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  مقدمه-1-1

اند. در زبان علمی، معناي مستقیم، روشن و به دور از هر ي علمی و ادبی تقسیم کردهاهل بالغت، زبان را به دو دسته

شود اما در زبان هاي ثانویه در زبان علمی میامر، مانع بروز معانی ضمنی و داللتهاي بیانی است و همین گونه پیچیدگی

هاي ثانویه روند بلکه معناي غیر مستقیم و داراي داللتها و جمالت در معناي اصلی و عادي خود به کار نمیادبی، واژه

کند گردهاي بیانی، معانی را از هم متمایز میي زبان در آن نقش مؤثري ندارد و از شاست. به عبارتی دیگر، کارکرد اولیه

گیرند و براي بیان تصویرهاي ي اثر ادبی غالباً از زبان به عنوان ابزار انتقال معنا بهره میدهن). آفرین67: 1377(علوي مقدم، 

ود را با دیدي کند. صور خیال در شعر آن است که شاعر اشیاي پیرامون خخیالی خود از زبان مجازي و ادبی استفاده می

ي عمومی خیال چه حوزهدهد. آنکند و محصول دیداري خود را در قالب شعر ریخته و به مخاطب ارایه میشاعرانه نگاه می

ي چهار بحث مجاز، استعاره تشبیه و کنایه اي است که در زمینهدهد، همان مباحث اصلی و گستردهشاعرانه را تشکیل می

  ). 124 :1390هر کدام و جود دارد (شفیعی کدکنی،هاي هاي و شاخهو دگرگونی

ي درد است، رثایی است که در ماتم زندگی و آزاد زیستن سروده شده است. اگر فردوسی شعر مسعود سعد حماسه

ي ملی را پی افکند و فرخی و منوچهري شادخواري و هوس را در شعر خود مجسم بخشیدند، مسعود سعد هم درد حماسه

هاي راستین است. اگر او نبود در شعر فارسی جاي درد خالی بود. هیچ سی منعکس کرد. او شاعر دردها و نالهرا در شعر فار

  ).62: 1389اند از مصیبت و محرومیت تصویري مؤثر و دردانگیز بسازند (رزاقی شانی، یک از گویندگان فارسی نتوانسته

مسعود سعد بررسی کنیم. این پژوهش در چهار فصل  ایم صور خیال را در حبسیاتما در این پژوهش سعی کرده 

و فصل بحث و بررسی تنظیم شده است: فصل اول شامل کلیات پژوهش؛ فصل دوم شامل مبانی نظري؛ فصل سوم شامل 

  گیري است.چهارم نتیجه

  

  بیان مسأله- 2- 1

صورخیال نمودهاي گوناگون شناسی و نقد ادبی، بررسی صورخیال شاعران است. ترین مباحث سبکیکی از مهم

اي است که تحت تأثیر خیال یک صورت ذهنی دگرگون شده«تخیل است که شامل استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه است. 

هاي خیال در ها و شکلگونهعاطفه، رنگ و شکل گرفته و از عالم ادراك (حقیقت) دور شده است و شناخت و روش شناخت

). خیال عنصر اصلی شعر است و هرگونه معنی دیگري را در پرتو خیال 17: 1369(ثروتیان، » شعر، موضوع علم بیان است

ترین ادوار شعر از قدیم«ي ایماژ فرنگی است و ). خیال در برابر کلمه3: 1390کدکنی، توان شاعرانه بیان کرد (شفیعیمی

(همان: » نزدیک به این معانی به کار رفته استفارسی، خیال به معنی تصویر و پرهیب و شبح و سایه و مفاهیم مشابه و 

هاي جا که هرکس در زندگی خاص خود، تجربهاز آن«کند که خیال و بیان هنري در کار باشد. ). هنر وقتی جلوه می12

ي خود اوست و هر ادیبی داراي خصایص ي خویش را دارد طبعا صورخیال او نیز داراي مشخصاتی است و شیوهویژه
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(همان: » توانیم آنها را تصاویر او بنامیمي خویش دارد که میش است و استعارات و تشبیهات و مجازهایی ویژهطبیعت خوی

کس قابل ي خیالی آن را بگیریم جز سخنی ساده و عادي که از زبان همهانگیزي، جبنهاگر از هر شعر مؤثر و دل). «21

- رویی است که سبب پیوند انسان با طبیعت یا انسان با انسان می). خیال نی5(همان: » ماندشنیدن است چیزي باقی نمی

زند و در نتیجه خیال شود و دست به آفرینش هنري میشود به یاري این نیرو است که براي شاعر بیداري حاصل می

