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بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف
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چكيده
این پژوهش با هدف نمایاندن هرچه بيشتر زیباییهاي ادبی کتاب تاریخ وصّاف صورت پذیرفته است .این اثر کهه در
عالم ادب کمتر شناخته شهد اسهت از جمله برجتهته تهرین ثثهار ن هر فنهی تهاریتی اسهت کهه نآارنهد ثن یعنهی
وصافالحضر کوشيد است تا با زبانی شاعرانه یک کتاب تاریتی مربوط به دور حکومت مغهونن بهر ایهران را بهه
متنی ارزشمند و برجتت تاریتی -ادبی ارتقا بتشد .او در را خلق متنی ثراسته زیبا شاعرانه و در عين حها دیيهق
تاریتی سعی کرد است با بهر گيري از ثرایهها و فنون ادبی به این مهم نایل ثید .از جمله توهویرهاي شهعري کهه
وصافالحضر از ثن بهر برد میتوان به استعار اشار کرد .در این مقاله سعی بر ثن است که بهه رو

توصهي ی و

تحليلی و با توجه به بالغت سنتی به چآونآی کاربرد استعار در ثن از جهت انواع و ابهام پرداخته شود .نتيج ایهن
پژوهش نشان از عنایت ویژ وصاف به کاربرد این صورت خيا دارد .امري که در عين نمایاندن هنر نویتندگی وي
از عوامل اصلی ابهامثفرین در این متن برشمرد میشود.
کليد واژهها :تاریخ وصاف استعار وصافالحضر ن ر فنی ابهام
مقدمه
تزجيةاالعصار که به نام تاریخ وصّاف مشهور است بهوسيل ادیب شهابالدّین فضلاهلل شيرازي (وندت
تجزيةاالمصار و  

حدود  666هه) ملقّب به «وصّافالحَضْرَة» و مشهور به وصّاف نآاشته شد است .موضوع این کتاب ویایع تاریخ ایلتانان ایران

و تاریخ ملوك و امراي اطراف از سا  656تا  782هجري بود مؤلّف ثن را به عنوان ذیلی بر تاریخ جهانآشاي جوینی
ترتيب داد است .وي یتمت او کتاب خود را در سا  708هه .ق به غازان خان عرضه کرد و مورد نواخت و عنایت وي
وایع شد (سجادي  .)276 :2678گویند که وصّاف در این کتاب ثنچنان را تزیين و تکلّف را در پيش گرفته بود که «ویتی
مؤلف تاریخ مزبور به حضورال جایتو سلطان رسيد و ص حاتی چند از کتاب خود را به صوت بلند براي او یرائت کرد سلطان
از فهم ثن عاجز ماند» (براون .)49/6 :2687
تاریخ وصّاف به دليل اعتبار تاریتی و رعایت جانب حقگویی و انواف هموار مورد توجّه مورّخان بعد از خود یرار گرفته
است (ثیتی  :2696یج مقدّمه) .وصّاف هدف اصلی خود را از تأليف این کتاب نه فقط ذکر ویایع تاریتی بلکه نشان دادن
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یدرت و توانایی خود در هنر نویتندگی دانتته است (وصّاف  .)297 :2662این امر سبب شد است تا بر او و کتابش ایراداتی
وارد شود .دکتر زرّینکوب ضمن این که نقوان انتظام و عدم رعایت تناسب اجزا را از معایب عمد این کتاب برشمرد گ ته
است« :بتا که اگر نزم دید شاید ذکر نکتهاي تاریتی را فداي صنعتی ل ظی یا معنوي کرد باشد» (زرّینکوب .)94 :2662
از تاریخ وصّاف در یرنهاي متأخّر با عنوانهایی نظير «نمون اعالي ن ر مونوع» (ص ا  2672ج« )2862 :6/8نمون ن ر
متجّع مغلق یا مونوع فنّی» (همایی  )2 :2662نمون بیذویی (کشاورز  2672ج )90 :2یا حتّی «نمونهاي از انشاي معقّد»
(رستآار فتایی  )252 :2620یاد شد است .گ تنی است که بر شيو نآار

تاریخ وصاف بهرغم ثنکه در دور هاي بعد

«اسلوب ثن سرمشق دیآران شد » (ص ا ( )864/9 :2666اته  )827 :2666و (براون  )77/6 :2687و از نظر نقد و تاریخ
نقّادي حایز اهميت است (زرّینکوب )958 :2662؛ هموار انتقادات فراوانی به عمل ثمد است 2.هم این ایرادها و همچنين
نبود توحيح انتقادي تاریخ وصّاف سبب شد است این کتاب کمتر مورد توجه جدّي یرار گيرد و جداي از فواید تاریتی

کمتر به جنبه هاي ادبی ثن پرداخته شود .تحقيقات و اظهار نظرهاي ادبی در این بار بيشتر شامل یضاوتهاي کلی میشود.
در کنار هم این ایرادها تاریخ وصاف از محاسن و زیباییهایی نيز برخوردار است .حضور تشبيهات گوناگون استعار هاي
زیبا اسنادهاي مجازي م وّل و دیآر عناصر شعري در ثراستآی این کتاب و تلطيف لحن خبري ثن به لحنی شاعرانه و زیبا
تأثير بتزایی داشته البته در این بين نقش استعار بتيار پررنگ است .لذا در این پژوهش که با هدف معرفی هر چه بيشتر و
بهتر جنبههاي ادبی ناشناخت تاریخ وصاف صورت میگيرد با فرض اینکه کاربرد استعار از عوامل اصلی ایجاد ن ر شاعرانه
در این کتاب است تال

میشود تا به شيو توصي ی -تحليلی به این پرسشها پاسخ داد شود:

 صورتهاي مهم کاربرد استعار در تاریخ وصاف کدام است؟ کاربرد استعار چه تأثيري در ابهامهاي عارضی و هنري تاریخ وصاف داشته است؟براي پاسخ بدین پرسشها کل متن تاریخ وصاف بررسی و انواع استعار از ثن استتراج و تحليل شد .همچنين جداو
ثماري نزم تهيه و گنجاند شد .در تهي این جداو از متن مورد تحقيق نمون ثماري معاد پنج درصد کل حجم اثر انتتاب
گردید .این نمونهها از این ص حات استتراج شد است - :تاریخ وصاف :نمون او از دیباچ کتاب (صص 8:ه )26نمون
دوم از متن گزارشی ثن (صص 926ه )987و نمون سوم از توصيفهاي ثن (صص 962:ه 965و 580ه .)586نتيج این
بررسی ضمن اینکه نشان از اهميت کاربرد استعار در خلق تواویر شاعران تاریخ وصاف دارد بيانآر ابداعات خاص
وصافالحضر در این حوز است.
پيشينه
کتاب تاریخ وصاف از جمل ثثار فنی تاریتی است که بهرغم شهرت فراوان ثن به سبب نبود نتتههاي منقح و چاپی از یهک
سو و پيچيدگی و متکلف بودن ن ر ثن از سوي دیآر در دوران معاصر کمتهر پژوهشهآران بهدان توجهه کهر انهد .در بررسهی
پژوهشها در بار این کتاب مشاهد شد که بيشتر تحقيقات انجامیافته جنبههاي تاریتی این کتاب را مد نظر یرار داد انهد .در
حوز تحقيقات ادبی میتوان به مقال اختياري و محمودي ( 2624الف) با عنوان «بررسی تازگیههاي توهویرهاي تشهبيهی در
تاریخ وصّاف» اشار کرد .در این مقاله به مبحث تشبيه در این اثر پرداخته شد است .کنایه از دیآر عناصر بيانی است که بهاز
هم اختياري و محمهودي ( 2624ب) در مقالههاي بها عنهوان «توهویرهاي کنهایی و کارکردههاي ثن در تهاریخ وصهاف» بهدان
پرداختهاند .از جمل دیآر مقانت چاپشد در این زمينه میتوان بهه مقاله یاسهمزاد و حهاتمی ( )2640بها عنهوان «تحليلهی

بينامتنی متتوات ادبی ن ر تاریخ جهانآشا و تاریخ وصّاف» اشار کرد .شایان ذکر است که در مورد کهاربرد اسهتعار در تهایخ
وصاف تحقيق متتقلی مشاهد نشد و این تحقيق در نوع خود تاز به شمار میثید.

بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف /

استعاره
استعار از جمل مهمترین صورتهاي خيا در تبدیل ن ر معمولی به ن ر شاعرانه است .گویا ارسطو اوّلين کتی است که به
نظریهپردازي در این مورد پرداخته است (واینریش  .)842 :2626او که بين استعار و مجاز حدّ و مرز خاصّی یائل نبود در
تعریف استعار گ ته است« :مجاز عبارت ازین است که اسم چيزي را بر چيزي نقل کنند» (ارسطو  .)258 :2664وي بين
کاربرد شاعرانه و غيرشاعران کلمات ت اوت یائل شد و استعار را فاصله گرفتن از شيو هاي رایج زبان دانتته است .دیدگا
ارسطو در این زمينه که کالسيک ناميد میشود در مقابل دیدگا رمانتيک یرار دارد .بر طبق دیدگا رمانتيک که با نظریات
افالطون ثغاز میشود زبان یک مجموع کلّی است و نباید ثن را به اجزایی چون زبان شعر و منطق و زبان خطابت تقتيم کرد
(هاوکس  .)57 :2620شایان ذکر است که تأثير ثراي ارسطو و فرهنگ یونانی در بالغت متلمانان بتيار نامحتوس و اندك
بود است (ارسطو .)822 :2664
در ميان ایوام عرب اگرچه ثنان در روزگار جاهليّت به مرتب بلندي در بالغت و ستنوري دست یافته بودند (ضيف :2626
 )26تال

