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چکیده
از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون مورد توجه ادیبان و نقادان بوده و برای امتیازدهی به اشعار شاعران بدان اهتماا ورزیاده-
اند ،بحث صور خیال یا بالغت تصویر است .از آنجایی که شاعران در تما عصاور ساعی در آرایاخ سا آ و آوردن بنتاریآ
تعبیر از تجربه شعری خود داشتند؛ در تما آثار آننا کمابیخ رد پایی از انواع صور خیال به چشم مایخاورد .در ایاآ جااتار
قصد بررسی جایگاه ایآ صور در اشعار قدیم دو زباان اارسای و عربای ،سانجخ درجاه توجاه و اهتماا شااعران قادیم باه
صورتنای مجازی ،ذکر خصوصیات و نحوه انعکاس ایآ صور در تعابیر شاعرانه در دو زبان شده است .یااتههای پاووهخ کاه
به شیوه کتاب انهای و روش توصیفی-تحلیلی ،گردآوری شده حاکی از آنات که شاعران اارسی و عربی از دیرباز بارای تعبیار
از تجربیات خویخ ،از صورهای تشبینی و کنایی و استعاری استمداد جاتهاند و کال خود را بدان آراستهاند و آن چیایی کاه
روشآ و مبرهآ است شیوع غیر قابل انکار صور تشبینی در قدیمیتریآ آثار است؛ هرچند که ورود سایر صور بیانی (اساتعاره
نیی به مرور زمان در حیطه تعابیر شاعرانه به چشم میخورد و حتی در برخی دوره ها رواج گاتردهای یااتند.
.
واژگان کلیدی :صور خیال ،شعر قدیم اارسی ،شعر قدیم عربی.

مقدمه
«خیال» یا «تصویر» حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینهای عاطفی هماراه اسات ....در واقای خیاالهاا ،یعنای
تجربههای حای ،واسطههای انتقال تجربههای عاطفی است ،زیرا غم و شادی و هرگونه عاطفهای در انااان مشاتر
است ،همه کس شاد می شود و همه کس غمگیآ .حیرت و شوق یا نفرت و مالل چییی نیاات کاه در شااعران باه
صورت انحصاری وجود داشته باشد .آننا از چییهایی س آ میگویند که دیگران نیی در آن زمینه با آننا مشترکند؛ اماا
بیداری آننا در برابر رویدادهایعنی تجربههای ذهنی ایشان ،همواره با نوعی تش ص و برجاتگی همراه است کاه ماا
عواطف خود را در تجربههای شعری ایشان بنتر میبینیم ....تجربه شعری چییی نیات که حاصل ارادهی شاعر باشد
بلکه یک رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس مییابد ،مجموعهای از حوادث زنادگی اوست(.شافیعی
کدکنی. 1،-12،5،31 ،
امروزه ناقدان معاصر میکوشند که شعر و هنر را تجربه اناان بنامند(شفیعی کدکنی 12،5،31،و قدیمیتریآ کای که
از شعر بعنوان تجربه یاد کرده است .یکی از ناقدان اسالمی «ابآ اثیر» است که در کتاب االستدرا از ارتباط شاعر و
تجربه س آ گفته است( .ابآ اثیر1، ،1551 ،
اما در باب کلمه تصویر ،جاحظ اولیآ کای است که کلمه تصویر را در نقد شعر باا ایاآ عباارت«  ...اإنماا الشاعر
صناعة ،وضرب مآ النایج وجنس مآ التصویر» بکار گرات( .جاحظ ،دون تا123/2 ،
شوقی ضیف نیی در باب تصویر م تص هر ادیب چنایآ اساتباطی دارد «أن المجاازات و التشابینات و االساتعارات
لیات غایة ای ذاتنا ،إنما هی غایة لمعان تمثلنا ،معان تصور انطباعات روح الکون ای خیاال اددیاب و لکال أدیاب
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انطباعاته و کذلک لکل أدیب استعاراته و تشبیناته و مجازاته بحیث ناتطیی أن نقاول إنناا صاورو صاور نفااه و ماا
انعکس علینا مآ روح الوجود .و مآ هنا ناتطیی أن نفنم العلة مآ سقوط اددیب حیآ یعایخ علای الصاور القدیماة
التی ابتکرها سابقوه مآ اددبا ( »...شوقی ضیف 1،2 ،1593،هار ادیبای دارای خصاایص طبیعات خاویخ اسات و
استعارات و تشبینات و مجازهایی ویوه خویخ دارد که میتوانیم آنناا را تصااویر او بناامیم ،تصااویر روح او کاه از
جوهر وجود در جانخ نقخ باته است و از همیآ جاست که میتوانیم سقوط هنرمند را به هنگامی کاه باا تصااویر
کننه و قدیمی که دیگران ابتکار کردهاند زندگی میکند-در یابیم(. .شفیعی کدکنی12،5،31 ،
اما در بحث صور خیال توجه به تعریف «شفیعی کدکنی» از خیال و «عبدالقادر القط» از تصویر انای خاالی از لطاف
نیات
شفیعی کدکنی« ،خیال» را به معنی مجموعه تصراات بیانی و مجازی (از قبیل تشبیه ،اساتعاره ،کنایاه ،مجااز مرسال،
تمثیل ،نماد ،اغراق ،اسناد مجازی ،تش یص ،حاامییی ،پاارادوکس و  ...در شاعر اطاالق مایکناد و تصاویر را باا
مفنومی اند وسییتر که شامل هرگونه بیان برجاته و مش ص باشد میداند(. ....همان31-5 ،
عبد القادر القط بقوله " الصوره هی الشکل الفنی الذی تت ذه ادلفاظ والعبارات بعد أن ینظمنا الشاعر ای سیاق بیاانی
خاص لیعبر عآ جانب مآ جوانب التجربة الشعریة الکاملة ای القصیدو مات دماً طاقات اللغة وإمکاناتناا اای الداللاة
والترکیب واإلیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها ماآ وساا ل التعبیار الفنای"(القاط،
525 ،1511
پووهندگان در انتنای ایآ پووهخ قصد پاسخ و روشنگری در راستای سؤاالت زیر را دارند
آیا شاعران قدیم دو زبان عربی و اارسی از صور خیال برای تعبیر از تجربیات شاعرانه خود استمداد جاتهاند؟درجه اهتما و توجه شاعران قدیم دو زبان به صورهای خیال در جنت تعبیر از تجربه شعری خاود باه چاه میایاناست؟
صور خیال در اشعار قدیم اارسی و عربی چه خصوصیاتی دارد؟کدا یک از صور خیال (بیانی در اشعار شاعران قدیم شیوع و گاتردگی بیشتری داشته است؟بحث
دکتر اتوحی در کتاب بالغت تصویر با ذکر تقایم ایماژ (واژه ای که در ساالنای اخیار وارد واژه ناماههاای ادبای و
شعری وارد شده است به دو نوع ایماژ زبانی و ایماژ مجازی آن را مبنای کار خود قرار داده و تصاویر را به دو ناوع
تصویر زبان و تصویر مجازی تقایم میکند .ناقدان و ادیبان در ادبیات عرب نیی با ایآ بیاان « أناواع الصاورو الفنیاة
حاب قالبنا الفنی الذی صیغت ایه .وایه نوعان مآ الصور ،هما :الصورو البیانیة ،والصورو الحقیقیة ».تصااویر انای را
تقایم بندی کردهاند.
