
102-91، صفحات1396بهار ، 18، شمارهپنجمسال بالغی، و ادبی يهافصلنامه پژوهش

سیروسدکترآقايبیانکتابانتقاديبررسی
)چهارمویراست(شمیسا

1محمد شکرائی 

چکیده
عاطفه،زبان،همچونعناصريکناردرتخّیل

وشعرسازندةومهمعناصرازموسیقیواندیشه
نیزبیانفن. شودمیمحسوبشاعرانهکالم

شعريمهمعنصرایندیربازازکهاستمحملی
گذشتهازواستگرفتهقراربررسیموردآندر

بهبابایندرمتعدديکتبامروزبهتادورهاي
آقايبیانکتابدرتأّمل. استدرآمدهنگارش

کتاباینکهاستآنگویايشمیساسیروسدکتر
دراخیرسالهايدرکهکتبیدیگربهنسبت

امتیازاتحائزدرآمدهنگارشبهبیانموضوع
وقدیمبالغتبهایشانتوجه. استايویژه

وسنتیاشعاربرتأکیدباجدیدبالغیمطالعات
اثرایندرکهاستشدهباعثفارسیمعاصر

بالغتهايدشواريازرهاییعیندرخواننده
مواجهبیانموضوعدرنوینیهايیافتهباقدیم
کهجهتاینازوکتابایناهمیتبهنظر. شود
الزمنگارندهاستدانشگاهیدرسیکتبجزو

ایننکاتِ وموضوعاتبرخیبابدردانست
ارجمنظوربهکهمطالبی. کندبیانرامطالبیکتاب
بیان کتاباینتقویتواستادمساعیبرنهادن
.استشده

شمیساسیروسبیان،بالغت،:هاکلیدواژه

.استادیار گروه زبان ئ ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور 1
drmehrava@yahoo.com

Critical Study of Dr. Sirus
Shamisa's Book on Figurative

Language
1Mohammad Shokraee

Abstract
Imagination apart from other parts such
as language, affection, thought and
music are the fundamental components
of poetry and poetry speech. Rhetorical
science and semantics originated from
far past is a branch in which these
poetry components are dealt with and
numerous books have been published
on the topic. Sirus Shamisa's book on
semantics and rhetoric is a brilliant
among its similar works and it has some
superiorities over others. His deep
attention to traditional rhetorics and
rhetorical studies and focusing on
traditional and contemporary poems-
allow the readers to overcome the
complexity of the concepts and get
familiar with the modern concepts of
this branch of knowledge. Taking into
account the fact that this book is taught
at the universities, the present author
deemed to be of high necessity to shed
light on some points, sections and
chapters. It is noteworthy to mention
that the comments and explanations are
to appreciate and recognize the
importance and value of the
writer'scontribution to the topic under
discussion. And to enhance the quality
of the of
Book.
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مالئموقرینهمیانتفاوتجملهازکتاباین
) 1370(فشارکیمحمددکترآقاي. استپرداخته

تألیفاتبعضیوبیانبهنگاهی«مقالۀدرنیز
نظراتبرخیبهنگاهی»فنایندرمعاصرین

همچنین. داردبیانکتابدرشمیسادکترآقاي
اصغرآقاياز» فارسیبالغتبرنقدي«مقالۀ
احمدآقايکارشیوةبیانضمنکه) 1389(برزي
دکتربیانبه»فارسیبالغت« کتابدرگلی

درکهنکاتیبهراجعاّماکند؛میاشارهنیزشمیسا
پژوهشیکنونتاشدهاشارهآنبهمقالهاین

.استنگرفتهصورت
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بهمشبّهٌوحسیمشّبهدربارة78صفحۀدر-1
تشبیهگونهاینترتیببدین«. استآمدهعقلی

فهمیدهیاباشدمجملاگرواستمفصلهمواره
»نیستعلیهمتفقٌ ودقیقآنفهمیاوشودنمی
تشبیهدرآمدهکتابهمین82صفحۀدر: نکته

نشودذکرشبهوجهاستممکن عقلیبهحسی
دوممصراعدرنیزفردوسی. باشدمجملتشبیهو

راشبهوجهعقلیبهحسیتشبیهبرايزیربیت
: استنکرده ذکر
همیماندبهرامبهگوییتو

دمینشستناوباجانستچو
)7/354: 1376فردوسی،(

بایدونیستصحیحهموارهقیدِ ذکربنابراین
درمسألهاینچندهر. استمفصلغالباً گفت
استابهامآنهايویژگیازکهمعاصرشعر