در زمين تدوین علوم بالغی و تکامل ثن به دور هاي اسالمی برمیگردد .تال

مت کّران متلمان در فهم عميقتر و

بهتر یرثن کریم به ظهور و پيشرفت بالغت در بين ثنان منجر شد و در این ميان استعار که برخی از نایدان عرب از ثن با
عنوان «برهانی ثشکار بر نبوغ شاعر» یاد کرد اند (ناصف بیتا )289 :مورد توجّه این اندیشمندان یرار گرفته از مقول مجاز
جدا و به طور متتقل مطالعه شد.
جاحظ (ف 855.هه) جزو اوّلين کتانی است که در البيان والتبيين به تعریف استعار پرداخته است« :تتميهالشیء باسم غير
إذا یام مقامه» (زکیصبّاغ 2442م .)897 :بعد از او ابنمعتز که از او به عنوان اولين نویتند کتاب در زمينه بدیع یاد میشود
تسعاارةالکلمة

وإنماهواال

(علوي مقدم  )687 :2678در کتاب البدیع خود به استعار اشار کرد و در تعریف ثن گ ته است« :
لشیءٍلميُارفبهامنشیءٍ قَدْعُرِفَ» (ابنمعتز 2465م )8 :یعنی استعار عبارت است از جانشين نمودن کلمهاي براي چيزي
که یبل از این بدان شناخته نشد باشد .بعدها دانشمندان دیآري نيز به این موضوع توجّه کردند .قدامة بن جع ر (ف 667.هه)
در مقول تشبيه از ثن یاد کرد (قدامة بن جع ر بیتا289 :ه )266ابن رشيق یيروانی (ف 956.هه) به صورت متتقل به تعریف
و تبيين ثن پرداخته و دربار ثن گ ته است« :االتسعاارة أفضلالمجاز و أو ابوابالبدیع و ليس فی حلیالشعر أعجب منها و هی
من محاسنالکالم ( »...ابنرشيق 2485م.)249/2 :
اینگونه تعاریف از استعار تا زمان ظهور عبدالقاهر جرجانی (ف 979.هه) ادامه داشته است .ظهور وي در یرن پنجم
هجري منجر به بيان مهمترین و در عين حا محکمترین نظریههاي علوم بالغی انجاميد .مورّخان ادبيات عرب او را عالو
بر علم معانی نتتتين پایهگذار علم بيان در تاریخ زبان عربی دانتتهاند (ضيف  .)859 :2626او که اعتقاد داشته« :نتتتين و
شایتته ترین و سزاوارترین چيزي که باید در ثن به طور کامل اندیشيد و دیّت شود بررسی دربار تشبيه و تم يل و استعار
است» (جرجانی  )26 :2662استعما ل ظ را در جایآا غير ما وضع له که نوعی انتقا عاریتی است استعار دانتته و در
این بار بيان میدارد« :استعار جانشين کردن یک واژ به جاي واژ اي دیآر بر حتب رابط شباهت است و این انتقا و
جانشينی واژ از را ادراك عقلی صورت میگيرد» (همان .)27 :پس از جرجانی افرادي چون خواجه رشيدالدّین وطواط در
حدائقالتّحر (وطواط بیتا )82 :سراجالدّین سکّاکی (ف 686.هه) در م تاحالعلوم (سکّاکی 2467م )279 :ابن اثير (ف667.

هه) در الم لالتائر (ابناثير 2464م )665/2 :شمس یيس رازي (ف حدود 682 :هه) در المعجم فی معایير اشعارالعجم
(رازي  )870 :2629و سعدالدّین ت تازانی (ف 748.هه) در شرحالمتتور (ت تازانی 2656هه  )67:ضمن یبو نظری جرجانی به
شرح و بتط ثن پرداخته و ثن را کاملتر کرد اند .شمس یيس رازي استعار را «مجاز به عالی شباهت» دانتته است
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(رازي )870 :2629؛ تعری ی که هنوز نيز در بين ادیبان مقبو و پذیرفتنی است .بایتت ذکر است که نظری عبدالقاهر جرجانی
در رابطه با استعار در دور هاي متأخّرتر و حتّی معاصر نيز در کتب بالغی پذیرفته و تکرارشد است.
استعار که برخی از منتقدان ادبی ثن را «سوی ثفرینند زبان» مینامند (احمدي  )624 :2628امروز در بين زبانشناسان نيز
اهمّيت ویژ اي یافته است .یاکوبتن براي زبان دو یطب استعاري و مجازي یائل شد و «استعار را فرایندي میداند که
صورتی را از محور جانشينی انتتاب میکند و به جاي صورت دیآر مینشاند» (ص وي  .)97 :2677اگرچه ثن چه را که او
استعار و مجاز دانتته با معاد فارسی ثنها در فنّ بيان یکی نيتت ولی انتتاب یک نشانه به جاي نشان دیآر ثن هم بر
حتب تشابه (ص وي  2620ج )68 :8تقریباً همان چيزي است که در بالغت سنّتی ما هم بدان اشار شد است .کاربرد
استعار با انتتاب کلمات در محور جانشينی جمالت برجتتآی ستن و نزدیکی ثن را به شعر در متون ن ر موجب میشود.
براي کاربرد استعار فوایدي را برشمرد اند .عمد ترین فواید کاربرد استعار عبارت است از « :مبالغه و همچنين تزیين کالم
یا محتوس کردن ثن چه از ثن مت ی و نامرئی است» (زرّینکوب  .)67 :2696همچنين استعار در زنجير مجازها حدّ واسط
بين تشبيه و نماد است و اوج ارز

ثن در هنآامی است که زمينهساز نماد میشود (یبادي  .)694 :2679کاربرد استعار در

ستن فقط به نظم و شعر منحور نمیشود بلکه در متون ن ر و بهخووص در ن رهاي شاعرانه و شعرهاي من ور کاربرد
فراوانی دارد .گا گ ته میشود که حوز اختواصی شعر به بيان احتاس مربوط میشود اما از نظر برخی از اندیشمندان
ترغيب و صنعت بيان که به عمد احتاسی بيان میشوند و وابتتآی شدیدي به احتاس دارند عمدتاً در حوز عملکرد ن ر
یرار میگيرند (هوف .)206 :2665
استعار در ثثار فنی تاریتی بهویژ در ثن هنآام که با هدف جما شناسی به کار گرفته میشود نقش بتيار مهمّی را در
تتييل و نقّاشی کالم بازي میکند .حضور زبان استعاري در این متون تاریتی عالو بر اینکه بر ميزان تتيّل عاط ه و تأثير

ثنها میافزاید شرایط شهرت و ماندگاري ثنها را فراهم میکند .لذا در این پژوهش به بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف
پرداخته میشود .دیدگا ما به استعار در اینجا همان دیدگا بالغت سنّتی در مورد استعار خواهد بود.
 )1استعاره در تاریخ وصاف
ن ر فنی ارتباطی تنآاتنگ با شعرگونآی دارد .حتی برخی از ادبپژوهان با نظر به جنبههاي شاعرانه و عاط ی ن ر فنّی ثن را با
شعر یکتان دانتتهاند (بهار  2676ج .)206 :2در تعریف این نوع ن ر که از ثن با عنوانهاي متتل ی چون ن ر ثراسته ن ر
مونوع و ن ر متکلّف نيز یاد میشود ثمد است:
«ن ر مونوع متکلّف و یا ثنچنان که برخی از ادباي متأخّر گ تهاند ن ر فنّی ن ري ثراسته و مزیّن است که باید ثن را مولود
روشی مبتنی بر ایراد صنایع ل ظی متتلف و ثرایشهاي معنوي و اطناب ستن از را توصي ات گوناگون و ثوردن ام ا و
اشعار و شواهدي از پارسی و عربی و به کار بردن اصطالحات متتلف علوم در مطاوي کالم و ام ا ثنها دانتت» (ص ا
.)64/2 :2666
در ن ر فنّی میتوان گ ت که هر سه چهر زبان یعنی نظم شعر و ن ر فرصت خودنمایی پيدا میکنند و این بدان علت است
که نویتند اطالعرسانی و «چه گ تن» را که هدف اصلی ن ر است مدّ نظر نداشته بلکه «چآونه گ تن» و «از چه گ تن» در
ثن اهميت بيشتري مییابد (جوینی  62 /2 :2625مقدمه).
ن ر فنّی که برخی از صاحبنظران دور شروع ثن را در ایران از نيم دوم یرن پنجم هجري میدانند (خطيبی )52:2699
مولود شيو نویتندگی در زبان عربی است (ص ا  .)90/2 :2666عقل و اندیش عرب طی این دوران [ بعد از یرن سوم
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هجري] در این ذوق تکلّفثميز غرق شد به ابزارهایی متوسل میشد که به وسيل ثن در شيو پرداختن به ثرا و افکار
صعوبت ایجاد کند (شویی ضيف .)826 :2629
در دوران حکومت مغونن و ایلتانان بر ایران از علومی که به ثن توجه بيشتر میشد علم تاریخنویتی بهود .دکتهر ذبهيحاهلل
ص ا برثن است که:
«غالباً فضل این توجه و عالیهمندي را به خانانِ مغو نزاد ایران مهی دهنهد در صهورتی کهه ههي یهک از ثنهها و حتهی ثن
کتاب هایی که متتقيم ًا در بار خانان مذکور نوشته شد به ابتکهار ثنهان نوشهته نشهد و معمهو ًن یها بهه همهت وزراي بهزر
دورانشان ایجاد شد یا بعد از ثنکه به دست فاضالن روزگار تدوین یافته بر ثنها عرضه گردید و سِمَتتِ یبهو یافتهه اسهت»
(ص ا .)2294 :6/8 :2672
بتياري از کتب تاریتی دور حکومت مغونن و ایلتانان بر ایران به شيو ن ر فنی نآاشته شد است .در ن ر فنّی که هدف
اصلی از نآار

ثن « نتتت تناسب ل ظی و ثرایش کالم و سپس وسعت بتشيدن به دایر اغراض و معانی است» (همان