پس برایآ اساس تقایمات تصاویر انی از ایآ قرار است
تصویر زبانی (واقعی ،الصورة الحقیقیة) :همان تصویری است که از رهگذر کاربرد قاموسی و حقیقی واژگاان زباان
در ذهآ حاصل میشود(.اتوحی51 ،1215،
«لم تعد الصورو البالغیة وحدها المقصودو بالمصطلح ]مصطلح الصورو[ ،بل قد ت لو العبارو أو البیات -ماآ المجااز
أصالً ،اتکون عبارات حقیقیة االستعمال،و می ذلک انی تشکّل صورو دالة على خیال خصب »(الجننی53 ،1535،
تصویر مجازی (الصورة البیانیة(« :حاصل کشف رابطه یا ایجادپیوند میان دو یا چند امر است که به ظاهر ارتباطی با
هم ندارند .ایآ ارتباط اقط در خیال ما اتفاق میااتد .تصویر مجازی برخالف تصویر زبانی ساده و تک بعدی نیاات
بلکه مرکب از دو یا چند جیء است که به مدد عاطفه و خیال شاعرانه با یکدیگر پیوند میخورناد .و واقعیات ناوینی
میآارینند که در عالم خارج سابقه ندارد و سرشار از تازگی و غرابت و شگفتی است( ».اتوحی53 ،1215،
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(الجننی « تنقام الصورو حاب قالبنا الفنی الذی صیغت ایاه بحااب اعتمااد الشااعر علاى الواقای أو ال یاال إلاى
قامیآ وهذان هما أساس کل صورو ،انی إما حقیقیة "وصفیة" اعتمد الشاعر اینا على دالالت ادلفاظ المباشارو دون
الحاجة إلى ال یال ومقایاتنا به ،وإما خیالیة اعتمد اینا الشاعر على ضروب البیان -المعروااة اای علام البیاان -ماآ
تشبیه وکنایة ومجاز .وأول ما أبدأ به النمط البیانی؛ دنه ادشنر وادکثر وروداً وتداوالً،ولکونه أول ما یبدؤ به ای دراسة
الصورو الفنیة( ( ».الجننی99 ،1535 ،
آنچه مالم است یکاانی و قرابت تعاریف ناقدان و ادیبان از انواع تصاویر انی و انون بالغای در دو زباان عربای و
اارسی است که در ایآ مجال نیی بیان تعاریف دو زبان و ذکر تقایمات آن گواه ایآ هماهنگی است.
پس با توجه به آنچه گذشت؛ ادیب و هنرمند با تکیه بر قوهی خیال ،ارتباط و پیوندهای غریبی را بیآ اشیاء و اجایاء
برقرار کرده و تصویری تازه میسازد که شاید برای برخی دیگر تازگی و شگفتی خاصای هماراه باا لاذت بیااریناد،
زیبایی و ارزش ایآ تصاویر زمانی هویدا میشود که از نظر علم بالغت تبییآ و بررسی شود.
کشف زیبایی های س آ چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ معانی و بدیی ،در حیطه علم بالغت گنجاناده شاده اسات.
بالغتپووهان تییبیآ از دیرباز به علم بیان اهتما ورزیدهاند و انون و صور آن را به صورت انی و دقیق تقایمبندی
نموده اند( 1صور تشبینی اقاا تشبیه(ساده ،مرکب ،عقلی،حای ،اضمار ،بعید ،بلیغ ،تاویه ،تمثیلی ،جمای ،قریاب،
مؤکد ،مبتذل ،مجمل ،مردود ،مرسل ،معکوس ،ملفوف ،مفاروق و  ...و (صاور اساتعاری اناواع اساتعاره (مصارحه،
مرشحه ،مکنیه ،مقیده ،مجرده ،مطلقه ،اصلیه ،تبعیه و ...و (صور کنایی انواع کنایه (تعریض ،رمای ،تلاویح ،ایماا و
(صور مجازی عالقه های مجاز ...
صور بیانی و انواع آن
رسایی و بالغت و اصاحت کال از دیرباز مورد عنایت و توجه ادیبان بوده است و در راستای ایآ هادف شااعران و
ادیبان از روزگاران گذشته به آرایخ و پیرایخ س آ در جنت غنای هرچه بیشاتر آثاار خاویخ پرداختاهاناد؛ تعبیار
شاعران از تجارب خویخ از راه تشبیه و همانند سازی و یا از راه استعاره و کنایه همان صورتنایی است کاه باه ناا
صور بیانی شناخته شده است ،علما با کنکاش در صورتنای مجازی ارا ه شده از ساوی شااعران و نویااندگان بااب
تازهای را برای آن گشوده و آنها را در مجموعهای به نا علم بیان گنجاندند .که در ادامه ایآ پووهخ با ذکر هرکادا
از ضروب علم بیان به بررسی جایگاه و خصوصیات آن در اشعار قدیم اارسی و عربی خواهیم پرداخت.
تشبیه
یکی از سادهتریآ روش و ابتداییتریآ راه برای القای مفنو و مقصود به م اطب ،تشابیه و همانندساازی اسات؛ در
واقی شاعر یا نویانده برای اثبات صفتی و یا توضیح و اغراق آن به شی دیگاری کاه آن صافت در آن باارزتر اسات
متوصل شده و با ایجاد پیوند مماثلت بیآ دو شیء «مشبه و مشبه به» ،به غرض و هدف خویخ دست مییابد.