بارزهايویژگیازکهچرایابد،مینسبیصورتی
خیالیهايصورتدرابهامیکیمعاصرشعر
.است

صنعتبرايهایینمونه111صفحۀدر-2
ایندر. استآمده دوگانهشبهوجهیااستخدام
درومعنییکمشبّهباارتباطدرشبهوجهصنعت
ازیکی. دهدمیدیگريمعنیبهمشبّهٌباارتباط
:استالطیر منطقبیتاینهانمونه
جمعبهجفاکارانآنکردندعزم

شمعچوسرراگداآنببرّندتا

درآیدبرمیالطیرمنطقدرداستانمتنازچنانچه
به) درویش(گداسرِ بریدنبیتایندوممصراع
درشبهوجهواستشدهتشبیهشمعسرِ بریدن

وجهشاملپس. استحسیتشبیهطرفِدوهر
)44: 1371عطار،: رك.(شودنمیدوگانهشبه

اضافۀبهراجع122و121صفحاتدر-3
مشبّهآندرکهاستتشبیهی«: استآمده تشبیهی

صورتایندروباشندشدهاضافههمبهبهمشبّهٌو
به. استمحذوف شبهوجهوتشبیهادات

و هماستمجمل همتشبیهبیان،علماصطالح
بلیغتشبیهبیان،علمدرتشبیهگونهاینبه. مؤکّد

بیتِ اینسپس»لبلعلِ یاسروقدِ مثل. گویندمی
:استآمدهسعدي

سوختمهمیفکرتزیتِ شبی«
»بیفروختمبالغتچراغِ 
متنازجدايتشبیهیاضافۀکهاستدرست : نکته

استممکن امااست) بلیغ(مؤکّدومجملهمیشه
وجهونباشدمجملمتنضمنِ درتشبیهیاضافۀ

- اضافهفوقبیتِ درچنانچهباشد؛شدهذکر شبه

بلیغ»بالغتچراغِ«و»فکرتزیتِ«تشبیهیهاي
افروختنو) تفکرعملِ(سوختنزیرانیستند؛

)2.(باشندمیشبهوجهترتیببه) روشنگري(
بهتشبیهیاضافۀ125تا123صفحاتدر-4

: استشدهتقسیمنوعسهبهشبهوجهلحاظ
. اساطیرياضافۀوسمبلیکاضافۀتلمیحی،اضافۀ
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- اضافۀمتنوعهايجنبهچندهربنديتقسیماین

اّماکند؛مینمایانشبهوجهجهتازراتشبیهی
مانعوجامعبنديتقسیماینکهاستمشخص 

- مجموعۀزیرخوداساطیرياضافۀکهچرانیست؛

- اضافهازبسیاريطرفیازواستتلمیحیاضافۀ

. باشندمینیزتلمیحیاضافۀسمبلیکهاي
هاينمونهکه»ظلمافراسیابِ «و»حسنیوسفِ «

. باشندمینیزتلمیحیاضافۀهستند،سمبلیکاضافۀ
و»هجریعقوبِ «،»شجاعتبیژنِ«همینطور

. »هوسزلیخاي«
بهتشبیهانواع«عنوانزیر131صفحۀدر-5

منظرازتشبیهازمختلفیهايگونه»شکللحاظ
ملفوف،تشبیهماننداست؛شدهمطرحشکل

سخنیمیانایندرامّا... وجمعتسویه،مفروق،
- نیامدهمیانبهگراییحرفیاحروفیتشبیهاز

نظرمدّ بنديتقسیمایندرآنچهمسلماً. است
هاست،تشبیهاینظاهريشکلاستاستاد

- صوريهابحثاین«: فرمایندمیایشانچنانچه

ونداردتشبیهفلسفۀوماهیتبهربطیواست
اینمیانازاما» .استمطرحهمبدیعکتبدرلذا

کتابدرکهاستحروفیتشبیهتنهاتشبیهات
- شدهذکر-»بدیعبهتازهنگاهی«-استاددیگر

کهآنستموضوعاینبهراجعدیگرنکتۀ. است
دوبه»بدیعدرتشبیه«عنوانِزیر) 141ص(در

صنعتیدواست،شدهاشارهتفریقوجمعصنعت
بهامّااست،تشبیهاساسبرآنهاساختژرفکه

. استنشدهاشارهحروفیتشبیهیاگراییحرف
« عنوانِ باايمقالهدرنیزنژادحاجیاندکترآقاي
این» )حروفیتشبیه(فارسیادبدرتشبیهنوعی