 )60 :2675کاربرد ت ننهاي شعري موجب می شود که کالم از صورت ن ر خارج شد و به جانب شعر که هدف اصلی
گویند ثن است متمایل شود.
کاربرد استعار از جمل مواردي است که در خلق جلو هاي شاعران ثثار فنّی تاریتی نقش مهمّی را ای ا میکند .کاربرد
استعار در این متون با اهداف گوناگونی صورت میگيرد که از جمل ثنها به مواردي همچون خيا انآيزي توصيف خلق
معنا در کالم روشنگري و توضيح م اهيم به وجود ثوردن تناسبات توویري بيان احوانت درونی خلق ابهام ایجاز اغراق
ایناع متاطب و ایجاد لذّت میتوان اشار کرد .اما برجتتهترین کارکردهاي استعار در این ثثار فنّی تاریتی زیباییثفرینی
توویرگري و نمایاندن هنر و یدرت نویتندگی صاحبان این ثثار است .خلق و انتتاب این تواویر شعري در کتب تاریتی
به تجربه دیّت نظر و گتتر معلومات مؤل ان ثنها بتتآی دارد .امري که شاعران نيز در توویرگري بدان وابتتهاند:
«انتتاب نوع توویر به تجربيّات یبلی شاعر و دیت او در جلو هاي گوناگون حوادث و اشياء و تجزیه و تحليل خواند ها و
شنيد ها وابتته است که به او نوعی هوشياري فطري و غریزي در انتتاب نوع توویر و بر عناصر سازند ثن میبتشد»
(پورنامداریان .)224 :2679
وصاف در را ایجاد ن ري شاعرانه و زیبا به کاربرد صنایع شعري توجه فراوانی داشته است .استعار در تاریخ وصّاف از
عوامل مهم ایجاد ن ر شاعرانه در ثن است .کاربرد استعار در تاریخ وصاف در تشبيبها سرثغاز فولهاي کتاب و مدح و
ستایش افراد بيشتر دید میشود .وصّاف از استعار فقط به عنوان ابزاري در ایجاد ن ر شاعرانه بهر نبرد بلکه او از استعار
براي نشان دادن یدرت و مهارت فراوان خود در هنر نویتندگی هم است اد کرد است .گ تنی است که تنوّع تک ّر و
بهکارگيري فراوان استعار در تاریخ وصّاف ضمن اینکه گا خوانند را به حيرت وامیدارد در بتياري از موارد به علت
تکراري بودن تواویر و یا ثميتتآی ثنها با لغات و کلمات نامأنوس عربی موجب دلزدگی و ختتآی متاطبان میشود.
اگرچه وصّاف خود را تالی جوینی در خلق تاریخ جهانآشا دانتته و کتاب خود را به عنوان ذیلی بر این کتاب فراهم ثورد
اصرار وي بر کاربرد کلمهها و لغتهاي نامأنوس عربی و فارسی اصطالحات علمی و مهارتی و اطنابهاي بیمورد او را به
بیراهه کشاند و موجب ت اوت بتيار در ن ر شاعران تاریخ وصّاف با تاریخ جهانآشا شد است .در حالی که است اد بهجا و
صحيح از استعار در تاریخ جهانآشا از جمل عوامل جذابيت و ماندگاري ثن است در تاریخ وصّاف بهرغم بهر گيري وصّاف
از لغات و ترکيبات جدیدتر ازدحام تواویر و تکلّ ات شاعري و نویتندگی اسباب گریز خوانندگان را فراهم میکند و ثنها
را در فهم استعارات دچار مشکل میسازد .البتّه یادثوري این نکته نزم است که موارد اشار شد دربرگيرند هم استعارات
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تاریخ وصاف نيتت گا نمونهها و تواویري را در ثن میتوان یافت که در نوع و جایآا خود بتيار زیبا و متناسب و حاصل
نآا تاز وصّاف به پدید هاي عالم است.
استعار در تاریخ وصّاف به صورت ترکيبهاي اضافی و وص ی و استعارات م رد (غيراضافی) وجود دارد و کاربرد ثن بهه
شکل استعار مکنيه و اسناد مجازي بيشتر از سایر انواع ثن دید میشود .اما انواع استعار در تاریخ وصّاف عبارت است:
 )1-1اضافههای استعاری

یکی از شکلهاي کاربرد استعار در تاریخ وصاف است اد از ثن به صورت اضاف استعاري است .کاربرد استعار در تاریخ
وصاف بيشتر به صورتهاي استعار مکنيه در شکل غيراضافی و استعار موّرحه انجام پذیرفته و کمتر به صورت اضاف
استعاري است .در اضاف استعاري هدف از اضافه غالباً مضاف است (معين  )892:2666و در ثن مضافٌاليه به شتص یا
شئيی تشبيه می شود که در کالم مذکور نيتت و به جاي ثن یکی از لوازم یا اجزاي ثن ثورد میشود .کاربرد اضافههاي
استعاري در جملههاي تاریخ وصاف زمين تنوع توویري و در نهایت عاط یبودن کالم را فراهم ساخته است .برخی از
اضافههاي استعاري تاریخ وصّاف عبارت است از:
«زلف حروف (وصّاف  )5 :2662چهر وجود (همان )6 :شتت یضا (همان )89 :رختار چشم حيوان (همان)86 :
غبغب ترنج (همان) زلف مجعّد انآور (همان) زبان نيشکر (همان) دست حریف عقل (همان )66 :جبين روزگار (همان:
 )69رایض تقدیر (همان )65 :دست مشعبد لمعان نور (همان )67 :اشک مدرار سحاب (همان )59 :زلف پرخم پرچم
(همان )208 :مشام زمانه (همان )4 :دید بغداد (همان )297 :عروق عراق (همان )292 :گو

کوس رعد (همان)246 :

دست مداواي حتام (همان )862 :دید مهر و ش قت (همان )845 :زبان سوفار (همان )627 :دست اطماع انتانی (همان:
 )904سرپنج مر

(همان) دامن فلک نيلی (همان )960 :تيغ ثتشو

خورشيد (همان )984 :دید غمز زن ستار

(همان) حدی عنب (همان.»)582 :
گا همرا بودن مضاف به ص ات گوناگون در برخی از این اضافههاي استعاري بر شدت تأثير ثنها و گتترد سازي توویر
افزود است .کاربرد اضافههاي استعاري در کنار انواع دیآر استعار و تشبيه و جلو هاي شاعرانه غالباً ثفرینند ساختارهاي
مرکب توویري است؛ براي م ا در عبارت زیر که در «ذکر سلطنت ابایاخان» ثورد شد است وجود اضافههاي استعاري:
«زلف پرخم پرچم و مشام زمانه» در کنار اضافههاي تشبيهی «فرا

صبا عَلَم نشاط و لشکر ربيع» و استعار مورح «فر

بویلمون» (استعار از گلها و گياهان رنآارنگ) موجب زیبایی هر چه بيشتر متن شد است .ضمن اینکه جاندارانآاري در باد
و صبا و رعد نوروزي موجب پدید ثمدن نوعی حس جوشش و حرکت در این عبارت شد و توویر و تابلویی مرکب را در
مقابل متاطبان به نمایش گذارد است:
«تا اردو کوچ کردند و رایات عاليه برافراشت و باد از غالي زلف پرخم پرچم مشام زمانه عنبرثگينِ میساخت و فرّا
صبا منز به منز اُنم به اُنم 8فر

بویلمون میانداخت گا رعد نوروزي از مقدمه تبير زن گشته و ساعتی برق درخشان

چون تيغ یورچيان خاصّ عکس ضيا انداخته و باد عَلَمِ نشاط لشکر ربيع از هر سوي افراخته ( »...وصّاف .)208:2662
نمونههاي توویري که در ثنها از اضافههاي استعاري است اد شد است در تاریخ وصاف زیاد دید میشود.
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اصرار فراوان وصّاف بر تزیين جملهها با شاهد و م ا هاي فارسی و عربی گا گریبانآير اضافههاي استعاري نيز میشود.
اضافههاي استعارياي که مضافّاليه (مشبه) ثنها یک جمل عربی است و مضاف (مشبهٌبه) ثنها را واژگان فارسی تشکيل

میدهد .مشبّهٌ به محذوف در این نوع اضافههاي استعاري در بيشتر موارد انتان است؛ م الً در مقدم جلد چهارم کتاب تاریخ
وصاف در مدح خداوند چنين ثمد است:
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«یادري که در یرلغ و تاتار ایجاد کاکل تيرة واللَيْلِ وَ مَا وَسَقَ را بر رخسار روشن وَالقَمَرِ اِذَا اتَسَقَ چون گل و سنبل
ک 5مروارید ریز وَ لَقَدْ زَیَنَاالسَمَاءَالدُنْيَا
بطرازید دانایی که مشّاط صنع بیچونش بغتاق 4آل والشَمْسِ وَ ضُحيها و تِرلِ ِ
بِمَصَابيحَ بر سر و در بر عروس گيتی انداخت ( »...وصّاف .)649:2662
گرچه کاربرد کلمهها وترکيبهاي ترکی و مغولی «یرلغ و تاتار ایجاد و بغتاق و ترلک» فهم عبارت فوق را کمی مشکل
ساخته اما کاربرد اضافههاي استعاري و تشبيهی با یکدیآر و توویر مرکّب حاصل از ثنها یابل توجه بود و جامهاي از حریر
زیبایی بر تن ن ر تاریخ وصاف پوشاند است.
 )2-1استعاره به صورت غيراضافی
کاربرد استعار به صورت غيراضافی در تاریخ وصاف در سه شکلِ استعار مکنيّه استعار مورّحه و اسناد مجازي که خود
زیرمجموع استعار مکنيه است دید میشود:
 )1-2-1استعارة مكنيه
استعار مکنيّه غالبترین نوع استعار در تاریخ وصاف است .این خووصيّت در سایر متون فنی تاریتی نيز دید میشود .در
تاریخ وصاف بتياري از استعار هاي مکنيّه در یالب اسنادي مجازي ثورد میشود .زیباییثفرینی خيا انآيزي خلق تناسبات
توویري ایجاز در ستن و پویایی و حرکتبتشی به توویرها از عمد کارکردهاي استعار مکنيّه در تاریخ وصاف است.
خيا انآيزي حاصل از کاربرد استعار مکنيّه در تاریخ وصاف بهویژ در هنآام توصيف تأثير و عاط هانآيزي در ثن را به
همرا دارد؛ م الً در عبارت زیر که در ذکر ص ت چين و خان باليغ بيان شد است ثفتاب و شب به زیبارویانی تشبيه شد که
یکی روي درمیکشد و دیآري چادر یيري به سر میکند .تشبيه «شب روي عيّاران» به «خيا دلبران» که تشبيه حتی به عقلی
است و وجه شبه « شب روي کردن و بی اجاز وارد شدن» موجب گردید است تا این تواویر زیباتر و اثر بتشتر شود و
خوانند ن رهاي فنی تاریتی را بی اختيار به یاد ثثار موفق این نوع از ن ر بيندازد:
«و چهار تومان از لشکري اهل حراست و عتساند که چون آفتاب در پس یيروان 6مغرب روي در کشيد و شب چادر
یيري در سر عيّاران چون خيال دلبران شب روي ثغاز نهند ( »...وصّاف )82:2662