تعبیر از تجربههای شاعری با تماک به صورتنای تشبینی چییی است که اکثر ناقدان از قدما و معاصاریآ در اشاعار
قدیم عرب بدان اقرار نمودهاند؛ « مآ أن التشبیه عمدو مآ الصورو الفنیة ای الشعر القدیم .ویصدقه ما ذکره المبرد اای
1

ادیبان و ناقدان عرب نیی تصویر بیانی را چنیآ توصیف کردهاند « وهی الصورو التی اعتمدت ای بنا نا على التشبیه أو االستعارو أو الکنایة أو المجاز المرسل

أو المجاز العقلی .وهذا النوع مآ الصور هو ما عراه النقاد القدماء ،وتحدثوا عنه ،و لنذا قام بعض الدارسیآ المحدثیآ الصورو البیانیة إلى عدو صور هی:الصورو
التشبینیة ،الصورو االستعاریة ،الصورو الکنا یة ،الصورو المجازیة ،بینما أطلق دارسون آخرون اسم الصورو المجازیة على جمیی أنواع الصورو البیانیة .والواقی أن الصورو
المجازیة جیء مآ الصورو البیانیة .وهنا مآ یضیف إلى الصورو البالغیة" الصورو البدیعیة "لما تمتاز به مآ اناجا صوتی وإیقاع خاص ولما یشکّله الجرس واإلیقاع
مآ هیئة تصویریة( (».الجننی51 ،1535 ،
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کامله کون التشبیه جار ای کثیر مآ کال العرب حتى لو قال قا ل هو أکثر کالمنم لم یبعد(».عبادالرحمآ112 ،3112 ،
و العاکری115 ،1231 ،
البته از آنجایی که اکثر اشعار قدیم تقلید از طبیعت بوده ،میتوان به صراحت بیان کرد که حتی در قدیمیتریآ اشاعار
زبان اارسی نیی شیوه رایج تصویرسازی و بیان مقصود و غرض اآ تشبیه است که در ادامه به صورت مفصال باه آن
خواهیم پرداخت.
ویژگیهای صور تشبیهی در اشعار قدیم عرب:
آنچه در بدو نگاه به اشعار جاهلی و قدیمی عرب ،در ذهآ خواننده مجام میشود تصاویری از بادیاه و زنادگی وطبیعت بدوی است؛ در واقی شاعر جاهلی برای تصویرسازی ،از محاوسات بیشتر از معنویات بنره میجوید؛ شااید
در نظر وی آوردن تشبینات حای زودتر به ذهآ خطور کرده و برای م اطب قابال لماس تار اسات .در علام بیاان
تشبیناتی که مجام کردن آن در ذهآ م اطب آسان است و نیاز به تعمق ندارد در گاروه تشابینات قریاب و میتاذل
وارد میشوند؛ از ایآ رو میتوان گفت تشبینات قریب و مبتذل ،ب خ عمده ای از تشبینات اشعار قدیم عرب را باه
خود اختصاص داده است.
«الجننی» تشبینات قریب و مبتذل اشعار قدیم عرب را در موارد زیر برشمرده اسات « ....ایشابنون الناقاة لضا امتنا
بالقصر والجبل ،ویشبنون الفرس الضامر بالقناو والحبل والنراوو ،ویشبنون المارأو بالبادر والادرو والدمیاة ،ویشابنون
الایف بالملح ،والدرع بالغدیر ،والرمح بالمنارو واللنب والنالل وغیرهاا ماآ الصاور التای تتکارر علاینم کال یاو ».
(الجننی،2 ،1535 ،
دو نمونه از تشبینات قریب و مبتذل
و قلة کانان الرمح بارزو ضحیانة ای شنور الصیف محراق(الضبی35 ،1592،
تأبط شرا در ایآ بیت قله کوه در اصل تاباتان و آشکار زیر نور آاتاب را در ارتفااع و بلنادی و صااای باه سارنییه
تشبیه کرده است .تشبینی که خواننده برای در و انم آن نیاز به تأمل و تفکر ندارد بلکه هم مشبه و هم مشبه باه و
هم وجه شبه قابل تصور و تجام است.
و کأنما جر الروامس ذیلنا ای صحننا المعفو ذیل عروس(همان119 ،
عبداهلل بآ سلمة الغامدی نیی در ایآ بیت وزیدن باد و پوشاندن آثار منیل معشوق را با گل ،باان کشیده شادن داماآ
عروس در حیاط و صحآ خانه میداند .ایآ تشبیه نیی بدون هیچ دشواری برای خواننده قابل تجام است.
گاها در بیآ آثار شعرای جاهلی تشبیناتی به چشم می خورد که در قالب رایج تشبیه بیان نشده است که در علم بیاان
آن را تشبییه ضمنی نامیدهاند .باان قول سلمة بآ ال رشب ای وصف ارس
الو أننا تجری علی ادرض أدرکت و لکننا تنفو بتمثال طا ر
سحابة یو ذی إهاضیب ماطر
خداریة ات اء إلثق ریشنا
(همان2، ،
وی در ایآ ابیات از قالب رایج تشبیه استفاده نکرده است اما از احوای کال وی میتوان دریاات که او قصاد تشابیه
مرکبخ را به نوعی عقاب دارد که با گذراندن چندیآ مرحله از باران با استقامت خود را به منیگاهخ میرساند.
سالمة بآ جندل الاعدی نیی در ابیات زیر به همیآ شیوه تصویرسازی میکند
أودی الشباب حمیداً ذو التعاجیب أودی و ذلک شأو غیر مطلوب
لو کان یدرکه رکض الیعاقیب
ولی حثیثاً و هذا الشیب یطلبه
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(همان115 ،
وی در ایآ ابیات بیان میکند که اگر حتی باان دویدن کبک نر نیی به دنبال جوانی بروی تا آن را برگردانای بااز هام
سرعت اناء جوانی بر تو پیشی خواهد گرات و پیری را برای تو باقی خواهد گذاشت؛ شااعر در ایاآ بیات از قالاب
رایج تشبیه در ظاهر کال اعراض کرده است و مقصود وی را میتوان از احوای کال برداشت کرد.
اشاره به برخی از انواع صورتنای تشبینی در اشعار قدیم عرب ،بدیآ معنا نیات که دیگر اناواع آن کااربرد نداشاته
است؛ بلکه ذکر ایآ نکته ضروری است که در آثار آن زماننا میتوان برای همه انواع صور تشبینی نمونههاایی یااات
به عنوان نمونه صور تشبیه تمثیلی در اشعار قدیم نیی وجود دارد که ب خ اعظمی از آن در وصف سرعت و قاوت و
سبکی حرکت شتر است اما در ایآ مجال برای جلوگیری از اطاله کال تننا به موارد شایی آن اشاره شده است.
