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ــسته اســت  ســي  در،كــشور رومــاني ــدتنظيم شــده و شاعرتوان يهيعني حماســ، هــدف خــودبن
.غ ترين صورخيال بيان كنددرهاله اي ازبليراپايداري ومقاومت مردم فلسطين 

ــعر      ــن ش ــري اي ــت هن ــي بالغ ــور بررس ــه منظ ــق ب ــن تحقي ــااي ــصروارتباط آن ب عن
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ــي آن ــا رابالغ ــد  ه ــي ده ــشان م ــيوون ــ آن،يهش ــهيهمطالع ــيفي اي و موردي،كتابخان توص
.است نتايج در قالب جدول و نموداريبا استفاده از روش آمارگيري و ارائه

ــؤال  ــق سـ ــلي تحقيـ ــهاصـ ــت كـ ــهآن اسـ ــن  ي دامنـ ــورخيال در ايـ ــسترش صـ  گـ
نــسبت بــه ســـاير   درتبيــين پايــداري مــردم    شــعرچگونه اســت وكــدام عنــصر خيــال      
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ــصر-7 ــرعن ــال دربرت ــسطين   خي ــردم فل ــداري م ــان پاي ــتعار،بي ــههاس يي بالكناي
.گسترده است

يديواژگان كل
ــعر ــرشـ ــربمعاصـ ــعرپايداري، عـ ــد، شـ ــري، منيرمزيـ ــت هنـ ــورخيال، بالغـ ، صـ

.نشيداالرض والخلود

مقدمه-1
ــر          ــصر برت ــشخيص عن ــري و ت ــت هن ــي بالغ ــه ،بررس ــن مقال ــارش اي ــدف از نگ ه

 شــاعر يســروده» نــشيداالرض والخلــود  «  درشــعر وارتبــاط آن باعنــصرپايداري خيــال

 گــسترش يهدامنــ:هن تحقيــق،آن اســت كــســؤال اصــلي ايــ. اســت» منيرمزيــد«معاصــرعرب

چگونــه اســت وكــدام عنــصرخيال نــسبت بــه  » نــشيداالرض والخلــود«صــور خيــال درشــعر

. برتري دارد دربيان مقاومت وپايداري مردم يك سرزمين،ساير صور بالغي

، بيــاني شــامل تــشبيهيهصــور شــناخته شــدلــه بررســي شــده اســت،آنچـه در ايــن مقا 

ــديعي و موســيقي   مجــاز مرســل و كناســتعاره، ــه شــگردهاي معــاني و فنــون ب ــه اســت وب اي

 ايــن شــعر و ديگــر آثــار ينــشده اســت؛ زيــرا در بررســي اوليــهخيــال انگيــز شــعر،پرداخته 

ادبـي شــاعر ،ايــن فرضـيه بــه نظــر محقــق رسـيدكه بــسامد صــور بيـاني بــه مراتــب بــاالتر از     

. بياني ناميدتصويرهاست و شايد بتوان منيرمزيد را شاعر صورتگري هايديگر 

اي و،كتابخانـــه) case study( مـــوردي يايــن تحقيـــق بـــه شـــيوه ي مطالعـــه 

بنــدي موضــوعي اطالعــات بــه  از فــيش بــرداري و دســته پــستوصــيفي صــورت گرفتــه و

نــسبت بــه تنظــيم جــدول و نمــودار آمــاري داده هــاي تحقيــق اقــدام          ،دســت آمــده  

 مــورد نظــر پاســخ داده يرضــيهقيــق و فگرديــده و پــس از تحليــل آمارهــا ، بــه پرســش تح

ي شـعر  نگـارش مـتن اصـل   هـاي مقدمـه،   در بخـش   مطالـب ايـن مقالـه        ،بنـابراين .شده اسـت  

ــود« ــشيداالرض والخلـ ــورت»نـ ــاني، صـ ــاي بيـ ــه وهـ ــاى آننمونـ ــاهـ ــعر، درهـ ــن شـ ايـ
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ــانمودار ــرى از ، ه ــه گي ــل داده هاونتيج ــابع  تحلي ــت من ــق و فهرس ــاي تحقي ــه ه ــيم يافت ، تنظ

.شده است

يفتعار-2
(image)تصوير خيال،-1-2

از قــديمي تــرين ادوار شــعر ، لغــت خيــال بــه معنــي تــصوير و شــبح و ســايه و          

 از . )1358شــفيعي كــدكني،(به و نزديــك بــه ايــن معنــي بــه كــار رفتــه اســتمفــاهيم مــشا

 كـــه ذهـــن شي اســـتكوشـــ(imagery)تخيـــل و تـــصويرگريحيـــث زيباشناســـي،

ــان ا  خــال ــا مي ــي دارد ت ــذول م ــاعر مب ــد  ق ش ــديع بيافرين ــو و ب ــدي ن ــت، پيون .جــزاي طبيع

ــي شــاعر آنچــه را دي  ــد  يعن ــي كنن ــت م ــوشِ خــود درياف ــا ه ــون خــويش گــران ب ، از پيرام

.كنــدعــال روانــي، بازســازي و بــازآفريني مــيگيــرد و بعــد آن را طــي يــك فعــل و انفمــي

اســتعاره و مجــاز انجــام،تــصرّفات بيــاني گونــاگون چــون تــشبيهايــن بازســازي بــه واســطه 

خيــال نــزد شــاعران عبــارت اســت از  «:گويــد امــا دهخــدا مــي،)1347براهنــي ،(شــود مــي

ــي  :آوردن لفـــظ مـــشترك در دو معنـــي ــراد معنـ ــي و ديگـــر مجـــازي و مـ يكـــي حقيقـ

.)1347دهخدا ،(مجازي مي باشد

)مقاومت(ادبيات پايداري-2-2

ــوعي از« ــد ن ــات متعه ــه از وادبي ــت ك ــزم اس ــردم و ملت ــرف م ــري ط ــشروان فك پي

آيـد  مـي  بـه وجـود  ،كنـد مـي تهديـد راهـا معنـوي آن برابرآنچـه حيـات مـادي و     جامعه در 

ــوگيري از و ــدفش جل ــراف دره ــات،انح ــت   ادبي ــدريجي آن اس ــل ت ــكوفايي وتكام »ش

.)26،1388بصيري،(

بيان-3-2

ــشه ا     « ــازنمودِ اندي ــت و ب ــونگيِ بازگف ــه در آن  از چگ ــت ك ــشي اس ــان دان ــه بي ي ب

ــيوه ــاگونِ  ش ــاي گون ــي رود   ه ــخن م ــري س ــدهاي   . هن ــگردها و ترفن ــش ، ش ــن دان در اي

ــراي          ــناختي ، ب ــا ش ــان زيب ــا آرم ــخنور ب ــه س ــود ك ــي ش ــده م ــيده و كاوي ــاعرانه بررس ش



»نشيداالرض و الخلود«ي تصوير برتر در چكامه/  48

ــري از آن ســود مــي ج    ــا و هن ــه اي زيب ــه گون ــشه هــاي خــويش ب ــازنمود اندي ــدب چهــار .وي

، ازيكـــزّ( ».يـــه اســـتمجاز و كنا اســـتعاره،تـــشبيه، بيـــان ،زمينـــه ي بنيـــادين در دانـــش

ــه        «. )26 ،1373 ــد ب ــي واح ــونگيِ آوردن معن ــه از چگ ــدي ك ــوع قواع ــات ،مجم در ادبي

اخــتالف   تعبيــر  كــه هريــك بــا ديگــري در آشــكاري يــا پوشــيدگيِ –هــاي گونــاگون راه

ــد -دارد ــي كن ــو م ــصاحب، (». گفتگ ــين.  )482 ،1383م ــه همچن ــت نام ــدا،ي، در لغ  دهخ