کاربرد استعار مکنيّه به همرا اصطالحات علمی و مهارتی از جمل دیآر ویژگیهاي این شکل از استعار در تاریخ وصاف
است .اینگونه کاربرد که معمونً همرا با دیآر تواویر شاعرانه و بهخووص استعار مورّحه است گاهی بر تعقيد و تکلّف
در متن میافزاید؛ براي م ا در عبارت زیر که در ذکر نهضت کيتاتو به روم بيان شد شمشير به طبيبی تشبيه شد است که
«سوداییمزاجانی» را که به بيماري عويان گرفتار شد اند درمان میکند .کاربرد اصطالحات طبّی یدیم از عوامل ابهامهاي
عارضی و عمدي موجود در این متن است:
«خواست تا به دست مداوی حسام 7از داروخانة انتقام سوداییمزاجان علّت عصيان را اطریفلی 8نافع و ثوران 4مادّة
سودا 11را مُسهلی مسهّل دافع ترکيب کند ( »...وصّاف 862 :2662؛ ر.ك :همان .)292 69
کاربرد واژگان علمی در توویرگريهاي تاریخ وصاف که به وسيل استعار مکنيه و دیآر توویرهاي شعري انجام
میپذیرد فراوان است که به جهت رعایت اختوار از توضيح بيشتر در این بار خودداري و به ذکر نمونههایی اکت ا میشود:
ـ با کاربرد اصطالحات نجومی در ذکر محاصر کرمان چنين ثمد است:
«صباحی که تيغ ثتشو

خورشيد بر روي سپر ثبآون گردون نهادند و دیدة غمزهزن ستاره بر مناظر تداویر 22از نقاب

ارتقاب12مناظر ثغاز کرد ( »...همان.)984 :
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در عبارت بان ستار به زیبارویی تشبيه شد است که دید اي غمز زن دارد .نمونههاي اینچنينی در توویرگريهاي تاریخ
وصاف کاربرد دارد.
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ـ با کاربرد اصطالحات موسيقی در ذکر زن مغنيّ اکد نژاد ثورد شد است:
«در پري خوان مجلس شا به اشارت وشایان حضرت آن برهنه فرقِ پوشيده پایِ بر بسته تِن گشاده زبان پير خميده
قدّ ،طفل تلقين نيوش ،زاهد آهوپوش را به صد ناز چون معشویان در بر گرفت و د فندق نازك رنآين بر بيتت و چهار
ر

جهند در حرکت ثورد ( »...همان.)586 :
در این عبارت ساز «چنگ» به پيري برهنهفرق خميد ید تشبيه شد است .کاربرد استعار در ثن مبتنی بر تشبيه مضمر

همرا با تنتيقالوّ ات است .همچنين «د فندق نازك رنآين» استعار از انآشتان زن نوازند و «بيتت و چهار ر

جهند »

استعار از سيمهاي چنگ است (ر.ك :همان .)582
ـ با کاربرد اصطالحات مرتبط با زینتآالت در مدح خداوند ثمد است:
«سبيک  29زر ساو و یرص سيم ناب در بوت شمس زرگر در دارالضّرب ایجاد سکّ شعر فَ ِیِ کُلِّ شَيئٍ لَهُ ثیَهٌ دَليلٌ عَلیَ اَنَهُ
وَاحِدٌ بر چهر وجود نهاد ( »...همان.)6 :
ـ با کاربرد واژگان طبایع چهارگانه در ذکر جلوس یبالیا ثن چنين ثورد شد است:
«قوای نباتی خواصّ افعا شتوی و نوع در کار ثورد و دایة غاذیه اطفال بنات را از مراودت و متالَطَت پيشکاران
چهارگانه ترتيب تربيت از سر گرفت .حریف ناميه در استکما ایطار جتم بر هيأت تناسب طبيعی دست صنعت بر گشاد.
کدخدای مولّده اسباب توليدم ل بر حَتَبِ طبيعت مهيّا گردانيد .نقّاش مصوّره خام ثزري ص ت براي پی رنگ توویر
برداشت و روي زمين را به غرایب نقو

و عجایب الوان بنآاشت ( »...همان.)26 :

ه با کاربرد واژگان جنگی در یالبهاي استعار مکنيه و اضافات تشبيهی در ذکر ایام محاصر کرمان ثمد است:
«تراکم روزن غبار کارزار عط ی فيلی بر دامن فلک نيلی بتت و از تتاجم در ورِ 25یطار تيغهاي نيلوفر کردار ارغوان
ن ار عرص زمين گل روي و نله رُختار در نظر ثمد از نهيب صليل 11تيغ بر جماجم 27و حماحم 22تازي نژادان در ورط
مالحم
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ساکنان طارم علوي را گو

کر شد( »....وصّاف .)960:2662

ذکر این نکته نزم به نظر میرسد که کاربرد استعار مکنيه در تاریخ وصاف هميشه همرا با تعقيد و تکلّف و ازدحام
تواویر نيتت بلکه در بتياري از موایع استعار مکنيّه در جریان عادي کالم و مطابق با سنتهاي ادبی رایج به کار گرفته
میشود؛ براي م ا اجل در ذکر مر

هالکو به تيراندازي تشبيه شد که کمين گشود و هالکو را از فراز تتت خانی به زیر

میکشد:
«باري هنوز عمارت رصد تمام نشد بود که اجل موعود از مرصد 80کمين بآشود و هالکوخان در شهور سن ثلث و ستيّن
و ستّمائه مغاك خاك تود فانی از فراز تتت خانی عوض یافت ( »...همان.)58 :
شایان ذکر است که نوع دیآري از کاربرد استعار مکنيّه در تاریخ وصاف به صورت ترکيبهاي وص ی است .در ایهن نهوع
ترکيبات مشبّه (موصوف) به همرا مالئمات مشبهٌبه محذوف(ص ت) ذکر میشود و از ذکر مشبهٌبه محذوف که از نوع انتان
یا حيوان است خودداري میشود .تعداد ترکيبات وص ی اینچنينی در تاریخ وصاف بتيار کم است اما برخی از ثنهها عبهارت
است از:
«صبح غاليهساي (همان )69 :فلک تندخو (همان )845 :گردون سرکش تندخوي خميد پشت (همان )906 :سنان
تيزدندان (همان.»)920 :

بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف /

 )2-2-1استعارة مصرّحه
شکل دیآر کاربرد استعار به صورت غيراضافی در تاریخ وصاف مربوط به استعار مورّحه میشود .استعار هاي مورّحه در
تاریخ وصاف غالباً در هنآام کاربرد با دیآر توویرهاي بالغی ثميتتهاند .این ثميتتآی با دیآر صور بالغی و ترفندهاي
شاعرانه در کنار بهر گيري وصّاف از اصطالحات علوم و فنون کار شناسایی ثنها را دشوار میسازد .با نآاهی دیيق به انواع
استعار هاي مورّحه در تاریخ وصاف هر سه نوع استعار مورح مجرد مطلقه و مرشحه را در ثن میتوان تشتيص داد.
استعار مورحه به سه یتم تقتيمبندي شد که فرمو ثن چنين است (شميتا :)265 :2678
 .2استعار مورح مجرد  :مشبهٌبه  +یکی از ص ات (مالئمات) مشبه.
 .8استعار مورح مرشحه :مشبهٌبه  +یکی از ص ات (مالئمات) مشبهٌبه.
 .6استعار مورح مطلقه :مشبهٌبه  +مالئمات مشبهٌبه و مشبه.
کاربرد استعار مورّحه در تاریخوصاف بيشتر به منظور افزون ساختن زیبایی ستن و حتن تأثير ثن صورت میگيرد .به
ستن دیآر می توان گ ت کاربرد انواع استعار در این کتاب به جهت نقاشی کالم و خلق تابلوهایی توویري صورت میگيرد
که شآ تی خوانند را با خود به همرا داشته بيانآر مهارت نویتند باشد .کاربرد انواع استعار بهویژ ثن هنآام که به صورت
اسناد مجازي است بر تأثير و زیبایی متن تاریخ وصاف میافزاید؛ م الً وصّاف با است اد از استعار مورحه و دیآر
توویرهاي شعري در توصيف یلم چنين میگوید:
«به وساطت س ارت مارپيكری مرغ منقار که چون ص ير صریر 82ثغازد طاوسان خواطر اهل کمال در جلو نشاط ثیند و
طوطيان نشيمن قدّش شکرشکن شُکر شوند غوّاصی که به یک غوطه در بحر قيررنگ هزاران لؤلؤ ثمين آبگون برثورد »...
(همان.)25 :
گرچه ذکر تواویر استعاري در جمالت فوق با هدف تزیين و شعرگونه کردن کالم صورت پذیرفت اما ثنچه خوانند را به
تحير و گا ابهام در فهم جمالت سوق میدهد کاربرد فراوان تواویر استعاري و پيچيدگی ثنهاست؛ م الً بد نيتت که به
تحليل کاربرد استعار در جمالت عبارت بان پرداخت:
 در این نمونه ابتدا کاربرد استعار هاي مورح مجرد «مارپيکر» و «مرغمنقار» را میتوان مشاهد کرد .یلم (متتعارٌلهمحذوف) ابتدا از جهت بلندي و بند بند بودن پيکر به مار تشبيه شد است سپس از جهت منقار داشتن (تشبيه نوك یلم به
منقار) به مرغ .همچنين عبارت استعاري« :مارپيکر مرغمنقار» را که خود نوعی تنتيقالو ات براي موصوف محذوف یعنی یلم
است نوعی استعار مورح مطلقه نيز میتوان دانتت چراکه هم مالئمات متتعارٌله محذوف (یلم) یعنی «ص ير» ذکر شد
است هم مالئمات متتعارٌمنهها (مار مرغ) یعنی «پيکر و منقار».
 عبارت «طاوسان خواطر اهل کما » (افکار عالی و با ارز ) نيز از نوع استعار مورح مطلقه است .در این ترکيب مشبهمحذوف (یعنی افکار عالی و با ارز ) به طاوس تشبيه شد است .در اینجا «خواطر» و «اهل کما » یراین مشبه محذوف
یعنی افکار عالی هتتند و جلو نشاط از مالئمات مشبهٌبه مذکور یعنی طاوس.
 استعار «طوطيان شكرشكن قد» نيز از نوع استعار مورح مطلقه است؛ چراکه هم مالئمات مشبه محذوف (انگشتاننویسنده) یعنی یلمنشين بودن یا حتی در درج دورتر شکرگزار بودن انآشتان ثورد شد هم به ذکر مالئمات مشبهٌبه مذکور
(طوطی) یعنی شکرشکن بودن اشار شد است.
 باز هم کاربرد استعار مورح مطلقه را در ثخرین جمله میتوان مالحظه نمود .در این عبارت قلم (مشبه محذوف) بهغواصی (مشبهٌبه) تشبيه شد است .این غواص به یک غوطه در بحر فرو رفته و هزاران لؤلؤ ثمين آبگون برمیثورد
(مالئمات مشبهٌبه مذکور) .فرو رفتن در بحر قيری رنگ (مرکب) از مالئمات مشبه محذوف (یلم) نيز هتت .بحر قير رنگ