 بررسی ها در تشبیه حاکی از آن است که در عصر جاهلی علقمة بآ عبده ،در بیآ م ضارمیآ مایرود باآ ضارار وعبدو با الطیب و در عصر اسالمی المرار بآ منقذ بیشتریآ تصاویر تشبینی را در شعر خود بکار گراتاه اناد و غارض
ا ر بنتریآ مجال برای خلق صورهای تشبینی بوده است (الجننی111-111 ،1535 ،
ویژگیهای صور تشبیهی در اشعار قدیم فارسی:
باان اشعار قدیم عرب ،شاعران قدیم اارسی نیی به اقتضای طبیعت و سرشات خاود بارای روشاآ کاردن مفناو و
مقصود ،به تشبیه روی می آوردند؛ ذهآ شاعران بدوی برای بیان تجربیات شعری خود ،تصاویر سااده و محااوس را
از طبیعت مادی پیرامون خود میگراتند و آن را در قالب تشبیه میگنجاندند.
براساس آنچه ادبپووهان بدان تصریح کردهاند میتوان گفت که عنصر غالب شعر اارسی از ابتدا تا عصر سامانی و
غینوی ،دوره اول شعر اارسی دری تشبینات ساده و حای است و هیچ نشانهای از تشبینات پیچیده و یا انتیاعای در
آثار آننا دیده نمیشود.باان ایآ بیت از خاروانینای باربد
قیصر ماه مانذ و خاقان خرشید
آن مآ خذای ابر مانذ کامغاران
ک اهذ ماه بوشذ ک اهذ خرشید
(ابآ خرداذبه ،دون تا5 ،
دوره دو شعر اارسی( از  211تا  511هجری نیی تما تالشنای ادیبان و شاعران متمرکی بر صور تشابینی اسات باا
ایآ تفاوت که «در ایآ قرن از نظر تصاویر حای و تجربههای ماتقیم شعری بارورتریآ دورهی ادب اارسی اسات و
همچنینی از نظر تنوع زمینههای تصویری ...شاعران ایآ دوره با آزادی ت یل خویخ بایاری از خیالنای شعری را باه
ادب اارسی تحمیل میکنند که قرننا با تصراات م تلف در شعر شاعران نالنای بعد در گردش است و تکرار مای-
شود( »...شفیعی کدکنی515-515 ،12،5 ،
البته نکته غیر قابل انکار تأثیر عناصر طبیعت در صور خیال شعر اارسی سه قرن ن اتیآ است؛ تا جایی که شعر ایاآ
دوران خاص را شعر طبیعت خواندهاند و در وصف صورتنای تشبینی شاعران برونگارا و آاااقی ایاآ زماناه چنایآ
آوردهاند « ...دید شاعر بیشتر در سطح اشیا جریان دارد و در ورای پرده طبیعت و عناصر مادی هاتی چیی نفااانی و
عاطفی کمتر می جوید بلکه مانند نقاشی دقیق که بیشتریآ کوشخ او صرف ترسیم دقیق موضوع نقاشای خاود شاود
شاعر نیی در ایآ دوره همت خود را مصروف همیآ نا ه برداری از طبیعت و عناصر دنیای بیرون میکند و کمتر می
توان حالتی عاطفی یا تأملی ذهنی را در ورای توصیفنای گویندگان ایآ عصر جاتجو کرد.
توصیفنای خالص از طبیعت که وصف ب اطر وصف خواند میشود
گویی همی شبه به زمرد درو زنند
آن خوشه های زرنگر آوی ته سیاه
همچون سفال نو که به آبخ ارو زنند.
و آن بانگ چید بشنو در باغ نیمروز
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اینگونه قطعه های کوتاه وصفی در شعر شاعران تازی از قبیل ابآ معتی و ابآ رومی و سری رااء بایار دارد و منظاور
آن وصف ب اطر وصف است و نوعی نقاشی (».همان215-21،،
رودکی و کاایی دو تآ از شاعران طبیعت گرای قدیم و بنا قارن چناار هجاری هااتند کاه آثاار آنناا عاالوه بار
خصوصیات رایج و عمومی صور خیال در دوره دو شعر اارسی ،به دلیل ویوگیهای منحصر به اارد خاود در بایآ
هم عصرانشان برجاتگی و امتیاز ویوهای یااته است .به عنوان نمونه توجه به عنصار رناگ ،صاور خیاال کااایی را
لعابی تازه ب شیده است .از خصوصیات منحصر منحصر بفرد صورخیال رودکی نیی همیآ بس که «در صور خیاال او
نشانههای ارهنگ زردشتی ب وبی محاوس است یا بنتر است بگوییم در صور خیال او عناصر ایرانی قادیم بایخ از
عناصر اسالمی و عربی است ....در صور خیال او امور ذهنی و انتیاعی نیی به جامه امور حای و مادی در مایآیناد و
اگر یک سوی خیال او مفنومی انتیاعی باشد سوی دیگر امری محاوس و ملموس خواهاد باود( » ....هماان-512 ،
51،
باان ایآ تشبینات « همچو ایاتاست اضل و سیرت او زند  /دریغ! مدحت چون درو آبادار غایل» (رودکای،121،،
13و 1،
از دیگر شاعران بنا دوره دو شعر اارسی ،اردوسی حماسهسرا است برخورد وی با صور تشابینی و بکاارگیری آن
کمی متفاوتتر از هم عصرانخ است در واقی وی « در جریان عادی کارها و لحظه ها از تشبیه سود میجوید ،طلوع
یا غروب یا ابر و باد آنگاه که در جریان عادی داستان قرار دارند و اگر در اوج حادثه از تشبیه کمک بگیرد بگوناه ای
است که تشبیه در مرکی تصویر است و به منیله هاته آن ولی گاترش آن در زمینه اسناد مجاازی اسات ...اردوسای
آنگاه که حرکت اصلی شعر آغاز میشود او با آگاهی عجیبی تصویرهای تشبینی را رها می کند و از نوعی خاص کاه
آن را ب ر روی هم باید اغراق شاعرانه خواند کمک می گیرد .در حماسه اغراق شاعرانه جای همه انواع تصویر را می-
گیرد زیرا تشبیه و استعاره حادثه را محدود و کوچک مینماید(»...همان55،-559 ،
به عنوان نمونه
بکردار آتخ بگرد اندرون
دراشیدن تیغ الماسگون
ستاره دل پیل جنگی شده ست
تو گفتی زمیآ روی زنگی شده ست
(اردوسی ،دون تا ،ص5
در دوره سو شعر اارسی ،شاعران کم کم همت خود را صرف اراتر راتآ از تصاویر حاای و ماادی و روی آوردن
به خیالنای انتیاعی کردند و با ترکیب امور تجریدی تصاویر تازه ای را خلاق کردناد ،عاالوه بار ایاآ در صاور شاعر
منوچنری شاعر ایآ دوره ،تشبینات خیالی در سطح وسیعی به چشم میخورد که در دوره بعد ازرقی تازگی خاصای
به به ایآ تشبینات خیالی ب شید.
