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  چكيده 

ز آنجا كه علوم بالغي بويژه علم بيان از همان قرون اوليه پيـدايش شـعر فارسـي مـد ّنظـر      ا
شاعران بوده پس ميتوان هر يك از مقاصد چهارگانه آن را در اشعار شاعران مختلف بررسـي  

  تـن از مشـاهير شـاعران    بحث اصلي اين تحقيق بررسي مباحث علم بيان در اشـعار ده . كرد
  .ارم هجري استديوان قرن چهبي

  . هاي مختلف ايراد كردبيان علمي است كه ميتوان بوسيله آن يك معني و مفهوم را به شيوه
ديوان قرن چهارم هجري مورد بررسـي  تن از مشاهير شاعران بيدر اين تحقيق اشعار ده

قرار گرفته سپس  صور بياني از جمله تشبيه، استعاره، كنايه و مجازهـاي موجـود در اشـعار    
اي بـين صـوربياني آنهـا بـا صـور بيـاني       نها استخراج گرديده و در پايان هر مبحث مقايسهآ

هـاي  موجود در اشعار فردوسي انجام ميگيرد تا از اين طريق بتوان بـه نخسـتين سرچشـمه   
  .2شعري فارسي دست يافت و  به ميزان گرايش اين شاعران به علم بيان پي برد

  
  كلمات كليدي

  سرچشمه هاي علم بيان، فردوسيديوان، اعران بيشعر قرن چهارم ، ش
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  مقدمه 
نويسنده اين تحقيق قصد دارد با شمارش بسامد دقيق تشبيه، اسـتعاره، كنايـه و مجـاز بـه     

تا اوالً سرمنشأ برخـي   ديوان قرم چهارم هجري بپردازدبررسي علم بيان در شعر شاعران بي
ين سخن كلي كه شاعران قرن چهـارم تـوجهي بـه    تشبيهات و استعارات يافت شود و ثانياً ا

نظر به اينكه تمامي شواهد مربـوط بـه   . اند، بازبيني گردد ره يا برخي تشبيهات نداشتهاستعا
عناصر بياني مورد شمارش دقيق قرار گرفته، به جهت اختصار تنها به ذكر شواهدي ناب كه 

و لعاب دادن ويژه بـه اشعارشـان   بيانگر نبوغ اين شاعران در بكارگيري علم بيان جهت رنگ 
  .گرددميباشد، اكتفا مي

  
  پيشينة تحقيق

درباره پيشينه بررسي علم بيان در سبك خراساني ميتوان گفت كه شعر سبك خراساني بـه  
داليلي از جمله اولين سبك شعري فارسي بودن، طبيعي و محسـوس بـودن اشـعار، بسـيار     

ديوان به علّت نداشـتن ديـوان، شعرشـان    ان بيمورد توجه پژوهشگران بوده است ولي شاعر
هر چند نويسنده اين تحقيق به جستجو پرداخـت، اثـري   .كمتر مورد توجه قرار گرفته است

كه تاكنون علم بيان را به صورت اختصاصي در شعر چندين تن از مشاهير اين شاعران مورد 
  .تحليل قرار داده باشد، يافت نگرديد

  
  شعر قرن چهارم هجري 

اين قرن . رن چهارم هجري يكي از مهمترين قرون در شعر و ادب فار سي محسوب ميشودق
سامانيان به شعر و شـاعري اهميـت زيـادي    . سامان بوده استمصادف با دوران حكمراني آل

  .انداند و مشوق اصلي شاعران اين قرن بودهدادهمي
ري باقي مانـده اسـت، شـاهكار    كامل از قرن چهارم هجتنها اثري كه بطورشايد بتوان گفت 

شاهنامه بـه حـدي جـامع بـوده و مطالـب      . حكيم ابوالقاسم فردوسي يعني شاهنامه ميباشد
حكيمانه و پند و اندرز در آن گنجانده شده  است كه مخاطب را از پرداختن به ساير شاعران 

رن نيـز هـر چنـد    ولي به هر حال ديگر شاعران اين ق. نياز ميگردانداين قرن و اشعار آنها بي
اشعاري كه از آنها باقي مانده است، بسيار اندك ميباشد ولي نميتوان به سادگي از كنار آنها 

انـد كـه   گذشت؛ زيرا برخي از آنها از جمله شهيد بلخي يا منجيك ترمذي اشـعاري سـروده  
چهري بيانگر نبوغ ذاتي آنها ميباشد و حتّي قابل مقايسه با شاعران بزرگ قرون بعد مثل منو

  .سيستاني هستنددامغاني يا فرّخي
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  ديوان و ذكر نام چندتن از مشاهير آنان در قرن چهارم هجريشاعران بي
ديوان در مجموع به شاعراني اطالق ميگـردد كـه امـروزه اثـري بطـور مسـتقل و       شاعران بي

جملـه  جداگانه از آنها برجاي نمانده است و تنها اشعاري پراكنـده در كتابهـاي گونـاگون از    
ها، از آنها موجود ميباشد كه بايد در صحت انتساب همين اشعار نيـز بـه   كتب لغت و تذكره

ديـوان از اصـطالحاتي اسـت كـه توسـط دكتـر       اصطالح شاعران بـي . مؤلّفانشان ترديد نمود
اند امـا  ديوان در اكثر دوران شعر وجود داشتهشاعران بي. محمود مدبري وضع گرديده است

ي مورد بررسي اين تحقيق قرن چهارم هجري و چندتن از مشاهير شاعران بـي  محدوده زمان
  .معيار گزينش اين ده شاعر، عالقة شخصي نويسنده به آنها ميباشد . ديوان اين دوره است 

ديـوان قـرون سـوم تـا پـنجم      براي انجام اين تحقيق مهمترين اثر در زمينه شاعران بـي 
دكتـر مـدبري بـه دليـل كامـل و در      » ديـوان ان بيشرح احوال و اشعار شاعر«هجري يعني 

ابوشـكوربلخي، ابوطـاهر   : اين شاعران عبارتنداز. دسترس بودن آن، مورد استفاده قرار گرفت
خسرواني، ابوالمويد بلخي، بشار مرغزي، خسروي سرخسي، رابعه بنت كعب، شـهيد بلخـي،   

  .فراالوي، منجيك ترمذي، منطقي رازي
   علم  بيان و اقسام آن

يكي از شگردهاي خلق زيبايي در شعر، بهره گرفتن از علم بالغت است كه در زبان فارسـي  
ايـن دانـش بـر سـه قسـم اسـت كـه يكـي از         . اي ديرينه به اندازه عمر اين زبان داردسابقه

  .مهمترين اقسام آن، علم بيان ميباشد
، تاثير سخن خود بيان، جايگاهي است براي ارائه صورتهاي خيالي كه شاعر از اين طريق

را دو چندان ميسازد و كـالم وي از نفـوذي بيشـتر برخـوردار ميگـردد و در نهايـت جـذّاب        
علم بيان ميتواند در شعر شاعران سبك خراساني جلوه خوبي داشته باشد زيرا شـعر  . ميشود