 /سا ه تم شمار ( 2پياپی )28بهار و تابتتان 2649

(مرکب) و هزاران لؤلؤ ثمين آبگون (کلمات و لغات) نيز از نوع استعار مورح مطلقه است .گویی تأکيد زیاد وصاف بر
ثوردن چنين استعاراتی بدین دليل بود که خود نيز ثگاهی داشته است خوانند مطمئناً بدون چنين راهنماییهایی پی به مقوود
وي نبرد در پيچشهاي ل طی و معنایی گرفتار خواهد شد .باید ذکر کرد ابهام در فهم استعار «طوطيان نشيمن ید» از مواردي
است که براي خوانند درك ثن مشکل بود بهراحتی م هوم نيتت.
88

برخی دیآر از نمونههاي کاربرد استعار مورحه در این کتاب که به وفور یافت میشود عبارت است از:
در تاریخ وصاف در مدح خداوند ثمد است:
«و خوشيد جمشيدو

را در کرتة 22زرکش بر تتتآا طارم چارم افتر فرخندگی ارزانی داشت ( »...وصّاف .)296 :2662

کرتة زرکش استعار مورح مرشحه بود در اینجا نور زرد رنگ و طالئی خورشيد به پيراهن تشبيه شد زرکش بودن
از مالئمات مشبهٌبه (کرته) است.
وصّاف با است اد از جاندارانآاري عناصر طبيعت و استعار مورحه مرشحه در ذکر جلوس ابایاخان ثورد است:
«به موافقت حتن ثن جشن در مجلس بهار بر کنار جویبار نله نيز جام بسّدین از اشک مدرار سحاب میگردانيد و سوسن
ساکنان خاك را بشارت نوروز جهانافروز میداد ( »...وصّاف .)259:2662
بسّدین بودن (سرخرنگ) در اینجا از مالئمات جام است و به جام الله (گلبر هاي ثن) نتبت داد شد است.
همچنين وصّاف در ذکر فتح بغداد طلوع خورشيد و برچيد شدن ستارگان را از پهن ثسمان با است اد از استعار مورح
مطلقه این گونه توصيف میکند:
«صباحی که ترنج زليخایی را بر کنار طبق افق نهادند و دست مشعبد لمعان نور مهرهاء کواکب از روي نطع 24سيمابی
برچيد ایلتان لشکر را فرمود تا ثتش نهب و تاراج در بغداد و مافيها زنند ( »...همان.)67 :
ترنج زليتایی یک اضاف تلميحی است .صباح و افق از مالئمات مشبه محذوف (خورشيد) و زليتا و طبق از مالئمات
مشبهٌبه ذکر شد (ترنج) است .در این عبارت با کمی دیت دریافته میشود که ترکيب «نطع سيمابی» (ثسمان) نيز از نوع
استعار مورح مطلقه است.
وصاف که کتاب خود را به عنوان ذیلی بر تاریخ جهانآشاي جوینی به رشت تحریر درثورد در ذکر محاسن این اثر بيان
میکند:
«چون این نتته که موجب نتخ مونّ ات ارباب نتج معانی بود و ثن جریدة25خریدهآسا 21از شکن زلف حروف چهر
حوراو

بنمود ال اظ و معانی با عقو فضال و بلغا عمل الحاظ غوانی در دلربایی ثغاز نهادند ( »...همان.)5 :

جریدة خریدهآسا استعار مورح مطلقه از کتاب تاریخ جهانگشاست که به زنی زیبا تشبيه شد است.
در جایی دیآر در ذکر مرثي پهلوانی به نام ثلغو با است اد از استعار مورّحه ثمد است:
«شير بی ثهوء 87شجاعتش که نهنگ جانستان و پلنگ پيلافكن را به اَشغا شغالی تکليف کردي ثخر به روبه بازي فلک
ک تار عشو جاوید در خواب خرگو

بماند ( »...همان.)26 :

«نهنگ» و «پلنگ» در این عبارت هر دو استعار مورح مجرد از پهلوانان یوي و نيرومند هتتند .جانستاندن و پيلافکن
بودن از مالئمات این پهلوانان است.
وصّاف همچنين در ذکر فتح بغداد با بهر گيري از واژگان نجومی به ثب بتتن شدن لشکریان بغداد توسط سپاهيان مغو
را اینگونه به توویر میکشد:
82

«لشکر مغو در شب ثب دجله را بر مُجنّد بغداد گشادند چون ثبکشان یدر از چا ظلمانی شب به دلو زرّین رسن
ثب تباشير 84کشيدند و سبز زار ثسمان را سيراب گردانيدند ( »...همان.)69 :
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دلو زرینرسن استعار مورح مطلقه از خورشيد است که به دلوي با ریتمان طالیی تشبيه شد که سبز زار ثسمان را با
ثن سيراب میسازند.
و بانخر در تاریخ وصاف در ذکر تشبيب جلوس بایدوخان ثمد است:
«نله به یک ستون زمرّدگون چتر ملعّل را معکوس افراشته کرد و اطراف و اکناف از ارغوان و سنبل و ثذریون نآارخان
انآليون 60گشت ( »...همان.)826 :
«ستون زمردگون» در اینجا استعار مورح مرشحه از سای گل نله و «چتر ملعل» استعار مورح مطلقه از کاس یرمز
رنگ گل نله است که به چتري جواهردار و معکوس تشبيه شد است.
 )2ابهام در استعارات تاریخ وصّاف
ساختار و سياق کالم در تاریخ وصاف اگرچه انباشته از انواع تکلفها و تونّعات است امّا غالباً به گونهاي است که تعقيد
زیادي را در فهم ثن استعار ها به وجود نمیثورد .بتياري از این استعارات همان استعار هاي رایج در بين شاعران و ادیبان ثن
روزگار است که در جامهاي ملون و ثراسته بار دیآر در تاریخ وصاف به نمایش گذاشته شد اند .البتّه در مواردي که وصّاف
یود هنرنمایی دارد و از به کار بردن اصطالحات علمی بهخووص نجوم خودداري نمیورزد فهم این استعار هاي مورحه
بر خوانندگان مشکل میشود؛ م الً در عبارت زیر که در ذکر سلطنت غازانخان و توصيف دميدن صبح بيان شد استعار هاي
مورّح مطلق «ثب ( :نور خورشيد روشنی) پشّههاي سيمين سلب ( :ستارگان) و سطرنب معلّق ( :ثسمان) از این گونه
است .سواي اینکه منظور از واژ «عنکبوت» در این عبارت و نقش ثن براي متاطبان مبهم بایی میماند:
«روز دیآر که از سطل زرّین ثفتاب آب روي روشنان ریتته شد و پشّههاي سيمينسلب 62از عنکبوت این سطرنب
معلّق 68در هر روزن انآيتته بر راي ظلمتزداي سلطان طلتمگشاي ت ويلی که بر اسامی متال ان واروناختر محرّر شد
بود عرضه کردند( »...وصّاف .)660 :2662
چنانکه ذکر گردید فهم بتياري از اینگونه استعار هاي مورّحه در تاریخ وصاف ریشه در سنن ادبی ثن دور
بهخووص در حوز ثثار شعري و ن رهاي فنی دارد.
 )2اسناد مجازی
از جمل مواردي که در تاریخ وصاف بتيار چشمآير است و در نآا او نظرها را به خود جلب میکند کاربرد فراوان اسناد
مجازي در ثن است .وصاف الحضر به جهت هنرنمایی در فن نویتندگی و تزیين و ثراستآی متن به کاربرد اسناد مجازي در
کتاب خود عالی فراوانی نشان داد است« .اسناد فعل (یا ص ت) به فاعل یا متندٌاليه غيرحقيقی» را اسناد مجازي گویند
(شميتا  .)266 :2678اسناد مجازي در علم بيان سنتی مبتنی بر استعارة مكنية تخييليه است (همان .)268 :در اسناد مجازي
اداي معنی به طریق جاندارانآاري و متيل صورت میگيرد .در تاریخ وصاف فراوانی این اسنادهاي مجازي در تشبيبها
مدحها توصيفها و مقدّم فوو کتاب بيشتر دید میشود .وصّاف در خلق تابلوهاي توویري خود از اسناد مجازي بهر
زیادي میبرد و در این را از عناصري چون واژگان نجومی رستنیها زیورثنت ابزار جنگ دبيري و حتّی م اهيم ذهنی و
انتزاعی است اد میکند.
اسنادهاي مجازي تاریخ وصّاف غالباً طوننی و م ول است و انبوهی از شاهدم ا هاي فارسی و عربی در ثنها به چشم
میخورد .گرچه بتياري از این اسنادهاي مجازي مطابق عُرف رایج در بين نویتندگان این دور به رشت تحریر در ثمد اند امّا
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هنر نویتندگی وصّاف بر زیبایی و تأثير ثنها میافزاید؛ م الً وصّاف با کاربرد رُستنیها و عناصر طبيعت در ذکر غارت نواحی
شيراز توسط لشکر نکودار چنين ثورد است:
« دران بهار به جاي سبز خط از خاك مهرگيا بردميد و از خون کشتآان بیگنا نلهزار بشک ت .بنفشه خميدهپشت سر از
زانوء حترت بر نداشت و نرگس یرقانزده از روي پژمانی جز چشم بر فتور نآماشت .گل سرخ از غم بر خویشتن پرد در
بود و نيلوفر در ثب دید تر و بر زبان نتيم سحر این رباعی مردّف مکرّر بيت :هر شاخ گلی که در چمن غنچه کند /از خار
غمی د مرا رنجه کند /از ثستی ناميه چون کرد چنار /بيرون سردست با دلم پنجه کند ( »...وصّاف .)808:2662
66