تشبینات خیالی در شعر منوچنری
گر بود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد به مثل
یا درخشنده چراغی به میان پرنا
چونکه زریآ قدحی بر کف سیمیآ صنمی
(منوچنری3 ،1221 ،
استعاره
«هی استعمال اللفظ ای غیر ما وضی له لعالقة المشابنة بیآ المعنى المنقول عنه ،والمعنى المااتعمل مناه ،مای قریناة
مانعة مآ إرادو المعنى ادصلی»(الناشمی235 ،1219 ،
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استعاره در واقی تشبیه اشردهای است که یک طرف آن حذف شده است .کتابنای بالغات نقشانای اساتعاره را ایاآ
گونه برشمردهاند شرح و توضیح معنا ،تقویت بیان معنا ،تأکید بر معنا ،گاترش معنا ،ایجاد و اشرده سازی ،نوساازی
بیان ،ادای معنا واحد به صورتنای م تلف.
جایگاه استعاره در اشعار قدیم عرب
 باامد صور استعاری در اشعار جاهلی اند است ،شاید به ایآ دلیل که استعاره نیازمند تالش بیشتر و نفوذ ت یالبااه درون اجاااا یااا طبیعاات اساات؛ در حااالی کااه عمومااا شاااعران بادیااه نشاایآ شاااعر توصاایفات عیناای هاااتند.
(شکردست ،، ،1255،پس با ایآ تفاسیر میتوان علت بیشتر بودن استعارههای مصرحه اصلیه در اشعار قدیم عارب
1
را نابت به استعاره های مکنیه و تبعیه به خوبی دریاات.
ایآ بیت از عنتره جیء نمونه های اند استعاره در عصر جاهلی است
ما زلت أرمینم بثغرو نحره ولبانه حتى تاربل الد
حیث استعار الاربال لوشاح الد الذی یتشح به الفرس"( ...بادشاه311 ،3111 ،
استعاره ایآ بیت از عنتره را میتوان چنیآ اجراء کرد «تلطخ الفرس بالد مثل تاربل بالد » در واقی وی آغشته شدن
بدن و گردن مرکب به خون را باان پوشیدن لباسی از خون میداند.
ظنور اسال و نیول قرآن ،تأثیر و تغییر شگفتی بر صورهای شعرای م ضر و اسالمی گذاشات و شااعران باایاری
صور بیانی خود را از قرآن کریم و اسلوب نبی اکر اقتباس میکردند؛ از ایآ رو مایتاوان رشاد صاور اساتعاری در
ادبیات عرب را ریشه در صور م ضرمیآ دانات «أن الشعراء سواء الم ضر أو اإلساالمی قاد کثرتصاورهم لکاون
الصورو بشکلینا التشبینی أو االستعاری مما کثار اای القارآن الکاریم واای أسالوب النبای -صالّى اهلل علیاه وسالّم -
اظنرتأثرهم به جلیاً.أن هذا النمو االستعاری ای صور الم ضرمیآ یعد بدایة لنمواالستعارو اای الشاعر العربای ،حتاى
کادت تغلب على شعر شعراء العصر العباسی لوال ما جوبنت به مآ النقااد الاذیآ ثااروا علاى أبای تماموإکثااره ماآ
االستعارات( ».الجننی121 ،1535 ،
پووهخ ها حاکی از آنات که در بیآ اشعار قدیم عرب (سوید بآ أبی کاهل و میود بآ ضرار شاعران م ضرمی و(المرار بآ منقذ شاعر اسالمی بیشتریآ آمار است دا صور استعاریه ای را در شعر داشته اند.
جایگاه استعاره در اشعار قدیم فارسی
در اواخر دوره دو شعر اارسی ،تصاویر بایار تازه و بدیعی در اشعار برخی شاعران از جمله منجیک به چشم مای-
خورد در واقی وی از تشبیه اراتر راته و دست به کوتاه کردن ار تصویر زده است که بالغاتپووهاان از آن باه ناا
صور استعاری یاد کردهاند؛ وی با خلق تصاویر استعاری سبب شد که شاعرانی چون ابوالفرج رونی و ماعود ساعد و
حتی انوری در دورههای بعد پیشرو سبک وی باشند.
هرچند که تصاویر تازهی منجیک شروعی برای اآ استعاره شد اما استعاره های قارن چناار اصاوال هماان تصااویر
استعاری است که تشبیه مکنی خوانده میشود و صورت کامل استعاره که به نوعی تش یص برمیگردد در ایاآ دوره
کمتر دیده میشود و براساس عقیده دکتر اتوحی میتوان قرن  9تا  11را اوج توجه شاعران به اآ استعاره (براساس
 1لکون االستعارو التصریحیة أوضح االستعارات العتمادها على ادسماء الجامدو ،یلینا االستعارو المکنیة لکون المشبه به محذوااً
مرموزًا إلیه بشیء مآ لوازمه افینا دقة أکثر ،والمشبه به المحذوف اسم جامد أیضاً( ».همان« 121 ،وأقل االستعارات التبعیة لکوننا
تتنازعنا التصریحیة والمکنیة حیث یوجد نوعان مآ االستعارات التبعیة :تصریحیة تبعیة ،وتبعیة مکنیة ،وإذا أجریت ای أحدهما لم تجر
ای ادخرى ،وإجراؤها ای التصریحیة أو المکنیة أسنل اأکثرها تحمل علینما( (».الجننی123-1535،121 ،
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تعریف امروزی دانات.
اما با وجود اینکه تصاویر استعاری منجیک صورت ابتدایی دارد؛ ولی او با منارتی خاص اماور انتیاعای را باا اماور
حای ترکیب کرده است که هیچ کدا از شاعران قرون بعد ،در رعایت تناسب میان اجایای صاورتنا و جنباه هناری
قوی به پای وی نرسیدند به عنوان مثال «تصویرهای استعاری در شعر ابوالفرج رونی تیاحم میکنناد و در نتیجاه ایاآ
اشردگی و تیاحم تصویرهاست که تصاویر او از حرکت و حیاات هایچ بناراهای نادارد» ( .شافیعی کادکنی،12،5 ،
5،5
همانگونه که در ابتدای ایآ پووهخ ذکر شد بالغتپووهان تقایمات بایار دقیقی را بارای هرکادا از اناواع صاور
بیانی ذکر کردهاند .در بحث استعاره نیی طبقهبندی هایی به چشم میخورد که در ذیل آن از استعاره مکنیاه یااد شاده
1
است؛ شاید با صرف نظر از برخی جیییات بتوان استعاره مکنیه و تش یص را یکی دانات.
عنصر تش یص جان ب شیدن به عناصر بی جان طبیعت است که شاعر با توسل به قوه خیال ،آن را باه تصاویر مای-
کشد .در اشعار شاعرانی چون ارخی و منوچنری چنیآ تصاویری به واور یاات میشود و در واقی قیاس انااان باا
طبیعت و حلول شاعر در اشیا و عناصر طبیعت از ویوگی های م تص اشعار ایآ دو شاعر برشمردهاند...
کنایه
یکی دیگر از انون بالغی که در صور خیال بدان اهتما ورزیده میشود بحث کنایه است که عبادالقاهر جرجاانی آن
را چنیآ تعریف میکند « هی أن یرید المتکلم إثبات معنى مآ المعانی اال یذکره باللفظ الموضوع له ای اللغة ،ولکاآ
ال علیاه ،مثاال ذلاک قاولنم هاو طویال النجااد،
یجیء إلى معنى هو تالیه ورداه ای الوجود ایومئ إلیه ،ویجعله دلای ً
ویریدون طویل القامة ،وکثیر رماد القدر یعنونکثیر القرى ( ...جرجانی99 ،3115 ،
خصوصیات و جایگاه کنایه در اشعار قدیم عرب:
 کنایه از جمله صور خیالی است که از دیرباز متقدمیآ به اهمیت و جایگاه آن در اسالیب بیاانی پای بارده اناد و درزبان عامه و اشعار همه زباننا به چشم میخورد؛ اشعار قدیم عرب نیی از آن قاعاده اساتثناء نمایباشاد؛ هرچناد کاه
باامد صور کنایی نابت به صور تشبینی در اشعار قدیم کمتر است .همانگونه که غرض ا ار بااتر مناسابی بارای
هنرنمایی شاعر در صور تشبینی بود مجال مااعدی نیی برای تصاویر کنایی به شمار مایآماد( .برگراتاه از الجننای،
125 ،1535
در علم بیان تقایماتی برای صور کنایی برشمردهاند «کنایه از صفت ،کنایه از موصوف و کنایه از نابت .
در اشعار قدیم عرب کنایه از صف نابت به کنایه از موصوف شیوع بیشتری دارد و پووهندگان در رابطه باا دلیال آن
چنیآ آوردهاند « ...قیمة البیانیة للکنایة عآ الصفة أظنر لما اینا مآ الدالالت واللیومات ،وأبلغناا ماا کثارت دالاللتناا،
وتعددت معانینا المترتبة على بعضنا...إن الکنایة عآ الصفة ذات صلة بالحیاو االجتماعیة التی یعیشنا العربی ولعل هاذا
مآ أسباب کثرتنا ،وهو أیضا مآ أسباب عد انم مرامینا لغیر العاارف باأحوال العارب وعااداتنم» (الجننای،1535 ،
125
باان ایآ بیت از شنفری
مآب الاعید لم یال أیآ ظلت
إذا هو ما أمای آب قرو عینه
(الضبی115 ،1592،
که در یک بیت سه کنایه به چشم میخورد که هرسه نشان از صفت ادب و حاآ همارداری یک زن است «آب
. 1شفیعی کدکنی در مایر گذر از صورتنای گوناگون تش یص در ادبیات ملل ،در تعریف تش یص به «کوتاهتریآ نوع آن که به عنوان
استعاره مکنیه قدما از آن یاد کره اند» بانده میکند ( .شفیعی کدکنی159 ،12،5 ،
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قرو عینه» کنایه از محبت و دوست داشتآ شاعر نابت به زنخ و خوشب تی باا وی اسات« /.ماآب الااعید» کنایاه
خوش شانای شاعر از بودن کنار ایآ زن است« /.لم یال أیآ ظلت» کنایه از حااآ هماارداری و رعایات قاوانیآ
خانه و همار.
اما ب شی از اشعار عرب در وصف جنگنا و شترها و اسبنا و ادوات جنگی بوده است و از آنجایی که شاعران بیشتر
صفت را جانشیآ موصوف می کردند؛ کنایه از موصوف نیی رواج ویوهای پیدا کرده است به عنوان نمونه « ...یکناون
عآ کثیر مآ ادشیاء بصفاتنا کالفرس بالابوح ،والحصاان بالنناد ،أو القاارح ،والاحابة بالحریصاة ،و وعااء ال مار
باددکآ المترع ،وال مر-نفانا -بد الغیال ،وما شاکل ذلک(».همان153-151،
خصوصیات و جایگاه کنایه در اشعار قدیم فارسی:
همانگونه که قبال بیان شد کنایه از طبیعی تریآ راهنای بیان است که در گفتار عامه مارد و امثاال و حکام رایاج در
زبانشان اراوان میتوان یاات ...برخالف زبان عربی در شعر اارسی غرض هجو مجاال مناسابی بارای هنرنماایی در
حیطه صور کنایی است؛ از ایآ رو در آثار هجوسرایان از جمله منجیک میتوان نمونههای واالیای از صاور کناایی را
یاات .از آن جایی که تالش منجیک مصروف بر جانشیآ کردن صفات به جای موصوف است میتوان کنایات وی را
در زمره کنایه از موصوف به حااب آورد.1
تصویر رمزی:
« الرمی تصویت خفی باللاان کالنمس ،و الرمی اشارو و إیماء بالعینیآ و الحاجبیآ و الشفتیآ ،» ...قاال اباآ وهاب «و
أما الرمی انو ما أخفی مآ الکال (»....مطلوب32/2 ،151، ،
در اشعار قدیم عرب ،در دوره جاهلی ،صورتنای رمیی اند است اما از عصر عباسی شیوع پیدا کرده و کم کام باه
عنوان بابی ماتقل میشود « وکان قلیالً ای الشعر الجاهلی وصدر اإلسال ثم کثر ای شاعر العباساییآ وماآ بعادهم
حتى أصبح باباً مآ أبواب الشعر » (الجننی155 ،1535 ،
صورتنای رمیی در اشعار قدیم عرب را میتوان به دو نمونه زیر تقایم کرد
الرمزی اإلشاری  :رمیهایی که شاعر با تماک از حوادث تاری ی و امتیاج خیال و واقعیات در گیارودار قصاص و
حکایتنا بدان دست مییابد «هو ما استمد مآ الحیاو المعاصرو للشاعر ،أو مآ حقاب متباعادو وموغلاة اای التااریخ،
وکذلک مآ امتیاج الواقی بالت یل ای الحکایات والقصص ،وتبادو ادمثاال مصادراً هامااً للشااعر اای هاذا المجاال».