: آمده است»بيان«ذيل اصطالحِ

ــوع قوا« ــه       مجم ــدي ب ــي واح ــوان از معن ــي ت ــه م ــد چگون ــي ده ــشان م ــه ن ــدي ك ع

اســتعاره و كنايــه  الفــاظ مختلــف تعبيــر كــرد و مباحــث آن شــامل حقيقــت ، مجــاز ،        

. )1347دهخدا ،(».است

ــار  ــيح در ب ــه در     يهتوض ــل و كناي ــاز مرس ــتعاره، مج ــشبيه، اس ــي ت ــطالحات ادب  اص

ــورت  ــش ص ــابخ ــه   ه ــل از ارائ ــه قب ــن مقال ــاني اي ــهيي بي ــه    نمون ــوط ب ــاي مرب ــعر «ه ش

. ، آمده است»نشيداالرض و الخلود

معرفي شاعر-3
 شــاعر ،نويــسنده و متــرجم »منيــر مزيــد« مــشهور بــه »منيــر ســعود صــالح الــصالحات«

ــال      ــرب در س ــر ع ــات معاص ــام ادبي ــاحب ن ــه   1959ص ــده ب ــاء اردن دي ــيالدي در الزرق  م

ــذي      ــصيل و ته ــا تح ــود را ب ــي خ ــي و علم ــش ادب ــشود و دان ــان گ ــت  جه ــس و تربي ب نف

ــي       ــاحبنظران ادب ــان و ص ــوي بزرگ ــك از س ــه اين ــاند ك ــايي رس ــه ج ــليم ب ــان ذوق س جه

ــاويني همچــون  ــسانيت «عن ــشق و ان ــاعر ع ــايي  «، » ش ــشق و زيب ــاعر ع ــازك «، » ش ــاعر ن ش

ــايي   ــي و زيب ــان  «، » طبع ــعر جه ــواي ش ــعر  «، » ن ــول ش ــت  «و» رس ــاعران در غرب ــر ش » امي

.دريافت كرده است 

،و در حـوزه هـا و زمينـه هـاي شــعر    ون سـاكن كـشور رومـاني اسـت     منيـر مزيـد اكنـ   

ــان      ــه زب ــي ب ــث ادب ــاه و مباح ــتان كوت ــتان، داس ــسي  داس ــي، انگلي ــاي عرب ــاييه ،، روماني
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ــه در همــايش   ــين المللــي فرانــسوي و اســپانيايي قلــم مــي زنــد و آثــار او ضــمن ارائ هــاي ب

.شود در مجلّات و نشريات مختلف كشورهاي جهان منتشر مي فرهنگي،

اســت و شــعر را بــراي   » شــعر بــراي شــعر   «او از مهمتــرين شــاعران پيــرو تفكــر    

ــا ذم نمــي مقــصد خاصــي و موضــوعاتي   ــدح ي ــل م ــاد دارد اشــعاري  ســرامث ــرا اعتق يد؛ زي

ــههتواننــد در بــر دارنــدمــي ن،كننــدكــه غــرض  مــشخص و معينــي را دنبــال مــي  يي تجرب

ــاعرا ــع ش ــا ذات ش ــند و ب ــهنه باش ــه آيين ــسانون و احــساس و عوا درير ك ،هاســتطــف ان

.  دارند تمنافا

ــبك     ــه س ــك ب ــد نزدي ــر مزي ــعار مني ــبك اش ــت   س ــي اس ــعر فارس ــدي در ش ــه . هن ب

ــه ــده   گون ــر دارن ــعارش در ب ــب اش ــه اغل ــه    ياي ك ــت ك ــضاعف اس ــل و م ــصاوير مخي  ت

صـور خيـال در شـعر     . هـاي متعـدد مـي انجامـد         بعضاً بـه تـزاحم تـصاوير و تالقـي صـورت           

ــدتاً  ــامل   بيهدر حــوزاو عم ــت ش ــبِ اهمي ــه ترتي ــان و ب ــتعار: ي ــتعاريهاس ــه، اس يهبالكناي

.مصرّحه، تشبيه بليغ، مجاز مرسل و كنايه است 

و نثر ادبي منير مزيد عبارتنداز آثار شعر ينمونه
.به زبان انگليسي : الواح گمشده 

.به زبان انگليسي: چهره ي ديگر دوزخ 

. به زبان هاي انگليسي ،عربي و رومانيايي: فصلي از انجيل شعر 

. رومانيايي و اسپانيايي به زبان هاي انگليسي ،عربي ،: عر جداريات ش

. رومانيايي وفرانسويبه زبان هاي انگليسي ،عربي ،: يشههاي اندصورت

.به زبان هاي انگليسي  و رومانيايي: كتاب عشق و شعر

.عربي و رومانياييبه زبان هاي انگليسي،: روايت دو شهر

.عربيبه زبان هاي انگليسي و:  عشقمعلقة

.به زبان هاي انگليسي  و رومانيايي: داستان عشق و انزجار

.به زبان انگليسي: استان عروس نيلد
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 بعــضي ،همچنــين.انجامـد هــا بـه اطنــاب مــي هــاي بـسيار زيــاد كــه ذكـر آن  و ترجمـه 

ــا     ــت چ ــون در دس ــم اكن ــد ه ــر مزي ــر مني ــار ديگ ــت از آث ــشار اس ــابع  (.پ و انت ــل ازمن نق

.)الكترونيكي

ــه        ــت از انتفاض ــسطين و حماي ــت فل ــعر مقاوم ــه ش ــرايش ب ــل گ ــه دلي ــد ب ــر مزي مني

ــز،   ــت برانگي ــاي مقاوم ــه ه ــرودن چكام ــي وس ــت خاصــي در ب ــسطين   از محبوبي ــردم فل ن م

.ندسطيني مي شناس او را شاعر فل كه به گونه اينيز برخوردار است 

معرفي شعر-4
ــ ــود«يهچكام ــشيداالرض والخل ــيده   30 ، در »ن ــاعر كوش ــده و ش ــيم گردي ــد تنظ  بن

ــود را  ــدف خ ــت ه ــرزمين  ،اس ــردم س ــداري م ــي پاي ــسطين  يعن ــاودان فل ــه اي از  ج در هال

موســيقي بــه زبــاني شــيوا و بــديع و  معــاني، بيــان،،از ابــزار بالغــتفاده صــور خيــال بــا اســت

.مؤثر بيان كند

در ايــن شــعر تــا حــدي اســت كــه گــاهي كــاربرد گونــه هــاي مختلــف صــور خيــال 

. به تزاحم تصاوير منجر مي شود و تأثيري شگرف بر مخاطب مي گذارد 

ــدگاه  ــن شــعر از دي ــل بررســي اســت  اي ــي قاب ــاني و ادب ــف زب ــن ،هــاي مختل ــي اي  ول

مقاله ، بـه دليـل تخصـصي بـودن، بـا رويكـردي ادبـي و در زمينـه ي علـوم بالغـي تنهـا بـه                          

ــا بــسصــور بيــاني پرداختــه و ت تحليــل مد گيــري تــصويرهاي مــورد نظــر و Ĥوانــسته اســت ب

. داده ها به نتايج الزم برسد 

ــن ــوان  اي ــا عن ــعر ب ــاي« ش ــاودانگي  ني ــين و ج ــاني   » ش زم ــد خاق ــر محم ــط دكت توس

. عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان به زبان شعر نو فارسي برگردانده شده است 

»»نشيداالرض والخلودنشيداالرض والخلود««متن اصلي شعر متن اصلي شعر --55
اولبند



51/ي ادبيات پايدارينشريه

أتأمــل كــل شــئ علــي  )......2( علــي شــرفات الكــونوأطــلُ)1(االحــالمه نافــذأفــتح 

ــار  مــشهدهعلــي وقــد)5(يــستريح)   ......4(مــن لهــب) 3(االرض  نفــسه  ــراق  ن ــم االحت دائ