کاربرد این نوع اسنادي مجازي در تاریخ وصاف بتيار زیاد است.

در جایی دیآر وصّاف با کاربرد عناصر نجومی در اسنادهاي مجازي خود در ذکر یتل کيتاتونخان که همرا با نوعی
استعار تهکّميّه است میگوید:
«اگر ساکنان خطّ خاك به عزاء او اظهار جزع و اجحا

69

در فزع نکردند خرگاه آسمان به نوي لباس ازرق پوشيد ماه
67

کرت  65زرکش را بر تن خود پار کرد .عطارد 21کلک و دفتر بر طایچ عطلت انداخت زهره بر گوش طارم سپهر به نواي
بینوایی ثهنگ این ترانه بيت :شاها می عمرت همه از جام بریتت /گلبر

28

حياتت نه به هنآام بریتت /خونی که نریتت از

عدو خنجر تو /از دید دوستانت ایام بریتت برکشيد( »...وصّاف .)874:2662
کاربرد این نوع اسنادي مجازي هم در تاریخ وصاف بتيار زیاد دید میشود.

64

همچنين نمون زیر کاربرد ابزار و ادوات جنآی را در اسنادهاي مجازي تاریخ وصاف که در ذکر منازعت جَبَرْ و توا بيان
شد است ثن هم با زبانی توصي ی و حماسی نشان میدهد:
«ثتش کارزار به باد حمل یالن برافروختند  ...از تيغ ميغگون رشا

90

خون بر صحراي ملحمه 92باریدن گرفت و نوك

پيکان چون اط ا نادان دیدة رَمُدا ِء 42زره را خاریدن تيغ از کرم روي در سر میثمد و نيزه فروتنی و شکتت از بان
میگرفت و سپر طعن دشمنان به ناکام میخورد و کمند از خشم گردنکشان در تاب میشد و تير از گزند دستبرد تا پيغام
اجل رساند گشاد دهن میرفت و کمان در پی کينه کشيدن میبود و علم به پاي چوبين در لباس زرب ت بر ضرب کوس
ثستينفشانی مینمود و گرز از غایت سرگرانی از دستها سرکوب مییافت ( »...وصّاف .)526:2662
اسنادهاي مجازي مربوط به ابزار و ادوات جنگ در تاریخ وصاف پر کاربرد است.

96

ابزارثنت مربوط به مجلس بزم نيز در اسنادهاي مجازي تاریخ وصاف است اد میشوند؛ مانند این نمونه که در ذکر جلوس
تأمور یاثن ثمد است:
99

«ساغر چون از انتظار ثن بزم بهشتثیين خون در د داشت صراحی استمالت را به طریق متارات لب بر لب او مینهاد
و چون نای چشم در ایشان گشاد بود و بربط استراق سمع را گو

نهاد معلوم ایشان میگشت که اسرار ایشان این رباعی

رائع بود ( »...همان.)85 :
کاربرد ابزارثنت بزم در تاریخ وصاف بيشتر در توصيفها و تشبيبها دید میشود.

95

اما جالب است بدانيم که م اهيم انتزاعی هم در اسنادهاي مجازي تاریخ وصاف فرصت حضور پيدا میکنند؛ م الً در عبارت
زیر که در ذکر چآونآی تأليف کتاب بيان شد است کاربرد این عناصر را میتوان مشاهد کرد:
« ...د همچنان بر عادت مألوف مبهوت وار در یَلَق و اضطراب بود و دور از خورد و خواب چون عقل مَيَالن ن س لوّامه
در دلجویی و دلجویی مشاهد کرد  ...حالی ن س را که شقيق 96ش يق ثدمی دانتت به رسالت ب رستاد و خاطر و خامه را
احضار فرمود و ایشان را با د بههم به ادلّ عایالنه بر تحالف و تألّف ترغيب کرد و بر عَيْبِ استيحا

97

و تجنّب بجَيْبِ

بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف /

تَحبُب و تودُد یدیم بازخواست بليغ د را اندك سکون چاشنی بدید ثمد خاطر را ص ا گرفت و عزم پيوند وفا کرد »...
(وصّاف .)20:2662
م اهيم انتزاعی یاعدتاً نباید که در اسنادهاي مجازي تاریخ وصاف پرکاربرد باشند اما وصّاف از این عناصر در
توویرگريهاي خود بهر برد است 92.گتتردگی حيط اسناد مجازي در تاریخ وصاف بتيار زیاد است به طوري که با
ت کيک بيشتر عناصر ثن تقتيمبنديهاي بيشتري را میتوان فراهم نمود .کاربرد أطنابهاي ممل سجعثرایی و جناسپردازي
به کارگيري لغات نامتتعمل ذکر ام ا و شواهد فراوان عربی و فارسی فهم و یرائت درست از این اسنادهاي مجازي را در
تاریخ وصاف مشکل ساخته و از تأثير ثنها حتّی ثن هنآام که دربردارند حدیث ن س میشود (همان5 :ه )20میکاهد.
اسنادهاي مجازي تاریخ وصّاف ثن هنآام که با انبوهی از ام ا و شواهد عربی یا ازدحام تواویر و لغات نامأنوس همرا
میگردند دچار تعقيد و ابهام عمدي میشوند .غالباً اصرار مؤلّف بر اطناب و اظهار فضل مزید بر علت میشود؛ م الً وصّاف
در ذکر حرب مغو و موریان چنين ثورد است:
«کمان منحنی یامت وَ فِیاليَتَارِ یَتْلِفُ بالوَوَابِ وَنَیَمينُ وَ مَا یَضْرِبُ اِلّا عَلَی [الْوَا َ] در کشاکش دستخو

دليران

گشت و به دعاء رَبِّ اشْرَح لیِ صَدْري وَ یَتِرْلِی اَمْري یيام مینمود و تير به زبان سوفار سوداء اَعَارُ جَناحِی طَائرٍ فَاطَيرُ ثغاز
مینهاد شعر :حُتَامٌ غَدا ُالرَوْعِ مَاضٍ /کَأَنَهُ فِی یَبْضِالنُ ُوسِ رَسُو ُ /کَاَنَ جُنُودُالذَرِ کَتَرْنَ فَوْیَهُ /یُرُونَ جَراءٍ بَيْنَهُنَ دَخُو ُ
خطيبوار بر منابر ریاب به عبارت فولالتطاب ثی  :وَ اَنْزَلْنَاالحَدیدَ فيهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَاس را ت تير میگ ت »...
(وصّاف .)24:2664
یا در جایی دیآر در ذکر تاخت الجایتو بر لشکر دوا ثمد است:
«تيغ ميغ 94رنآش توسّط 50و خووم را دست در کمر زد .نصرت چون کمند شيربند

به دوا فتراك تشبّث کرد بر

یکران 52ثسمان گردِ زمين نورد پاي فرید سپهر 58درثورد ( »...همان)927 :
نمونههاي ابهام و تعقيد در اسنادهاي مجازي تاریخ وصاف در توصيفهاي اغراقثميز ثن بيشتر یافت میشود.