واندکردهمطرحبیانفنحوزةدرراتشبیهنوع
نوعاینبرايهاییگونهگرفتننظردرضمن
توانمیراحروفیتشبیهکهباورنداینبرتشبیه،

مطالعهموردتشبیهطرفینبودنحسیذیلدر
)  389: 1380نژاد،حاجیان. ك.ر. (دادقرار

تمریناتاز) د(شمارةدر155صفحۀدر-6
تشبیهلحاظبهزیرجمالتدر«: استآمدهتشبیه
کوربوفکتابازعبارتاینسپس. »کنیدبحث
گويمثلبراق،وترهايچشم«: استآمده

» .باشندانداختهاشکدرکهسیاهیالماس
تأکیدشمیسادکترآقايمقصودکهاستمشخص 

»خیالیبهمشبّهٌ«عنوانبه»سیاهالماس«ترکیبِ بر
صفحۀ) 1370(سالچاپدرچنانچهاست

بهمشبهٌ« : استآمدهتمریناتجوابدر) 269(
طرفازونداریمسیاهالماسزیرااستخیالی 

گفتبایدتوضیحدراّما. »استمرکبدیگر
آنسیاهنوعکهاستکریمه احجارجزوالماس
مرحوم. استکمیاب وفردبهمنحصربسیار
»الماس«عنوانباايمقالهدرتربیتعلیمحمد

درشدهتألیف -»نامهجوهر«کتابازنقلبه
بیشترلوناندگفتهو«: نویسدمی–. ه592سال

آنانواعونیکونوشادرلونبهنزدیکستالماس
سیاهواکهبوسرخوزیتیوزردواستسفید 
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» کنندمیپسندجملهآنازنوعیبالديهردرو
برايسیاهالماس)11: 1316تربیت،. ك.ر(

برزیلدرنوزدهمقرننخستنیمۀ دربارنخستین
دستۀ اصلیچهارازیکیعنوانبهوشدکشف
: 1389رامین،: ك.ر. (شدنامیدهکربنادوالماس

روشنایی،نمادسیاهالماسگفتتوانمی) 2/800
.استقاطعیت وجذابیت

تمریناتاز) ه( شمارةدر155صفحۀدر-7
در. کنیدبحثشبهوجهلحاظبهاستآمدهتشبیه
: استشدهذکرسپهريسهرابشعراین4شمارة

»نگذاریمپازمینقانونروي«
اینشمیسادکترآقايمقصودکهاستمشخص

راجعکهاستتشبیهیاضافۀزمینقانونِ کهاست
کرد؛بحثباید-ترتیبونظم-آنشبهوجهبه
اضافۀرازمینقانونکهاستآنصحیحامّا

نظمازاستعارهراقانونبلکهندانیمتشبیهی
طبیعتدرموجودنظم. بدانیمطبیعتدرموجود

. استشدهتشبیهبشرساختۀقانونِ به
تمریناتِ از) ز(شمارةدر156صفحۀدر-8

وفايدر(مطلعِ باحافظمشهورغزلدرتشبیه،
نهمبیت... )  شمعچوخوبانممشهورتوعشق

:استآمدهشکلاینبه
تودیداربااستباقینفسیکصبحمهمچو
شمعچوبرافشانمجانتادلبرابنماچهره

در»با«اضافۀحرفجايبههانسخهازبعضیدر
مفهومبهتوجهبااستآمده»بی«نخستمصراع

نخستمصراعدرموجودتشبیهودوممصراع
. ك.ر. (داردترجیح»با«بر»بی«حرفمسلماً 
بهحافظدیواندر) 399: 1374شیرازي،حافظ

:استآمدهشکلاینبهفوقبیتشاملوروایت
صبحدیدارتااستباقینفسیکشمعمهمچو
شمعچوبرافشانمجانپایتبهتابنماچهره

)387: 1389شیرازي،حافظ(
شدهبحثاستعارهبهراجعکهچهارمفصلدر-9

استاد) 163صفحۀ(صارفهقرینۀمبحثدر
صارفۀقرینۀولفظیصارفۀقرینۀبهقائلشمیسا
بیانصفحههمینپاورقیدرواندنشدهمعنوي