.الي االبد)7(يظلنا ......بالجحيم )6(يطوقنا 

*                *                                              *               

بند دوم 

ــا  ــهيـ ــالم دوامـ ــضطرب)8(العـ ــجره ......!    المـ ــا شـ ــا يـ ــره)11)(10(ه الحيـ المثمـ

)......!12(باالوجاع

) 15 (والفكـــره شـــراره ) 14(تتناســـل فـــي شـــرايني   )13(كـــل فـــصول الحـــزن  

)16(التجدحطباً في الموقد 

              **                *      

بند سوم 

ــدور.... ــركض .....االرض تـ ــشمس .....تـ ــا.....وراءالـ ــث ..... أرض وانـ وراء ......ألهـ

ــه ــسعي   الرغب ــا ال ــا أعيان ــد  .........كالن ــب و مجه ــا متع ــدخان كالن ــن  )17(وراء ال ــن عف م

) 18(السنين 

*                    *                          *                

بند چهارم 

)19 (تمرّ في خيالي خيول الرغبه........يا للعناء المرّ 

)20( إلي الماءتعدوا مسرعه

)21(                      و ال ماء

                   *                                       *                * 

بند پنجم 

) 22(نسيج ألق توهج رماد

)25 (ا لخيوط روح خراب)                  24( االحتراقجذوه)23(يطفئ.......

تغذي خراباً                  ال تسلني شيئاً .......
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 شئ يحتضرفي كل ثانيه

عائداً إلي مصيره السابق ........

      *              *                   *

بند ششم 

).......! 28)(27(ه الصافييا ورده الحريه)......!        26(ه االبديأيتها الحكمه

)  30(تحدق في الصمت)....        29(اشباح في مرايا التأمل

 لفكــره  مــن اشــتعال ا )      32( انفجــار الــصمت  خوفــاً مــن )    31(تراقــب الفكــره  

)33.....(

    *          *                   *

بند هفتم 

) 35(أيار باع قميصه و انتحر ) 34(أيلول أحمر قانٍ     رمادي 

)                   37(يلطـــخ وجـــه الكبريـــاء   )           36( دمـــاًوالـــصمت يعـــوي فـــي األفئـــده   

)39....(رمادالموت)38(يستنشق

      *                     *                   *

بند هشتم 

طريده ......الوديع  )42(روح الظبي )  41)(40( الخرساء الغابهفي 

  ......تنهش وداعه الحياه)                     43 (سةالب الجوع المفتر مخوالنمر

 *                   *                    *                             

بند نهم 

ــاً    ــل متهالكـ ــسقط الظـ ــد   )      44(يـ ــح مرعـ ــسات ريـ  ا لزوبعـــه)45(هبـــين همـ

ــتــاره) 46(لمــوت ــشعر )47( يهــبطهوا و تــار يعل ــه )     48(  يلتقطــه طــائر ال ليكــون ل

) 50 (هو يستمرّ نشيد الحيا)49(عاشقاً و منقذاً 

 *                  *                   *                            
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بند دهم 

ــك    ــر ظل ــل لغي ــن ابته ــن)       51(ل ــف تو ل ــهتوق ــصافير زقزق ــوع )        52( الع لطل

) 54(يبدد الوهم المأ ساوي )53(الفجر

 *                  *                   *                            

بند يازدهم 

 التأمل ها أنا ذا أسلم نفسي للذ ه

)56(في فضاء ات الّروح )     55( بجناحين مشرعين ترفرف ا لرؤيه

) 57....(هيتأهب الشعر لالنطالق إلي النهاي

*                *                   *                    

بند دوازدهم 

ــب    ــفر الغي ــرأ س ــي اق ــي اهللا )      58(أران ــا ج ــرّ   و اُن ــي الم ــن عزائ ــصني م  ليخل

............

ــاني    ــضيء كيـ ــم يـ ــن حلـ ــث عـ ــصمت )          59(أبحـ ــالم الـ ــر ظـ ــق يفجـ  العميـ

)60)(61 (

) 63(يحملنا إلي حب عظيم )               62 ( و ا النتصارتباشير الثورهيحمل 

) 65)(64(يحمل كل ا لحواجز و الحدود 

 *                    *                 *                               

بند سيزدهم 

)67(يستوطن الجوع و القتل ) 66(في أرضنا 

)72)(71(صبر الهيطهون حجار)              70(قمراً ميتاً )69(يحلبن )68(نساء 

ال تنتهي ........   ال تنتهي  مأساه)    74)(73(و الزمن يقتات علي قمح الهذيان 

 *                   *                 *                               

دهم بند چهار
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و )    76(      لــن اُنــسي مــن قــدموا أرواحهــم الجلنــا )75(أبــداً لــن اُنــسي دمــوع امــي

ــا    ــاً يمــألون حياتن ــا جميع ــن أجلن ــذكراهم   )77(م ــشعر ل ــصافير ال ــل ع ــاني  تبته مجــداً و اغ

اجــواء شــعاع األحــالم   فــي )    81)(80(و تخلــق النــوارس  و طيــور الحريــه    )79)(78(

)83(و الضالل)82(

*                 *                 *                                

زدهم بند پان

الـــشارد   )87(غيمـــات الحلـــم )86(تلمـــم) 85)(84(جـــنّح أيهـــا الظـــل الموحـــدك 

و )           91)(90( فـــوق المـــدافن الرّماديـــه)89( و ريقـــات العـــشق الملونـــه )88(تنثـــر

)94(من جرار السحر        لجنيات البحر)   93 (نوارس الشعر الصافي)92(تطلق 

*                     *                    *                    

بند شانزدهم 

ما الذي أثقل صدرك؟..... آه

أم عفــــن )      96( و االنكــــسار؟ه اوســــاخ الخيبــــأو)      95(أشــــواك الجــــوع؟ 

)97(؟ ....الصمت الميت فينا

   *                                         * *    

بند هفدهم 

)98(؟....مع من يتصارع حزنك 

ــات  ــال)99(غابـــ ــجار أبـــ ــصافير)     100(شـــ ــجار بالعـــ ــصافير )   101(أشـــ عـــ

)104....(  أو سماء)103(بالبحر،)102(بالأرض

 *                     *                     *                      

بند هجدهم 

)105(ماالذّي يعذّبك....آه

ــشعر   ــول الـ ــلّ خيـ ــك  )   106(و كـ ــي روحـ ــصهل فـ ــك  )107(تـ ــي أرضـ و علـ

)108)(109 (
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ــسماء  ــشيد الـ ــبط نـ ــالرؤي )111)(110(يهـ ــاً بـ ــرار....      غنيـ ــامالً )    112(باالسـ حـ

)114(هوأرق االله)113(صدري أحالم االنبياء 

 *                   *                    *                         

ند نوزدهم ب

)115(ه الظمئأعشاب الرغبههناك بين 

 الحـــب و أضـــاءتها آلهـــه)    118(الظـــالم فـــي )117(مبعثـــره تلمـــع)116(وجـــوه 

)  119(الخصب 

)123)(122(   تطيــــر الوجــــوه عاليــــاً)  121( الليــــلظــــلفــــي )120(هالمشعــــشع

عشقاً)128(ذاتها)127(تخرق )....126(ترعد)     125)(124(تقرع أبواب السماء

)131)(130(....  الماءكهنه)129(لتوقظ

 *                    *                             *                            

بند بيستم 

) 136(النهار)135(آثام)134(يغسل )     133(الليلي)132(يهتل مطرك 

عـــن نهـــد  ) 140(شفتكـــ)  139(للعنـــاق الرطـــب )      138(االرض)137(تتهيـــأ

) 141(يتصحر

ــر ــل) 142(ينتظـ ــم)  143(رذاذ القبـ ــن فـ ــع) 144(عـ ــب) 145(يرضـ ــشوه و حليـ  النـ