56

با این همه اسناد مجازي در تاریخ وصاف بهخووص هنآامی که با لحنی عاط ی همرا میشود از زیبایی و تأثير خاصّی
برخوردار است .تواویر حاصل از کاربرد اسناد مجازي در تاریخ وصاف را میتوان جلو هایی از ادب غنایی در این متن فنی
تاریتی دانتت.
جدو زیر بتامد کاربرد انواع استعار را در تاریخ وصاف بر اساس نمونههاي استتراجشد از پنج درصد متن این کتاب
نشان میدهد:
نوع
تعداد

استعار مورّحه

انواع دیآر استعار

استعار مکنيّه

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

()2

()8

()6

() 2

() 8

()6

()2

() 8

()6

9

9

29

84

24

62

8

5

89

جمع

88

26

62

درصد

% 26

% 68

% 88

در جدو زیر انواع اصلی صور خيا در تاریخ وصاف بر اساس نمونهگيري از پنج درصد متن این کتاب با هم مقایته
شد اند:
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نوع

تعداد
جمع

استعار و اسناد

تشبيه

کنایه

مجازي

مجاز

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

نمون

()2

()8

()6

()2

()8

() 6

() 2

()8

()6

()2

() 8

()6

224

256

226

65

87

77

62

26

202

8

2

2

955

264

868

9

نتيجه
در یک نآا کلّی به ساختار استعار در تاریخ وصاف معلوم میشود که کاربرد استعار در تاریخ وصاف نقش بتيار مهمی در
ایجاد ن ر شاعران این کتاب دارد .این کاربرد بيشتر در شکل استعار مکنيه اسنادهاي مجازي و مورحه دید میشود .کاربرد
فراوان استعار در کنار دیآر توویرهاي شعري موجب ایجاد نوعی سبک شتوی شد است سبکی که به علت جايگيري
صور خيا در بتتري از لغات مونوع و نامأنوس و ام ا و شواهد فراوان کمتر در سایر متون فنی تاریتی دید میشود.
وجود تتيّلهاي دیيق و باریک بهویژ در حوز استعار مرصّحه و اسناد مجازي در تاریخ وصاف که گا با زبانی عاط ی
همرا میشود از جمل عوامل امتيازبتش تاریخ وصاف بر سایر متون فنی تاریتی در این گتتر است.
پینوشتها
 -2در این ميان متتشهریان غربهی بهه دليهل اینکهه در غهرب چنهين شهيو اي رایهج نبهود یها اینکهه منظهور از ایهن کهار را
بهههدرسههتی نمههیدانتههتهانههد انتقادهههاي شههدیدتري کههرد و در کتههابهههاي تههاریخ ادبههی خههود از تههاریخ وصههاف بهها
عنوانهاي نه چنهدان مناسهب« :نمونه ههراسانآيهز یهک ن هر فنّهی تهاریتی» (ریپکها  )945 :2659یها حتهی «یهک اثهر
مضههرّ» (بههراون  )77/6 :2687یههاد کههرد انههد .ثنههان اعتقههاد داشههتند کههه ایههن اثههر «در راسههتاي سراشههيبی تنههد و
سرگيجهثور ل ّهاظیههاي ناراسهت نُههتهو و پهرثب و تهاب یهرار گرفتهه» (ثربهري  )254 :2672و مبالغه بهيش از حهد
وصّهاف در کهاربرد کلمهههههاي عربهی توهنّع فهوقالعهاد و اسههتعارات و تشهبيهات مهال انآيههز او را در زمهر کتههانی
یرار میدهد که بزر ترین لطمه را به ادبيات فارسی وارد کرد اند (ریپکا .)946 :2659
 -8اُالم[ :مغ ].جاي موضهع و مکهان پيغهام و نوشهتهاي کهه بهه زبهان و دسهت بهه دسهت رسهانند (دولهتثبهادي :2626
.)98
 -6نمونههاي تواویري را که در ثنهها از اضهافهههاي اسهتعاري اسهت اد شهد اسهت مهیتهوان در ایهن صه حههها جتهت:
(وصاف .)582 526 984 920 904 808 246 296 208 24 59 69 86 5 :2662
 -9بَغتاق[ :مغ] بغتاغ بغلطاق فرجی (برهان) کال کال زردوزي (دولتثبادي .)75 :2626
 -5تِرلِک :یباي ثستينکوتا پيشباز (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -6قيروان :اطراف مجموع عالم (همان).
 -7حُسام :شمشير تيز یا لب ثن (نروس).
 -2اِطریفل :معجون ساختهشد از هليله (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -4ثَوَران :برانآيتتهشدن به هيجان ثمدن (همان).

بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف /

 -20ســودا :یکههی از اخههالط چهارگانه یههدیم ( :سههودا صه را بلغههم دم) .از دیههدگا طبيبههان یههدیم ک ههرت خلههط سههودا و
غلب ثن بر سه خلط دیآر منجر به فتاد عقل و دیوانآی میشود (ن المودور).
 -22تَداویر :جِ تَدویر گِردي دَور (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -28اِرتِقاب :در دو معنی است -2 :چشم داشتن انتظار -8 .دید بانی کردن (همان).
 -26ر.ك :وصّاف .975 960 987 652 :2662
 -29سبيكه :یطع طال یا نقر گداخته و در یالب ریتته شوش زر و سيم (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -25ور :در دو معنههی اسههت -2 :سههبق و تتته درس کودکههان -8 .ثزمایشههی بههود اسههت کههه در محههاکم ایههران یههدیم از دو
طههرف دعههوي مههیکههرد انههد تهها راسههتآویی یکههی معلههوم شههود و هههر کتههی موفههق مههیشههد او را محههق مههیدانتههتند
(لغتنامه).
 -26صَليل :ثواز ضرب شمشير (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -27جَماجِم -2 :جِ جمجمه کاس سر -8 .یبيله ها-6 .مهتران(همان).
 -22حَماحِم :جِ حَمحَمه بانگ کردن اسب کمتر از صهيل (همان).
 -24مَالحِم -2 :جِ مَلحَمَه فتنه -8 .جِ مَلحَمَه جنگ بزر

(همان).

 -80مَرصَد :جاي نآاهداشت جایی که در ثن انتظار میکشند (همان).
 -82صَریر « :ثواز یلم که بهه ویهت نوشهتن برثیهد و بانهگ ملهخ و ثواز نعلهين  ...و فارسهيان بهه معنهی مطلهق ثواز اسهتعما
نمایند(ثنندراج).
 -88ر.ك :وصاف .586 208 962 69 82 26 :2662
 -86کُرتَه :جام کوتا ید ثستين کوتا ِ پيش باز پوششی بود است همانند یبا و متووص عجم (ن المودور).
 -89نطع :بتاط و فر

چرمين گتتردنی از ادیم (لغتنامه)

 -85جَریده -2 :دفتر نامه -8 .جماعتی از سوارن بدون پياد (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -86خریدهآسا :خرائد :جَ خَرید و خُهرَد بهه معنهی زن شهرمآين (ن ههالموهدور) دختهر نارسهيد خهاتون بها شهرم وحيها
(ن يتی).
 -87آهو :بر وزن کاهو جهانوري اسهت معهروف کهه بهه تهازي غهزا خواننهد

و مطلهق عيهب را نيهز گ تهه انهد خهوا بها

مردم باشد و خوا با چيزهاي دیآر (برهان) در این جا معنی دوم مراد است.
 -82مُجنََده :لشکر جمعشد (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -84تَباشِير [ :به صيغ جمع] :اوایل هر چيز نشانههاي س يدي صبح ثثار باد بر روي زمين (نروس).
 -60انگليون :نام کتاب نوارا است کهه انجيهل باشهد و نهام کتهاب مهانی نقها

ههم هتهت ...بویلمهون را نيهز گوینهد و ثن

نوعی چلپاسه است (برهان).
 -62سَلَب :رخت سالح (فرهنگ لغات ن رهاي فنی)68 .
 -68سُــطُرالب معلّــق :مت ههف اسههطرنب اسههت و ثن ثلتههی باشههد از بههرنج کههه بههدان ارت ههاع ثفتههاب گيرنههد (برهههان).
سطرنب معلّق در این جا کنایه از ثسمان است.
 -66ر.ك :وصاف .549 589 588 506 692 690 845 826 862 808 246 262 208 59 86 :2662
 -69اِجحاش :دفع کردن (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
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 -65کُرتَه :جام کوتا ید ثستين کوتا ِ پيش باز پوششی بود است همانند یبا و متووص عجم (ن المودور).
 -66عطـارد :نزدیههک تههرین سهيّارات منظومه شمتههی بههه خورشهيد اسههت .در فارسههی ایههن سهيار تيههر ناميههد شههد و در
بندهشههن عطههارد سههپهبد سههيارات در مشههرق اسههت .در مههدلونت کواکههب عطههارد «کوکههب حکمهها و طبيبههان و
منجمههان و شههعرا و اذکيهها و دیوانيههان و کاتبههان و نقاشههان و تجههار و اهههل بههازار و دیههن و نطههق و پههاکی و ادب و
صنایع دیيقه است» (فرهنگ اصطالحات نجومی).
 -67عُطلَت :بيکاري تعطيل (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -62زُهره :از سهيار ههاي منظومه شمتهی اسهت .مهدار ثن بهين عطهارد و زمهين اسهت .از ایهن اختهر در زبهان فارسهی بها
نام هاي ناهيد و بيدخت یهاد شهد اسهت و منجمهان احکهامی ایهن سهتار را «کوکهب زنهان و امهردان و متن هان و اههل
زینههت و تجمههل و لهههو و شههادي و طههرب و عشههق و ظرافههت و سههتریه و سههوگند دروغ» نههام نهههاد انههد (فرهنههگ
اصطالحات نجومی).
 -64ر.ك :وصّاف .954 960 900 652 660 874 296 82 26 :2662
 -90رَشاش :چکيد هاي خون و اشک و ثب و جز ثن (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -92مَالحِم -2 :جِ مَلحَمَه فتنه -8 .جِ مَلحَمَه جنگ بزر

(همان).