نهاستمالكلفظیقرینۀادبیاتدر«: اندکرده
حالیقرینۀهرو} معنوي{مقامییاحالیقرینۀ

) داستانهايدیالوگمثالً ( ادبیاتدرمقامییا
» .استلفظیقرینۀبهمسبوقنهایتاً 

صارفۀقرینۀبهتوّسعاً اگرکهآن استحقیقتامّا
ابیاتبرخیدرکهشویممیمتوجهبنگریممعنوي

مشخصمالئماتازکهخاصیلفظیقرینۀباما
ازبلکهنداریم؛کاروسرباشدمحذوفمشّبه
شویم؛میاستعارهمتوجهکهمعناستطریق

مرّشحهمصّرحۀمااستعارةکهزمانیمخصوصاً 
برايشاهديکهنیزحافظاززیربیتدر. باشد

ومعناطریقازشدهبیانمرشّحهمصّرحۀاستعارة
–محبوب–حافظمخاطبِ بهنسبتماشناخت

لبازلعلاستعارة–استعارهمتوجهکهاست
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لفظیقرینۀطریقازنهشویممی–محبوب
:مشخصی

زنهارانگشتريیابمگرتولعلاز
باشدنگینزیردرسلیمانمملکصد
بیانهرچندبیتاینتوضیحدرشمیسااستاد
لعلکهاینبردالآشکاريقرینۀهیچ« : اندکرده

میاندراسترفتهکاربهلهوضعماغیرمعنايدر
قرینۀرادوممصراعمضمونادامهدرو»نیست
وجوداینباانددانستهاستعارهاینبرايمعنوي
عنوانبهرا»یابم«فعلهمینطورو»تو«ضمیر
این»یابم«فعلدربارةواندکردهمطرحخفیقرینۀ

بهتوانستمیحافظکهاندکردهبیانرااستدالل
نظربه. استفاده کندرا»سازم«فعل»یابم«جاي

- نمینیزخفیقرینۀدرحکم»تو«ضمیرنگارنده

کهآنستازپردازترسخنحافظامّاباشد؛تواند
فعلجايبهوبگذردتلمیحازسادگیاینبه

ساختنفعلازاستتلمیحبامتناسبکهیافتن
بهبگوییمکهآنستبهترهرحالبه. کنداستفاده

شاعرمخاطبِ ازماشناختومعنويصارفۀقرینۀ
خوداصلیمعنايدرلعلواژةکهشویممیمتوجه

قسمتدرکهنیزپایینابیاتدر. استنرفتهکاربه
موارديدرآمده) 216صفحۀ(استعارهتمرینات

قرینۀهستیمروبرومرشّحهمصّرحۀاستعارةباکه
:استمعنويغالباً صارفه

کمنديمشکینمهگردکشیده«
»سپنديدودبربستهچراغی

رالببازشیرینداداجازت«
رارطبشیرینآوردگفتدرکه

برانگیختلؤلؤتاركازعقیق
»ریختمیمرواریدوبستمیگهر

) گیسو(سپنددودو) چهره(چراغنخستبیتدر
و)زیباسخن(گهر،)دندان(لؤلؤسومبیتدرو

مرّشحهمصّرحۀاستعارة) زیباسخن(مروارید
. هستند

شاهديخاقانیاززیربیت172صفحۀدر-10
:شدهگرفتهنظردرمرّشحهمصّرحۀاستعارةبراي

نقابملمعصبحمهربهسرنفسزد
طنابمعنبرکردروحانیانخیمۀ

ازاستعارهومستعارلفظ»روحانیانخیمۀ«
مصراعگرفتننظردربا. استشدهدانستهآسمان

مرّشحهمصّرحۀتواندنمیاستعارهایننخست،
استآشکاريقرینۀ»صبح«لفظکهچراباشد
در عین . باشدآسمانکهاستعارهاینمشّبهبراي

تواند استعالء در واژة روحانیان میحال مفهوم 
بهترجهتاینقرینۀ دیگري براي آسمان باشد. از

شمیسااستادتعاریفمطابقرااستعارهایناست
ومشبّهقراینبیتدرزیرابدانیم؛مطلقهمصّرحۀ

. استآشکاردوهربهمشّبهٌ
برايکههایینمونهضمن172صفحۀدر-11

خاقانیبیتاینیکیاستآمدهمرّشحهاستعارة
:   است

گلوازگهآنوخوردزاغکهبینطاووس«
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»برافکندمنقاهايریزهگاورس
برافروختهزغالازاستعارهطاووسبیتایندر
کهاستآنصحیحامّااست؛شدهدانسته) آتش(

خوردن،چنانچهبدانیمتنورازاستعارهراطاووس
هايشاخهوهیزمکهحالتی(برافکندنوگلو

ورشعلهازپسوگیردمیجايتنوردرخشک
قرینۀ این تواندمی) شودمیپرتاببیرونبهشدن

موضوع باشد که طاووس استعاره از تنور 
چندزیباقصیدةایندرخودخاقانی) 3.(است
:استسرودهاینازپیشبیت

راصرفزرّ آنکنتنوردرصرفهبی
برافکندعّواوصرفهبههاشعلهکو

)      134: 1373خاقانی،(
استعارهعنوانبامبحثیذیل178صفحۀدر-12
کهتخّیلیهمانعینگاهی« : استآمدهاختراعو

اختراعاتدرشددادهتوضیحاستعارهساختاردر
درمخترعوشاعرکهگفتتوانمیوهستنیز

شعريدرفروغ. کنندمیخیالیکسانمواردي
گشوده/ ساعتپنجرةکهزمانآنتا: گویدمی
قنارينواختبارچهارغمگینقناريآنوشد

ونواختناست،ساعتعقربۀازمطلقهاستعارة
غمگینو) تجرید(هستندآنمالئماتازساعت

کسیاگر) ترشیح. (استقناريمالئماتاز
عقربۀکهبسازدساعتیشعراینرويازبخواهد

داشتهراقناريصدايیاوباشدقناريشکلبهآن

ساعتچنینکهچناناست،ممکنکامالً باشد
» .هستهایی
عقربۀازاستعارهقنارياستممکنچگونه: نکته

ساعتازايگونهفروغمقصودآیا. باشدساعت
بیرونخودخانۀازايپرندهکهنیستقدیمیهاي
. کردمیاعالمراوقتوآمدمی
:استآمدهالهورياقبالبیتایننیزادامهدر

شماخیاباندرسوزماللهچراغچون
شماجانومنجانعجمجواناناي

استتشبیهیاضافۀهماللهچراغ« : شدهبیانو
اگر»استدستدرشکلاینباهاییچراغهمو

باآنرابطهبدانیمتشبیهیاضافۀرااللهچراغ
استاختراعواستعارهکهمبحثاینعنوان

درمسلماً دیگرسوياز. شودنمیمشخص
چراغزمینمغربدربخصوصاقبالروزگار

و سالها پیش از بودهموجوداللهشکلبههایی
الله الهام بخش ساختن چراغ هایی حیات او گل 

اللهنیزدهخدانامهلغتدر. استبه شکل آن شده
- شدهمعرفیشمعدانیوچراغايگونهعنوانبه

)  اللهنامه،ذیللغتدهخدا،. ك.ر. (است
نسبتشمیسادکترآقاي185صفحۀدر-13

وتخییلیهاستعارة مکنیۀ
وعمومنسبترا) تشخیص(پرسونیفیکاسیون

تخییلیهمکنیۀاستعارةدریعنیداندمیخصوص
کهشاهدياّمانباشد؛جانداربهمشبّهٌاستممکن
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حافظبیتاینیکیاندکردهذکربارهایندر
:است
زآندریابزیارتبهراخودغمزةکشتۀ

بودکهاستنگراندلهمانبیچارهکه
در مصراع نخست این بیت غمزة معشوق به قاتل 

- تشبیه شده که باعث مرگ (تغییر حال) عاشق می

شود. پس در کشتۀ غمزه استعارة مکنیه و 
نیزدیگربیتیدرحافظپرسونیفیکاسیون هست.

:شدهبخشیجانبهقائلغمزهبراي
تیغآهختهخردیغمايبهساقیغمزة
دامردهگستدلصیدبرايازجانانزلف

)418: 1374شیرازي،حافظ(
فارسیزباندرتبعیهاستعارة196صفحۀدر-14

شمیسااستادواستشدهصفتوفعلبهمحدود
فارسیزباندرحرفبرايتبعیهاستعارةبهقائل
آنعلتمطلبایندرستیضمناّمااند؛نشده
عرببالغتدردانیممیچنانکه. استنشدهبیان

همینطوروفعلمشتقاتفعل،شاملتبعیهاستعارة
تبعیتبهنیزفارسیبالغتدرکهباشدمیحرف
در) 298: 1376رجائی،. ك.ر.(استشدهوارد

راسعديبیتایننیزفارسیبیانکتبازبرخی
:انددانستهحرفدرتبعیهاستعارةبرايشاهدي

تموزآفتابواستبرفعمر
هنوزغرهخواجهومانداندکی

- آمده»برابردر«معنیبهنخستمصراعدر»و«که

)103: 1390فضیلت،. ك.ر. (است

زباندرگفتبایدشمیسااستادنظرتأییددراما
گیردنمیصورتحرفدرتبعیهاستعارةفارسی
استخیالیهايصورتبیانعلمموضوعچراکه

شاعرانهتصویرحروفمعناییتبدیلکهحالیدر
یانویسندهسبکیهايویژگیبلکهسازد؛نمی
متندرچنانچهسازد؛مینمودارراخاصايدوره

»کجا«یا»یا«معنیبه»گر«بارهافردوسیشاهنامۀ
.   استآمده»که«معنیبه

مااگرکهآنستتبعیهاستعارةبهراجعدیگرنکتۀ
شمیسااستادقولبهو–مکنیهاستعارةبهقائل

طریقازکهراموارديباشیم،–دومنوعاستعارة
حقیقتدردهیممینسبتتبعیهاستعارةبهفعل

ص(زیربیتدرمثالً. هستندمکنیهاستعارةقرینۀ
محسوب مکنیهاستعارةقرینۀپر،هشتنِ فرو) 197
:شودمی

پرفروهشتچونز آسمانقضا
کروگردندکورعاقالنهمه
سمبلبندي،تقسیمیکدر225صفحۀدر-15
. اندشدهتقسیمسیّاروثابتهايسمبلبهها

اعتباربهشاعرکهاستسمبلیسیّالسمبلِ 
- میوکندمیسازيسمبل) تمثیل(خودداستان

سمبلِ اّمادهد؛تغییرمناسبتبهراهاسمبلتواند
- نمیتمثیلبهمنجراستسمبلیکآثاردرثابت

.اندقرارداديهاسمبلگونهاینوشود
مسألهاینگفتبایداستادنظرتوضیحوتأییددر

متون. دهدمیرويمنظومعرفانیمتوندرغالباً 
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یکهستند:دستهدومنظریکازمامنظومعرفانی
مانندهستند،تعلیمیکهمنظومعرفانیمتوندسته

مثنويدیگروعطارهايمثنويموالنا،مثنوي
ومنظومعرفانیمتوندومدستۀ. عرفانیهاي

موالناوعراقیحافظ،غزلیاتمانندهستندغنائی
مقاماتواطالعاتبیانبهشاعرآنهادرکه

کهپردازدمیاحساساتباهمراهخودعرفانی
هدف اصلیاّماهستندتعلیممتضمنهرچند

متوندردیربازازکهشگردهاییاز. نیستتعلیم
ازاستفادهرفتهکاربهتعلیمیومنظومعرفانی
بهتوجهباشاعرآندرکهاستحکایتوتمثیل

درکههاییسمبل. پردازدمیهاسمبلبیانبهنیاز
غالباً خودشاعرواوستبرساختۀوشاعراختیار

وثابتهايسمبلاّماپردازد؛میآنهاتفسیربه
شدهشناختههايسمبلاعتباريبهیاقراردادي

. روندمیکاربهغناییومنظومعرفانیمتوندر
ادبیاتِ در«: استآمده242صفحۀدر-16

غزلمثلاستسطحبهعمقازحرکتسمبلیک
صفحههمیندرکهمطالبیبهتوجهبا»حافظهاي
- آنصحیح. هستاشکالعبارتدراستآمده

سطحازحرکتسمبلیکادبیاتبگوییمکهاست
امريبهمشبّهٌتمثیلوسمبلدر. استعمقبه

معقولمشبّهبرداللتغالباًکهاستمحسوس
.کندمی

سایهتایپآرکیتبیینازپس272صفحۀدر-17
اکرمپیغمبرکهاستآمدهماروایاتدر«شدهبیان
»نداشتند) اّمارهنفسمنفی،شخصیت(سایه
سایه) ص(اکرمپیامبرکهمطلباین: نکته

. استنرسیدهاثباتبهکهاستمطلبیاندنداشته
موضوعاینبهراجعِ روایاتسویکاززیرا

کریمقراندرسودیگرازواستضعیفبسیار
انسانی) ص(پیامبرکهاستشدهبیانصراحتبه

ذاتیتفاوتهرچند) 4.(انسانهاستدیگرمانند
تفاوتاّمااست؛مشخصانسانهادیگرباپیامبر

نیزصّحتصورتدر. استتردیدمحلصوري
داشتنبهتعبیرراپیامبرنداشتنسایهتوانمی

وموارداینبهنظر. کردبرزخیولطیفجسم
کهرسدمینظربهبعیدسایهازیونگتعریف

یونگنظرموردسایۀبارامسألهاینبتوان
روانشناسیدرکهایندیگرنکتۀ. دادمطابقت
منفیومثبتوجهدودارايسایهیونگ،تحلیلی

شودگرفتهاختیاردروشناختهسایهچون. است
نتیجۀوداشتخواهدبرندهپیشومثبتوجهی

بااگر«. بودخواهدخودشناسیورواناتّحادآن
تواندمیوقتآنخود درست روبرو شویمسایۀ
روانناخودآگاهوخودآگاههايبخشبیناّتحاد

خودنورخودمانسایۀدیدنبا. نمایدفراهمراما
دواینبهبتوانیمکهوقتی. ببینیمتوانیممیهمرا



1396بهار ،18پیاپی ،دوم ، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«100

- میکنیمدركوبنگریمخوددروندرمتضاد

: 1387اسنودن،(» .بازیابیمراخودتعادلتوانیم
87(
استعارهاساساً « : استآمده299صفحۀدر-18
دیگرعبارتبه» .آیدنمیوجودبهعلماسمِ در

- نمیمطلباین. استجنساسمهمیشهمستعار

بگوییمکهاستآنصحیح. باشدصحیحتواند
درست. آیدنمیوجودبهعلماسمدراستعارهغالباً 
وشجاعتنماد) ع(علیحضرتمثالً کهاست
اوقاتگاهیامّااست؛بخشندگینمادطائیحاتم
مقصودوگیردمیقرارخطابموردعلماسم

شخصیتیبهمخاطبتشبیهنویسندهیاشاعر
بعدهايتمریندر276صفحۀدر. استخاص

- آمدهخاقانیبیتاین) ج(شمارةدراستعارهاز

:  است
شجاعتبیژنايمنطبعافراسیابِ 

ندارمدخترياینازبهترکهآوردعذر
»شجاعتبیژنِ «بیتایندرکهاستمشخص
دکترآقايچنانچهاست؛ممدوحازاستعاره
) 1370(بیانکتابازنخستچاپدرنیزشمیسا

استعارهراآن) 274صفحۀ(تمریناتراهنمايدر
اینازدیگربیتیدرخاقانی. دانندمیممدوحاز

–خودممدوحازاستعارهراتهمتنزیباقصیدة

:داندمی–قیصرعزّالدوله

آساوحشیتشنهمنووحشتسرابشروان
ندارمآبشخوريتهمتندرگهجز

)  280: 1373خاقانی،(

: گیرينتیجه
دکترآقايبیانکتابکهآنستبررسیاینحاصل
بیانفندرکهمعاصرمتعددکتبمیاندرشمیسا

بهکهتوجهدرخوراستکتابیدرآمدهنگارشبه
مطالبونکاتمتضمنوشدهنوشتهسادهزبانی
درنیزاندكچندهراشکاالتیامّااست؛ايتازه
بعضاً کهاشکاالتی. استیافتهراهکتاباین

زیرکهمطالبیهمچوناستمفهومیومحتوایی
- شدهبیان) 178صفحۀ(اختراعواستعارهعنوان

شعريشواهدذکرجهتازکهاشکاالتیواست
ازنادرستبرداشتسبببهیا) 111صفحۀ(

- یافتهراهکتاباینبه) 172صفحۀ(اشعارمفهوم

بررسی حاضر گامی است در حالعیندر. است
زمینۀ جهت بازخوانی کتب بالغی که می تواند

بهوفراهم آوردنقد و تفحص مباحث ادبی را 
کهدکتر شمیساعلمیمرتبۀوشأنازعنوانهیچ
.کاهدنمیاستروشنهمگانبراي

:نوشتپی
اسطورهتمثیل،سمبل،مباحثمثالعنوانبه-1
مباحثاستعارهازبعدعنوانزیرتایپآرکیو

درشمیسادکترآقايتوسطکهاستجدیدي
دکترآقاي. استشدهمطرحبیانعلمحوزة
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زیرشمیسااستادازپسنیز) 1390(فضیلت
–بیانفنپیرامون–بیانیپیراهايگونهعنوان