  بخشد. شود و به کالم جلوه و شکوه خاصی میموجب زیبایی و گیرایی کالم می

هاي وفور جنبه - که حتی در میان معاصرانش نیز تشخصی دارد -مسعودسعدیکی از خصایص تصویرهاي شعر «

  توان به بیت زیر اشاره کرد:). براي نمونه می611: 1390کدکنی، (شفیعی» انتزاعی و تجریدي در صورخیال اوست

  دوش گفتی ز تیرگی شب من

زشت چون ظلم و بیکرانه چو 

  حرص

  زلف حور است و راي اهریمن  

و سیه چو  تیره چون محنت

  حزن

  )457یوان مسعودسعد، ص(د

برد به همین جهت به توان به درك و فهم درست از مقصود شاعر پیکه بدون دانستن صورخیال شاعر نمیبا توجه به این

ند از: تشبیه، اپردازیم. مباحث صور خیال در حبسیات مسعودسعد عبارتبررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد می

  مجاز و کنایه.استعاره، 

  

   هاي پژوهشسؤال - 3- 1

  : صورخیال تا چه حدي در زیبایی کالم مسعودسعد در حبسیات تأثیرگذار بوده است؟1سؤال 

  : مسعودسعد تا چه حدي از صورخیال براي انتقال مؤثر مفاهیم ذهنی و عواطف درونی خویش بهره برده است؟2سؤال 

  از کدام یک بیشتر استفاده کرده است؟: مسعودسعد از بین انواع صورخیال 3سؤال 

  

  هاي پژوهشفرضیه- 4- 1

  : صورخیال در زیبایی کالم مسعودسعد در حبسیات مؤثر بوده است.1ي فرضیه 

  : صورخیال در القاي عواطف و احساسات درونی شاعر مؤثر بوده است.2ي فرضیه

  .: مسعودسعد در حبسیات از تشبیه بیشتر استفاده کرده است3ي فرضیه

  

   اهداف پژوهش- 5- 1

  تعیین و بررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد؛

  یات مسعودسعد؛سشناسایی انواع صورخیال به کار گرفته شده در حب

  تعیین پرکاربردترین صورخیال در حبسیات مسعودسعد؛
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   ضرورت و اهمیت پژوهش- 6- 1

شود و رایج در عصر او در دیوانش دیده می هاي شعريسرا و ثناگستر. انواع قالبمسعودسعد شاعري است قصیده«

» شودترین شهرآشوب یا شهرانگیز فارسی در اشعار او دیده میترین مستزاد در دیوان اوست و قدیمظاهرا قدیم

به فصاحت بیان و سالست الفاظ و حسن تنسیق جمل از اغلب شعرا ممتاز و در فصاحت ). «139: 1377(غالمرضایی، 

  کند:که مسعودسعد در دیوانش به آن اشاره می). چنان208: 1369فر، (فروزان» الغت فراخ میدان استبزرگ ناورد و در ب

  

  در فصاحت بزرگ ناوردم

  

  در بالغت فراخ میدانم   

  )323(دیوان مسعود سعد، ص                 

آغاز قرن ششم هجري  ي دوم قرن پنجم وي سبک خراسانی و سبک بینابین در نیمهوي یکی از شاعران برجسته

عصر خود در اشعاري ي بسیاري از خصایص تصویري شعر فارسی است. بارزترین تفاوت او با شاعران هماست که نماینده

نظیر است. حبسیات او بیانگر است که در زندان سروده و از این نظر نه تنها در میان معاصران بلکه در تاریخ شعر فارسی بی

دل و شرح زندگانی غم انگیز وي است. در حبسیات او تصویر، بار فکر شاعر را در بیان عواطف و احساسات شاعري سوخته 

هاي شعر و مفاهیم نهفته در شود تا مخاطب زیباییکشد. آگاهی از صورخیال سبب میاحساسات درونی وي به دوش می

مله صورخیال موجب شناخت زندگی و هاي مختلف شعر مسعودسعد در حبسیات از جآن را بهتر درك کند. بررسی جنبه

شود. مسعودسعد مبدع حبسیات در شعر و ادب ایرانی است در حالی که حبسیات او به طور مستقل و جداگانه از شعر او می

  کند.دیدگاه صورخیال بررسی نشده است و به همین جهت بررسی صورخیال در حبسیات وي ضرورت پیدا می

  

  ي پژوهشپیشینه- 7- 1

شود: یزدانی احمدآبادي هایی انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره میي دیوان مسعودسعد پژوهشدر زمینه

)، ابتدا به شرح احوال و اشعار مسعودسعد سپس به بررسی صور خیال در شعر او به صورت گسترده و تفکیک 1373(

  عناصر پرداخته است.