)147 ()146 (االشتهاء

.....بين الشفاه) 149(كرز الحب) 148(يزهر

   *                            *                            *                         

بند بيست و يكم 

أراك وحيـــــداًتقطف عنـــــب الـــــشوق )   151 ( أراك)150(هروحـــــي العاريـــــب

)152)(153(

ــه  ــن داليــ ــبمــ ــشاق )  154( الحــ ــراً للعــ ــصره خمــ ــاتتعــ ــشعراءللحوريــ  للــ

)155....(سانللفر
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 بـــين بـــراعم )157( مـــلء الجفــون )156(تهدهــد الـــصخب و الجنــون لنيامـــاً  

)158(االسترخاء

)160( تحرق الملل و االيقاع الرتيب)159(فوانيس االفكار  تشعل 

)162(.... بنبيذ اغاني الفرسان)            161(هوتمأل ينبوع الحيا

*                        *                           *                        

بند بيست و دوم 

ــاألحالم   ــاً بـ ــاً مليئـ ــا ظلّـ ــسابيح األ )  164)(163(يـ ــل تـ ــاءيرتـ ــشتهي )  165(نبيـ    يـ

)166(األشعار

) 167(ما اجملك

ــا   ــن ذيلهـ ــشمس مـ ــسك الـ ــت تمـ ــبض)   169)(168(و انـ ــر  ) 170(تقـ ــي جمـ علـ

)171....(القصيده

 *                     *                    *                            

بند بيست و سوم 

ــك   ــض عينيـ ــداً ال تغمـ ــ )172(أبـ ــك عاليـ ــع رأسـ ــجد)173(اً     إرفـ )174(    اُسـ

)178()177(آيات الماء) 176(و رتل)  175(هللحرف و الكلم

 *                    *                   *                           

بند بيست و چهارم 

ــاهي ــسر )179(تتبـ ــل ال ينكـ ــباحأل)181)(180( بنخيـ ــم  )182(شـ ــذرون ريحهـ  يـ

)183(السوداء

)186......(يكاد زيته يضيء و لو  لم تمسسه نار) 185(نيتو بز)184(تتباهي

*                 *                        *

بند بيست و پنجم 

ــه  ــواتهم مهترئ ــم  )  187(أص ــم له ــم )   188(....ال حل ــل له ــع   غ)   189(  ال ظ ــر بق ي

)192.....(يحترقون فيه )  191(في صحراء الوهم)190(سراب
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ــهو ــهوش ــاتهم  الم ــصرع خراف ــرق     )     193(وت ت ــم المحت ــاد ه ــر رم ــق غي ــم يب   ل

 فـــي )196(وســـرعان مـــا يتالشـــي)     195( علـــي صـــدر األرض )194(

....العدم الكوني

.               *                        *                      *          

بند بيست و ششم 

ــلأي.... آه ــه  )198)(197(هاالظـ ــون االلـ ــالل عيـ ــن خـ ــن )200( أراك)199(مـ مـ

)202( أقرؤك )201(فكر اإلله

)204(؟.... ماالذي يعذّبك:)203(اعود و أسألك

 *                       *                       *                         

بند بيست و هفتم 

)  207(فـــي مرايـــا الـــذّات) 206(شّشتعـــ)   205(عـــادت أســـراب الـــسنونو مبكـــره

)210(جرعلي أوراق الش) 209(و تضحك)208(تهمس

 *                  *                       *                           

بند بيست و هشتم 

ــاً ــا ظلّــــ ــدم ) 212)(211(يــــ ــريح و العــــ ــسابق الــــ ــزل )    214)(213(يــــ يغــــ

)217....(إلي أحواض من الياسمين )    216(و يحيل الكون) 215(المعجزات

 *                   *                      *     

بند بيست و نهم 

ــار   اآل ــصان األفكـ ــضجت صيـ ــا نـ ــد مـ ــراعم  و )       219)(218(ن،و بعـ ــت بـ تفتحـ

) 221)(220( الحسعاطفه

)222(سفوحو بدت االنجم عقداً من الفيروز  متناثراً علي ال

ــه ــل جناحيـ ــرد الليـ ــر) 223(و يفـ ــي فـــضاء الـــسكون) 224(يطيـ ــدأ )    225(فـ و تبـ

) 226(االرض بالنشيد

*                   *                     *                               
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بند سي ام 

ــه   ــي الحكم ــذوي ف ــيء ي ــلّ ش ــريعاً  ك ــالم س ــول الع ــه يتح ــى )   227 ( األبدي هوردإل

) 229(   ال يدركها الخيال)228(ن الضياءم

)231( تنبض فيه قصائد الحب) 230(و قلب صاف من قطع البلور

*                    *                   *                              

هاي بياني صورت-6
 simile:تشبيه -1-6

ــشبيه،  ــز ديگــري  «ت ــه چي ــزي اســت ب ــد كــردن چي ــين (»  در صــفتيمانن و «) 1357مع

 تبــاه نگــردد و  ،راســت تــرين و نيكــوترين آن اســت كــه چــون آن را باژگونــه كنــي       

ــذيرد ــصان نپ ــر ديگــر ) 1347دهخــدا، (»نق ــه تعبي ــا ب ــا    «،و ي ــزي اســت ي ــد كــردن چي مانن

 آن يميانــهكــه بــه پنــدار شــاعرانه، در بــر بنيــاد پيونــدي كــسي بــه چيــزي يــا كــس ديگــر،

ــت  ــوان ياف ــي ت ــل ، . )40 ،1368كــزّازي ،(»دو م ــات مل ــاً از نخــستين   در ادبي ــشبيه عموم ت

 بـه مـوازات تكامـل تـصويرگري ،رفتـه رفتــه       . اشـكال تـصويرگري نـزد شـعرا بـوده اسـت      

تــشبيه مختــصر تــر و فــشرده تــر شــده اســت و پــس از حــذف ادات ، بــه اســتعاره نزديــك  

ــ  خـــوبي ه شـــده اســـت و ايـــن معنـــي در تعريـــف بالغيـــون باســـتان،همچون ارســـطو، بـ

.)1358شفيعي كدكني،(منعكس است 

ــدن     ــشرده ش ــدن و ف ــصر ش ــور از مخت ــشبيه يعمنظ ــي ات ــده  ن ــه گوين ــان ينك از ارك

 در  بيــاورد و ادات تــشبيه و وجــه شــبه رارا) مــشبه و مــشبه بــه  (تــشبيه، فقــط طــرفين تــشبيه

ــه   ــخن نگ ــاخت س ــشبيهي را   داژرف س ــين ت ــطالحاً چن ــغ رد و اص ــشبيه بلي ــده ت ــد نامي :ان

يــك هــيچ) ادات تــشبيه (و مــانواژ )وجــه شــبه (، تــشبيهي اســت كــه مــانروي تــشبيه بليــغ«

تـــشبيه مفـــصل ،  تـــشبيهي اســـت «و  )73 ،1368كـــزّازي ،(»نددر آن آورده نـــشده باشـــ

ســخنور زمــاني مــانروي را در ســخن . در آن آورده شــده باشــد) وجــه شــبه (كــه مــانروي 

انروي را بـه درسـتي   مي آورد كه گمـان مـي بـرد خواننـده يـا شـنونده خـود نمـي توانـد مـ                      

. )69 ،1368كزّازي ،(»و روشني بيابد
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بليغ هاي تشبيه نمونه-1-1-6

ــوه) 8(دوامــه العــالم ) 4(سه مــن لهــب اي نفــسه لهــب نفــ المثمــره ) 10 (شــجره الحي

ــاع  ــراب  ) 12(باالوجـ ــوط روح خـ ــا التّ) 25(الخيـ ــل مرايـ ــوت  ) 29(أمـ ــاد المـ ) 39(رمـ

