
 

 بررسی صور خیال در شعر محسن پزشکیان
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 چکیده
صور خیال ) تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه( از عناصر زیبایی کالم شناخته می شوند که شاعران برای بیان اندیشه و احساس 

کنند. در این پژوهش سعی شده است که نوع و میزان به کارگیری تشبیه و و برانگیختن مخاطب از این عناصر استفاده می خود
استعاره در اشعار محسن پزشکیان به تفکیک ارائه شود. برای این منظور مجموعه آثار این شاعر مطالعه و انواع صور خیال به 

های متنوع دیگر نیز استفاده شده است. این پژوهش، بعد گذری بر از کتابصورت جداگانه تحلیل شده است. همچنین 
زندگی، سپس به صور خیال و پیشینه آن در شعر فارسی و و بعد از آن صورت های مختلف خیال در اشعار محسن پزشکیان 

و در پایان جدول و نمودار های هر مورد نمونه هایی از شعر پزشکیان آمده مورد بررسی قرار گرفته و برای جزئیات عنوان
میله ای ترسیم شده است. باالخره نتیجه گیری کلی از بحث صور خیال و میزان کاربرد تشبیه و استعاره در اشعار محسن 

 پزشکیان آمده است. 

 کلید واژه: محسن پزشکیان، تشبیه، استعاره، صور خیال

 مقدمه
فرهنگ عامه ، هنرمند، معلم ، مبارز و زندانی سیاسيی ، در  ( شاعر ، نویسنده ، محقق 1358-1326محسن پزشکیان )

 سال های پیش از انقالب ، بی تردید از این گروه است.
، در بر می گیرد. نگاهی به آثيار او بيه خيوبی،    1358تا  1348کارنامه شاعری پزشکیان یک دهه پر تالطم را ، از 

را بر اصول و مبانی شعر قدیم و جدید نشان می دهد یکپارچگی و یکدستی زبان و تنوع تجارب شعری و تسلط او 
و جایگاه او را به عنوان یکی از شاعران پیش گام و برجسته تثبیت می کند و در قیاس با بسیاری از شياعران متعديد   

شاعر را، مورد مطالعه « شش دفتر» ی که مجموعه نیآن زمان اشعار پزشکیان یک سروگردن باالتر می ایستد. پس از ا
 .میقرار ده لیو تحل یمورد مطالعه، بررس زین یو ادب یزبان یها یژگیاز لحاظ و میقرار داد یبررسو 

 معرفی زندگی، آثار و شعر محسن پزشکیان 1
 گذری بر زندگی

محسن پزشکیان فرزند آقا بزرگ و فاطمه، شاعر، هنرمند و پژوهشگر مردم شناسی است. ایشان در ششم بدمن سال 
طراحی و خوش  1339در کازرون وارد دبستان ابن سینا شد.در سال  1333متولد شد. در سال ، در کازرون 1326

در دوره  1343نویسی را در مرکز تربیت معلم ارتش تدران انجام داد و به صورتِ متفرقه ادامه تحصیل کرد. در سال 
سال سوم و 1345یل کرد.  سال ی دبیرستان، رشته ریاضی، دبیرستان شاپور کازرون و دبیرستان سعادت بوشدر تحص

در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تدران پذیرفته شد؛ در  1349چدارم رشته ادبی، دبیر داریوش کبیر بوشدرشد. سال 
با خانم ملیحه کشاورزازدواج کرد و طی سال های  1350این هنگام سرودن دفتر شعر اول به پایان رسید. در سال 

ن رادیو و تلویزیون ملی ایران؛ همکاری کرد. همچنین به گردآوری قصه های مردم با گروه ایران زمی1354ي 1350
به فعالیت های  1351های کازرونی پرداخت.در سال ها و ضرب المثلهای کمارج و ممسنی، و سنتکازرون، قصه

ورد و همچنین سیاسی؛ نویسندگی؛ بازی در نمایش نامه های سیاسی و اجرا در آمفی تئاتر دانشگاه تدران روی آ
توسط ساواک بازداشت شد و به زندان اوین و قزن حصار 1352سرودن دفتر دوم اشعار به پایان رسید ، اردیبدشت 

                                                             
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد بوشدر 2
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تولد اولین فرزندش،   1353آذر  3از زندان آزاد شد و دفتر سوم اشعار خود را به پایان برد،  1352انتقال یافت، آذر
به خدمت سربازی در سپاه دین رفت؛ و  1355ود را اخذ کرد. در سال مدرک لیسانس خ 1354نازنین بود. در سال 

در وزارت آموزش  1356مأمور اداره اوقاف کازرون شد. و همچنین سرودن دفتر چدارم اشعار به پایان رسید.در سال 
را پیشنداد اولین سرود جمدوری اسالمی ایران ) شعر، موسیقی و اجرا(  1357و پرورش استخدام شد. در سال 

حکم مأموریت برای همراهی  1358خرداد سال  22، سرودن دفتر پنجم اشعار را به پایان برد.سال 1358داشت. سال 
 مردم کازرن به منظور سفر به قم و دیدار با رهبر فقید انقالب اسالمی )ره( را دریافت کرد.

م عروج خيونین کيرد.و درشيدریور    ،تصادف کرد همراه با پدر و دختر خردسالش نازنین در جاده ق1358خرداد  24
 ، تولد دومین فرزندش، منصوره بود. 1358سال 

 دوران شاعری پزشکیان 
دوران شاعری پزشکیان بیش از ده سال طول کشید: از اواخر دهه چدل تا اواخر دهه پنجاه، دورانی کيه پير التدياب    

و رویکرد شاعران به تعديدات سیاسيی و   ترین دوران شعری تاریخ معاصر ماست،  دوران نضج اندیشه های انقالبی 
اجتماعی در شعر، که از آن می توان با عنوان شعر مبارزه و مقاومت یاد کرد. پزشکیان آن قدر عمير کيرد کيه ثميره     

نظاره گر  1357تالش  های ملت ایران را در تغییر  نظام فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور در بدمن سال 
تا  1347ت که سرنوشت آن را دنبال کند. شعرهای تاریخ دار این شش دفتر در فاصله سال های باشد، اما فرصت نیاف

سروده شده است. سیر اندیشه و زبان در این شعرها بیانگر تالش شاعر برای رسیدن به جایگياهی اسيتوار در    1358
 . شعر امروز با اتکا به تجربه شعر کدن فارسی و دستاوردهای نیما و شاگردان اوست

 لحن و محتوای شعرهای پزشکیان 
لحن و محتوای شعرهای پزشکیان و رفتار او با زبان و نمادها و تصویرهای شعری مبین آن است کيه او را بایيد در   

 ردیف شاعران متعدد و دردمند و انقالبی با رویکرد مذهبی جای دارد.
مضامین اصلی شعرهای پزشيکیان اسيت،    نارضیاتی از وضع موجود و چشم انتظار آینده مطلوب موعود بودن از

 آن چنان که در اشعار اغلب شاعران متعدد آن روزگار این مولفه  ها به چشم می خورد.