-ي علم بیان را از جنبهزندگی شاعر و سبک شعري او مباحث چهارگانه)، پس از پرداختن به 1375صادقی فیروزآبادي ( 

هاي مختلف بررسی کرده است، در بخشی از آن نیز به علم بدیع به ویژه ان دسته از صنایعی که در دیوان مسعودسعد 

  ي بیشتري دارد، پرداخته است.جلوه

داخته و بیان کرده که در شعر مسعودسعد عناصر )، به بررسی عناصر طبیعت در دیوان مسعودسعد پر1389روستایی ( 

جا که طبیعت، سبکی بینابین دارد از سویی متأثر از سبک خراسانی و به تبع آن عینی و توصیفی است و از سوي دیگر آن

  شود به ویژه در حبسیات او نمودي ذهنی و کاربردي ثانوي دارد.تر میشعري شاعر نمایان» من«

ه بررسی تشبیهات و استعارات دیوان مسعودسعد پرداخته و تشبیهات هنري دیوان او را به صورت )، ب1390محمدي (علی 

  فرهنگ الفبایی تنظیم کرده و با ذکر شواهد شعري ارایه داده است.

ي آن با حبسیات مسعودسعد پرداخته و در فصلی )، به بررسی حبسیات بهار از نظر لفظ و محتوا و مقایسه1390قاسمی ( 

  ر دو شاعر را از نظر محتوا، زبان، فرم، تخیل، آهنگ، عاطفه، سبک و وزن بررسی کرده است.اشعا
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ي آن با حبسیات شاعران دیگر مطالعات در رابطه با دیوان مسعود سعد، صورخیال در آن و نیز در مورد حبسیات و مقایسه 

خصوص صورخیال در حبسیات مسعودسعد پژوهش که در نوع خود ارزشمنداند ولی در –هایی انجام گرفته است و بررسی

  پردازیم.مستقلی انجام نشده است از این رو در این پژوهش به بررسی صورخیال در حبسیات مسعودسعد می

  

  ها) و روش پژوهشمواد (داده- 8- 1

ایی هکنیم کتابي آماري ما حبسیات مسعودسعد است، سعی میاي است، جامعهروش ما در این پژوهش کتابخانه

که در رابطه با صورخیال و بالغت هستند، مطالعه کنیم سپس حبسیات مسعودسعد را بر اساس صورخیال بررسی کنیم. در 

ها را به صورت کنیم و انواع صور خیال هر یک از قصیدهاین پژوهش پنجاه قصیده از میان حبسیات مسعودسعد انتخاب می

ع تشبیه به اعتبار شکل، به اعتبار طرفین، به اعتبار مفرد و مرکب بودن، به کنیم. انوامجزا و به تفکیک قصیده بررسی می

هاي مختلف شبه؛ انواع استعاره به لحاظ ذکر یا حذف یکی از دو طرف آن؛ مجاز با عالقهاعتبار ادات تشبیه و به اعتبار وجه

ي شود و در نهایت نتیجهسعودسعد بررسی میعنه و به اعتبار وسایط و لوازم آن در حبسیات مو انواع کنایه به لحاظ مکنی

  کنیم.ها را در فصلی ذکر میبررسی یافته
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  ي علم بالغتمختصري درباره - 1- 2

بدیع یا  فنون بالغت یا علوم بالغت شامل سه فن است به اسم معانی و بیان و بدیع که گاهی دو فن آخر را به نام فن

ي علوم و صناعاتی است که بعد از اسالم تألیف و تدوین شد و در ابتدا هر سه فن نامند. فنون بالغت از جملهعلم بدیع می

به هم آمیخته بود اما تدریجاً از هم جدا گشته، هر کدام به عنوان فنی مخصوص نامیده شد و این تجزیه و تفکیک، بیشتر 

ي فن بیان د اما مؤلفان فارسی، غالب همان وضع و اصطالح قدیم را حفظ کرده، مسایل عمدهدر تألیفات عربی معمول گردی

). بنابر معروف اول کسی که فن بیان را تأسیس 8: 1368اند (همایی، و قسمتی از معانی را نیز تحت عنوان علم بدیع آورده

ین کرد، شیخ عبدالقاهر جرجانی است صاحب و آن را از فن معانی و بدیع جدا ساخته، قواعد معانی و بیان را تدو

). 12: 1370درگذشت (همان،  471االعجاز که از مشاهیر علماي ادب قرن پنجم هجري بود و در سالاسرارالبالغه و دالئل

در زبان فارسی تحقیق در اصول بالغت و بحث در کالم از حیث قوانین فصاحت و بالغت بیشتر از اوایل قرن پنجم به بعد 

ترین تحقیقات در این باب از بهرامی سرخسی شاعر آغاز قرن پنجم معاصر سلطان محمود غزنوي و ل شد و قدیممعمو