ــشعر ) 46( المــوت لزوبعــه ــه عاشــقاً و منقــذاً   )48(طائرال ــشعر ليكــون ل ــشيد) 49( طــائر ال ن

قمــــح ) 72(حجــــاره الــــصبر) 61(م الــــصمتظــــال) 58(سِــــفر الغيــــب) 50 (الحيــــوه

ــذيان ــصافير ا) 74(اله ــشعرع ــه  ) 78(ل ــور الحري ــوارس و الطي ــم  )80(الن ــات الحل )87(غيم

 كهنــه )106( خيــول الــشعر )93( نــوارس الــشعر الــصافي  )89(ريقــات العــشق الملونــه  و

)153( عنـــب الـــشوق)149(كـــزر الحـــب) 147( و االشـــتهاءحليـــب النـــشوه) 130(ءالمـــا

ــ ــبه داليــ ــار)154(الحــ ــوانيس االفكــ ــوه)159( فــ ــوع الحيــ ــاني )161( ينبــ ــذ اغــ  نبيــ

 صيــصان )207( مرايــا الــذات )191( صــحراء الــوهم )177( آيــات المــاء )162(الفرســان

).230( قلب صاف من قطع البلور)221(الحس براعم عاطفه )219(االفكار

 نمونه هاي تشبيه مفصل -2-1-6

.وراء الرّغبه .....و أنا أرض ....س ألهث وراءالشم....األرض تدور ....تركض

ــسعي    ــا ال ــا أعيان ــان ......كالن ــسنين     . وراء دخ ــن ال ــن عف ــد م ــب و مجه ــا متع كالن

) 34( رمادي ايلول أحمر قانٍ)28(يه الصافيه الحرّورده )17(

metaphor:استعاره -2-6

رت ديگــر ،  مجــازي اســت بــا عالقــه ي مــشابهت ؛ بــه عبــا،در علــم بيــان ، اســتعاره«

به كـار بـردن لفظـي بـه مجـاز در معنـي لفظـي ديگـر ، بـه سـبب مـشابهتي كـه ميـان آن دو               

ــت ،  ــست و در حقيق ــد   ه ــفتي واح ــتراك آن دو در ص ــبب اش ــه س ــصاحب (»ب ،1383، م

ــسمي از مجــاز    « ) 128 ،1ج  ــد كــه اســتعاره ق ــصريح كــرده ان ــين ت ــين چن بعــضي از محقق

 غيــر معنــي اصــلي حقيقــي او بــه يــك گونــه اســت و مجــاز آن را گوينــد كــه لفظــي را در

ــشبيه ، آن را مجــاز      ــري اســت ســواي ت ــه ام ــد ؛ اگــر عالق ــه و مناســبتي اســتعمال كنن عالق

ــي    ــتعاره م ــشبيه اســت ، آن را اس ــه ت ــر عالق ــد و اگ ــتعاره  مرســل نامن ــد و حاصــل اس گوين

  هــشب ــين م ــشبه را ع ــه م ــد آن اســت ك ــا كنن ــه ادع ــشبه .  ب ــروك و م ــشبه را مت ــه اگــر م را  ب
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ــصريح ،مــذكور ســازند  بــه را متــروك و اگــر مــشبهنامنــد) مــصرّحه( آن را اســتعاره ي بالتّ

ــازند  ــذكور س ــشبه را م ــتعاره،و م ــه ي بال آن را اس ــه(كناي ــد) مكني ــده(»خوانن )1347دا، خ

 كــه لفظــي را بــه اي بــه گونــه،ه يكــي از انــواع مجــاز اســتار اســتع،تــر بــه زبــان ســاده،بنــابراين

ــب   ــال ش ــبت كم ــي از مناس ــد ،      اهت در يك ــار برن ــه ك ــر ب ــي ديگ ــاي لفظ ــه ج ــفات ، ب ص

ذكـر  ) بـه    مـشبه ( مـستعار     اگـر لفـظ     امـا  ،) تـا  بـي خـانلري، ( را شـير خواننـد     چنانكه مرد دلير  

در ايـن اسـتعاره ، لفــظ مـشبه حــذف مـي شــود و     . شـده باشـد، اســتعاره را مـصرّحه گوينــد   

ــشبه اســت   ــسنده ، م ــا  نوي ــده ي ــا چنانچــه د.منظورگوين ــظر ام ــتعاره لف ــستعار اس ــشبه( م م

ــه ــشده باشــد ) ب ــتع  ،ذكــر ن ــصريح شــده باشــد، آن را اس ــشبه ت ــظ م ــا لف ــيهار ام ــا  مكني ه ي

ــد ــه گوين ــه. بالكناي ــر كلم ــد   ياگ ــتعاره را اصــليه گوين ــد، اس ــم جــنس باش ــستعار، اس و  م

ــشتقات آن باشــد،   ــا م ــل ي ــر فع ــد اگ ــه گوين ــتعاره را تبعي ــيما داد ،(.اس  )25 و24 ،1378س

ــه صــورت اضــافه هتعاراســ ،اســتعاري بيــان مــي شــود كــه اصــطالحاً يي بالكنايــه گــاهي ب

 اســتعاري يرده گفتــه انــد و اگــر بــه صــورت اضــافه      فــشيي بالكنايــههآن را اســتعار

ــههاســتعارنباشــد، ــي شــود  يي بالكناي ــده م ــب  . گــسترده خوان ــستعار گــاهي از قال ــظ م لف

جــد و در ن گيــا عبــارت كامــل مــيود و در يــك جملــه كلمــه يــا تركيــب خــارج مــي شــ 

ــت ــاي جملــه   حقيق ــت، ايــن اســتعاره را       ي، جملــه اي بــه معن ــه كــار رفتــه اس  ديگــر ب

 تمثيليـه  يه ضـرب المثـل داشـته باشـد اسـتعار     يانـد كـه اگـر جنبـه     مركّـب گفتـه    يهاستعار

.نام دارد

 اصليهيي مصرّحههنمونه هاي استعار-1-2-6

ــد ال  ــد تج ــي الموق ــاً ف ــاال و)16(حطب ــ)21(ءم ــاد   ن ــرهج رم ــق ت ــذوه )22(سيج أل ج

ــراقاال ــه24(حت ــي)40( الغاب ــل)42( الظب ــل)44( الظ ــصافير )1()51(ظ ــه الع ــوع )52(زقزق  طل

لجنيـــات ) 91(المـــدافن الرماديـــه)2()83( الظـــالل)65( الحـــوا جـــزو الحـــدود)53(الفجـــر

ــر ــات)94(البحـ ــجار)99(غابـ ــصافير)100( أشـ ــه )101( عـ ــه الظمئـ ــشاب الرغبـ )115( اعـ

)136( النّهـــار)133(الليلـــي)132( مطـــرك)131( المـــاء)121( ظـــل الليـــل)118(الظـــالم

ــب ــه )146(حلي ــرف و الكم ــاء )175( الح ــات الم ــل)3()178( آي ــباح)180(نخي )182( األش
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ــون ــراب)185(زيتــ ــع ســ ــلّ)190( بقــ ــالً)210(اوراق الــــشجر)4()197( الظــ ) 5()212( ظــ

).228(لضياءورده من ا)217(احواض من الياسمين

 تبعيه يمصرّحهيهمونه هاي استعارن-2-2-6

ــبن)23(يطفــــــيء ــون)69( يحلــــ ــع)71( يطهــــ ــشعه)117( تلمــــ )120( المشعــــ

)208( تهمـــس)206( تعـــشش)192( يحترقـــون)145( يرضـــع)134( يغـــسل)129(قظتـــو

.)209(تضحك 

 گسترده يي بالكنايهه نمونه هاي استعار-3-2-6

ــسه   ــي االرض نفـ ــيء علـ ــلّ شـ ــيءٍ  )3(كـ ــل شـ ــستريح..... كـ ــيءٍ 59(يـ ــل شـ  كـ