 نماد در اشعار پزشکیان 
در حال و هوای نارضایتی از وضع موجود نمادهای مربوط به شب و سیاهی و صبح و سپیده حضوری پر رنيگ در  

دوران، البته، دو ویژگی متمایز و تا حدودی متضاد مشدود است: نخست، پناه بيردن   شعر پزشکیان دارد. در شعر این
به نماد پردازی به دلیل اختناق حاکم بر فضای فکری و فرهنگی کشور و دوم، گرایش به هیجانات آنی و شعارزدگی 

خصیصه بدره کيافی دارد.  براثر شدت گرفتن شور عصیان و انقالبی گری، و قاعدتاً شعرهای پزشکیان نیز از این دو 
هر چه به سال های آخرِ رژیم پدلوی نزدیک می شویم، شاعر بر صراحت زبانی خود می افزاید و از نمادگرایی ميی  
کاهد و پس از پیروزی انقالب، کار به سرود و شعرهای موزون و منظومات شعارگونه می کشید؛ چنین سرنوشتی را 

ان دنبال کرد. حتی برخی شاعران چپ گرا نیز در این سال ها روند مشابدی در اشعار اغلب شاعران این دوره می تو
 داشته اند. 

 زبان شعری پزشکیان 
زبان شعری پزشکیان دارای خط سیری رو به رشد و تعالی است، از نخستین دفترش تا نیميه هيای دفتير پينجم. در     

سیاسيی و اجتمياعی کشيور در دوران    واپستین شعرهای او، به مقتضای ضرورت زمان و تحت تاثیر فضيای خيا    
 پیروزی انقالب، شور انقالبی بر شاعرانگی غالب آمده است، آن گونه که در اشعار بسیاری از شاعران این دوران.
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 تاثیر لحن و فضای اشعار دیگر شاعران در شعرهای محسن پزشکیان 
ن، بيا اشيعار برخيی از شياعران بيزرگ      پزشکیان، در تجربه کردن ها و سرک کشیدن هایش به آفاق شعر امروز ایيرا 

معاصر آشنایی و الفت خاصی داشته است و به خصو  در دو دفتراول کتاب این حالت تجربی مشدود است. چنان 
 که از همان شعر آغازین کتاب، دل بسته سدراب سپری و خیاالت نازک اوست: 

 لب آن آب روان 
 لب آن چشمه که آبشخور مرغان هواست 

 یف لب آن جوی ظر
 که در آن دخترک پونه وحشی هر صبح 

 می کند آب تنی 
 و سپیدار کنارش ز زمین تا به خدا 

 الی آن گندمزار
 توی آن بیشه روشن  که ز باران طال سیراب است...

در انتدای دفتر نخست، تاثیرات سدراب به تدریج  رنگ می بازد، هم دل لحن و زبان و سطح واژگيان شيعری و   
و موضوع. در دفتر دوم، گاه گداری نشانه هایی از توجه شاعر به زبان و لحن اخوان ثاليث دیيده    هم در فضا و وزن

 می شود، گرچه بسیار کم رنگ و گذرا .
 

 قالب های شعری پزشکیان 
از اقسام شعر، اگر چه پزشکیان به شعر نو نیمایی گرایش بیشتری دارد، چیره دستی او در قالب های کدن، مثل غزل 

، و به ندرت مثنوی و قصیده، یاد کردنی است. غزل های اولیه شاعر حاکی از عالقه او به مفاهیم تغزليی بيا   و رباعی
عنایت به شیوه سخن سرایی سعدی است، اما به تدریج گرایش او به مفاهیم اجتماعی عمق و تازگی خا   به غزل 

پیگیری شاعر طی یک دهه فعالیت مسيتمر   های نو کالسیک او بخشیده است و از این لحاظ و با توجه به جدیت و
شاعری در قالب غزل می توان مرحوم پزشکیان را از کسانی دانست که در دهه پنجاه در احیای این قاليب سينتی و   
تلفیق آن با دستاوردهای نوگرایانه همت گمارده اند. گو اینکه، به لحاظِ انتشار نیافتن شيعرهایش در زميان سيرایش    

نقشی تاثیرگذار قائل شد. البته با توجه به آشنایی شاعر همشدری اش، مرحوم نصراهلل مردانيی، بيا   نمی توان برای او 
تجربه های شعری او به ویژه در حوزه غزل نو می توان گفت مرحوم پزشکیان به طور غیر مستقیم در احیای قاليب  

ه نسل او انقالب بودند،  منتقل شده غزل در دهه شصت نقش داشته و تجربه های او از طریق مردانی به نسل بعد، ک
 است. 

زبان پزشکیان در غزل هایش زبانی تراش خورده و پر انرژی است. غزل های اولیه شياعر، در دفتير اول و دوم،   
 رنگ و بویی رمانتیک و شخصی دارد، با اوزانی نرم و نسیم گونه : 

 زین بام زدی بال و به بام که نشستی ؟
 در جستجوی دانه به دام که نشستی ؟ 

 چرا ای کفتر چاهی ز چشم پر زدی رفتی؟ 
 ز دستم پاکشیدی، پر سوی دیگر زدی رفتی؟ 
 تو الله ای و به دشت سراب  می رویی
 عروس شدر خیالی، به خواب می رویی

 اما، به مرور صبغه اجتماعی غزل های او روشن تر و پر  رنگ تر می  شود: 
 ازیچه کف باد است چراغ حادثه ب
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 غزال واقعه در دیدگاه صیاد است 
 خدعه می بارد از این ابر که بارانش نیست 
 بوی خون می وزد این عطر بدارانش نیست 
 این یاوگان که دمشان خشکانده ریشه ها را 

 بادند و در نوردند اعماق بیشه ها را 
م به ربياعی و دوبیتيی اسيت. البتيه، رباعیيات و      غیر از غزل، بیشترین گرایش شعری پزشکیان در قالب های قدی

دوبیتی های او، به رغم شور و فرو زندگی شاعرانه ای که دارند، همپای غزل های او نیستند. وليی از کنيار کوشيش    
های شاعر در احیای این دو قالب کدن نباید بی اعتنا گذشت و نام پزشکیان را باید در زمره آن دسته از شاعران نور 

 عاصر یاد کرد که سعی در دمیدن روحی تازه در پیکر فرسوده شعر کدن فارسی داشته اند. برای نمونه : پرداز م
 باران! باران! چه بی امان می باری 
 سنگین و صبور و سرگران می باری 

 پنداری مادر زمینی که چنین 
 پر نعش شدیدان زمان می باری 

رباعیات منصور اوجی تثبیت شد و با رباعیات شاعران دوران  حرکتی که با رباعیات سیاوش کسرایی آغاز شد در
 انقالب همچون سید حسن حسینی و قیصر امین پور، در نیمه نخست دهه شصت، به اوج خود رسید. 

در سرتاسر پنج دفتر شعر محسن پزشکیان، رویکرد شاعر به واژگان بومی و استخدام آن ها در شيعرهای نيو بيه    
و هوایی که یادآور شعرهای جنوبی منوچدر آتشی نیيز هسيت. اقاميت شياعر در بوشيدر،       خوبی نمایان است، حال 

زادگاه آتشی، مدر تاییدی پای آشنایی نزدیک او با فضای شعرهای آتشی ميی گيذرد. حيس نوسيتالژیک شياعر بيه       
ر پایتخت هيم  طبیعت بکر و نیز اعتراض او به تجاوز مظاهر دنیای جدید به حریم فطرت روستایی دامان ذهنش را د

 رها نمی کند: 
 آشش دفتر دال آهن 
 مغرور و سرافراز 

 بر الشه بدار فرود آمد 
و از راه مقایسه این فضا با فقدان آرمان ها و ارزش های دلخواه نقبی به اجتماع می زند و نقدی بر نظام سیاسيی      

 نامطلوب وارد می کند: 
 مرا از تبارم گرفتند 

 رهایم کنید ای افق های مسموم 
 رهایم کنید ای فضاهای موذی 

 که تیدوی پربسته خسته نغمه ام را 
 در آفاق بازِ تبارِ خود آزاد سازم

البته، استفاده از واژه های محلی و کوشش در شخصیت بخشیدن به آن و، از آن مدمتر، شکل دادن طرح و نقشه 
شعرهای خود در پیش گرفت و راهی پیش روی فرزنيدان معنيوی خيود     شعر در فضایی بومی کاری بود که نیما در

 نداد. بررسی رنگ محلی در شعرهای پزشکیان کار بایسته ای است که در بضاعت این قلم نیست. 
 در کنار آن، باید از اشعار دفتر ششم شاعر یاد کنیم که به تمامی در بردارنده بومی سرودهای اوست. 

 شعر فارسی صورخیال و پیشینه آن در
نخستین کتابی که درباره بالغت به زبان فارسی نوشته شده و اکنون موجود است ترجمان البالغه اثر محمد بن عمير  

شمسی نسخه خطی این کتاب را که به خط نسخ بود در کتابخانه فياتح   1326رادویانی است که احمد آتش در سال 
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 اپ آن همت گماشت و مقدمه ای نیز بر آن نوشت. استانبول به دست آورد و در سال بعد به تصحیح و چ
فصل  73ترجمان البالغه در نیمه دوم قرن پنجم هجری تألیف شده است با مقدمه ای کوتاه و فدرستی که درباره 

در محاسن کالم و فنون بالغی است، شروع شده و سپس هر یک از این محاسن و فنون شرح گردیده است. ) علوی 
 ( 14: 1384 مقدم و اشرف زاده،

گذشتگان یا همه توجدی که به اهمیت صور خیال در شعر داشته اند و معنی  و مفدوم و جوهر شعر کمتر مورد » 
توجه آندا بوده است، از اهمیت خیال و سدم خیال در شعر کمتر گفته اند، ولی آندا ایده منطقی و فلسفی نسبت بيه  

عر شمرده اند و امروزه نیز بسیاری از گویندگان مکاتب جدید ادبی مفاهیم داشته اند و عنصر خیال را جوهر اصلی ش
از قبیل سوررئالیست ها، هنر ررا نتیجه خیال و تخیل دانسته اند. از گذشته های دور خیال به معنيی تصيویر، شيبح،    

 ( 7: 1389سایه و مفاهیم نزدیک و مشابه به این معانی به کار رفته است.) شفیعی کدکنی، 
اصوال هر نوع نوشته ای هر نوع نوشته ای که احساس و عواطف ما را برانگیزد، حاصل نيوعی نگيرش   ادبیات یا 

احساسی و مخیل شاعر از جدان درون به بیرون است. این احساس، عاطفه و خیيال از طریيق واژگيان در البيه الی     
عادی و اصلی خود به کار نميی  جمالت بازتاب داده می شوند. در چنین زبانی معموال واژه ها و جمالت در معانی 

روند . در واقع شاعران جدان را بر اساس دیدگاه و نوع نگرش خود تفسیر می کنند و در نام گذاری اشیا و همچنین 
ارتباط با طبیعت از هنجارهای متعارف و عادی ذهنی و زبانی میان ميردم اسيتفاده نميی کننيد. براسياس زبيان آنديا        

( است. اما معنای واژه خیيال در تعياریف و اصيطالحات چیسيت؟ اسيتاد معيین در       تصویری و مخیل ) خیال انگیز
 فرهنگ فارسی خویش واژه های صور و خیال را این گونه تعریف می کند :

 ( 2172:  1380قسم ها ) معین،  -2نقش ها  -1صور: ج صورت: 
آنچه که در خواب دیده  -2گمان و دهم -1همچنین تعریفی که واژه خیال به ما می دهد. این گونه است؛ خیال: 

 ( 1466می شود ) همان: 
 شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال خود تعریفی که از واژه خیال به ما می  دهد این گونه است: 

او برای برقراری نسبت میيان انسيان و طبیعيت،    تصرف ذهنی شاعر، در مفدوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی 
چیزی است که آن را ) خیال( یا ) تصویر( می نامیم و عنصر معنوی شعر، در هميه زبانديا و در هميه ادوار، هميین     
خیال و شیوه تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیت های مادی و معنيوی اسيت، و زمینيه اصيلی شيعر را صيور       

 ( 2: 1389شفیعی کدکنی، « ) نوع تصرفات ذهنی، تشکیل می دهدگوناگون و بی کرانه این 
خیال، عنصر اصلی شعر در همه تعریف های قدیم و جدید است، خیال شياعرانه، محصيور در وزن و مفديوم    » 

منظوم نیست؛ بسیاری از تصرفات ذهنی مردم عادی یا نویسندگان در محور همین خیال های شياعرانه جریيان دارد.   
رو شعر و نثرهای ادبی، بگذریم دامنه این خیال ها را در حوزه بیان مردم عادی و گفتارهای معميولی نیيز   اگر از قلم

می یابیم که چگونه مردم، همین مردم عادی گاه در شیوه بیان منطقی و عادی، تصرف می کنند. تصرفی که گاه خود 
شيفیعی کيدکنی،   « ) ، به وجود ميی آیيد  شعری است و از همین جاست که کنایات خا  و مجازهای ویژه هر زبان

1389 :4 ) 
خیال یا تصویر حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه عاطفی همراه است و ناقيدان معاصير از پیوسيتگی    » 

ایماز و عاطفه به تفصیل سخن گفته اند و معتقدند که هر ایماز و عاطفه به تفصیل سخن گفته اند و معتقدند که هير  
طفه و شوری به همراه داشته باشد. امروز ناقدان معاصر، براساس همین عقیده می کوشند کيه شيعر و   ایمازی باید عا

 ( 20-21هنر را تجربه انسان بنامند.  ) همان: 
این تعریف هم در بالغت سنتی « هرگونه تصرف خیالی در زبان» تصویر در رایج ترین کاربرد عبارت است از : 

ته شده است. عموماً اصطالح تصویربرداری را برای کلیه کاربردهای زبان مجازی  بيه  و هم در نقد ادبی جدید پذیرف
کار می برند. در این مفدوم، تصویر عبارت است از هر گونه کاربرد مجازی زبان کمه شاما همه صناعات و تمدیدات 
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ی و ... ميی شيود. در مباحيت    بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، تشخیص، حس آمیز
مربوط به تصویر شعری آنچه مورد اتفاق همگان است. این است که زبان محمل تصویر است و تصویر به ویژه نيوع  

: 1385فتوحی، « ) هنری آن اتفاقی است که در زبان رخ می دهد. از این رو زبان حامل تصویر و تجربه خیالی است
46  ) 

 بیان
به معنی جدا کردن و « بین»ی اصلی آن  در اصل به معنی توضیح و کشف است. ریشه بیان، مصدر ثالثی مجرد»

اختالف و دوری است.و در اصطالح ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این که اختالف آن طرق 
، 1387شمیسا، مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخییل )تصویر( نسبت به هم متفاوت باشند. )

 27.) 

تواند معنای واحدی را به علم بیان یعنی علم به اصول و قواعدی که گوینده و یا نویسنده با شناختن آن می»    
صور گوناگون که از جدت درجه روشنی متفاوت است بیان کند و کسی که توانایی چنین کاری را داشته باشد و 

 (.  308،   1372مقدم، )علوی« انجام آن برایش ملکه شده باشد بلیغ است.
کند بدین ترتیب اولین بحث علم بیان،  روند بحث می علم بیان اساساً از واژگانی که در معنای خود به کار نمی    

ی بنیادین در دانش بیان، تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه  چدار زمینه»مجاز است که کاربرد لغات و معانی ثانوی است. 
ی علم بیان قرار گرفته؛ از  ابواب دیگری هم در حوزه»(. اما عالوه بر این چدار دانش، 26،  1373 )کزازی،« است.

 (.29،  1378)شمیسا، « جمله: سمبل، تمثیل و اسطوره.
 اما زبان ادبی، زبانی است مخیل و تصویری، یعنی مرکب از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه.

-ی شش دفتر شاعر میصر تشبیه و استعاره از چدار عنصر بیانی، در مجموعهکه در این مقاله به بررسی دو عن   

 پردازیم.

 تشبیه
تشبیه ماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی »

ت گسترده و کامل خود جمله است باشد نه حقیقی. بنابراین تشبیه ادعای مانندگی بین دو چیز است. تشبیه در صور
. ادات تشبیه. که به آن ها، ارکان تشبیه می4. وجه شبه 3به . مشبّه2. مشبّه 1و این جمله حداکثر چدار جزء دارد؛ 

 (.66ي  67)همان،  « گویند.
معنی تشبیه  ای را که داللت برشبه و کلمهبه و صفت مشترک بین این دو را وجهامر اول را مشبّه و دوم را مشبّه

 گویند.داشته باشد، ادات تشبیه می

 ی شش دفتر  تشبیه در مجموعه
مورد تشبیه وجود دارد که بسامد آن بیشتر از دیگر عناصر بیانی از  120صفحه ای شش دفتر،  520در مجموعه ی 

درصد است که  67بیان، ی شش دفتر، از بین چدار دانش جمله: استعاره، مجاز و کنایه است. سدم تشبیه در مجموعه
 این آمار، نمایانگر اندیشه و تخیل شاعر در ساختن این صنعت است.

 ساختار معنوی تشبیهات پزشکیان 
 به، چدار حالت دارد:تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبّه و مشبّه
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 به هر دو حسی: مشبّه و مشبّه
ی چشایی، بینایی، بساوایی، شنوایی و بویایی قابل درک گانهمراد از حسی اموری است که به یکی از حواس پنج»

مورد تشبیه  18(. کاربرد این تشبیه در مجموعه ی شش دفتر بیشتر از سایر تشبیدات است 74)همان،  « باشند.
 گیرد.درصد از کل تشبیدات را در بر می 42حسی به حسی وجود دارد که 

 و خون است و ارغوان ذهنی  بشارت گل سرخی و آفتابی و آب / کالمت آتش -1
 دفتر چدارم  277کالمت آتش و خون است         : 

 کالم : مشبه  حسی آتش: مشبه به  حسی    خون: مشبه : حسی 
 76هایش    دفتر اول   نخل صبور / وا کرده بال برق نقش گرم شب/ با چلچراغ آختری پنگ -2

 های خرما( مشبه : چلچراغ    مشبه به : پنگدای خرما ) خوشه
 مشبه : حسی    مشبه به : حسی 

 128ز بس که سینه به منقار اشک کوفته ام / چو دارکوب معلق به شاخه ی رازم        دفتر دوم،    -3
 مشبه : منقار    مشبه به : اشک
 مشبه : حسی    مشبه به : حسی 

 به حسی:مشبّه عقلی، مشبّه
، 1387)شمیسا، « است که با یکی از حواس خمسه قابل درک نباشد.عقلی در اصطالح علم بیان سنتی هر چیزی »
درصد از کل تشبیدات  23ی شش دفتر وجود دارد که که حدود مورد تشبیه عقلی به حسی در مجموعه 10(. 74 

 گیرد.را در بر می
  15ول   دفتر ا      من که از بام تو پرواز نیارم کردن / از چه با سنگ مالمت شکنی بال و پرم   -1

   140در آن دقیقه که باد کبود خوف / شالق وار گونه ی ما را کبود می کرد      دفتر دوم،   
 مشبه عقلی : خوف  مشبه: باد : حسی 

 خوانی چو کاکلی پسیشش دفتر در بسط افق /  کنار بوته ی یادم ترانه می -2
 مشبه : یاد : عقلی/ مشبه به : بوته : حسی 

  154ازی بر فراز جنگل خوابم/ چراغ باغ بدشت، فانونس مدتابی تو پنداری      دفتر دوم ،   گل رازی و ب - 3
 مشبه : گل راز : عقلی/ مشبه به : سنگ : تو 

 به عقلی: مشبّه حسی، مشبّه
از نظر تئوری این نوع تشبیه »درصد از مجموع تشبیدات است.  30مورد است که شامل  13بسامد این نوع تشبیه 

به که در صفتی اعرف و اجلی و اقوی از نباید وجود داشته باشد چون غرض از تشبیه این است که به کمک مشبّه
مشبّه است حال و وضع مشبّه را در ذهن تقریر و توصیف کنیم و بدیدی است که عقلی همیشه نسبت به حسی 

 (.75،  1387)شمیسا، « اخفی است.
 دفتر چدارم ( 259زد / گل صد عاطفه در من / می خشکد )   : باغ صد وسوسه اما در من / می سو -1

 باغ: مشبه   حسی وسوسه : مشبه  عقلی 
 گل: مشبه  حسی عاطفه: مشبه  عقلی 

 450   5وز اصل نور اخگر ایمان را/ در خرمن سکوت بترکانی      دفتر 
 اخگر مشبه : حسی    مشبه به : ایمان : عقلی       
 3دی/ سرآن کوه که سیمرغ سپید خورشید/ می شکاند پروبال           دفتر اول   عصر آن کوه بلن -2
 خورشید مشبه : حسی    مشبه به : سیمرغ سپید : عقلی       
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  55من اینجا می تراشم پیکر تندیس تندایی را                 دفتر اول    -3
   پیکر مشبه : حسی    مشبه به : تندیس تندایی : عقلی     

 به هر دو عقلی مشبّه و مشبّه
 درصد از مجموعه تشبیدات است.  5ی شش دفتر پزشکیان وجود دارد که مورد در مجموعه 2
 تسبیح صدهزار دانه هذیان را می چرخانی/ و ترس عریانت را / به چرک تیره ی ابدام / می آالیی     -1

 مشبه : ترس عقلی / مشبه به : عریانی 
  222ظلم به هر خانه النه کرده چو خطاب / عدل چو عنفا ز چشم خلق ندان بود      دفتر سوم    - -2

 مشبه : عدل : عقلی / مشبه به عنقا : عقلی

 ساختار بیرونی تشبیهات پزشکیان
ظاهری،  پس از بحثی که راجع به ساختار معنوی تشبیه داشتیم بحثی را هم به ساختار بیرونی تشبیه، به لحاظ شکل

شبه، پندان یا آشکار به(، حذف ارکان فرعی ادات و وجهبه، ذکر ارکان تشبیه )مشبّه و مشبّهنظم و ترتیب مشبّه و مشبّه
 دهیم.به و از این قبیل اختصا  میبودن تشبیه یا تفضیل مشبّه بر مشبّه

 تشبیه جمع
(. بسامد این 128،  1387)شمیسا، « آورند.به میبرعکس تشبیه تسویه است یعنی برای یک مشبّه، چند مشبّه»

 درصد از تشبیدات پزشکیان را شامل می شود. 8مورد( که  9تشبیه در اشعار پزشکیان، اندک است )
 دفتر چدارم  277بشارت گل سرخی و آفتابی و آب / کالمت آتش و خون است و ارغوان ذهنی  :  -1

 هنیمشبه : کالم  مشبه به : آتش / خون / ارغوان ذ
 تشبیه جمع : به لحاظ شکل ) مشبه یکی مشبه به سه تا(

   362   4عنقای قاف صبر و سکون نیستم / پروانه ی حقیر شعبه ی بلند شمایم     دفتر  -2
 مشبه : من  مشبه به : عنقای قاف صبر و سکون / پروانه ی حقیر شعبه ی بلند

 تشبیه جمع : به لحاظ شکل ) مشبه یکی مشبه به دوتا(

 تشبیه بلیغ
شبه محذوف باشد. به اصطالح علم بیان، تشبیه هم مجمل است و هم تشبیدی است که در آن، ادات تشبیه و وجه»

 (.117،  1387)شمیسا، « مؤکد. تشبیه بلیغ یعنی تشبیه عالی و رسا.
ی شش ده در مجموعهتشبیه به کار گرفته ش 120ی تشبیه به استعاره است. از مجموع ترین گونهتشبیه بلیغ، نزدیک

درصد از کل  44مورد تشبیه بلیغ وجود دارد که بسامد آن نسبت به دیگر تشبیدات بسیار باالتر است و  52دفتر، 
 تشبیدات را به خود اختصا  داده است.

 می شد ای کاش / روی موسیقی رفتارت / ترجیع لطیفی بگذارم  -1
 نوع تشبیه : تشبیه بلیغ ) اضافه تشبیدی ( 

 دفتر چدارم ( 259باغ صد وسوسه اما در من / می سوزد / گل صد عاطفه در من / می خشکد )   :  -2
 باغ گل: نوع تشبیه : تشبیه بلیغ ) اضافه تشبیدی ( 

 تشبیه مرسل
تشبیه مرسل، تشبیدی است که در آن ادات تشبیه ذکر شود. در برخی از کتب ادبی مراد از تشیبیه صریح، تشبیدی »

مورد  17(. 68،  1387)شمیسا، « اند.هر چدار رکن در آن ذکر شده باشد و به آن مبتذل و مطلق هم گفته است که
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-شود. و با ادات زیر ساخته شدهدرصداز تشبیدات پزشکیان را شامل می 14ی شش دفتر وجود دارد که در مجموعه

 اند:
 4دفتر 288 جوشنده مثل آتش، بالنده مثل جنگل/ روینده مثل طوفان      -1

 تشبیه مرسل یا صریح: به اعتبار وجود یا عدم ادات تشبیه 
 313   4بگذر چو نسیم در دماغ گل سرخ / تا بشکند از دمَت چراغ گل سرخ    دفتر  -2

 تشبیه : مرسل یا صریح : به اعتبار وجود یا عدم ادات تشبیه 
 383   5فرد / آفاق مثل امید / سبز بود           دفتر  -3

 تشبیه : صریح یا مرسل : به اعتبار ذکر ادات تشبیه 

 تشبیه مجمل
(. تشبیه مجمل در 68،  1387)شمیسا، « شبه در آن ذکر نشده باشد تشبیه مجمل گویند.به تشبیدی که وجه»

 رسد.مورد می 18نیز موجود است و تعداد آن به « شش دفتر»ی مجموعه
 317   4رقصم            دفتر ز آتش / بر بال باد می  |با پیکری   -1

 تشبیه : مجمل ) به اعتبار عدم یا ذکر وجه شبه (
  76تو در دست رقیب ای گل چنانی ) که لعلی در کف دیوانه ی هست (   دفتر اول ،    -2

 تشبیه مجمل: به اعتبار عدم یا ذکر وجه شبه  
  100رو به هر سو می کنیم  دفتر اول   ماهی مرداب اندوهیم و در گنداب ما / غیر سنگ کینه نبود،  - 3

 شبیه مجمل به اعتبار وجه شبه 

 تشبیه مفصّل
(. در بیشتر تشبیدات 68،  1387)شمیسا، « شبه در آن ذکر شده باشد تشبیه مفصّل گویند.به تشبیدی که وجه»

درصد از  16دارد که  مورد تشبیه مفصل وجود 19پزشکیان وجه شبه ذکر شده و یا به نحوی بدان اشاره شده است. 
 شود. کل تشبیدات پزشکیان را شامل می

 4دفتر 288جوشنده مثل آتش، بالنده مثل جنگل/ روینده مثل طوفان       -1
 تشبیه مفصل: به اعتبار وجه شبه و عدم ذکر آن    

 313   4بگذر چو نسیم در دماغ گل سرخ / تا بشکند از دمَت چراغ گل سرخ    دفتر  -2
 مفصل به اعتبار ذکر یا عدم وجه تشبیه تشبیه: 
 383   5فرد / آفاق مثل امید / سبز بود           دفتر  -3

 تشبیه : مفصل ) به اعتبار ذکر یا عدم وجه شبه(   

 تشبیه مرکب

 ، 1387شعبانلو، «)ها، یک هیأت ترکیبی و آمیخته از چند چیز باشد.آن است که هر دو طرف تشبیه یا یکی از آن»
 گیرد.درصد از کل تشبیدات او را در بر می 2بار از این تشبیه بدره برده و  3(. که شاعر 262 
 همیشه مثل نسیم / کنار بیرق ارزان آب ها بنشین / و مثل شاخه ی ماه / مقیم خلوت شب های بی قرارم باش  -1
  76اول ،   تو در دست رقیب ای گل چنانی ) که لعلی در کف دیوانه ی هست (   دفتر  -2
  128ز بس که سینه به منقار اشک کوفته ام / چو دارکوب معلق به شاخه ی رازم        دفتر دوم،    -3
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 تشبیه تفضیل

، 1387)شمیسا، « به ترجیح ندند.ی خود عدول کرده، مشبّه را بر مشبّهمشبّه را به چیزی تشبیه کنند و سپس از گفته»
 گیرد.درصد از کل تشبیدات پزشکیان را در بر می 1پزشکیان وجود دارد که مورد در اشعار  1(. 133 
 عرفان سرخم / اما / شیدا و عاشقانه  -1

 عرفان سرخ : مشبه به /  من : مشبه 
 تشبیه تفضیل ) به لحاظ شکل( 

 استعاره
گوید و که میگوید زبانی که مقصودش همان باشد زبان مجازی یعنی زبانی که مقصودش همان نیست که می»

شود. بی شک زبان مجازی، معموالً توصیفی برد، زبان حقیقی نامیده میکلمات را در معنای زبان معیار به کار می
)ترنس هاوکس، « نماید.می« تصویر»یا « عکس»انجامد که گیرد به چیزی میهایی که در آن صورت میاست و انتقال

« تفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری.استعاره در لغت مصدر باب اس( »12،  1377
استعاره دارای سه » ی دیگر )با قرینه(، ای است به جای واژهاستعاره به کار بردن واژه(. »154،  1387)شمیسا، 
نی مستعارله و آن مع -3مستعار منه و آن معنی مشبه به است  -2مستعار و آن لفظ مشبه  به است  -1رکن است : 

مشبه ا ست . مستعارمنه و مستعارله را طرفین استعاره نامند و صفت مشترک بین طرفین را که در تشبیه به وجه شبه 
موسوم است؛ در اینجا جامع گویند؛ مثال در این مثال شیری را دیدم که تیراندازی می کرد؛ لفظ اسد که حیوان 

رجائی، « ) د مستعار و صفت شجاعت جامع خواهد بود مفترس باشد مستعارمنه و مرد شجاع مستعارله و لفظ اس
1353 :288 ) 

ی به به جا مانده باشد. به این نوع استعاره، استعارهی مشابدت است یا تشبیدی است که از آن فقط مشبّهبه عالقه
-استعاره، بزرگ»(. 161)همان،  « یی که صراحت دارد و همه آن را قبول دارند.گویند. یعنی استعارهمصرحه می

توان رفت. استعاره تر نمیی زبان هنری است و دیگر از آن پیشترین کشف هنرمند و عالی ترین امکانات در حیطه
(. استعاره از طرفی مجاز 154،  1376است. )شمیسا، « نقاشی در کالم»کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطالح 

  ترین نوع مجاز( و از طرفی تشبیه است. )مخیل
 ی نوع اول یا مصرحه خود بر سه قسم است:استعاره»

 به + یکی از صفات یا مالئمات مشبّه.ی مجرده: مشبّهی مصرحهالف. استعاره
 به و مشبّه.به + مالئمات مشبّهی مطلقه: مشبّهی مصرحهب. استعاره
)یکی از مالئمات بسیار خفی مشبّه(. ی خفی به + قرینهبه + مالئمات مشبّهی مرشّحه: مشبّهی مصرحهج. استعاره
 (.162ي167، صص1387)شمیسا، 
)شمیسا، « به است.ی مکنیه یا بالکنایه فرمول آن: مشبّه + یکی از مالئمات مشبّهی نوع دوم، استعارهاستعاره»
ی از آن است که از میان ارکان تشبیه، جز مشبّه، همه را حذف کنند و فقط مشبّه را با یک»(.و 174،  1387

 (.270،  1387)شعبانلو، « به ذکر کنند.مالزمات و مالئمات مشبّه
درصد از عناصر بیانی را به خود اختصا   27استعاره وجود دارد که  388ی شش دفتر پزشکیان، در مجموعه

 اند:داده است و در موارد زیر کاربرد یافته

 ی مجرده ی مصرحه استعاره
، 1387)شعبانلو، « به، یکی از مالئمات یا مالزمات مشبّه ذکر شود.کنار مشبّه زمانی استعاره مجرده است که در»
 شود.درصد از استعارات او را شامل می 12بار از این استعاره استفاده شده است که  8(. در اشعار پزشکیان، 268 
 402   4بر پدنه ی شبائه تن مرداب / عاشقانه شکفتم                           دفتر  -1
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 مرادب: استعاره : سرزمین استبداد شاهی 
 مجرده : به اعتبار طرفین  –استعاره مصرحه   بعید: به اعتبار جامع 
 محسوس الطرفین و جامع عقلی 

 فردا خورشید تشنه / برف ها /  خواهد نوشید  -
  392   5دفتر    از سرخوشان مپرسید غم نامه ی اسیران / سرشاخه ها چه دانند اندوه ریشه ها را      

 آمده است « دانستن -مپرسید» سرشاخه ها: استعاره مصرحه مجرده ) مشبه به همراه ویژگی مشبه  
 سه شاخ : استعاره از سرخوشان و مستان ظالم جامعه 

 استعاره بعید : به اعتبار جامع 
 ، جامع عقلی هر دو استعاره : محسوس الطرفین  –ریشه ها : استعاره از کارآمدن پندان جامعه 

  416،    5به الشخوران بگو/ من از هوای شما نیستم                    دفتر   -3
 الشخوران : استعاره: مفت خوران جامعه              

 الشخوران: استعاره مصرحه مجرده: به اعتبار ذکر یا عدم مالفه طرفین و جامع 
 تبار جامع  محسوس الطرفین و جامع حسی استعاره بعید: به اع

 ی مطلقه ی مصرحه استعاره
)شعبانلو، « به.به، هم مالئمات و مالزمات مشبّه آمده باشد و هم مالئمات و مالزمات مشبّهآن است که در کنار مشبّه»

درصد از استعارات او  17خورد که به چشم می« شش دفتر»ی مورد از این استعاره در مجموعه 11(. 269،  1387
 شود.را شامل می

  293  4الال کن / من دیگه طاقت ندارم / الال کن من می رم گرگ بگیرم                           دفتر  -1
 استعاره مصرحه مطلقه ) به اعتبار ذکر مالئم طرفین یا عدم  –گرگ: استعاره: انسان های ظالم جامعه 

 استعاره : مصرحه قریب یا مبتذل ) به اعتبار جامع( 
 صرحه: محسوس الطرفین ) به اعتبار طرفین( جامع: عقلیاستعاره م

 412   5اینک / چون سنگی پوزه های تخت دنا / روی در روی تمامی کوالک های ایستاده ایم       دفتر  -2
جامع  –معقول الطرفین  –کوالک : استعاره مصرحه مطلق : به اعتبار ذکر مالئم طرفین یا عدم آن ) ظلم و ستم ( 

 عقلی 
 تعاره بعید: به اعتبار جامع اس

 مرشّحه  مصرحه  استعاره
به یکی از مالزمات و مالئمات آن را برای باال بردن یکسانی و یگانگی میان مستعارٌله و آن است که در کنار مشبّه»

ها بیشتر  (. بسامد این تشبیه در اشعار پزشکیان به نسبت بقیه استعاره269،  1387)شعبانلو، « مستعارٌمنه، بیاورند.
 گیرد.درصد از کل استعارات پزشکیان را در بر می 29رسد که مورد می 19است و به 

 4   1توی آن بیشه ی روشن که زباران طال سیراب است                    دفتر  -1
 خار: استعاره مصرحه از آزار و اذیت، مرشحه: ) با ذکر ویژگی مشبه به (  -1
 گل: استعاره مصرحه از بوسه، مرشحه : به اعتبار ذکر ویژگی مشبه به ، قریب : به اعتبار جامع  -2

 مستعارمنه: محسوس مستعارله : عقلی و جامع عقلی 
  226  3تا لحظه ای درنگ کند شب به کام خصم / ای بس ستاره سحری شد نثار شب          دفتر -2

 قریب: به اعتبار جامع ، مشبه : عقلی، مشبه به : حسی، جامع: عقلی  شب: استعاره مصرحه از ظلم و ستم،
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ستاره سحری: استعاره مصرحه از شدید ، بعید : به اعتبار جامع ، محسوس الطرفین و جامع : عقلی ، مرشحه : به 
 اعتبار ذکر مالئم طرفین ) مشبه به ( 

 ی مکنیه یا بالکنایه استعاره
-بیه، جز مشبّه، همه را حذف کنند و فقط مشبّه را با یکی از مالزمات و مالئمات مشبّهآن است که از میان ارکان تش»

درصد از کل  42ی مکنیه دارد که استعاره 27، «شش دفتر»(. مجموعه ی 270،  1387)شعبانلو، « به ذکر کنند.
به دو صورت زیر آمده استعارات پزشکیان را در بر گرفته است و آمار باالیی را به خود اختصا  داده است و 

 است:

 ی استعاری اضافه

 شود:درصد از کل استعارات را شامل می 17وجود دارد که « شش دفتر»ی مورد در مجموعه 11
 206   4از ابر دروغ، جان شب چرکین است/ مدتاب سیاه و بادزهرآگین است   دفتر  -1

 ( استعاره مکنیه از نوع اضافی ) اضافه استعاری از نوع تشخیص 
  276   4دیوانه تر بکوب / دیوانه تر بکوب / ای نبض خشم منجر من    دفتر  -2

 استعاره مکنیه از نوع تشخیص ) اضافه استعاری(
 301،    4نوش در آوند خار بوته ی نیرنگ / زهرِ نرستن به جان روشن دانه    دفتر  -3

 استعاره کنایه : مکنیه )اضافه استعاری(

 به صورت اسنادی
 شود:درصد از کل استعارات را شامل می 25وجود دارد که « شش دفتر»ی مورد در مجموعه 16
  422   5از بوسه ی باد / با رعشه ی نخنگی به تن چون جیوه می لرزد به خود آیینه آب        دفتر  -1

 استعاره مکنیه از نوع غیر اضافی

 259   4دفتر        خشم / ای کاش مجالی می داد / تا برایت غزلی بنویسم -2
استعاره غیر اضافی ) استعاره کنایی( یا استعاره مکنیه از نوع تشخیص خشم مانند انسانی مورد خطاب قرار داده 

 است. 
  206   4ابر گسترده ترین سیل، اما/ در دلم نطفه ی صد صاعقه می بندد    دفتر  -3
 نسبت داده است استعاره مکنیه یا کنایی )غیراضافی( نطفه بستن به ابر 

 نتیجه گیری
شود . در بعضی شعر پزشکیان شعری چند الیه است، یعنی با یکبار خواندن تمام زیبایی ها و تناسبات آن درک نمی

ابیات دقت زیادی الزم است تا بتوان افکار و معانی ظریف را کشف کرد. لذّت حاصله از شعر او کشف معانی و 
 تناسبات ندفته در ابیات است. 

توان ای که در شعر پزشکیان به چشم می خورد تازگی آندا است. کمتر تشبیدی از پزشکیان را میدمترین خصیصهم
یافت که حاکی از دید نو نسبت به اشیاء ، عناصر طبیعی و انتزاعی نباشد . او در هر نگاهی رابطه ای تازه بین اشیاء 

 یر و آوردن تشبیدات شاعریست ، مبتکر نه مقلد.کشف می کند و این نشانگر این است که او در خلق تصاو
تصاویر شعری او اغلب حاصل تجربیات حسی اوست از این رو در بین تشبیدات محسوس و معقول ، تشبیه 
محسوس به محسوس در شعر او کابرد بیشتری دارد.از نظر کاربرد تشبیه از نظر شکل ، پزشکیان از تشبیه بلیغ بیشتر 

 بیه تفضیل کمترین بسامد را در شعر او دارد.بدره برده است. و تش
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ی مکنیه به چشم در رابطه با بحث استعاره می توان گفت در دفتر شعر او استعاره ی مصرحه کمی بیشتر از استعاره
 می خورد و در بین انواع استعاره مصرحه ، استعاره مصرحه مرشحه کاربرد بیشتر دارد . 

 یه()ساختار بیرونی تشب 1جدول شماره 
 %44 52 تشبیه بلیغ

 %14 17 تشبیه مرسل

 %16 19 تشبیه مفصّل

 %2 3 تشبیه مرکب

 %8 9 تشبیه جمع

 %1 1 تشبیه تفضیل

 %15 18 تشبیه مجمل

 119 جمع
 

 

 )ساختار بیرونی تشبیه( 1نمودار شماره 
 

 )ساختار معنوی تشبیه( 2جدول شماره 

 %42 18 به هر دو حسیمشبّه و مشبّه

 %23 10 به حسیعقلی و مشبّه مشبّه

 %30 13 به عقلیمشبّه حسی و مشبّه

 %5 2 به هر دو عقلیمشبّه و مشبّه

 43 جمع
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 )ساختار معنوی تشبیه( 2نمودار شماره 
 )استعاره( 3جدول شماره 

 %25 16 ی مکنیه به صورت اسنادیاستعاره

 %17 11 ی استعاریی مکنیه به صورت اضافهاستعاره

 %12 8 ی مجردهی مصرحهاستعاره

 %17 11 ی مطلقهی مصرحهاستعاره

 %29 19 ی مرشحهی مصرحهاستعاره

 
65 

 

 
 )استعاره( 3نمودار شماره 
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 منابع 
 :هاکتاب (الف 

 ( ، معانی و بیان، تدران ، نشر سمت ، چاچ اول1376اشرف زاده، رضا و علوی مقدم ، محمد) -
 (، شش دفتر ) مجموعه اشعار( ، تدران ، نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1390)پزشکیان ، محسن  -
ها و اصطالحات ادبی و هنری ، ترجمه فرزانه طاهری ،  ها ، سبک ی مکتب (، استفاده از مجموعه1377ترنس هاوکس، )-

 تدران ، چاپ و انتشارات امور خارجه.
 علم معانی و بیان و بدیع، تدران ، انتشارات دانشگاه تدران ، چاپ سوم ( ، معالم البالغه در1353رجایی ، محمدخلیل )-
 (، بیان، چاپ سوم، نشر میترا.1387شمیسا، سیروس، )-
 ( ، نقد ادبی، تدران، انتشارات فردوس.1376ييييييي ، )  يييييي ،-
 چداردهم ( صور خیال در شعر فارسی ، تدران، نشر آگاه ، چاپ1389شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، )-
 چاپ مشدد،  تفسیری، و بالغی های بحث و نقد ها، پژوهش ها، مقاله مجموعه بالغت، قلمرو در ،(1372) محمد، مقدم،علوی-
 .رضوی قدس انتشارات و
 ( بالغت تصویر ، تدران ، نشر سخن ، چاپ دوم. 1385فتوحی ، محمود ، ) -
 : موسسه انتشارات امیر کبیر وابسته به سازمان تبلغات اسالمی.(، فرهنگ معین، چاپ هفتم، تدران 1364معین، محمد، )-

 ب ي مقاالت:
 .17نامه، شماره نامه علمی پژوهشی، کاوش(، فصل1387شعبانلو، علیرضا، ) -

 
 

 
 
 