احمدبن محمد منشوري سمرقندي از معاصران همان سلطان و خورشیدي صاحب کنزالغرائب در شرح تألیف منشوري 

ف شعر و از آن جمله مباحثی از بالغت نوشته شد سمرقندي و... کتاب بسیار معتبري که در اوایل قرن هفتم در فنون مختل

الدین محمدبن قیس رازي است که مبحثی خاص به نقدالشعر و محاسن کتاب المعجم فی معاییر اشعارالعجم تألیف شمس

شعر و فصلی مهم در شرایط شعر دارد و بر روي هم این کتاب آخرین کتاب مهمی است که در فنون شعر نگاشته شده و 

که چند کتاب به زبان فارسی در این باب پرداخته شده، هیچ یک را اهمیت و سندیتی چنانکه قابلیت ذکر ن با آنبعد از آ

  ).7و 6: 1373بدانها بخشد، نیست (صفا، 

 

  صور خیال - 2- 2

کشاند؛ ي بیداري در برابر نوعی ارتباط میان طبیعت و انسان ما را به جهانی دیگر میي شاعر در لحظهدید ویژه

جهانی که تازگی دارد و با این که اجزاي آن عادي و ساده و در دسترس همه کس هست نوع ترکیب آن؛ یعنی طرز پیوند 

ي تخیل او... این کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت برقرار کردن شاعر میان انسان و طبیعت چیزي است تازه و پرداخته

ي ها و همهي زباننامیم و عنصر معنوي شعر در همهمی» تصویر«یا » خیال«که آن را چیزي است میان انسان و طبیعت 

ي اصلی شعر را صور ي تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادي و معنوي است و زمینهادوار همین خیال و شیوه

- ی شعر در همه). خیال عنصر اصل2: 1390دهد (شفیعی کدکنی، ي این نوع تصرفات ذهنی تشکیل میکرانهگوناگون و بی

- ) از قدیم3توان شاعرانه بیان کرد (همان، هاي قدیم و جدید است و هر گونه معنی دیگري را در پرتو خیال میي تعریف

ترین ادوار شعر فارسی خیال به معنی تصویر و پرهیب و شبح و سایه و مفاهیم مشابه و نزدیک به این معانی به کار رفته 

تأثیر و تصرف نیروي خیال، ارزش تواند موضوع شعر قرار گیرد بیي انسانی که میي از تجربها). هیچ تجربه12است (همان،
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اي هنگامی موضوع شعر است که از شهود و خیال شعري انسان شاعر رنگ هنري و شعري پیدا نخواهد کرد و هر حادثه

  شود.). از صور خیال در علم بیان بحث می27پذیرفته باشد (همان، 

  

  نبیا - 3- 2

هاي گوناگون خیال و صور دانش بیان از بنیادهاي استوار بالغت است و آموختن فنون و اشارات آن آدمی را با چهره

که اختالف ). بیان ایراد معناي واحد به طرق مختلف است مشروط بر این1362:45سازد (تجلیل، رنگارنگ معنی آشنا می

: 1393ت به لحاظ تخییل (تصویر) نسبت به هم متفاوت باشد (شمیسا، آن طرق مبتنی بر تخییل باشد یعنی لغات و عبارا

هاي زیباشناختی در هنر و از آن میان در ادب، براي آن است که هنرمند یا سخنور بتواند اثري هرچه ي تالش). همه29

چگونگی و کارایی این ي هنري دیگر را کارا و پایا بر مخاطب هنري خویش بنهد. ارزش زیباشناختی سخن یا هر پدیدهبیش

نهد، تواناتر هاي هنري خویش بر هنر دوست میزند. هر چه هنرمند در اثري که به یاري تالشدارد و رقم میاثر آشکار می

هایی است که سخنور براي راه ها و شیوهتر خواهد بود.ترفندهاي شاعرانه، راهباشد در کار خویش چونان هنرمند کامیاب

جوید. آفرینش هنري سخنور، در چگونگی ها سود میهاي خویش از آنها  و نوشتهان هنري در سرودهبردن به این آرم

گردد تابد و پدیدار میگیرد، باز میي خویش در سخن به کار میترفندهایی که براي اثر نهادن بر خواننده یا شنونده

هاي عاطفی و انسانی، کالم خود با تبدیل اشیا به صورتانگیز ). شاعر در آفریدن تصویرهاي خیال31و  30: 1391(کزازي، 

دهد. در ادب فارسی و انگیزد و شناختی تازه از اشیا و امور به او میبرد و عواطف خواننده را برمیرا از حالت عادي فراتر می

: 1372شود (احمدنژاد، می انگیزي شعرند، در علم بیان بحثعربی از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز که از عوامل مهم خیال

85.(  

 

  تشبیه - 4- 2

شود ترین راه تفنّن در بیان معنی است و در شعر، نثر و حتی کالم عادي از آن استفاده میتشبیه نخستین و ساده

). تشبیه مانند کردن چیزي است به چیز دیگر در جزء یا کل یا صفت یا معنی و امثال آن یا به 85: 1372(احمدنژاد، 

). در واقع هر شاعر بر حسب ذوق و فکر 5: 1370کند (نشاط، دیگر مشابهت و مشارکت امري را با امر دیگر بیان میعبارت 

شود در دیدها و در کند و همین است که موجب اختالف میاي را که پیش چشم دارد به چیزي تشبیه میخویش منظره

ي اصلی تشبیه اغراق ). مایه66: 1371کوب، تجارب او  (زرینها به عالوه تشبیه حاکی است از محیط زندگی شاعر و سبک

کند آنها را برتر انگیزي است، شاعر به جهت عالقه یا نفرتی که نسبت به اشخاص و اشیاي موردنظر دارد، سعی میو خیال

  ).85: 1372چه هستند، نشان دهد (احمدنژاد، یا فروتر از آن

  

  ارکان تشبیه - 1- 4- 2

  ).225: 1368ادات تشبیه (همایی، -4وجه شبه، - 3مشبه به، -2مشبه، -1ر چیز است: ارکان تشبیه چها

ي اسم مفعول باب تفعیل از مصدر تشبیه چیزي است که آن را به چیز دیگر مانند کرده باشی مشبه: مشبه، به صیغه-1

 ).136: 1370(همایی، 
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 ).120: 1387شود (گلی، به: آن چیزي است که مشبه، به آن مانند میمشبه-2

به است اما در هر مورد مدح یا ستایش یا هجو و نکوهش و همچنین در شبه: صفت مشترك مابین مشبه و مشبهوجه-3

ترین بحث شبه مهم). بحث وجه228: 1368شود (همایی، شبه مختلف میمورد سخن جدي یا کالم شوخی و فکاهی وجه

شبه است که متوجه ت تخیل شاعر است و در نقد شعر بر مبناي وجهبینی و وسعشبه مبین جهانتشبیه است چون وجه

ها جست. از طرف دیگر شبهها را باید در وجهتوان گفت که تغییر نگرششویم...به طور کلی مینوآوري یا تقلید هنرمند می

 ).101: 1393، کشف اقلیم ذهنی نوینی است (شمیسا، شبه تازهباید توجه داشت که فهم هر وجه

ادات تشبیه: ادت تشبیه در زبان فارسی حروف و قیود و پسوندها و کلمات خاصی است که از آنها مشابهت و همسانی -4

گیرند مانند کلمات چون، چو، مثل، مانند، بسان و امثال آن (نشاط، ي تشبیهی قرار میآید یا یکی از ارکان جملهحاصل می

1370 :6.( 

 

  انواع تشبیه - 2- 4- 2

دا از تشبیه مفرد به مفرد و محسوس به محسوس شروع شده، سپس به انواع دیگر پیوسته است... حکم تشبیه ابت

طبیعی بشري این است که براي نشان دادن و مجسم کردن و به قول علماي معانی بیان براي بیان مقصود خود یک فرد 

شبیه عبارت است از تشبیه محسوس به ترین نوع تمحسوس را به فرد محسوس اعلی و اکمل تشبیه کنند... پس قدیم

محسوس به فرض بیان حال مشبه و مجسم کردن منظور در فرد اعلی و اکمل تا شنوده به خوبی مقصود گوینده را درك 

: 1370تراند (همایی، اي نباشد و سایر انواع جدیدتر و حادثکند. بدیهی است که اساس تشبیه خالی از تأکید و مبالغه

140.(  

  

  اطراف تشبیهتشبیه به اعتبار  - 3- 4- 2

به ممکن است هر دو حسی باشند و مقصود از حسی چیزي است که به یکی از حواس دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه

  ي دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن، پسودن(باصره، سامعه، شامه، ذائقه، المسه) ادراك شود.پنجگانه

ي ظاهري از تشبیه عقلی چیزي است که به یکی از حواس پنجگانه ممکن است دو طرف تشبیه عقلی باشد و مقصود

  ادراك نشود.

  ممکن است مشبه حسی و مشبه به عقلی باشد و آن را تشبیه محسوس به معقول نامند.

  گویند.ممکن است مشبه عقلی و مشبه به حسی باشد... و آن را تشبیه معقول به محسوس می

محسوس به  -3؛ معقول به معقول -2 ؛محسوس به محسوس - 1شود: میپس تشبیه محسوس و معقول چهار قسم 

  ).145و 144: 1370معقول به محسوس (همایی،  - 4معقول؛ 

ي تشبیه آمده است، تشبیه خیالی و وهمی است. بعضی االیام دربارههایی که در قدیمتشبیه خیالی و وهمی: یکی از بحث

اند؛ در هر صورت ماحصل کالم این است که و بعضی نیز آنها را متفاوت دانسته انداز علماي علم بیان آن دو را یکی شمرده

  ).100: 1388به آن موجود و واقعی نباشد (علوي مقدم، تشبیه خیالی و وهمی تشبیهی است که مشبه
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  طرفین تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن - 4- 4- 2

  به هر دو مقید است؛مشبه و مشبه - 3به مقید است؛ بهمشبه مفرد و مش - 2به هر دو مفرد است؛ مشبه و مشبه -1

  به مرکب است؛مشبه مفرد و مشبه - 6 به هر دو مرکب است؛مشبه و مشبه -5 به مفرد است؛مشبه مقید و مشبه -4

  .به مفرد استمشبه مرکب و مشبه -7

  ).101: 1388باشد (علوي مقدم، شود که از یک صورت ذهنی بیشتر تشکیل نشده بهی گفته میمفرد: به مشبه و مشبه

  الیه باشد.). قید ممکن است صفت یا مضاف88: 1393مقید: تصویر و تصور مفردي است که مقید به قیدي باشد (شمیسا، 

گویند که از ترکیب چند صورت ذهنی درست شده باشد و به عبارت دیگر، هیأتی را که بهی میمرکب: به مشبه یا مشبه

  ).102: 1388گویند (علوي مقدم، ت ذهنی منتزع شده باشد، مرکب میدر ذهن از چند صور

  

  انواع تشبیه به لحاظ شکل - 5 - 4- 2

هاي هر کدام به ترتیب جداگانه گفته شود. بهتشبیه ملفوف: چند مشبه (حداقل دوتا) جداگانه ذکر شود و سپس مشبه-1

ها در بهها در یک مصراع و مشبهاین گونه تشبیه مشبه پس این گونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر است... در

 ).131: 1393خوریم (شمیسا، به برمیمصراع دیگري است و با توجه به ظرفیت مصراع معموالً به دو مشبه و مشبه

که به خودش بیاورند به این ترتیب تشبیه مفروق: آن است که طرفین تشبیه متعدد باشد اما هر مشبه را پهلوي مشبه-2

 ).155: 1370به دیگر بیاید (همایی، به و بعد از آن مشبه با مشبهیک مشبه با مشبه

به یکی باشد یعنی چند چیز را تشبیه تسویه: که آن را تشبیه مزدوج نیز گویند و آن این است که مشبه متعدد و مشبه-3

 ).155: 1370به یک چیز مانند کنند (همایی، 

 ).132: 1393آورند (شمیسا، به مییه است یعنی براي یک مشبه، چند مشبهتشبیه جمع: عکس تشبیه تسو-4

به و مشبه را عوض کنند بهی تشبیه کنند و سپس جاي مشبهتشبیه معکوس یا مقلوب: نخست مشبهی را به مشبه-5

ه شبه ذکر گردد به گیرند در این گونه تشبیه باید حتماً وجوبه را در حکم مشبه و مشبه را در حکم مشبهیعنی مشبه

 ).133: 1393(شمیسا، 

تشبیه مضمر: تشبیه مضمر یعنی تشبیه پنهان بدین معنی که ظاهراً با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود -6

 ).135: 1393ي تشبیهی است (شمیسا، گوینده تشبیه است و به هر حال جمله قابل تأویل به جمله

کنند. ادات شرط معموالً اگر (گر) به در گرو شرطی است که آن را ذکر میمشبهتشبیه مشروط: شباهت بین مشبه و -7

 ).137: 1393است (شمیسا، 

تري است تا از تشبیه تفضیل: گاهی شاعر بر تشبیهی که ساخته قانع نیست و به دنبال تصویري برتر و همانندي بیش-8

 ). 56: 1376ه کند (تجلیل، تري عرضي بیشروي مبالغه، ممدوح یا توصیف خود را با جلوه

  

  تشبیه به اعتبار ابزار تشبیه - 6- 4- 2 

  ).58:  1376تشبیه مؤکد: تشبیهی است که ادات در آن ذکر نشود (تجلیل، -1

  ).161: 1370تشبیه مرسل: آن است که ادات تشبیه ذکر شده باشد (همایی، -2
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- ه باشد... تشبیه مؤکد و بلیغ را به نام تشبیه محذوفشبه هر دو حذف شدتشبیه بلیغ: آن است که ادات تشبیه و وجه-3

تر و گویند که تشبیه در نظر ادبا هر قدر نامعلومخوانند... این نوع تشبیه را از آن جهت بلیغ و مؤکد میاالدات نیز می

ي أکید و مبالغهت«گویند: تر است و این جمله در زبان اهل ادب شایع است که میتر باشد، مبالغه و تأکیدش بیشنهفته

ي آن تر باشد، مبالغهتر و نامحسوسیعنی هر قدر آثار و عالیم تشبیه در جمله کم » ...ي تناسی تشبیه استتشبیه بسته

: 1370تر بالغت دارد (همایی، تر است و بدین سبب تشبیه بلیغ از تشبیه مؤکد و مؤکد از مرسل بیشدر معنی بیش

رسد زیرا در کالم صورت غیر اضافی نیز به کار رود و در این صورت اغراق در آن به اوج می تواند به). تشبیه بلیغ می161

  ).122: 1393تر از ادعاي شبیه بودن است (شمیسا، ادعاي همسان بودن قوي

  

  شبهتشبیه به اعتبار وجه - 7- 4- 2

: 1370بیه ذکر شده باشد (همایی، شبه را ذکر نکرده باشند اما سایر ارکان دیگر تشتشبیه مجمل: آن است که وجه-1

161.( 

 ).161: 1370شبه در آن ذکر شده باشد (همایی، تشبیه مفصل: و آن این است که وجه-2

شبه آن مرکب باشد تشبیه تمثیل گویند. تشبیه تمثیل، رسیدن از یک حکم تشبیه تمثیل: معموالً تشبیهی را که وجه-3

شبه نیز از که وجهبا آن، به پنداري شاعرانه، همسان و همانند است در عین اینجزئی به حکم جزئی دیگر است که به نوعی 

  ).91: 1388امور متعدد ترکیب یافته باشد (علوي مقدم، 

  

  مجاز - 5- 2

له به مجاز در لغت مصدر میمی است به معنی گذشتن و عبورکردن و در اصطالح استعمال لفظ است در غیر موضوع

  ).172: 1370اي که بفهماند مراد معنی حقیقی کلمه نیست (همایی، قرینهمناسبت معنی اصلی یا 

  

  قرینه- 1- 5- 2

- قرینه چیزي است که چسبیده و مقترن به کالم باشد تا مقصود متکلم را برساندو در استعمال مجازي قرینه الزم 

نی مجازي کدام یک را اراده کرده است تا معلوم شود که مقصود گوینده معنی اصلی کلمه نیست و نیز بفهماند که از معا

). به اصطالح 172: 1370شود (همایی، است. اگر قرینه نیاورند ذهن شنونده ناچار به طرف معنی حقیقی کلمه متوجه می

-اي) مشخصی است و در غیر این صورت، هیچاي (عالقهادبا بین معنی اولیه (حقیقی) و ثانوي(مجازي) لغت، همواره رابطه

  ). 46: 1393ها را تغییر داد (شمیسا، ن معنی واژهتواگاه نمی

  قرینه بر دو قسم است: لفظی و معنوي. 

  اي از کالم در معناي اصلی خود به کار نرفته است.کند بر این که واژهي لفظی یا مقالی: لفظی است که داللت میقرینه

شود یا اوضاع و احوال ا به معناي ثانوي رهنمون میي معنوي یا حالی: فحواي کالم است که به حکم عقل، خواننده رقرینه

-ي معنوي در ادبیات از عبارات پس و پیش جمله یا کلمهکند... قرینهاست که ما را متوجه معناي ثانوي لغت یا عبارت می

  ).41: 1393شود (شمیسا، ي مورد بحث معلوم می
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عنی مناسبت و پیوستگی مابین معنی حقیقی و مجازي طور که در مجاز قرینه الزم بود، وجود عالقه یعالقه: همان

توان پیش خود در معنی غیرمناسبی استعمال کرد و اگر در استعماالت مجازي رعایت نیز الزم است چه هر لفظی نمی

ارتباط و مناسبت نشده باشد، آن لفظ را از نظر ادبی غلط باید شمرد. عالقه به فتح و کسر اول آن هر دو صحیح است در 

ي کلمه به معنی ارتباط و مناسبت و وابستگی است و اصل به معنی بند و رشته است که چیزي را به آن بیاویزند... و ریشه

). در صورتی 175و174: 1370گویند (همایی، در اصطالح علماي ادب مناسبت ما بین معنی حقیقی و مجازي را عالقه می

اشد آن را استعاره و در غیر این صورت آن را مجاز مرسل نامند... مجاز که مابین معنی حقیقی و مجازي عالقه مشابهت ب

  ).175: 1370ي غیرمشابهت (همایی، له به عالقهاست یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضع مجاز لغويمرسل نوعی از 