(همان 15،،همانگونه که بیان شده ضرب المثلنا منبی منمی در ایآ زمینه هاتند پس ش صیتنای عربی کاه ب ااطر
أاعال و سیره اشان زبانید شدهاند و در آثار شاعران انعکاس داشتهاند در دایره همیآ رمی میتوان گنجاند بااان رمای
حاتم برای دست و دلبازی و ب شخ و رمی أحنف برای حلم و بردباری (برگراته از همان
وأما الرمز البنائی « انو ما یاتنبطه الناقد مآ رمی سبق بدالالتٍ معنویة ای بنیة القصایدو؛ کاأن یتحادث الشااعر عاآ
أعدا ه ،وما یالقیه مننم ثم یصف الثّور الوحشی وقوته ،ونجاءه مآ الصاید ،ایکاون الثّاور رمایًا للقاوو والغلباة علاى
ادعداء»(همان151 ،
مانند همان کاری که نابغه دبیانی در ابیات اولیه مدحیهی خود برای ملک نعمان خود در وصف گاو وحشی می آورد
و در واقی رمیی برای غلبه و قدرت بر دشمنان است.
بذی الْجلیل على ماتأنس وحد
کأنّ رحلی وقد زال الننار به
(الذبیانی11 ،1559،
( 1برگراته از شفیعی کدکنی12،5،151 ،و 52،
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هرچند تقایمات دیگری نیی برای صورهای رمیی برشمردهاند اما اکثر صورتنای رمیی اشعار قدیم را میتوان تحت
عنوان ایآ دو مورد گنجاند.
اما براساس اذعان ادبپووهان «در شعر اارسی تا سال  511هجری و حتی سالنا بعد از آن تصویرهای رمایی وجاود
ندارد و با گاترش شعر صوایانه است که رمی داخل ادب اارسی میشود و مجموعهای از تصااویر رمایی بدینگوناه
در شعرهای صوایه جلوه میکند اما تا ایآ روزگار و حتی در شعر خیا تصویر رمیی در شعر اارسی سابقه ندارد( ».
شفیعی کدکنی513 ،12،5 ،
عالوه بر صورتنای ذکر شده ،صور خیال در اشعار قدیم خصوصیات بارز دیگری نیی دارند که ذکار آن هاا خاالی از
لطف نیات
در ذیل مباحث تشبیه بیان شد که اردوسی در مایر اشعار حماسی خود ،در موقعیتی خاص صورتنای تشابینی رابامنارتی خاص رها کرده و گرییی بر صورهای اغراقی و مبالغه میزند؛ زیرا مایر اصلی شعرهای وی حماسه اسات
و ایآ شاعر حماسی به خوبی دریااته است که حادثه در حماسه بیرگ است و گنجاندن تصاویر آن در قالب تشبیه و
استعاره آن را تضعیف و کوچک میکند از ایآ رو به اغراق روی میآورد؛ عنصری که اراتر راتآ از واقعیات در آن
حد و مرز مش صی ندارد؛ اردوسی با تماک به ایآ عنصر تصاویری را آارید که در ادب اارسای شااهکاری باس
بینظیر به حااب می آید .و در واقی هرچند شاعرانی چون رودکی و ارخی در حوزه مدح از تصاویر اغراقی استمداد
جاته اند اما اردوسی به وسیله اآ اغراق چنان تصاویر ناب حماسی رادر شاهنامه آارید کاه بعادها در ادبیاات از آن
عنصر به عنوان مش صه اصلی شعرهای حماسی یاد شده است(.برگراته از همان551-55، ،
در اشعار ادیبان عرب نیی از انواع مبالغه دو نوع تبلیغ و اغراق به چشم میخورد اماا در حاد متعاارف( .برگراتاه ازالجننی،15-،13 ،1535 ،
به عنوان نمونه المرقخ ادکبر در ا ر بر تعداد زیاد ااراد قبیلهاش چنیآ میآورد
ولنا اواضِلُنا ومجد لوا نا
ولنحآ أکثرها إذا عد الحصى
(همان،13 ،
شاعر در تشبیه تعداد زیاد ااراد قبیلهاش بر سنگرییههای بیابان عقیده دارد که اگر آدمی توانات سنگرییههاای بیاباان
را به شمارش دربیاورد آنگاه تعداد قبیلهی ماهم به شمارش درمیآیند( .شمارش تعداد اااراد قبیلاه باه علات زیاادی
کاری غیرممکآ است.
همچنیآ المایب بآ علس نیی در بیت زیر ممدوح را از دریای پر از خیرو برکت هم ب شنده تر مایداناد و در ایاآ
مدح به اغراق متوسل شده است
ودنت أجود مآ خلیج مفعم متراکم اآلذی ذی دّااعِ
(الضبی92 ،1592،
در انتنای ایآ مبحث اشاره به تأثیر و تأثر صور خیال در بیآ شعرای اارسی و عربی که ب شی از کتاب صاور خیاال
در شعر اارسی را به خود اختصاص داده است؛ خالی از لطف نیات؛ نویاند در ایآ کتاب ابتدا باه غیرقابال توجیاه
بودن برخی از مشابنت های صور خیال دو زبان از منظر توارد و اتفاق اشاره دارد و خیالنایی که در آن نشانه هایی از
محیط بدوی و زندگی بدوی و صحرایی دارد را م تص شعر عربی دوره جاهلی میداند اما در انتناای بحاث اذعاان
میکند که هرچند براساس اس ناد موجود ،ظنور برخی صور خیال در شعر عربی زودتر بوده است اما بی گمان ب اخ
عمده ای از تشبینات ویوه ایرانیان بوده است.