فارسي در قرون اوليه پيدايش خود است و شاعران در اين عصر بسـيار بـا طبيعـت مـأنوس     
اند و روحيه خوشباشي در ميان اين قشر به خـوبي رواج دارد و ايـن انـس آنـان باعـث      بوده

ميشود شاعر به تأثير از طبيعت تصاوير مختلفي را از آن از جمله گل، سـبزه، درخـت، رود،   
الي اشعارش بگنجانـد و از ايـن طريـق بـه شـعر خـود       پرنده بگيردو آنها را به خوبي در البه

اطب را به خواندن آنها ترغيب نمايد زيرا معموالً ظرافت و باريك ارزشي خاص ببخشد و مخ
در اين قسمت هر يك از مباحث چهارگانـه علـم   .بيني يك شاعر از اين طريق معلوم ميشود

بيان يعني تشبيه، استعاره، كنايه و مجـاز بصـورت جداگانـه و بسـيار مختصـر توضـيح داده       
  .از اين مباحث ارائه ميگرددها در ذيل هر كدام ميشود و نابترين نمونه

                                                                                          تشبيه
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تشـبيه يـادآوري هماننـدي و    .انگيزترين مباحث علم بيـان اسـت   ترين و دليكي از پردامنه
صـورخيال در شعرفارسـي،   (رد شباهتي است كه از جهتي يا جهاتي ميان دو چيـز مختلـف وجـود دا   

وقتـي  . تشـبيه به، وجه شـبه، ادات مشبه، مشبه: اركان اصلي تشبيه عبارتنداز. )47: شفيعي كدكني
ديوان قرن چهارم را ميخوانيم، اولين چيزي كه ذهن ما را معطوف بـه خـود   شعر شاعران بي

تـرين و  وان سـاده هاي مختلف است و ميتـ ميكند، وجود تشبيهات زيبا و گوناگون در عرصه
                                           .پوياترين تشبيهات را در اشعار آنها مشاهده كرد

                         تشبيه بليغ
تشبيه بليغ كه از رساترين و زيباترين انواع است، در شعر شاعران مذكور قرن چهـارم جلـوه   

.              انـد خاصي دارد كه شاعران در اين زمينه تصاوير دلنشين و تركيبات جالبي را ارائـه نمـوده  
تركيباتي از قبيل منجنيق عذاب، زنگار معصيت، چشمه آفتـاب، صـبح سـعادت خودنمـايي     

  .در اينجا براي نمونه به ذكر ابياتي اكتفا ميگردد. ندميكن
                        شهيدبلخي

  انــدرم چــو ابــراهيم    بــر آتــش حســراتم فكنــد خواهنــدي        منجنيــق عــذاب بــه 

  )36: بريديوان، مدشرح احوال شاعران بي(                                                                                        

  . در اين بيت، عذاب در گرفتار ساختن و زيرفشار قرار دادن به منجنيقي مانند شده است
  منجيك ترمذي

  )227: همان(غاليه سا گردد باد سحر   اثر  صبح سعادتچون بخفت 

در اين بيت، سعادت به لحاظ درخشندگي و تأثير روشني بخش خود به صبح مانند شده 
يهات بليغ در حدود سه هزار بيت از شاهنامه فردوسي توجه كنيم، وقتي به تعداد تشب. است
تشبيه بليغ در اشعار وي يافت ميشود كه بسيار اندك اسـت در   بيستيابيم كه حدود درمي

اند اين بعد از تشبيه را در اشعار خود بگنجانند و در حاليكه شاعران مذكور به خوبي توانسته
در بيشتر تشبيهات بليغ شاعران مذكور، امور معقولي از . اندهاين زمينه تصاوير زيبايي آفريد

  .اندبعنوان يكي از طرفين تشبيه بكار رفته... سعادت، عذاب، معصيت، تقوا، عشق و: قبيل
  تشبيه حسي به حسي

ي از متـداولترين تشـبيهات فارسـي در عصـر مـذكور اسـت        ي به حسـمعمـوالً   .تشبيه حس
براي نمونـه بـه ذكـر    . نسبت به اين نوع تشبيه نشان ميدهند مخاطبان شعر تمايل بيشتري

  .يك مورد ناب و بكر اكتفا ميگردد
  ابوطاهر خسرواني

       )117: همان(رنگ رنگ جزع بيني چون ابر وز بوسه          موج موجآب  بيني چونكشت از باد 
رنگارنگي تشـبيهاتي   تشبيه كشت به آب بر اثر وزش باد بر آن و تشبيه ابر به جزع به لحاظ
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اين نوع تشبيه در اشعار فردوسي به وفور يافت ميگردد كه بـدليل گـرايش بـه    . ناب هستند
  .اختصار در اين تحقيق از ذكر آنها صرفنظر گرديد

  تشبيه عقلي به حسي
اين مورد رايجترين نوع تشبيه است زيرا غرض تشبيه، تقدير و توضيح حـال مشـبه اسـت و    

م و تبيـين ميشـود   اگر مشبه به مح ه معقول به خوبي در ذهن مجسـبيـان،  .(سوس باشد، مشب

  )62:شمسيا

بدي، نيكي، شادي، غم، : در اشعار شاعران مذكور، مشبه معقول را عمدتاً كلماتي از قبيل
  . در اينجا يك نمونه ناب آن ذكر ميشود. تشكيل ميدهند... و 

  ابوشكور بلخي 
  پيدا كند خويشتن ناگهان كه   بدي همچو آتش بود در نهان 

شرح احوال شاعران بـي ديـوان،   (. در اين بيت، بدي مشبه معقول و آتش مشبه به محسوس هستند

  ). 96: مدبري

وقتي به اشعار فردوسي بنگريم، درمي يابيم كه وي آنچنان نبوغي دارد كـه حتّـي امـور    
ه  معقول و مجرّدات را نيز به عرصه محسوسات ميكشاند ولي عمدة گ رايش فردوسي  با توجـ

ديـو، پـري،   : به وضعيت شعر آن دوره به امور محسوس بوده هر چند امور معقـولي از قبيـل  
  . اهريمن نيز در آنها ديده ميشود

  . براي نمونه يك بيت از اين تشبيه در شعر فردوسي ذكر ميگردد
) 574: فردوسي، حميـديان شاهنامه ( ست و ماهمچو  برگننيابد كسي چاره از دست مرگ    چو باد خزا

  در اين بيت، مرگ مشبه معقول و باد مشبه به محسوس هستند      
  تشبيه مركّب 

در تشبيه مركّب ذهن از لذّت مضاعفي برخوردار ميشود زيرا ما در ابتدا يك مجموعـه را در  
ذهن خود تصور ميكنيم و سپس همان مجموعه را با تمام ويژگيهايش بـا مجموعـه اي كـه    

  . ابه آن است، مقايسه ميكنيم و در اينصورت از باريك بيني شاعر شگفت زده ميگرديممش
  .در اينجا براي نمونه به ذكر يك مورد بكر اكتفا ميگردد

