ،تصويرگری در غزليات شمس ،انت ارات اميرکبير ،تهران.
فردوسي ،ابوالقاسم ( ،) 1111شاهنامه ،به کوش

سعيد حميديان ،براساس چاپ مسکو ،ن ر قطره،

چاپ چهارم.
قبادی ،حسينعلي ( ،) 1112تحقيق در نهادهای م ترک حماسي و عرفاني در ادبيات فارسي ،پايان نامه
دکتری ،دان گاه تربيت مدرس.
متنبي ( ،)1101ديوان ،شرح عبدالرحم برقوقي ،بيروت ،دار الکتاب العربي.
معي  ،محمد ( ،) 1133فرهنگ فارسي ،مؤسسه انت ارات اميرکبير ،تهران ،چاپ بيست و ش م.
مهربان ،هدی (« ،)1131مقايسه تطبيقي وصف طبيعت در ديوان صنوبری و منوچهری دامغاني»،
فصلنامه ادبيات تطبيقي ،سال دوم ،شماره .221 – 201 ،1
ناتل خانلری ،پرويز ( ،) 1111تاريخ زبان فارسي ،انت ارات سيمرغ ،تهران ،چاپ پنجم.
ندا ،طه ( ،) 1131ادبيات تطبيقي ،ترجمه هادی نظری منظم ،ن ر برگ ،تهران ،چاپ اول.
نظامى عروضى ،)1133( ،چهار مقاله ،به کوش

دکتر محمد معي  ،چاپ دان گاه تهران.

هاوکس ،ترنس ( ،)1111استعاره ،ترجمه فرزانه طاهری ،ن ر مرکز ،تهران.
همايي ،جالل الدي ( ،)1112تاريخ ادبيات ايران ،ن ر هما ،تهران.
 ،) 1111( ...........................فنون بالغت و صناعات ادبي ،ن ر هما ،تهران ،چاپ پانزدهم.
يعقوبي ،احمد ( ،) 1111البلدان ،ترجمه محمد ابراهيم آيتي ،چاپ دوم ،بنگاه ترجمه و ن ر کتاب.