ــاليظلّ.... كـــل شـــيءٍ )6(يطوقنـــا..... ــه العـــالم المـــضطرب )7(نـ  يـــا شـــجره )9( يـــا دوامـ

ــوه ــرايني   )11(الحي ــي ش ــل ف ــزن تتناس ــصول الح ــلّ ف ــراره )14( ك ــره ش ــي )15( الفك  تمرّف

ــه   ــول الرّغب ــالي خي ــاء    )19(خي ــي الم ــسرعه ال ــدوا م ــه تع ــول الرغب ــه )20( خي  أيتهاالحكم

ــهالا ــا ورده الحرّيــ )26(بدي ــصافيه ي ــباح )27(ه ال ــصمت  .... اش ــي ال ــدق ف ــباح)30(تح  اش

ــر ..... ــب الفك ــر   )31(ه تراق ــصه و انتح ــاع قمي ــار ب ــده    )35( أي ــي األفئ ــوي ف ــصمت يع  وال

 يـــسقط )38(يستنـــشق..... والــصمت  )37(يلطــخ وجـــه الكبريـــاء ..... والـــصمت )36(دمــاً 

يبــــددالوهم )47(تــــاره يعلــــو و تــــاره يهــــبط.....المــــوت    ......)44(الظــــلّ متهالكــــاً

ــاوي ــشرعين   )54(المأس ــاحين م ــه بجن ــرف الرؤي ــي    )55( ترف ــالق إل ــشعر لالنط ــب ال  يتأه

ــه ــاني )57(النهايـ ــضيء كيـ ــم يـ ــم )59( حلـ ــق .... حلـ ــصمت العميـ ــالم الـ ــر ظـ )60(يفجـ

 حلــم )63(يحملنــا إلــي حــب عظــيم.... حلــم )62(يحمــل تباشــير ثــوره و االنتــصار.....حلــم

ــ  ..... ــواجز و الح ــلّ الح ــم ك ــل )64(دوديحط ــوع والقت ــستوطن الج ــات  )67( ي ــزمن يقت  وال

ــا )73(علـــي قمـــح الهـــذيان ــدموا ارواحهـــم ألجلنـ ــشعر )76( مـــن قـ  تبتهـــل عـــصافير الـ

ــذكراهم ــه )79(ل ــور الحرّي ــوارس والطّي ــق الن ــا الظــل)81( تخل ــم.... الظــلّ)84( ايه )86(تلم

ــلّ  ــر.....الظـ ــلّ)88(تنثـ ــق.... الظـ ــصارع حز ) 92(تطلـ ــن يتـ ــع مـ ــكمـ ــ)98(نـ ــا الّـ ذي  مـ

عاليــاً ..... تطيــر )111( يهــبط نــشيد الــسماء  )107( تــصهل فــي روحــك  )105(يعــذّبك

ــرع)122( ــد)124( تقـ ــرق)126( ترعـ ــأاالرض)127( تحـ ــشف  .....)137( تتهيـ )140(تكـ
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ــر ــر)142(ينتظـ ــا  )148( يزهـ ــون لنيامـ ــصخب والجنـ ــد الـ ــل و  )156( تهدهـ ــرق الملـ  تخـ

ــا ظــالً)160(االيقــاع الرّتيــب ــا ظــال)163(ي ــاَ  ي ــاألحالم مليئ ــساب) 164(ب ــاء يرتــل ت يح االنبي

ــعار)165( ــشتهي األشـ ــسك)166(يـ ــت تمـ ــن  )168( و أنـ ــشمس مـ ــسك الـ ــت تمـ  و أنـ

ــا ــبض )169(ذيلهـ ــت تقـ ــك )170(.... و انـ ــض عينيـ ــداً ال تغمـ ــك )172( ابـ ــع رأسـ  إرفـ

ــاً ــجد)173(عاليـ ــل)174(  أسـ ــاهي)176( رتّـ ــسرألشباح)179( تتبـ ــذرون )181( ال ينكـ  يـ

ــسوداء ــم ال ــا)183(ريحه ــاتهم )1()184(هي تتب ــصرع خراف ــهوه المــوت ت ــق )193( ش ــم يب ل

 مــا الــذي  )202( أقــرؤك)200( أراك)198( ايهــا الظّــل )194(غيــر رمــادهم المحتــرق  

ــذّبك ــال )204(يع ــا ظ ــدم ) 2()211(ي ــريح و الع ــسابق ال ــه )214(ي ــل جناحي ــرد اللي )223( يف

ــر ــشيد )224(يطي ــد االرض بالن ــال )226( و تب ــدركها الخي ــبض )229( ال ي ــصائد   تن ــه الق في

 231(الحب(.

 فشرده يي بالكنايه نمونه هاي استعاره-4-2-6

ــذه األحـــالم ــون)1(نافـ ــرفات الكـ ــزن)2( شـ ــسنين)13( فـــصول الحـ ــن الـ )18( عفـ

 مخالـــب الجـــوع )41( فـــي الغابـــه الخرســـاء)33( اشـــتغال الفكـــره)32(إنفجـــار الـــصمت

ــه ــده )43(المفترس ــح مرع ــسات ري ــرّوح )45( هم ــضاءات ال ــراً)56( ف ــاً قم ــواع )70( ميت  اج

ــالم  ــشعاع االح ــنّح )82(ال ــلّ المج ــه )85(  ظ ــدافن الرمادي ــوع ) 3()90(الم ــواك الج )95(اش

ــسار   ــه و االنك ــاخ الخيب ــا   )96(اوس ــت فين ــصمت المي ــن ال ــك )97(  عف ــي أرض )109(عل

ــسماء  ــشيد ال ــسماء )110(ن ــواب ال ــه )125( اب ــي العاري ــترخاء )150( روح ــراعم االس )158( ب

.)225( فضاءالسكون )201( فكر اال له)199(ون االله عي)171(جمر القصيده

 مركب يهنمونه هاي استعار-5-2-6

 عــادت أســراب )189(ال ظــل لهــم) 4()186(يكــاد زيــت يــضيء و لــو لــم تمســسه نــار

ــره  ــو مبكـ ــسنو نـ ــار )205(الـ ــصان األفكـ ــضجت صيـ ــه  )218( نـ ــراعم عاطفـ ــت بـ  تفتحـ

ــس ــاثراً   )220(الح ــروز متن ــن الفي ــداً م ــم عق ــدت االنج ــسفوح  و ب ــي ال ــول )222( عل   يتح

.)227(اعالم سريعاً إلي ورده من الضياء

 synecdoche مجاز مرسل -3-6
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ــود      « ــبب وج ــه س ــي آن ، ب ــاي حقيق ــر معن ــظ در غي ــردن لف ــار ب ــه ك ــان ب ــم بي در عل

ــه خواننــد و آنچــه     ــاي اصــلي ؛ كــه ايــن مناســبت را عالق ــاي دوم و معن ــان معن مناســبتي مي

ــانع اراد ــلي و  يهم ــاي اص ــدن ذ معن ــه    گرايان ــود ، قرين ــي ش ــازي م ــاي مج ــه معن ــن ب يه

يهبــا عالقــ (مجــاز باالســتعاره يــا اســتعاره    :مجــاز دو گونــه اســت  . صــارفه نــام دارد 

ــشابهت ــل  و)م ــاز مرس ــه ( مج ــا عالق ــت و ج  يب ــد كلي ــشابهت مانن ــز م ــال و   ج ــت، ح زئي

ــا   ــز اينه ــل و ج ــصاحب، (»)مح ــي    ).2657 ،4 ،ج 1383م ــه وقت ــي كلم ــل يعن ــاز مرس مج

ــادصــالحي ــي و مجــازي    يهت اف ــاي حقيق ــين معن ــد داشــت كــه ب ــي مجــازي را خواه  معن

ــد و        ــه آن پيون ــد ك ــته باش ــود داش ــشابهت وج ــر از م ــبت غي ــتگي و مناس ــوعي پيوس آن ن

ــه مــي ــد مناســبت را عالق ــ . )1358شــفيعي كــدكني،(نامن ــه هــا در مجــاز مرس ــواع عالق ل ان

ــه دو ،متعــدد اســت ــن مقال ــي در اي ــوع آن كــه در شــع  ول ــورد بحــث كــاربرد داشــته   ن ر م

:  تعريف مي شود ،است

يعنــي ناميـدن چيـزي بــه نـام يكـي از اجــزاي آن     :  جزئيـت يمجـاز مرسـل بــا عالقـه   «

.؛ مثل چشم براي رقيب 

ــا عالقــ حــال يــا عملــي كــه ي هيــاد كــردن محــل و اراد:  محليــتيهمجــاز مرســل ب

. )265 ،1378داد ، (»  خواندندر آن جريان دارد ؛ مثل مدرسه براي درس

ي جزئيت  هاي مجاز مرسل با عالقهنمونه-1-3-6

)104( ســــماء)103(بحــــر)1()102( أرض)75( دمــــوع امــــي)68( نــــساء)66(أرض

 عنـــــــاق )138( األرض)128(ذاتهـــــــا) 2()123(الوجـــــــوه)116( وجــــــوه  )108(أرض

ــب ــد يتـــصحر )139(الرطـ ــم)141( نهـ ــون)142( فـ  الـــريح و )195( األرض)157( الجفـ

.)213(العدم

 محليت يهنمونه هاي مجاز مرسل با عالق-2-3-6

.)216( الكون)77(يمألون حياتنا

 metonymyكنايه -4-6
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ــه كــار    « ــه خــود ب ــان ،لفظــي اســت كــه در معنــي موضــوع ل ــزد علمــاي علــم بي در ن

عبــارت از لفظــي «يــا »م عقلــي آن معنــي مقــصود باشــد ، نــه نفــس معنــي و لــيكن ملــز،رود

ــاي الآن،اســت كــه از ــزمــش اراده شــود  معن ــا آن ، يعنــي  يها جــواز ارادب  معنــي اصــلي ب

ــود    ــلي اراده ش ــي اص ــم معن ــم الزم آنه ــدا،(»و ه ــده  .)1347دهخ ــر آم ــف ديگ در تعري

اســت كنايــه در لغــت بــه معنــي پوشــيده ســخن گفــتن و تــرك تــصريح اســت و در          

اصطالح علمـاي بيـان آن اسـت كـه لفظـي بـه كـار برنـد و بـه جـاي معنـاي اصـلي ، يكـي                        

يعنــي دســت »ل اليــدفــالن طويــ«مثــل آنكــه گفتــه شــود . ز لــوازم آن معنــي را اراده كننــدا

تــوان آنچــه مــي) ق . هـــ1303دره نجفــي،(ط بركــار اســتلّيعنــي مــس،فالنــي بلنــد اســت

آن اسـت كـه كنايـه همچـون مجـاز و اسـتعاره بـه معنـي كـاربرد                  ،بـان سـاده تـر گفـت       به ز 

 در صــورتي كــه بتــوان معنــاي حقيقــي و ،لفــظ در غيــر معنــاي اصــلي و حقيقــي اش اســت

ــل     ــاز مرس ــتعاره و مج ــه در اس ــالي ك ــذيرفت ، در ح ــالً پ ــز عق ــذيرش اصــلي اش را ني  ، پ

.، ممكن و معقول نيست معناي اصلي و حقيقي لفظ

 نمونه هاي كنايه -1-4-6

ــالرؤي   ــاً ب ــرار .... غني ــامالً )112(باالس ــاء  ح ــالم االنبي ــه )113(صــدي أح و أرق اآلله

ــصب)114( ــام )119( الخـــ ــل )135(آثـــ ــداً )151(أراك )143(رذاذ القبـــ أراك وحيـــ

ــشّوق    ــب ال ــت عن ــان     )152(تقطع ــشعراء ، للفرس ــات ، لل ــشّاق ، للحوري ــراً للع ــصره خم تع

ــك )155( ــا أجملـ ــه )167(مـ ــواتهم مهترئـ ــم ال)187(أصـ ــم لهـ ــي)188(حلـ ) 196(يتالشـ

.)215(المعجزات )203(ألك أعود و أس
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نمودارها

يزان كاربرد انواع تصوير از آغازتا انجام شعر م- 1نمودار

زان كاربرد هركدام ازتصويرهاى شعري م- 2نمودار
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 ميزان كاربرد انواع تشبيه- 3نمودار 

استعارهانواع  ميزان كاربرد- 4مودارن
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67/ي ادبيات پايدارينشريه

 ميزان كاربرد انواع مجازمرسل- 5نمودار

ري تحليل داده ها و نتيجه گي-7
تحليل كلّى آمار -1-7

ــود از  -1 ــشيد االرض والخل ــعر ن ــد را     30 ش ــر بن ــه ه ــت ، ك ــه اس ــكل گرفت ــد ش  بن

.احد گفتار شاعر در معناي مقصود وي دانست توان يك ويم

ــعر عبارتنــد از تــشبيه       -2 ــصويرهاي مــورد بررســي در ايــن ش ، )ليــغ و مفــصل ب(ت

ــصرّحه(اســتعاره  ــصرّحهم ــه ، بالكيي اصــليه ، م ــه تبعي ــهيناي ــشرده ي گــسترده ، بالكناي  ف

.و كنايه ) جزئيت و محليت (مجاز مرسل )و مركب 

.تصويراست232 مجموع كلّ تصويرهاى شعر، -3

: به اين شرح استهاآن ِدرصدوشعرازبندتصويرهاى هرتعداد-4

%���٨/٥ز����
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بند
تعداد 

ريتصو

درصد 

تصوير
بند

تعداد 

تصوير

درصد 

تصوير
بند

تعداد 

تصوير

درصد 

تصوير

173113121136

29412832294

32113942383

431141042473

5421510425104

68316312683

76317732763

842181042873

983191772994

1042201883052

نمودارها  تحليل آمار بر مبناي -2-7

ــ  : 1نمــودار   تــصويرها را از آغــاز تــا انجــام شــعر  يهايــن نمــودار ميــزان كــاربرد هم

 كــاربرد انــواع  ســير صــعودي و نزولــيِيدرايــن نمــودار ضــمن مالحظــه. مــي دهــد نــشان 

ــدهاي مختلــف شــعر   ،تــصوير در طــول شــعر ــصويرها را در بن ــزان كــاربرد ت ــوان مي ــي ت  م

. نيز مقايسه كرد 

ــودار ــن : 2نم ــر   اي ــاربرد ه ــد ك ــودار درص ــشان    نم ــعر را ن ــصويرهاي ش ــدام از ت ك

. هد دمي

،  مــي تــوان   )تحليــل داده هــا  (4-براســاس داده هــاي جــدول الــف    : ري يــاد آو

 بنـدهاي شـعر نيـز رسـم كـرد كـه بـه دليـل                   را بـراي     صـورخيال  نمودارمقايسه اى كـاربرد   

.داد نمودار ها ، از اين كار پرهيز شده است زياد شدن تع



69/ي ادبيات پايدارينشريه

ــ ــشبيه     : 3ودارنم ــه ت ــد ك ــي ده ــشان م ــودار ن ــن نم ــصويرهاى  16اي درصــدازحجم ت

ــه خــود اختــصاص داده اســت  1درصــد ســهم تــشبيه بليغــو 15 كــه ازايــن مقــدار، شــعررا ب

.درصدسهم تشبيه مفصل شده است

ــودار ــتعاره      : 4نم ــه اس ــد ك ــى ده ــشان م ــودار ن ــن نم ــا 69اي ــد،يعنى ب ــرينالدرص ت

ــردارد كــه  ــه ترتيــبحجــم تــصويرهاى شــعر را  درب ــهياســتعاره:  ازايــن مقدار،ب ي بالكناي

ــتعاره34گـــسترده ــليه ي مـــصرحهي درصـــد، اسـ ــتعارهدرصـــد16 اصـ ــهي، اسـ ي بالكنايـ

ــشرده  ــتعاره 11ف ــصرحهيدرصــد، اس ــه ي م ــتعاره 5 تبعي ــب ي درصــد و اس ــد 3 مرك درص

.را شـامل مى شود

ــودار ــى دهد   : 5نم ــشان م ــن نمودارن ــعر   اي ــن ش ــل دراي ــه مجازمرس ــوم جايگك اه س

ــه مجــاز درصــد5/7كــه)  درصــد5/8(تــصويرها رادارد ــوط ب ــت اســت،  مرب مرســل جزئي

.مرسل محليتمجازدرصد1و

ــذكّر  ــاى : ت ــه يكــى از صــورت ه ــه كناي ــال اســت ك ــعربه  5/6 خي ــن ش درصــد دراي

ــه اســت  ــزان(كــار رفت ــرين مي ــوجهى نداشــت  ) كمت ــل ت ــواع قاب نمــودارِآن : ، كــه چــون ان

.ترسيم نگرديد

) يافته هاي تحقيق (يجه گيري  نت-8
ــورت       –1 ــي ص ــق بررس ــرا طب ــت ؛ زي ــي اس ــصويرهاي ادب ــار از ت ــعر سرش ــن ش  اي

ــعر    ــن ش ــه ، در اي ــه داراي –يافت ــت 550 ك ــه    232– واژه اس ــار رفت ــه ك ــاني ب ــصوير بي  ت

ــت  ــه  . اس ــي اينك ــر     42يعن ــستند و اگ ــاني ه ــصوير بي ــعر داراي ت ــاي ش ــد از واژه ه  درص

، صــور معــاني ، بــديعي و موســيقيايي، بــدان بيفــزاييم از جملــه تــصويرهاي ادبــي ديگــر را 

ــي گ  واژهيهمــه ــر م ــا را در ب ــرد و ازه ــيي ــدرت شــاعر،طرف ــه خــدمت گــرفتن  دررا ق ب

.پايداري مردم ثابت مي كندخيال براي نشان دادن مقاومت وصور

ــاعر–2 ــله ش ــامالً ي، فاص ــي را ك ــله    زيباشناس ــت ؛ فاص ــرده اس ــت ك ــعر رعاي ي در ش

ــال انگ  يباشناســيز ــاط خي ــده ارتب ــه گوين ــي اينك ــاد    يعن ــم و زي ــا مخاطــب ك ــود را ب ــز خ ي
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نمــودار همــانطور كــه در . كنــد و ســير تــصويرگري هــاي او ثابــت و يكنواخــت نباشــدمــي

ــراي   1يشــماره  ديــده مــي شــود ، منحنــي كــاربرد تــصويرها كــم و زيــاد مــي شــوند تــا ب

 . قاء هدف برانگيزانندو اورادرالمخاطب جذابيت الزم را داشته باشند

ــذار اســت    –3 ــأثير گ ــامالً  ت ــعر ك ــن ش ــصويرها در اي ــاربرد ت ــه  .  ك ــل ك ــدين دلي ب

ــراوان آغــاز     ــا تــصويرهاي ف ــه منظــور جلــب مخاطــب ب ــدهاي آغــازين شــعر را ب شــاعر بن

 بـه واقعيـت نزديـك مـي شـود و از خيـال فاصـله مـي گيـرد تـا مخاطـب                         ،سـپس . مي كنـد  

ــوع   ــل موض ــه اص ــسبت ب ــداري (ن ــتپاي ــاربرد     )ومقاوم ــه ك ــر ب ــار ديگ ــد ،ب ــد نكن تردي

ــي دهــد تــا اينكــه در بنــدهاي          ــصويرهاي خيــال انگيــز رشــد فزاينــده م  بــه 20 و 19ت

ــا عمــق     ــال و مــسحور خــود مــي ســازد و ت حــداكثر مــي رســد و مخاطــب را غــرق در خي

ــي  ــوذ م ــه جــان او نف ــار ديگــر از دامن ــد و ب ــان   يكن ــا زب ــد ب ــا بتوان ــي كاهــد ت ــصويرها م  ت

. مورد نظر خود را بگيرد يل را به واقعيت نزديك كند و نتيجهه ، خياشاعران

همــــانطور كــــه در .  تأكيــــد شــــاعر در كــــاربرد تــــصويرهاي بليــــغ اســــت –4

نمودارهــاي تحقيــق نــشان داده شــده اســت ؛ شــاعر در كــاربرد تــصويرها بــه صــورت زيــر  

: عمل كرده است 

ــه - ــن   درصــد از تــصويرهاي شــعر  70 اســتعاره نزديــك ب ــشكيل مــي دهــد و اي را ت

ــصوير ــغ  بل،ت ــي و     ي ــاي حقيق ــين معن ــده ب ــاربرد آن ، گوين ــرا در ك ــت زي ــشبيه اس ــر از ت ت

ــين حقيقــت و خيــايازي اعــالم هماننــدي مــي كنــد و فاصــله مجــ ــه كمتــرين حــد  ب ل را ب

. خود مي رساند

 آورده 1 بــه 15 تــشبيه ، شــاعر نــسبت تــشبيه بليــغ را بــه تــشبيه مفــصل  يه در حــوز-

،  درصـد اسـت كـه از ايـن مقـدار تـشبيه      16 يعنـي سـهم تـشبيه در تـصاوير ايـن شـعر        ،تاس

. بليغ و تنها يك درصد تشبيه مفصل است  درصد تشبيه 15

ــدارانگاري    –5 ــر جانـ ــصاوير بـ ــان تـ ــاعر در بيـ ــد شـ ) personification( تأكيـ

ــت ــودار   . اس ــه در نم ــه ك ــرا همانگون ــد   2زي ــهم عم ــود س ــي ش ــده م ــتعارهيه دي ــه ، اس  ب

ــتعار ــق دارد يهاس ــه تعل ــي از ، بالكناي ــتعاره 69 يعن ــد اس ــتعار 45،ي درص ــد اس يه درص
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ــه و  ــتعار 21بالكنايـ ــد اسـ ــصرّحه و يه درصـ ــتعار 3 مـ ــد اسـ ــت و  يه درصـ ــب اسـ  مركـ

. شود بالكنايه ساخته مييهانگاري در استعار جاندار،همانگونه كه مي دانيم

ــر اســاس شــب –6 ــر ايــن تأكيــد شــاعر در بيــان تــصاوير ب اهت و هماننــدي اســت و ب

اســاس مــي تــوان گفــت كــه شــاعر حــد اعــالي بالغــت را در تــصويرهايي مــي دانــد كــه   

ــد ــه كــه زيرســاخت   .زيرســاخت تــشبيهي دارن ــه همــين دليــل ســهم مجــاز مرســل و كناي  ب

 بــسيار كــم و ، نــسبت بــه تــشبيه و اســتعاره كــه زيرســاخت تــشبيهي دارنــد،تــشبيهي ندارنــد

). درصد85در مقابل  درصد 15(ست ناچيز ا

 پاسخ بـه سـؤال اصـلي تحقيـق ايـن اسـت كـه عنـصر برتـر خيـال در شـعر نـشيد                           –7

ي گـــسترده ي بالكنايـــههاســـتعاربراي بيـــان پايـــداري مـــردم فلـــسطين،االرض و الخلـــود

ــده   ــد عم ــت و تأكي ــال ، ادعــ    ياس ــور خي ــت ص ــاعر در بالغ ــدار  ش ــدي و جان اي همانن

.انگاري است 
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