  
  ابوطاهر خسرواني 

ــژ          چنانكه خامه زشنگرف بركشد نقاش  ــده خضــاب     ةكنــون شــود م   مــن زخــون دي
  )112: شرح احوال شاعران بي ديوان، مدبري(                                                                                
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ماننـد  به خامه نقّاشـي  ) اشك( شاعر در اين بيت آغشته گشتن مژگان خود را به خون ديده
پس از دقّت در سه هزار بيـت منتخـب از شـاهنامه فردوسـي     .كرده كه به رنگ آغشته باشد

  .ورد تشبيه مركّب يافت شده است م پانزدهفقط 
براي نمونه يك بين از اشعار فردوسي كه تشـبيه مركّـب بخـوبي در آن گنجانـده شـده      

  .است، ذكر ميگردد
 درخشــــــيدن تيغهــــــاي بــــــنفش

ــو گفتــي  ــه ت ــر ك ــره چه ــدر شــب تي  ان
  

 كاويــــــاني درفــــــش  ةدر آن ســــــاي 
ــپهر  ــاند ســ ــر فشــ ــي بــ ــتاره همــ ســ

    ) 50:  شاهنامه فردوسي،حميديان(
در اين بيت، شاعر هيأت حاصل از آميختن چند عنصر در ميدان جنگ  را به شـبي كـه   

ميتوان گفت فردوسـي بـا   . در تخيل شاعر به ستاره افشاني مشغول است، تشبيه كرده است
زيسته ولي تصاويرش كوتاهتر از معاصرانش از جمله كه در عصر رواج تشبيهات مركّب مياين

هنگ و وزن تند شاهنامه ميتواند يكي از عـواملي  باشعري و ضر شهيد بلخي است زيرا قالب
  . باشد كه تصاوير شعري او را فشرده كرده است

  تشبيه تفضيل 
به مانند ميكند سپس از گفته خويش عدول كرده و  تشبيهي كه ابتدا شاعر مشبه را به مشبه

ا غـافلگير ميكنـد، داراي   اين نوع تشبيه چون خواننـده ر . مشبه را بر مشبه به برتري ميدهد
  . بعنوان نمونه يك مورد ذكر ميگردد. لذّتهاي خاصي است

  منجيك ترمذي 
  )115:همان( وي به مريخ نهيب تو رسانيده صدا          فروغبه خورشيد چراغ تو فرستاد  كاي

در اين بيت شاعر چراغ را از خورشيد برتـر دانسـته بطوريكـه خورشـيد از آن روشـنايي      
  . ميگيرد

در آن قسمت از اشعار فردوسي كه بررسي شده، ميتوان چند نمونه تشبيه تفضيل را نيز 
  .براي نمونه يك مورد بكر ذكر ميگردد. يافت

  نـه جوشــن نـه تخــت و نـه تــاج و كــاله            نبيند چو تو نيز خورشيد و ماه 
  )199: ردوسي، حميديانشاهنامه ف(                                                            

  . در اين بيت رستم ميگويد كه سهراب از ماه و خورشيد نيز برتر است
براختصـار بـوده، در ايـن    انواع ديگر تشبيه بدليل اينكه بنـاي ايـن تحقيـق     ةبحث دربار

  .گنجدمختصر نمي
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  .ب بودن آنها بوده استمالك شمارش مجموع تشبيهات بر اساس مفرد و مركّ: هتوج.   ديوان قرن چهارم هجريجدول انوع تشبيهات در اشعار ده تن از شاعران بي
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 52 -1  2  -  3 - - 1 9 26 27 17 34  4 9 48 20 - 2 30 ابوشكور
ابوطاهر 
  خسرواني

15 - - 1 4 5 6  11 5 10 7 10 1 - 1 1  1  1  5 10 

ابوالمؤيد
  بلخي

4 - - - 5 - -  3 1 4 - - - - - -  -  -  2 5 
بشار

  مرغزي
1 - 1 - 2 - 1  - 2 3 - - - - - -  -  -  1 3 

خسروي
  سرخسي

22 1 4 1 20 6 2  11 8 14 7 1 - - 3 -  -  2  7 22 
- بنترابعه

  كعب
10 - - - 10 2 2  6 2 8 2 3 - - - -  -  1  3 12 

 22 3  -  -  - - 1 15 1 25 11 15 4  5  18 5 - - - 20 شهيدبلخي
 10 3  1  -  - 1 - 3 2 - 8 3 1  2 - 8 - - - 7 فراالوي
منجيك
  ترمذي

52 - 7 3 37 22  19  20 43 61 5 5 1 - 4 13  1  7  30 56 
نطقي
  رازي

19 - 2 - 9 12  4  11 7 12 3 9 1 - 1 1  2  -  4 13 
  59  14  3  18 10 - 8 55 51 172 99 112  44  61 161 30 14 3 180 مجموع
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   انواع تشبيه  در     
  

  ابيات شاهنامه

  مضمر   تفضيل   جمع   مفصل  مجمل  مرسل   بليغ  مركب   مفرد   معقول  محسوس 

تشـــــــبيهات در  
ــتم و  ــتان رس داس

  سهراب

65 2 64 3 5 60 64  3  67 3  1  

تشـــــــبيهات در 
بيــــــت از 2000

  شاهنامه 

61 5 54 12 15 50 63  5  66 2  1  

در  جمع تشبيهات
ــعار   5 ــد اش درص

  شاهنامه 

126 7 118 15 20 110 127  8  133 5  2  

  
  جدول پراكندگي تشبيهات در شاهنامه فردوسي

  
  .اعداد و ارقام موجود در جدولها، نشان دهنده گرايش شاعران به تشبيهات مختلف است    

ر وقتي تصاوير موجود در شاهنامه را بـا تصـاوير موجـود در اشـعار ده تـن شـاعر مـذكو       
يابيم كه فردوسي بر خالف معاصرانش كـه  تصـاوير را فقـط بخـاطر     مقايسه ميكنيم، در مي

اي بـراي القـاي حالتهـا و    اند، ميكوشد كه تصـوير را وسـيله  آوردهتصوير آفريني در شعر مي
هـر چنـد روش شـاهنامه    . نمايش لحظه ها و جوانب گوناگون طبيعت در زندگي قرار دهـد 

فردوسي در يك بيـت چنـد تشـبيه يـا اسـتعاره را ميـĤورد و تعـدد        اعتدال است ولي گاهي 
شاعران مذكور عمدتاً تصاويري از قبيل گل، درخت، ابر، باد و انـدامهاي  . تصاوير را ميĤفريند

شايد بتوان گفت جنبـه مكـاني نيـز در بـاال رفـتن ميـزان       . اندظاهري معشوق را ارائه نموده
ذكور از جمله در منجيـك ترمـذي يـا ابوشـكوربلخي     تشبيهات در اشعار برخي از شاعران م

اي داشته و اين شاعران بدليل ارتباط مستقيم با طبيعـت خراسـان در آن روزهـا    نقش ويژه
  .توانسته باشند تصاوير بهتر و پوياتري را ارائه نمايند