  شود:هاي مجاز مرسل اشاره میبه برخی از عالقه 

  

  هاي مجاز مرسلعالقه - 2- 5- 2

و جزئیت: به این معنی که بتوان به داللت تضمن، کل را در معنی جزء یا جزء را در معنی کل به کار  ي کلیتعالقه-1

 ).49: 1393ي کل (شمیسا، ي جزء. ب: ذکر جزء و ارادهبرد.الف: ذکر کل و ارداه

الف: ذکر محل و ي حال و محل یا ظرف و مظروف: یعنی استعمال جاي و جایگیر به جاي هم به داللت التزام. عالقه-2

 ).50: 1393(شمیسا،  ي محلي حال. ب: ذکر حال و ارادهاراده

ي الزمیت و ملزومیت: یعنی به کار بردن الزم و ملزومی به جاي یکدیگر که طبیعتاً به داللت التزام است (شمیسا، عالقه-3

1393 :51.( 

به جاي یکدیگر به داللت التزام. الف: ذکر سبب  ي سببیت یا علت و معلول: یعنی به کار بردن کننده و کنشعالقه-4

 ).52: 1393ي مسبّب (باعث، کننده) (شمیسا، ي مسبب (معلول). ب: ذکر مسبب (معلول، کنش) و اراده(علت) و ارده

 ).53: 1393کنند (شمیسا،  ي آلیت: عضوي از بدن را بگویند و به داللت التزام کنش آن را ارادهعالقه-5

ي عام. ي عام یا برعکس به داللت تضمن است. الف: ذکر خاص و اردهي عموم و خصوص: و آن ذکر خاص و ارادهقهعال-6

 ).53: 1393ي خاص (شمیسا،ب: ذکر عام و اراده

ی ي گذشته و آینده یا بوده و بودنچه خواهد بود. عالقهیکون یعنی آناچه بود و من یعنی آناي ماکان و یکون: ماکعالقه-7

به داللت التزام . الف: اسم و صفت سابق کسی یا چیزي را بگوییم و حال کنونی او را اراده کنیم. ب: مایکون: اسم و صفت 

 ).54: 1393آتی کسی یا چیزي را بگوییم و حال کنونی او را اراده کنیم (شمیسا،

 ).55: 1393ده کنند (شمیسا،ي جنس: جنس چیزي را ییگویند و به داللت التزام خود آن چیز را اراعالقه-8

الیه به جاي تمام شود. ب: مضافالیه. الف: صفت جانشین موصوف محذوف میي صفت و موصوف یا مضاف و مضافعالقه-9

 ).56: 1393رود (شمیسا،اضافه به کار می

 ).57: 1393(شمیسا،ي دیگري را به ذهن تداعی کند اي که به سبب مجاورت، واژهي مجاورت: یعنی ذکر واژهعالقه-10

 ).57: 1393اي را درست در معنی ضد آن به کار برند (شمیسا،ي تضاد: به این معنی که واژهعالقه-11

  کنیم.ي مشابهت، استعاره است و ما استعاره را جداگانه بررسی میمجاز به عالقه
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Abstract: 

One Of The Most Important Issues Of Stylistics And Literary Criticism, Reviews Imagery 

Poets. Various Aspects Of Imagination Is Imagery That Includes Simile, Metaphor, And Irony. The 

Implementation Of This Research Is Descriptive-Analytic Method. In This Study, Four Categories 

Of Rhetoric That Covers The Area Of Imagery, With The Division Of The Different Aspects Of 

imprisonment By Masoud Saad Is Studied. Likened To A Form Of Credit, The Credit Side, The 

Singular And Combined, Compared, and A Quasi-Particles, Types Of Metaphor To The Validity 

Or Remove One Of Its Sides, Which Allowed Different Interests And Different Kinds Of Irony In 

Terms Of Mcnay Anah And Credit Vehicles And Parts In imprisonment By M. Saad Investigated. 

Masoud Saad Prominent Poets Khorasani Style And Mixed Style In The Second Half Of The Fifth 

Century And The Beginning Of The Sixth Century That Represents Many Of The Characteristics 

Of Persian Poetry Is Visual. He Utilizes A Variety Of Imagery, Emotions And Their Underlying 

Concepts Of Narrow And Dark Prison In The States. One Reason For The Durability And Beauty 

Of His Poetry M. Saad, Especially imprisonment, Imagery And Also Qualified Its Adornment And 

Beauty, Simple Word, Flowing Away From The Artifice. He Likened the Highest Frequency and 

Lowest Allowed In imprisonment of Its Frequency. The Projections Made In The Prison 

Environment Elegant, Artistic And Original Visual Language And Can Be Considered To Have 

Been Informed And Compositions, Created To Bring Innovative Metaphors And Similes. 
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