البته تحقیق و تفحص و ریشه یابی اکثر صورهای خیال مشاابه در دو زباان در حاوزه مطالعاات تطبیقای و نیااز باه
قدیمیتریآ کتبها در ایآ زمینه دارد که بتوان قول صحیح را بیان نمود.
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نتیجه
یااتههای پووهخ حاکی از آنات که
شاعران قدیم عربی و اارسی از همان ابتدا به اقتضای طبیعت و سرشت خود برای روشآ کردن مفناو و مقصاود،به تشبیه روی می آوردند؛ سادگی و محاوس و مادی بودن تصاویر جیء ویوگی عمده تشبیه در نید اکثر آنناست.
 برخالف تشبیه که پرکاربردتریآ صورخیال است باامد صور استعاری در اشعار جاهلی اند است ،شااید باه ایاآدلیل که استعاره نیازمند تالش بیشتر و نفوذ ت یل به درون اجاا یا طبیعت است؛ در حالی که عموما شااعران بادیاه
نشیآ شاعر توصیفات عینی هاتند.
در شعر اارسی اب تدا منجیک دست به خلق تصاویری در زمینه اساتعاره زد و بعاد از وی شااعرانی چاون اباوالفرجرونی  ،ماعود سعد و انوری راه وی را در پیخ گراتند و قرون  11-9را اوج توجه به تصاویر استعاری داناتهاند.
یکی دیگر از عناصری که در حیطه استعاره بدان اشاره شده است صنعت تش یص است که ساالنای  511تاا  551از
نظر تش یص در صورت تفصیلی آن وسییتریآ دوره شعر اارسی است و منوچنری و ارخی دو سرآمد در ایاآ ااآ
هاتند.
در اشعار قدیم عرب غرض ا ر و در اشعار قدیم اارسی غرض هجو دو باتر مناسب بارای تصااویر کناایی باودهاست.
صورتنای رمیی در اشعار جاهلی عرب بایار اند و در اشعار اارسی تا ساال  511هجاری نشاانهای از آن دیادهنمی شود اما در زبان عربی از عصر عباسی و در زبان اارسی با گاترش شعر صوایانه کم کم صورتنای رمیی در آثار
شاعران هویدا شد.
اغراق و مبالغه هم در اشعار قدیم عرب و هم اشعار قدیم اارسی به چشم میخورد؛ با ایاآ تفااوت کاه اغاراق درزبان عربی در حد متعارف است اما در زبان اارسی اردوسی باا تمااک باه آن تصااویری شاگفت در حاد حماساه
شاهنامه آاریده است.
 وجود تصاویر مشتر در دو زبان عربی و اارسی ماألهای غیرقابل انکار است اما برخای از ادب پووهاان کماکاانراه را برای پوو هخ در ریشه و خواستگاه دقیق ایآ تصااویر بازگذاشاته و آن را نیازمناد کنکااش و واکااوی بیشاتر
داناتهاند
منابع
.1
.3
.2
.5
.5

ابآ ادثیر ،ضیاءالدیآ ،االستدراک فی الرد علی رسالة ابن الدهان ،تقدیم عمرالدساوقی ،ترجماه و تحقیاق حنفی محماد
شرف ،ناشر مکتبة ادنجلو المصریة .الطبعة ادولی1551، .
ابآ خرداذبه ،مختارات من کتاب اللهو و المالهی ،أدب اغناطیوس عبده ال لیفة الیاوعی ،مطبعة کاتولیکی بیاروت( ،دون
تا .
اَبوالنَّجم احمَدبآقوصبآاحمد ،منوچنری دامغانی ،دیوان ،بکوشخ محمد دبیر سیاقی ،چاپ دو  ،انتشاارات زوار ،تناران،
1221ش.
بادشاه ،حااظ محمد ،دراسة فنیة لشعر عنترة بن شداد ،مجلة القام العربی ،جامعه بنجاب ،الهور –باکاتان ،العادد الثاامآ
عشر ،صص3111 ،311-155
الجاحظ ،أبی عثمان عمرو بآ بحر ،الحیوان  ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی  ،دون تا.

 .9الجرجانی ،عبدالقاهر ،دالئل االعجاز ،تعلیق محمود محمد شاکر ،مکتبة ال انجی ،الطبعة 3115 ،5
. .،الجننی،زید بآ محمد بآ غانم ،الصورة الفنیة فی المفضلیات ،الطبعة ادولی،المدینة المنورو ،الجامعاة اإلساالمیة، 1535 ،
الجیء ادول.
 .1رودکی ،دیوان اشعار ،اایل  ‘ pdfعلی مصطفوی ،تنرانGhafaseh.4shared.com .121، ،
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 .5شفیعی کدکنی،محمدرضا ،صور خیال در شعر فارسی ،چاپ ششم ،موساه انتشارات آگاه12،5 ،ش
. .11شوقی ضیف ،فی النقد األدبی ،الطبعة التاسعة ،القاهرو ،دارالمعارف1593 ،
. .11الضبی ،أبوالعباس المفضل بآ محمد ،دیوان المفضلیات  ،شرح أبی القاسم باآ محماد باآ بشاار اإلنبااری ،مطبعاة ادبااء
الیاوعییآ بیروت1592 ،
 .13عبدالرحمآ ،نصارت ،الصورة الفنیة فی الشعر الجاهلی فی ضوء النقد الحددیث ،راجعاة و نقحاة عااطف کنعاان ،نبیال
حانیآ ،عمان ،دار کنوز المعراة3112 ،
 .12العاکری ،أبو هالل الحاآ بآ عبداهلل بآ سانل ،کتاب الصناعتین الکتابة و الشعر ،الطبعاة االولای ،مطبعاة محماود باک،
1231ش
 .15اتوحی ،محمود ،بالغت تصویر ،چاپ چنار  ،تنران ،انتشارات س آ1255 ،ش.
 .15اردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه (گفتار اندر داستان فرود سیاوش) ،دون تا .اایل دانلودی.
 .19القط ،عبد القادر ،االتجاه الوجدانی فی الشعر العربی المعاصر ،طبعة مکتبة الشباب 1511
 .1،مطلوب ،أحمد ،معجم المصطلحات البالغیة و تطورها ،مطبعة المجمی العلمی العراقی . 151، ،ثالث مجلدات
 .11الناشمی ،أحمد ،جواهر البالغة فی المعانی و البیان و البدیع ،چاپ اول ،قم ،انتشارات دارالفکر1219 ،ش.