  
  استعاره 

يگـر را اراده  به را گفته و طرف دست كه يكي از طرفين اصلي تشبيه، يعني مشبه يا مشبهآن
آوردن اسـتعاره در  . )56: البدايع، گركانيابداع(. به ميباشدكنند به ادعاي اينكه مشبه از جنس مشبه 

كالم مهارت بيشتري ميطلبد زيرا يكي از اركان اصلي تشبيه در آن حذف شده و بايد ذهـن  
اسـتعاره  : نـداز مهمتـرين اقسـام اسـتعاره عبارت   .با تكاپوي بيشتر بدنبال ركن محذوف بگردد

  . مصرّحه، استعاره مكنيه يا تخييليه، استعاره اصليه، استعاره تبعيه
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يـابيم كـه شـاعران بعـد از     وقتي در شعر شاعران مذكور قرن چهارم دقّت كنيم، در مـي 
در اينجا از نابترين و بكرتـرين اسـتعارات در   .اندتشبيه رويكرد نسبتاً خوبي به استعاره داشته

  .ان مذكور بصورت مختصر چند نمونه ذكر ميگردداشعار شاعر
  استعاره مصرّحه

به با مالئمات مشبه يا مشبه يا مالئمات هر دو و  اي كه در آن مشبه محذوف و مشبه استعاره
  .يا هيچكدام از مالئمات آورده ميشود

  ابوطاهرخسرواني
ــو مــاه و آن دگــر رخ زهــره         ــه  زهــرهيــك رخ ت ــمــاه  نشســته عقــربب   خرچنــگ ه ب

                                                        )117: ريشرح احوال شاعران بي ديوان، مدب(   
در اين بيت شاعر عالوه بر اينكه به بـروج فلكـي نظـر داشـته، خواسـته اسـتعاره را نيـز در        

شـوق  كالمش بگنجاند كه بدين صورت عقرب و خرچنگ استعاره از زلف پر پـيچ و خـم مع  
  . هستند و زهره و ماه استعاره از چهره زيباي معشوقند

  ابوالمؤيد بلخي
ــاب           عناب و سيم اگر نبودمان روا بود  ــر  عن ــيمين ب ــبيكه س ــت  س ــس اس   او ب

  ) 58:  شرح احوال شاعران بي ديوان ،مدبري(                                                                                

اي از لـب سـرخ رنـگ معشـوق و سـبيكه سـيمين را       در اين بيت شاعر عناب را استعاره
  .استعاره از چهره زيبا و درخشان معشوق دانسته است

اين نكته دريافت ميشود كه استعارات موجود در اشعار  وقتي به اشعار فردوسي بپردازيم،
شير، نهنـگ، اژدهـا،   : ماتي از قبيلوي بيشتر مرتبط با مضامين حماسي هستند و عمدتاً كل

  .براي نمونه يك مورد ذكر ميگردد. پلنگ، پيل بعنوان كلمات استعاري بكار ميروند
  )178:  شاهنامه فردوسي، حميديان(به خشم جهان روشنايي ببرد     سپهبد عنان اژدها را سپرد 

  .در اين بيت اژدها استعاره از اسب جنگي ميباشد
  ييليه استعاره مكنيه يا تخ

. به محذوف استاي كه در آن مشبه با يكي از مالئمات مشبه به ذكر گرديده و مشبهاستعاره
به يـك امـر غيرمحسـوس مثـل     ... دست، پا، چنگ و: هرگاه يكي از مالئمات انساني از قبيل

اين همان نوعي است كـه  . مرگ نسبت داده شود، در اين صورت استعاره تخيليه خواهد بود
در اينجا به ذكر يك نمونـه نـاب از   . ميگويند)جاندار نگاري(ا به آن پرسونيفيكاسيون هغربي

  .شاعران مذكور اكتفا ميگردد
  منجيك ترمذي
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  ز قفا  شادي در پيش و طرف همره و شوق  دوش مي آمد آنجا كه تويي رقص كنان 
ــاي عاقلـــ    برخوردم  خردنيمه اي ره چو برفتم به  ــت كـ ــا    ةگفـ ــه را راهنمـ   ناطقـ

   )219: شرح احوال شاعران بي ديوان، مدبري(                                                          
در ابيات فوق شاعر به شوق، طرب، شادي و خرد شخصيت بخشيده و يك فضاي خيالي 

وقتي به اشعار فردوسي بنگريم،متوجه ميشويم كه فردوسي زياد گرايشي به . را ساخته است
خـرد، مـرگ را مـورد خطـاب قـرار      : اره مكنيه ندارد و در مواردي اندك كلمـاتي مثـل  استع

  .براي نمونه يك مورد ذكر ميگردد. ميدهد
  )198:  شاهنامه فردوسي، حميديان(سري زير تاج و سري زير ترگ   مرگشكاريم يكسر همه پيش 

  .نددر بيت فوق، شاعر مرگ را موجودي پنداشته كه همه را مقهور خويش ميك
  استعاره اصليه

  . هرگاه استعاره در اسم باشد كه نمونه هاي زيادي را ميتوان در اشعار شاعران مذكور يافت
  .براي نمونه به چند مورد اشاره ميشود

  منجيك ترمذي
  ربـا ديـدي ميـان نرگسـان انـدر     سرشك جان  ر سرشك جانربا دارد ميان نرگسان اند

  )227: شرح احوال شاعران بي ديوان، مدبري(                                                      
  .در بيت فوق، نرگسان استعاره اصليه از چشمهاي معشوق هستند

يابيم كـه وي ايـن نـوع اسـتعاره را بخـوبي در       ميدر ،وقتي به اشعار فردوسي نظر كنيم
  .براي نمونه يك بيت ذكر ميگردد. البالي اشعارش گنجانده است

  )734: شاهنامه فردوسي، حميديان(غنوده به صندوق در شير نر   د سربه سر تابوت ب همه كاخ

  .ميباشد) سهراب(در بيت فوق، شيرنر استعاره اصليه از پهلوان دالور 
  استعاره تبعيه

بـراي  . هاي آن در شعر شاعران مذكور اندكسـت نمونه. هرگاه استعاره در فعل يا صفت باشد
  .رددنمونه يك مورد ذكر ميگ

  منجيك ترمذي
  كز رطل همي خندد چو برق به شبگير        ز آن ناقد هر گوهر ز آن كاشف هر راز 

  )230: ديوان، مدبريشرح احوال شاعران بي(                                                                                      

  .از درخشيدن شراب در قدح ميباشددر بيت فوق، خنديدن رطل استعاره تبعيه 
  . اي از استعاره تبعيه يافت نگرديددر اشعار فردوسي كه براي اين تحقيق بررسي شد، نمونه
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  )اسناد مجازي(اضافه استعاري 
مرگ، : در اين مورد كلماتي از قبيل. اين نوع اضافه نمود خوبي در اشعار شاعران مذكور دارد

براي نمونـه بـه ذكـر چنـد مـورد      . اندغم مورد خطاب قرار نموده اجل، رعد، ابر، زمانه، باغ و
  .اكتفا ميگردد
  بشار مرغزي

  )149: همان(بپژمريد رخ غمشد خرمي پديد و   زين است مهر من به مي سرخ بر كزو 

  .در بيت فوق، رخ غم بصورت اضافه استعاري بكار رفته است  
  

  منجيك ترمذي
 ) 238: همـان (همه طراز مالحت بر آستين جمال   ست فغان من همه ز آن زلف كاندرو نقش ا

  .در بيت فوق، آستين جمال بصورت اضافه استعاري بكار رفته است
در اشعار مورد بررسي فردوسي در اين تحقيق نمونه هايي كه داللـت كننـده بـر اضـافه     

  .در اينجا براي نمونه يك مورد ذكر ميگردد. استعاري باشد، بسيار اندكند
  همچــو بــرگ چــو بــاد خزانســت و مــا                     چنگ مرگچاره از  نيابد كسي

  )  574:حميديانشاهنامه فردوسي،(                                                                                                
ودي در بيت فوق، چنگ مرگ بصورت اضافه اسـتعاري بكـار رفتـه و در آن مـرگ موجـ     

  .پنداشته شده كه داراي چنگال است
  جدول انواع استعارات در اشعار ده تن شاعر مذكور قرن چهارم هجري

ــتعاره  نام شاعر  اسـ
  مصرّحه

ــتعاره اســ
ـــه و  مكنيـ

 تخييليه

ــتعاره اس
  اصليه 

ــتعاره اسـ
  تبعيه 

ــتعاره  اسـ
  قريب 

ــتعاره  اسـ
  بعيد 

  مجموع 

  12  -  - - - 12 -  ابوشكور بلخي 
ابوطــــــــــاهر

  خسرواني 
8 8 7 1 7  1  32  

  6  -  2 - 2 - 2 ابوالمؤيد بلخي 
  4  -  1 - 1 1 1  بشار مرغزي 

خســـــــــروي
  سرخسي 

9 12 9 - 10  -  40  

  23  -  5 - 5 8 5 رابعه بنت كعب
  15  -  3 - 3 6 3  شهيدبلخي 

  1  -  - - - 1 -  فراالوي 
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  91  -  19 4 18 31 19 منجيك ترمذي
  24  -  4 - 4 12 4  منطقي رازي

  248  1  51 5 49 91 51 عداد استعارات ت
  %100  %1  %20 %2 %19 %38 %20  درصد هركدام 

وقتي به اشعار فردوسي بپردازيم، مشخّص ميشـود كـه چـون شـاهنامه اثـري حماسـي       
فردوسـي در اشـعارش از   . ميباشد، پس بدون شك مهمترين عنصر خيال در آن اغراق است

عمده استعاراتش را به تبعيت از مضـامين حماسـي    استعاره نيز بهره گرفته كه ميتوان گفت
اغلب استعارات موجود در شـاهنامه از نـوع مصـرّحه مـي باشـند و بـه       . اشعارش آورده است

در مقابـل وقتـي اشـعار شـاعران مـذكور را      . ندرت استعاره مكنيه نيز در اشعارش جلوه دارد
كرد خوبي نسـبت بـه اسـتعاره    بررسي ميكنيم، ميبينيم كه آنها بر عكس فردوسي بسيار روي

در مرگ، رخ غم، چهره خـوبي، جيـب   : اند و تركيبات استعاري جالبي از قبيل مكنيه داشته
شايد بتوان گفت يكي از داليل كمتر بودن استعاره مصرحه نسـبت   .اند را بكار برده... خرد و

مـوالً در غـزل   به استعاره مكنيه در شعر شاعران مذكور اين ميباشد كه استعاره مصـرحه مع 
نمود پيدا ميكند در حاليكه در اين عصر هنوز قالـب غـزل بـه معنـاي مصـطلح آن در بـين       
شاعران اين عصر رواج نيافته است در نتيجه اين امر سبب ميشود شاعر اين عصـر يـك امـر    
محسوس مثل جيب را با يك امـر معقـول مثـل خـرد تركيـب كـرده و از آن يـك تركيـب         

ر پايان بحث استعاره اين نكته الزمست يادآوري شود كه شاعر بـزرگ  د. استعاري بكر بسازد
گرا در اين عصر منجيك ترمذي ميباشد بطوريكه استاد شـفيعي كـدكني، منجيـك    استعاره

ترمذي را نماينده كاملي از گرايش به استعاره در قرن چهارم هجـري ميدانـد كـه ايـن امـر      
ثيرپذيري از طبيعت و يـا شـايد دسترسـي بـه     بداليلي از جمله قريحه و ذوق ادبي شاعر، تأ

  .ديوانهاي شعر شاعران پيشين از جمله شاعران عرب باشد
  كنايه 

اي است كه عالوه بر معناي اصـلي و ظـاهري، از معنـاي بـاطني نيـز      كنايه، عبارت يا جمله
اني، بيـان و معـ  (. هايي بـراي انتقـال بـه معنـاي دوم وجـود دارد      برخوردار است و معموالً واسطه

، ايمـاء، تلـويح، اشـاره و    )اسم(در فعل، در صفت، در موصوف : انواع كنايه عبارتنداز )93:شمسـيا 
در اينجا انواع كنايه در شعر شاعران مذكور قرن چهارم هجري بررسـي ميشـود و در   .تعريض

اند، ذكر هاي ناب و بكر كه شاعران به آنها روي خوش نشان دادهبرخي موارد مهم آن، نمونه
  .يگرددم
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  كنايه در فعل
ميتوان گفت اين نوع از كنايه رايجترين نوع آن در ميان شاعران مذكورسـت و نمونـه هـاي    

  .به ذكر يك مورد بعنوان نمونه اكتفا ميگردد. زيادي از آن را ميتوان يافت
  شهيد بلخي

ن بـي ديـوان،   شـرح احـوال شـاعرا   (دست از توبه به اشنان و كنشـت  ايمن بزي اكنون كه بشستم        

در بيت فوق دست شسـتن از كسـي كنايـه از كنـاره گيـري و دوري كـردن از وي       )35: مـدبري 
  .ميباشد

وقتي به اشعار فردوسي بنگريم، درمي يابيم كه كنايـه در فعـل نمـود نسـبتاً خـوبي در      
  .براي نمونه يك مورد ناب ذكر ميشود. شاهنامه وي دارد

 ) 176: شـاهنامه فردوسـي، حميـديان   (ستاره چرا برفـرازد كـاله        چو روشن بود  روي خورشيد و ماه 
  . كاله برافراختن در بيت فوق، كنايه از شادمان بودن و اظهار وجود كردن ميباشد

  كنايه در موصوف
اين نوع كنايه . آن وقتي است كه صفت يا صفات چيزي را ذكر كرده و خود آن را اراده كنند

  .براي نمونه به ذكر يك مورد ناب اكتفا ميگردد. اني ندارددر شعر شاعران مذكور نمود چند
  منجيك ترمذي

ــالل               روز بار بزرگبه گردن ملكان بر، به  ــا و جــ ــع كبريــ ــاب او زد توقيــ   ركــ
    )239: شرح احوال شاعران بي ديوان، مدبري(                                                        

  .زبار بزرگ كنايه از روز رستاخيز ميباشددر بيت فوق، رو
نجي پسـ چنانكه در بيت زيـر  . در اشعار فردوسي بندرت ميتوان اينگونه از كنايه را يافت

  . كنايه از دنياست سراي
ــن       چنين گفت خرم دل رهنماي  ــزين زي ــوبي گ ــه خ ــراي ك ــپنجي س     س

  )284:  هنامه فردوسي، حميديانشا(                                                         

  كنايه در صفت
اين نمونـه از  . وقتي است كه شاعر چند صفت را بياورد و از آن يك صفت ديگر را اراده كند

  .براي نمونه يك مورد بكر ذكر ميگردد. كنايه نيز در اشعار شاعران مذكور نمودي ندارد
  منجيك ترمذي

  ست كه در كوزه نگنجد دريا پرصريح ا    دريا دلمن تنگ حوصله و ساقي او 
  )219: شرح احوال شاعران بي ديوان، مدبري(                                                                            
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وقتي به اشعار فردوسي مراجعه شـود،  .در بيت فوق، دريا دل كنايه بخشنده و شجاع ميباشد
بـراي  . الي اشعارش گنجانده اسـت ن نوع كنايه را در البندرتاً ايمشخّص ميگردد كه وي نيز 
  .نمونه يك مورد ذكر ميگردد

  ) 90:  شــاهنامه فردوســي، حميــديان(كــاله مهــيبزيبــد بــر او بــر   كنون گشت رستم چو سرو سهي 

  . در بيت فوق، كاله مهمي كنايه از سروري و بزرگي ميباشد 
  كنايه ايماء 

ايـن كنايـه،   . د و براحتي ميتوان به مقصود دسـت يافـت  نوعي كنايه كه در آن وسايط اندكن
  .براي نمونه يك مورد ناب ذكر ميشود. رايجترين نوع كنايه محسوب ميگردد 

  منجيك ترمذي
 )219: همان(يتافت به صد غصه عنانم زقفاشرم م  گر چه معقول برو ساختم اين وجه ولي 

  .برگرداندن ميباشددر بيت فوق، عنان تافتن كنايه از سرپيچي كردن و روي 
درشـت  : فردوسي نيز بوفور در اشعارش كنايه ايماء را بكـار بـرده اسـت و كنايـاتي از قبيـل     

براي نمونه يك . نمود خوبي در شاهنامه دارند... گفتن، دم دركشيدن، تاب در چهره آوردن و
  . بيت ذكر مي گردد

  )284:  اهنامه فردوسي، حميديانش(شد آن برگ گلنار چو شنبليد  بگفت اين و باد از جگر بركشيد 
  .در بيت فوق، باد از جگر بركشيدن كنايه از حسرت خوردن ميباشد

  كنايه تلويح
ايـن نـوع   . نوعي كنايه كه در آن وسايط زياد باشند و براحتي نتوان به مقصود دسـت يافـت  

  .گرددبراي نمونه يك بيت بكر ذكر مي. كنايه نمود چنداني در اشعار شاعران مذكور ندارد
  ابوشكور بلخي

 ) 94: ديـوان، مـدبري  شرح احوال شاعران بي(تهيدست را دل نباشد جاي راي     د از خواسته هوش وبيفزاي
هـر  . ان بودن از امري اسـت در بيت فوق، دل به جاي نداشتن كنايه تلويح از مضطرب و نگر

اي كـه نـاب و قابـل    چند در اشعار مورد بررسي فردوسي در اين تحقيق دقّت شد ولي نمونه
  .ذكر باشد، در اين زمينه يافت نشد

  كنايه رمز
نوعي از كنايه كه در آن وسايط اندك ولي معني و مقصود اصلي پوشيده است كه در نتيجه 

  .نوع كنايه در اشعار شاعران مذكور بسيار اندك است اين. نتوان به مفهوم اصلي پي برد
در اشعار فردوسي نيز ندرتاً شايد بتوان از اين نـوع كنايـه يافـت ولـي در قسـمت مـورد       

  .بررسي اين تحقيق چيزي يافت نشد
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  كنايه تعريض 
در لغت به معناي يه كنايه سخن گفتن و در اصطالح عبارت از اشاره به جانبي و اراده جانب 

اين نوع كنايه در اشعار شاعران مورد بررسي اين تحقيق نمونـه قابـل ذكـري    . ر ميباشدديگ
وقتي به اشعار فردوسي توجه شود، ميتوان گفت نوعي از كنايه در اشعار وي نسـبت  .نداشت

به معاصرانش جلوه بيشتري دارد كه بدين صورت جمله اي بكار رود ولـي معنـي كنـايي در    
  . نه يك مورد ذكر ميگرددبراي نمو. آن نهفته است

  )  590:  شاهنامه فردوسي، حميـديان (سرگاه او چوب تابوت گشت   كنون چون زمان وي اندر گذشت 
  .در بيت فوق، يك معناي كنايي نهفته شده كه آن هم مرگ و پايان زندگي است

  
  جدول كنايات موجود در اشعار شاعران مذكور

  مجموع  تعريضرمز  تلويح ايماءصفت موصوف فعل  نام شاعر ان 
2 1 1 25 ابوشكور بلخي 

1 
4 -  -  52  

ــاهر ابوطـــــــ
  خسرواني 

5 1 1 5- -  -  12  

  4  -  - -2 - - 2 ابوالمؤيد بلخي
  2  -  - -1 - - 1  بشار مرغزي 

خســــــــروي
  سرخسي 

4 1 - 21 1  -  9  

  4  -  - -2 - - 2 رابعه بنت كعب
  12  -  - 42 - - 6  شهيدبلخي 

  2  -  - -1 - - 1  فراالوي 
1 1 3 16 منجيك ترمذي

4 
2 -  -  36  

  5  -  - 11 1 - 2  منطقي رازي
5 4 6 64 مجموع هركدام

3 
1

0 
1  -  138  

  %100  %0  %1 %7 %37 %3 %4 %48 درصد هركدام 
پس از ارائه آمار كنايات موجـود در اشـعار شـاعران مـذكور ، اگـر بخـواهيم بـه اشـعار          

نكته قابل ذكر است كه وجه تشابه اين گروه شاعران با فردوسـي  فردوسي نيز بپردازيم، اين 
وجـه تفـاوت   . در كنايه از نوع ايماء و در فعل ميباشد كه بوفور در اشعار آنها يافـت  ميشـود  
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آنها با فردوسي در كنايه از نوع تعريض ميباشد كه فردوسي در اين امر موفـقّ عمـل كـرد و    
  .عصرش در اين نوع از كنايه به اثبات رسانده استنبوغ خود را در مقايسه با شاعران هم

  مجاز
ميباشد به  شرط وجـود عالقـه اي   ) غيرماوضع له(اي در غيرمعني اصليش مجاز كاربرد واژه

معـاني  (كه بين معناي مجازي و حقيقي وجود دارد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظرش برسد 

جـزء و كـل، حـال و محـل، عـام و خـاص، سـبب و        : ازانواع مجاز عبارتند )128: و بيان، علوي مقدم
در اينجا اشعار شاعران مذكور بررسـي  . مسبب، ماكان و مايكون، جنس، مضاف و مضاف اليه

  .ميشود و نابترين و بكرترين موارد مجاز آن براي نمونه ذكر ميگردد
  

  مجاز جزء و كل
ايـن نـوع از مجـاز تـا     . بـرعكس نوعي از مجاز كه در آن جزء را ذكر و كل را اراده كننـد يـا   

  .اينك به چند نمونه بكر آن اشار ه ميگردد. گري داردحدودي در شعر شاعران مذكور جلوه
  ابوشكوربلخي

ــه     ــر خانـ ــم بـ ــد خشـ ــه صـ ــته بـ ــه درنشسـ ــت اي    گرفتـ ــه  انگشـ ــود خامـ   اي خـ

   )106: مدبريديوان،شرح احوال شاعران بي(                                                                                         
با دقت در اشعار . در بيت فوق، انگشت به عالقه جزء آمده كه اراده كل يعني دست را ميكند

  .يك نمونه ذكر ميگردد. فردوسي نيز ميتوان نمونه هايي از اين نوع مجاز را يافت
  ش از كوشــش خــويش بــود   نــان وگــر                  از آن شهرها هر كه درويش بود 

   )  268: شاهنامه فردوسي، حميديان(                                                                                         
  .در اين بيت، نان به عالقه جزء آمده كه اراده كل يعني غذا را ميكند 

  
  )ظرف يا مظروف(مجاز حال و محلّ 

براي نمونـه  . كه در آن چيزي را بگويند و محلّ آن را اراده كنند و يا بر عكس نوعي از مجاز
  .يك مورد ذكر ميگردد

  رابعه بنت كعب
ــرديم و         ــو م ــاي ت ــا      در پ ــم م ــوردي غ ــون و نخ ــو خ ــورديم ز ت ــرخ ــودس   مات نب

   )75: يوان، مدبريدشرح احوال شاعران بي(                                                              
ايـن نـوع   .در بيت فوق، سر به عالقه محلّ آمده كه اراده حال يعني فكر و انديشه را ميكنـد 

  .براي نمونه يك مورد ذكر ميشود. مجاز در اشعار فردوسي نمود خوبي دارد
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 )  450:   شاهنامه فردوسي، حميديان(شهربياييم و آزرده گردند      همان رنج ما بس گزيدست بهر 

  .در اين بيت، شهر به عالقه محل آمده و اراده حال يعني مردم و اهل شهر را ميكند
  مجاز به عالقه جنس 

براي نمونـه يـك   . نوعي از مجاز  كه در آن جنس چيزي را بگويند و خود آن را اراده نمايند
  . مورد از شاعران مذكور نقل ميگردد

  ابوشكوربلخي
   )93: ديـوان، مـدبري  شـرح احـوال شـاعران بـي    (ن بـه ناهوشـيار   گه خشـم داد   آبدار آهننه دانش بود 

  . در بيت فوق، آهن به عالقه جنس به جاي شمشير بيان گرديده است
  .براي نمونه يك مورد ذكر ميگردد. اين نوع مجاز در اشعار فردوسي نيز جلوه دارد

  خـــاكگـــل انگيخـــت از خـــون ايشـــان ز     سراسر به شمشيرشان كرد چاك 
   ) 201:  شاهنامه فردوسي، حميديان(                                                       

  .در بيت فوف، خاك به عالقه جنس به جاي زمين بكار رفته است
  مجاز به عالقه ماكان و مايكون 

نوعي از مجاز كه در آن حالت گذشته چيزي را بگويند و حالـت فعلـي آن را اراده كننـد يـا     
هاي اين نوع  مجاز در اشعار شاعران مذكور اندك اسـت ولـي بـراي    چند نمونههر . برعكس

  .نمونه يك مورد ذكر ميگردد
  بشار مرغزي

  شـــود پديـــد  رزرز را خـــداي از قبـــل شـــادي  آفريـــد     شـــادي و خرمـــي همـــه از  
   )147: ريديوان، مدبشرح احوال شاعران بي(                                                     

در اشـعار مـورد   . در بيت فوق، رز به عالقة ماكان آمده،اراده مايكون يعني شـراب را ميكنـد  
بررسي فردوسي در اين تحقيق بيتي كه در آن اين نوع مجاز وجه وجود داشته باشد، يافـت  

  .نگرديد
  )علّت و معلول(مجاز به عالقه سبب و مسبب 

بـراي  . ويند و مسبب آن را اراده كنند يا بـرعكس نوعي از مجاز كه در آن سبب چيزي را بگ
  .نمونه يك مورد ذكر ميگردد

  ابوطاهر خسرواني
  بـــود كـــه فـــردا ايـــن حـــال را زوال بـــود   وفاي و مردمي امروز كن كه دسترس است 

  )114:شرح احوال شاعران بي ديوان ،مدبري (                                                       
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وقتـي در اشـعار   . بيت فوق، دست به عالقه سبب اراده مسبب يعني توانـايي را ميكنـد   در  
فردوسي توجه شود، اين مطلب مشخّص ميگردد كه اين نمونـه از مجـاز زيـاد مـورد پسـند      

  .اي از آن يافت نگرديدفردوسي نبوده و بنابراين نمونه
  

  مجاز به عالقه مضاف و مضاف اليه 
ي مضاف ذكر و مضاف اليه را اراده ميكنند و گاهي برعكس ايـن عمـل   در اين نوع مجاز گاه

  .براي نمونه يك مورد ذكر ميگردد. ميكنند
  شهيدبلخي

  )31:همان(چون طبق بند از صنيعت فش   تو  غمبر دل هر شكسته زد 
  .در بيت فوق، غم به عالقه مضاف آمده و مضاف اليه آن يعني عشق اراده گرديده است

ين بحث مجاز به عالقه مضاف و مضاف اليه از زمان همـين شـاعران رايـج    ميتوان گفت ا
شده و به دوران بعدي نيز سرايت كرده است چنانكه حافظ شـيرازي در يـك بيـت از غـزل     

  :خويش ميگويد
  گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتر از اين؟  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق 

نوع از مجاز را يافت كه يكي از داليلش شايد وجود  در اشعار فردوسي بندرت ميتوان اين
ــردد       ــه آن ميگ ــاعر ب ــرداختن ش ــانع از پ ــه م ــت ك ــاهنامه اس ــي در ش ــامين حماس .                 مض

  جدول انواع مجازها در اشعار ده تن از مشاهير شاعران بي ديوان قرن چهارم هجري 
ــزء و  نام شاعر  ج

  كل 
ــال و حــ
/ محـــــلّ

ــرف و  ظـ
 مظروف

عـــام و
  اصخ

ماكــان و جنس
  مايكون 

ســبب و   آليت 
  مسبب 

مضاف و 
مضـــاف 

  اليه 

  مجموع 

ــكور  ابوشـ
  بلخي 

5 - 1 2 2 -  1  3  1

4  

ابوطــــاهر 
  خسرواني 

- - - 1 - -  2  -  3  

ــد  ابوالمؤيـ
  بلخي 

- - - - - -  -  -  0  

بشـــــــار 
  مرغزي 

- - - - 1 -  -  -  1  

ــروي  خسـ
  سرخسي 

- - - - - -  -  -  0  

رابعه بنـت  
  كعب

1 2 - - - -  -  1  4  
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  2  1  1  - - - - - -  ي شهيدبلخ

  1  -  -  - - - - - 1  فراالوي 

ــك  منجيـ
  ترمذي

- - - 1 - -  -  -  0  

ــي  منطقــ
  رازي

- - - - - 1  1  -  2  

ــوع  مجمــ
  هركدام 

7 2 1 4 3 1  5  5  28  

ــد  درصـــ
  هركدام 

25% 10% 5% 13% 12% 5%  15%  15%  100%  

ز در اشعار شاعران مذكور كمترين نمود را پس از تحليل جدول باال مشخّص ميشود كه مجا
دارد؛ هر چند نميتوان از اين طريق حكم كلي داد كه در ميان ديگر شاعران بي ديـوان نيـز   

در . نمود چنداني ندارد زيرا چارچوب اين تحقيق مبني بر علم بيان در اشعار ده تن ميباشـد 
مقتضاي كالمش از اين مبحـث   به. ميان ده شاعر مذكور، ابوشكوربلخي عملكرد خوبي دارد 

اين بررسي نشان ميدهد . بياني بهره برده است و از طريق مقصود خويش را ايراد نموده است
انـد و از  ديوان مذكور بيشتر توجه خويش را معطوف به ديگـر صـور بيـاني كـرده    شاعران بي

ين شعر فارسي به ر دوره آغازاند كه چيز عجيبي هم نيست زيرا آنها دمجاز كمتر بهره گرفته
ها و ذكـر  پس از انجـام بررسـي  . انده نداشتهاند و هنوز تجربه چنداني در اين زمين بردهسر مي
هايي از مباحث چهارگانه علم بيان در اشعار ده تن از شاعران بي ديـوان قـرن چهـارم     نمونه

عران در اينجا موفّقترين و پركارترين شاعر هـر مبحـث از علـم بيـان در ميـان شـا       هجري ،
نمونه عملكرد بهتري  56در زمينه تشبيه، منجيك ترمذي با داشتن  .مذكور معرفي ميگردد

اين نكته الزم به ذكر ميباشد كه مالك شمارش تشبيهات . نسبت به معاصرانش داشته است
ميتـوان گفـت منجيـك درآوردن    . هر شاعر، بر اساس مفرد يا مركّب بودن آنها بـوده اسـت   

توجه به اشعار محدودي كه از وي باقي مانده است، نسبت به شاعر بزرگ تشبيهات مركّب با 
قرن چهارم هجري يعني فردوسي موفّقتر عمل كرده است و در زمينه تشـبيه مفـرد نيـز بـا     

در زمينـه اسـتعاره، منجيـك    .توجه به ميزان محدود اشعارش، عملكرد خوبي داشـته اسـت  
ارخوبي داشته است زيرا عصري كـه شـاعر در   نمونه عملكرد بسي نود و يكترمذي با داشتن 

برده است، هر چند عصر غلبه تشبيهات محسـوس ميباشـد ولـي شـاعري مثـل      آن بسر مي
منجيك ميتواند با استفاده از نبوغ و قريحه شاعريش بخوبي از استعاره بهره مطلوب ببـرد و  

ن تحقيـق قـرار   نام خود را در صدر فهرست استعاره گرايان عصر مذكور و مـورد بررسـي ايـ   
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نمونه عملكرد خوبي داشته است و  پنجاه و دودر زمينه كنايه، ابوشكور بلخي با داشتن .دهد
  .توانسته هنر و نبوغ خويش را دراين زمينه به اثبات برساند

نمونه عملكرد نسبتاً خوبي داشـته اسـت    چهاردهدر زمينه مجاز، ابوشكوربلخي با داشتن 
موفّق بنظر نميرسد هر چند بايد تمام شـرايط شـاعران ايـن    كه در قياس با فردوسي خيلي 

  .عصر را در نظر گرفت و سپس درباره آنها قضاوت كرد
  

  نتيجه 
خوبي دارد و  ها ميتوان گفت علم بيان در شعر شاعران مذكور نمود نسبتاًپس از انجام بررسي
  .يافتبه نتايج زير دست 

زمينه علم بيان به تشبيه بوده است بطوريكه شايد عمده گرايش شاعران در  در اين دوره،. 1
ترين تشبيهات را در شعر آنها يافـت چنانكـه شـعر فارسـي در دوران آغـازين       بتوان طبيعي

گيري چنين اقتضا ميكند، زيرا براي آنها ايجاد ارتبـاط بـين دو امـر محسـوس كـه در      شكل
شان دهـد، بـه مراتـب بهتـر و     طبيعت وجود دارند و شاعر ميخواهد در اين زمينه ابتكاري ن

  .انددلپذيرتر ميباشد و به همين دليل عمده تصاوير خيالي خود را بوسيله تشبيه ارائه نموده
در زمينه استعاره شاعران مذكور بيشتر به جنبه مكنيه و تخييليه آن گرايش داشـته انـد   . 2

يكـه در ايـن عصـر هنـوز     زيرا استعاره مصرّحه بيشتر در قلمرو غزل نمود پيدا ميكند در حال
غزل به معناي مصطلح آن در قرون بعدي يعني بعنوان يـك قالـب شـعري مسـتقل مطـرح      
    نيست و اگر استعاره مصرّحه اي هم بكـار بـرده انـد، عمـدتاً تـك بعـدي اسـت و در وصـف         

ارات را در اشعار آنـان  هاي ظاهري معشوق ميباشد بطوريكه ميتوان ابتدايي ترين استع جلوه
كه شعر قـرن چهـارم شـعري بـي اسـتعاره يـا كـم         كلئيدر عين حال سخن  .جو كردجست

  .، محل ترديد قرار ميگيردت و فقط فردوسي به آن توجه داشتهاستعاره اس
دو قسم ديگر علم بيان يعني كنايه و مجاز نيز در شعر شاعران مذكور نمود نسبتاً خـوبي  . 3

ايـن عناصـر بيـاني در شـعر ايـن شـاعران        داشته است بطوريكه ميتوان گفت هرچند تعداد
محدودست ولي از درون همين موارد هم ميتوان به نمونه هايي فاخر كه بيانگر نبوغ برخـي  

  .شاعران ميباشد، دست يافت
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