تشبیه،(بیانعلماصلیرکنچهاربرعالوه
هايگونهبررسیبه)  کنایهومجازاستعاره،

. اندپرداختهالگوکهنواسطورهتمثیل،نماد،
همیشهتشبیهیاضافۀکهموضوعاینبهراجع-2

اضافۀآیا«عنوانبامختصرايمقالهنیستبلیغ
قاسمآقایاناثر»است؟بلیغتشبیههمیشهتشبیهی

نگارشبه) 1387(حیدريعلیوصحرایی
. استدرآمده

خاقانیبیتایندرطاووسکهنکتهاین-3
استادشفاهیافاداتازاستتنورازاستعاره
نیزایشانکهاستوردفرشیدخسرودکترمرحوم

.نمودندبیانمعینمحمددکترمرحومازنقلبه
خداوندکهکهفسورةاز110آیهدرجملهاز-4

اَنَّماِاَلیُّیوحیمِثُلکُمَبشَرً اَنااِّنماُقل: فرمایدمی
ولیهستمبشريشمامثلهممن: بگو(واِحداِلهٌ 
.)استیگانهشماخدايکهشودمیوحیمنبه

:منابع

.فوالدوندمهديمحمدترجمۀکریم،قران-

یونگ،خودآموز) 1387(روداسنودن،-
انتشارات: تهرانرحمانیان،نورالدینترجمۀ
.آشیان

بالغتبرنقدي) «1389(اصغربرزي،-
هايکتاببرخیبهنگاهیبافارسی

ادبیات،ماهکتاب،»فارسیبالغتآموزشی
.  103-109صص،)161پیاپی(47شمارة

مجلۀ،»الماس) «1316(علیمحمدتربیت،-
.9-14صص،49شمارةمهر،

تشبیهنوعی) «1380(علیرضانژاد،حاجیان-
مجله،»)حروفیتشبیه(فارسیادبدر

دانشگاهانسانیعلوموادبیاتدانشکده
.387-402صص،160شمارةتهران،

) 1389(محمدالدینشمسشیرازي،حافظ-
: تهرانشاملو،احمدروایتبهشیراز،حافظ

.مرواریدانتشارات

شمسموالناغزلیاتدیوان) 1374(------
بهشیرازي،حافظخواجهمحمدالدین

انتشارات: تهرانرهبر،خطیبخلیلکوشش
.  علیشاهصفی

علیبنبدیلالدینافضلشروانی،خاقانی-
بهشروانی،خاقانیدیوان) 1373(نجّار

: تهرانسجادي،ضیاءالدینکوشش
. زوّارانتشارات

انتقاديتأملی) «1384(علیمحمدخالدیان،-
،»شمیساسیروسدکترازبیانکتاببر

. 41-42صص،24شمارةحافظ،نشریۀ

نامه،حافظ) 1371(بهاءالدینخرمشاهی،-
وفرهنگیوعلمیانتشاراتشرکت: تهران

اسالمیجمهوريسیمايوصداانتشارات
.ایران
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دهخدا،نامۀلغت) 1377(اکبرعلیدهخدا،-
دانشگاهچاپوانتشاراتمؤسسه: تهران
.تهران

- محمدسادات،کامران؛فانی،علی؛رامین،-

: تهرانگستر،دانشدانشنامۀ) 1389(علی
. روزگستردانشمؤسسه

البالغه،معالم) 1376(خلیلمحمدرجائی،-
.شیرازدانشگاهانتشارات: شیراز

: تهرانبیان،) 1370(سیروسشمیسا،-
.فردوسانتشارات

میترانشر: تهرانبیان،) 1390(-------

آیا) «1387(علیحیدري،قاسم؛صحرایی،-
مجلۀ»است؟بلیغهمیشهتشبیهیاضافۀ
شمارةفارسی،ادبوزبانآموزشرشد
87

.38-40صص،

محمدالدینفریدشیخنیشابوري،عطار-
تصحیحواهتمامبهالطیر،منطق) 1371(

علمیانتشارات: تهرانگوهرین،صادقسید
.فرهنگیو

شاهنامۀ) 1376(ابوالقاسمفردوسی،-
کوششبه) مسکوچاپروياز(فردوسی

.قطرهنشر: تهرانحمیدیان،سعیدنظرزیرو

وبیانبهنگاهی) «1370(محمدفشارکی،-
مجلۀ،»فنایندرمعاصرینتألیفاتبعضی

420صص،2و1شمارةاسالمی،تحقیقات
-394.

علم(تصویرزبان) 1390(محمدفضیلت،-
: تهران،)ادبیتصویرهايساختاروبیان

.زوّارانتشارات