 -98رَمداء :دردگين دردناك (همان).
 -96ر.ك :وصاف .699 927 652 24 :2662
 -99مُسارّات -2 :در گوشهی سهتن گ هتن نجهوا کهردن بهه راز سهتن گ هتن -8 .جِ مُتهارّ راز گوینهد (فرهنهگ لغهات
ن رهاي فنی).
 -95ر.ك :وصاف .582 907 246 96 86 :2662
 -96شقيق :چاك شد و نيمه شد هر چيزي که دو نيمه شود نظير م ل برادر (لغتنامه)
 -97اِستيحاش :ثزردن ثزرد شدن دچار وحشت شدن (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -92ر.ك :وصاف .586 588 26 20 4 7 6 :2662
 -94ميغ :بتاري تير که نزدیک به زمين پدید ثید مه -8 .ابر سحاب (لغتنامه).
 -50تَوَسُط :پایمردي ش اعت ميانجیگري (فرهنگ لغات ن رهاي فنی).
 -52یِكران :اسب اصيل و خوب و سرثمد (همان).
ب اصهغر اسهت کهه یکهی از دیآهري نهورانی تهر بهود ثن یهک را کهه نهورانی-
 -58فرقد سپهر :فَریَدان :نام دو ستار در د ّ
تر است «أنوَرُال َریَدَین» و ثن دیآري را که نور

کمتر است «أخ َیال َریَدَین» گویند (ن المودور).

 -56ر.ك :وصاف .586 296 208 59 69 5 :2662
منابع
 .2ثربري ثرتور ( .)2672ادبيات کالسيک فارسی ترجم اسداهلل ثزاد مشهد :ثستان یدس.
 .8ثیتی عبدالمحمّد ( .)2696تحریر تاریخ وصّاف تهران :بنياد فرهنگ ایران.
لمثلالسائر فی ادبالکاتب والشّاعر به تحقيق محمد
 .6ابناثير ابیفتح ضياءالدّین نوراهللبن محمّد (2464م) .ا 
محيیالدین عبدالحميد  8جزء مور:شرکةمکعبةومطباة موط یالبابیالحلبی و اوند .

بررسی کاربرد استعار در تاریخ وصاف /

 .9ابنرشيق یيروانی ابنعلیالحتن (2485م) .العُمد فی صناعهالشّعر و نقد مور :مطبعه امين هندیه بالموسکی و
شارعالمناخ.
 .5ابن معتز عبداهلل (2465م) .البدیع توحيح :اغناطيوس کراتش تکی لندن :مندرس لوزاك.
 .6اته هرمان ( .)2666تاریخ ادبيات فارسی ترجم  :دکتر رضا زاد ش ق تهران :ترجمه و نشر کتاب.
 .7احمدي بابک ( .)2628ساختار و تأویل متن تهران :مرکز.

 .2اختياري زهرا و محمودي عليرضا (2624الف)« .تازگیهاي توویرهاي تشبيهی در تاریخ وصّاف» متنشناسی ادب
فارسی (مجلّ دانشکد ادبيات و علوم انتانی دانشآا اص هان) .76 -54 :)2( 96

 .4ههههههههههههههههههههههههههههههههه (2624ب)« .توویرهاي کنایی و کارکردهاي ثن در تاریخ وصّاف» جتتارهاي
ادبی (مجل دانشکد ادبيات و علوم انتانی دانشآا فردوسی مشهد) ( 8( 96متلتل.256-284 :))264
 .20ارسطو ( .)2664ارسطو و فن شعر ترجم عبدالحتين زرّین کوب تهران :اميرکبير.
 .22براون ادوارد ( .)2687تاریخ ادبی ایران ترجم علی اصغر حکمت تهران :چاپتان بانک ملی.
 .28بهار محمّدتقی ( .)2676سبکشناسی چ 4تهران :مجيد.
 .26پادشا (شاد) محمّد ( .)2665فرهنگ ثنندراج 7ج زیر نظر :محمّد دبيرسيایی تهران :کتابتان خيّام.
 .29پورنامداریان تقی ( .)2679س ر در مه چ 2تهران :زمتتان.
 .25ت تازانی سعدالدّین (2656هه) .شرحالمتتور علی تتليصالم تاحالتطيبالقزوینی تعليقات و حواشی :عبدالمتعا
المکعبةالمحموديةالتجاریه.

الوعيدي مور:
 .26جُر خليل ( .)2666فرهنگ نروس ترجم سعيد طبيبيان  8ج تهران :اميرکبير.
 .27جرجانی عبدالقاهر ( .)2662اسرارالبالغه ترجم جليل تجليل چ 2تهران :دانشآا تهران.
 .22جوینی عالءالدّین عطاملک بهاءالدّین محمد ( )2625تاریخ جهانآشاي جوینی به توحيح حبيباهلل عباسی و ایرج
مهرکی چ 2تهران :زوار.
 .24خطيبی حتين ( .)2699تاریخ تطور ن ر فنّی تهران :دانشآا تهران.
 .80خلف تبریزي محمّدحتين ( .)2662برهان یاطع  5ج به اهتمام دکتر محمدمعين تهران :اميرکبير.
 .82دولت ثبادي عزیز ( .)2626فرهنگ واژ هاي ترکی و مغولی در متون فارسی چ 2تبریز :دانشآا تبریز.
 .88دهتدا علیاکبر ( .)2678لغتنامه  29ج چ 8از دور جدید تهران :دانشآا تهران.
 .86رازي شمسالدیّن محمد ابن یيس ( .)2629المعجم فی معایيراشعارالعجم توحيح عبدالوهّاب یزوینی تهران:
مؤست خاور.
 .89رستآار فتایی منوور ( .)2620انواع ن ر فارسی چ  2تهران :سمت.
 .85ریپکا یان ( .)2659تاریخ ادبيات ایران ترجم دکتر عيتی شهابی تهران :بنآا ترجمه و نشرکتاب.
 .86زرین کوب عبدالحتين ( .)2662تاریخ ایرن بعد از اسالم چ  5تهران :اميرکبير.
 .87هههههههههههههههههههه ( .)2662نقد ادبی تهران :بنآا نشر اندیشه.
 .82هههههههههههههههههههه ( .)2696شعر بی دروغ شعر بی نقاب تهران :دانشآا تهران.
 .84زکی صبّاغ محمدعلی (2442م) .البالغةالشعریّه فی کتابالبيان والتّبيين للجاحظ بيروت :المکعبةالعوریّه.
نفثةالمصدور توحيح :اميرحتين یزدگردي چ 8تهران:
 .60زیدري نَتوي (خُرندزي) شهابالدّین محمد ( .)2670
ویراستار.
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 .62سجادي سيد ضياءالدین ( .)2678دیباچه نآاري در د یرن (از یرن 9تا یرن 20هجري) تهران :زوّار.
 .68سکّاکی ابی یعقوب بن ابیبکر (2467م) .م تاحالعلوم الطبعهانولی مور :مطبعه موط یالبابیالحلبی و اوند .
 .66شميتا سيروس ( .)2678بيان تهران :فردوس و مجيد.
 .69شویی ضيف ( .)2629هنر و سبکهاي شعر عربی ترجم مرضي ثباد چ 2مشهد :دانشآا فردوسی.
 .65ص ا ذبيحاهلل ( .)2672تاریخ ادبيات در ایران 5ج چ  2تهران :دانشآا تهران.
 .66هههههههههههه ( .)2666گنجين ستن  6ج تهران :دانشآا تهران.
 .67ص وي کور

(« .)2677پيشنهادي در سبکشناسی ادب فاسی» زبان و ادب مجلّ دانشکد ادبيّات فارسی و

زبانهاي خارجی دانشآا علّام طباطبائی سا 8

 6صص 56ه.96

 .62ههههههههههههههههه ( .)2620از زبانشناسی به ادبيّات ج 8شعر تهران :پژوهشآا فرهنگ و هنر اسالمی.
 .64ضيف شویی ( .)2626تاریخ و تطوّرعلوم بالغت ترجم محمدرضا ترکی تهران :سمت.
 .90علوي مقدّم محمّد (« .)2678علم بالغت در یرن سوم هجري» در یلمرو بالغت (مجموعه مقانت) ج 2چ 2
مشهد :ثستان یدس رضوي.
 .92یاسمزاد سيدعلی حاتمی سعيد (« .)2640تحليل بينامتنی متتوات ادبی ن ر تاریخ جهانآشا و تاریخ وصاف»
سبک شناسی نظم و ن ر فارسی (بهار ادب) ( 9( 9پی در پی .49-77 :))29

 .98یبادي حتين علی (« .)2679نظري بر نمادشناسی و اختالف و اشتراك ثن با استعار و کنایه» مجل دانشکد ادبيات
و علوم انتانی دانشآا فردوسی مشهد س87

 6و  9پایيز و زمتتان  2679صص 652ه 667ص.694

 .96قدامةابن جع ر أبی فرج (بی تا) .نقدالشّعر تحقيق از :محمد عبدالمنعم خ اجی بيروت :دارالکتبالعلميّه.
 .99کشاورز کریم ( .)2672هزار سا ن ر پارسی 6ج تهران :انتشارات و ثموز

انقالب اسالمی.

 .95مدبّري محمود ( .)2676فرهنگ لغات ن رهاي فنّی و مونوع چ  2کرمان :خدمات فرهنآی.
 .96مو ّی ابوال ضل ( .)2657فرهنگ اصطالحات نجومی تبریز :مؤست تاریخ و فرهنگ ایران.
 .97ناصف موط ی (بی تا) الصّورةاندبيّه مور:مکعبة مور.
 .92ن يتی علی اکبر ( )2696فرهنگ ن يتی تهران :خيّام.
 .94واینریش هه (« )2626استعار » زبان شناسی و ادبيّات (مجموعه مقانت) ترجم  :کور

ص وي تهران :هرمس.

 .50وصّاف (شيرازي) شهابالدّین عبداهلل ( )2662تاریخ وصّاف (مشهور به نتت بمبئی2864 :هه) تهران :کتابتان
ابنسينا و جع ري تبریزي.
فیدقايقالشار توحيح عباس ایبا

 .52وطواط (کاتب بلتی) رشيدالدّین محمد عمري (بی تا) حَدايقالسَحر 
کاو .
 .58هاوکس ترنس ( )2620استعار ترجم فرزان طاهري تهران :نشرمرکز.
 .56همایی جال الدّین ( )2662فنون بالغت و صناعات ادبی چ  8تهران :توس.
 .59هوف گراهام ( )2665گ تاري در بار نقد ترجم  :نترین پروینی تهران :اميرکبير.

تهران:

