
 52/4/6991تاريخ پذيرش:           52/9/6991تاريخ دريافت: 

DOI: 10.22067/jls.v50i2.69480 

 

 باززایی عناصر ادبی تصویرساز قرن ششم در تصویرهای شعری قرن هشتم

 شگردهای آمیغی در تصویرهای قرن هشتم( )نمود دوبارۀ
 

 1جوسیاوش حقدکتر 

 2 ییمصطفی میردار رضا

 چکیده

دنر دستی،  ا ح ّی که نخستین  حوّلات شگرف و بنیادینی در عرصۀدر قرن ششم،  شاد   

شود. این ا فاق مماد   می دای  عالی و پیچی گی در دنر دوران اسشاامی در این دور بارقه

 سب  خراسانی بار  از آن ساحت سادۀافت  و  صشویردای ششعری به ی می برای ششعر نی 

ه . این رون  رو به پیچش بگذارن ش ن می شون  و پا به اقای، پیچی گی و مفهومیخارج می

 صویردا اف ود   گیرد که در مسیر ساوک به سازۀیعنصشردا و اب اردایی صورت م واسشطۀ

محور. این مطالعه که به روش ی یا صناعات کنایهش   است؛ عناصری چون شگرددای آمیغ

ای دو گرو  از شگرددای ادبی کمّی و آماری نوششته ش   است  به بررسی آماری و ماایسه

 -از قرن شم،  ا قرن دمت،  -ششاعر زبان فارسشی  نُهبیت از ششعر  055منفرد و آمیغی در 

غی در  صویردای قرن شم، پژودش نمانگر حضور و وفور شگرددای آمی پردازد. نتیجۀمی

گیری از شششگرددای آمیغی و آفرینش اسششت. در قرن دفت،  شششاعران چن ان  مایای به بهر 

ان   امّا در قرن دمشت، شاد  باززایی و  صشویردای پیچی   ن ارن  و  صشویردا عم  اس سشاد 

 گیری از شگرددای آمیغی در آفرینش  صویردایی،.   اوم بهر 

 ناسی  شگرددای ادبی منفرد  شگرددای آمیغی.ش: سب هاکلیدواژه

 مقدّمه

رود و نخسششتین عطف به شششمار می الی و در مسششیر رششش  دنر  ی  ناطۀقرن شششمشش، در راسششتای  ع

شود. برای نمونه  نخستین ممششاد   می دای  عالی و پیچی گی در دنر دوران اسشاامی در این دور بارقه

                                                           
 s.haghjou@umz.ac.ir                                                      دانمیار زبان و ادبیات فارسی دانمگا  مازن ران -1

 mostafamirdar@yahoo.com        مسئول( و ادبیات فارسی دانمگا  مازن ران )نویسن ۀدانمجوی دکتری زبان  -2

رۀ 
شما

ی  
دم

ژو
 ش پ

می
 عا

جاۀ
ی  م

 ادب
ین

 نو
ای

رد
ستا

ج
19

1
ان 

ست
  اب

 
19

91
 



 ادبی )ادبیات و عاوم انسانی سابق(                             شمارۀ دوم نوین  جستاردای                                       121

 

(. در 22: 1911شود )محمّ حسن  )ساجوقی( نسبت داد  میدای ناّاششی در اسشاام به این عصر مکتب

که سششادگی   یین  گیرد؛ چنانبحث دنر معماری نی  در این دور   حوّلات چمششمگیری صششورت می

یل و گرابر  د )دبنادای قرون اوّلیه  ا پیچی گی   یینی بنادای سششاجوقی  حکایت از این سششیر  حوّل دار

( و در 1102: 1931عصششر به اوج رواج خود رسششی  )پوا و اکرمن   گری نی  در این(. سششفال02: 1931

(. 19: 1911ج ی ی آغاز شششش  که  ا روزگاران بع ی دوام یافت )محمّ حسشششن   دنر  ذدیب  ششششیوۀ

وضششعیت دیگر دنردای این دور  نی  بیش و ک، بر دمین منوال اسششت. در این عصششر   حوّلات بنیادینی 

شون  و پا به اقای، پیچی گی  صویردا آرام آرام از قامرو سادگی خارج میدد . در سشاحت شعر ر  می

بسیار مهمّی قرن   برای دنر ششعر و بررسشی  صشویردای شعری 1گذارن . لذا قرن شش ن می و مفهومی

گیری از اب اردا و عناصششر ادبی در راسششتای آفرینش بهر  داد  در زمینۀای که  حوّلات ر گونه اسششت؛ به

 .یابن میدای شعر فارسی  ج ی  حیات دای شعری این عصر در بافتار دیگر سب  صویر

امّا پیش از بررسشی اج ا و اب ار  صشویرسشاز قرن ششم، بای  ا عان داشت که اساساس دی  و زبان در 

دنرمن  متفاوت از دیگر دنروران اسشت و  ج یه و بررسشی  صشویردای او نیازمن  اب اری مخصو  و 

دا و اب اردای بررسشششی عناصشششر  صشششویرآفرین دانش وارسشششی اسشششت. یکی از مح کشارآمش  برای 

« ودشششرفتاردای زبانی افراد اطااق می شششناسششی و ادبیات بر شششیوۀزبان»اسششت که در « شششناسششیسششب »

(. در حایات  91: 1911 )شفیعی « دمیمشه از طریق ماایسشه قابل ادراک است»( و 92: 1992)فتوحی  

ی برخورددا امکانات این دانش است به ماایسۀ ردای مخصشوصشی که در زمرۀمتششناسشی با پاراسشب 

پردازد. لذا بررسششی و سششنجش اب اردای شششان میزبانی دنرمن ان در مواجهه با  أماات درونی و بیرونی

دای دقیق و متری  برای شششناخت و ادبی و عنصششردای بااغی موجود در زبان شششاعران  یکی از شششیو 

دبی بیان عنصردای ا در این روش  بررسی شمار و شیوۀ  صشویردای ششعری است. رسشی، سشیر  طوّر 

 .گیرددر اولویت قرار می« بسام »س ایی دارد و لذا بحث برای انتاال صور نوین  دنی ادمیت به

ون ؛ شامّا اب اردای ادبی  صشویرآفرین )مورد  بحث این مطالعه در( قرن ششمش، به دو نوق  اسی، می

شگرددای  -1یابی،: ه از عناصر ادبی دست می صشویردای ششعری این عصشر به دو گون ۀبا  ج ی یعنی

 -2شششود(؛ می« ایهام»و « کنایه»  «دا )مصششرّحه و مکنیه(اسششتعار »  « مششبیه»منفرد )شششامل فنون بااغی 

ات عدای صناگیرن  و در این مطالعه  با عنوانششگرددای آمیغی که )در برابر ششگرددای منفرد قرار می

ارۀ اسششتع»  «کنایه اسششتعارۀ»شششود  شششامل شششگرددای می دا یاداز آن« شششگرددای آمیغی»یا « محورکنایه»



  121...                          صویردای در شم، قرن  صویرساز ادبی عناصر باززاییسال پنجاد،                    

 ششود(  أکی  این پژودش بیمشتر بر ششمار و بسشام می«  مشبیهی اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ»و « ایهامی کنایه

 یردا )با ان کحضشور این ششگرددا در  صویردای شعراست؛ چرا که حضور شگرددای منفرد در  صو

اختاشافی در ششششمشار( امری بش یهی و نشاگ یر اسشششت. بشا این دمه بای  گفت که ب رگان عا، بااغت و 

 فتششازانی ( و 09 :ق.1952ق وینی )(  خطیششب 125-121: ق.1923) سشششکّششاکیپردازانی چون نظریششه

مح ود  عا، بیان را در چهار موضشششوق»( در  بیین ششششگرددای ادبی منفرد  سشششاختمان 959 :ق.1251)

  ای دیگر که  مشبیه و اسشتعار  باشششن   دا  ا ی دسشتن   یعنی مجاز و کنایه  و دو ا از آن ان  که دوکرد 

ل معرّفی ای و قسمتی از ی  اصعنوان پار  عنوان وسشیاه معرّفی شش    یعنی  مبیه و دیگری به یکی به

ج  اسششتعار (  سششی انواق مجاز )به(. از آنجایی که برر21: 1931)شششفیعی  « ششش   و آن اسششتعار  اسششت

(  این مطالعه فاط به بررسی شمار سه عنصر 22: 1939ششناسشی اسشت )ششمیسشا  مربوط به عا، معنی

داخت؛ ردای شعری خواد  پردای مصرّحه و مکنیه  و کنایه در  صویبیانی دیگر یعنی  مشبیه  اسشتعار 

   ددن .این سه صناعت شگرددای منفرد را  مکیل می مجموعۀ

م  یعنی شششگرددای آمیغی )که مورد  أکی  این دو صششو  بررسششی  صششویردا از منظر گونۀامّا در خ

ز بای  گفت که این شگرددا ا اسشتششناسشی بسشیار بایسشته و حاه  ادمیّت مطالعه و( از نظرگا  سشب 

 غی شگرددای آمی ر حیطۀششون ؛ بنابراین د  نخسشت حاد  می رکیب عنصشردای منفرد و بااغی گرو

شششناسششی و ساخت شعر اب اردای ادبی گرو  نخسشت که درک ام برای خود عنصشر مسشتاای در زیبایی

صششری منفرد محسششوم شششون  و پا از این  رکیب  دیگر عنشششون   با د،  افیق میمحسششوم می

در مرک  و دیگر صششناعات « کنایه»شششگرددای آمیغی این اسششت که شششگرد  شششون . نکتۀ مه، دربارۀنمی

نایه را ای که قابایت  رکیب با کگیرنش ؛ لشذا از آمی ش عنشاصشششر  بیشانی یا ب یعید آن قرار میادبی بر گر

است. پا  رفتهدا نام محور از آنششود که  حت عنوان صشنای   کنایهدارن   صشناعات  ج ی ی خاق می

ی «محورکنایه»اسشت. امّا ششگرددای « محورکنایه»صشناعات   مراد از ششگرددای آمیغی در این پژودش

 اسششتعارۀ» -2کنایه  اسششتعارۀ» -1 ن  از:اگیرن   عبارتکه در این مطالعه مورد بررسششی و  حایل قرار می

 «.دمرا  با  مبیه استعارۀ ایهامی کنایۀ» -9؛ «هایهامی کنای

 ای از این شگرددای  رکیبی ب ین قرار است:  عریف دوبار  و  حایل نمونه

ل حاصشش« مکنیه اسششتعارۀ»و « کنایه»شششگرد منفرد  ت از امت اج دو: این صششناعکنایه استتتعارۀ -الف

ددی، که در واق  عرفاس دارای ای را به چی ی عاریت میشششود و  عریف مبنایی آن این اسششت که کنایهمی
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نسبت « نامرادی» با اسشتعارۀ مکنیه به واۀۀ« دنخار بر کسشی نها»   کنایۀآن نباشش ؛ ملااس در این بیت عطّار

 شود:داد  می
 

 نششهششاد بسششششیششارم خششار نششامششرادی
               

 نششهششاد خششارم بششر دسششششت اویششی چششو  ششا 
 

 (129: 1931)عطّار   
 

« نخار بر کسی نهاد» وان  کنمگر این کنایه )که اسش، معناست( در واق  نمی« نامرادی»در حالی که 

 باش .
 

به  اای برای چی ی  امّ کنایهعبارت اسشت از استعار  کردن رد این ششگ ایهامی کنایه: استتعارۀ -ب

ت  لازمی  آن  از اصششل در آن چی  وجود ئ]...[ آن کنایه  یعنی دی این شششکل که صششورت واقعی   اریبی

فاط[ ] داششته باشش   ولی در عال، واق   حمل  حایای  مفهوم  ما ومی و مراد  کنایه بر آن درست نیای  که

اقی خواد  مان . اگر این صناعت را  ج یه کنی، در این صشورت ]اسشت که[ اسشتعار  به قوت خویش ب

. به  حایل این بیت ایهام -2 واقعیت -9 کنایه -2 مکنیه ۀاسششتعار -1 :یابی،به عناصششر زیر دسششت می

 نظامی  وجّه کنی :
 

 انشش اخششتششه پششر پششروانششه چششو خششوام
               

 انشش اخششتششه سششششر شششششکششرانششه بششه شششششمشش  
 

 (09: 1911)نظامی        
 

به  کنیهم ۀاستعاررا از طریق « ان اختن )یا به شکرانه سر ان اختن( سشر»  صشویر  ششاعر کنایۀدر این 

روی   وان دی  )ج ا ش ن فتیاۀشم  میان اختن را در ظادر  . صشورت واقعی سشر ددمیوام « ششم »

 ارد. نبه صشورت واقعی  دی  ربطی به مفهوم کنایی آن در قامرو انسانی « ان اختن  ششم  سشر. »(ششم 

نیست؛ از روبرو ش ن دو وجه لازمی و ما ومی کنایه  شگرد « شم »راسشتی در هبشش ن(  ما وم )= ف ا

 شود.حاصل می« ایهام»

رو شششش ن این دو وجه و درک ایهام  لذّت ششششود  از روبهخوانن   وقتی با این  صشششویر مواجه می 

  صششورت آن را در «شششم »یال کن  که خود خ« شششم »بین  که بای  مفهومی را برای برد؛ زیرا او میمی

  شگرد «هامای»و « مکنیه استعارۀ»  «کنایه»صشناعت منفرد  ب ین  ر یب از امت اج سشه مفهومی دیگر دارد.

 گیرد. شکل می« ایهامی کنایه استعارۀ»آمیغی 
 



  129...                          صویردای در شم، قرن  صویرساز ادبی عناصر باززاییسال پنجاد،                    

ر بااغی که اوج پیچی گی و پیون  بین عناصشش سششاختار این فنّتشتتهیهی:  استتتعارۀ ایهامی کنای  -ج

ا این اسششت ب« ایهامی کنایه اسشتعارۀ»سشاز و کار صشناعت ادبی در سشط  بافتار اسشت  درسشت به مانن  

ای را که بار کنایه ششاعر در این شگرد  ی  آمی د. فاوت که ی  ج ء  مشبیه بیمشتر دارد و با آن نی  می

ه صورت ک کن ؛ مستعارلهیمکنیه به مستعارله منسوم می ستعارۀاز طریق امربوط به مسشتعارمنه اسشت 

ت  لازمی  آن  از اصششل در آن چی  وجود دارد  آن کنایه را خود داراسششت؛ یعنی دیئ اریبی یا ادعایی لازم  

 آی  که در نتیجه استعار ولی در عال، واق   حمل  حایای  مفهوم  ما ومی و مراد  کنایه بر آن درسشت نمی

کن  و در ادامه  مسششتعارمنه )انسششان( را ت خویش باقی خواد  مان . ولی شششاعر به این بسششن   نمیبه قو

 . استعارۀ2 . کنایه1یابی،: دد . اگر این صشناعت را  ج یه کنی، به عناصر زیر دست میممشبه نی  قرار می

           .  مبیه. به  حایل این بیت خاقانی دقّت کنی :   0. ایهام 2. واقعیت 9مکنیه 
 

 اسشششاششام سششششالششه پشنجششه بشعشش  از مشرا
               

 پششا بششر بششنشش  صششششاششیششبششی چششون نشش یششبشش  
 

 (11: 1939)خاقانی   
 

نسبت  به صشایب« مکنیه اسشتعارۀ»را از مجرای « پا داششتنبن  بر »انسشانی  در این بیت  ششاعر کنایۀ

ن صششایب برای آویختن به گرددد . صششورت واقعی  کنایه در مسششتعارمنه )بن  یا زنجیری که به پای می

 مبیه « صایب»خود )انسان( را به  «چون»ششود. شاعر در ادامه با استفاد  از ادات بن ن ( ممشاد   میمی

 از مجرای« صششایب»ت ئوجود صششورت واقعی آن در دی بار به واسششطۀ کنایی ی  کن ؛ یعنی کُنشمی

« یبصششا»ایی به دمان نسششان با لحاو وجه کنبار ا شششود و دیگربه آن نسششبت داد  می« مکنیه ۀاسششتعار»

که از اصشل متعاق به خود ممشبّه اسششت  از روبرو ش ن دو وجه لازمی و  ششبهیوجه ششود؛ مشبیه می

و دومی مفهومی است استعاری برای آن  صناعت « صشایب»دا  که اولی حایاتی اسشت در ما ومی کنایه

رو ششش ن این دو وجه و شششود  از روبهمواجه می شششود. خوانن   وقتی با این  صششویرحاصششل می« ایهام»

بین  که بای  مفادیمی را برای صشششایب خیال کن  که خود صشششایب  برد؛ زیرا او میدرک ایهام  لذّت می

 دا را در مفهومی دیگر دارد.صورت واقعی آن

ۀ سبا استخراج   حایل و ماایکوشش  میاین مطالعه که به روش کمّی و آماری نوششته شش   اسشت  

قرن شششمشش، )عطّار  نظامی و  سششه شششاعر برجسششتۀبیت از شششعر  055م در عناصششر ادبی گرو  اول و دو

ششاعر قرن دمشت، )سامان  خواجو   چهارششاعر ششاخق قرن دفت، )سشع ی و مولانا( و  دوخاقانی(  
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ار  بری ی و حاف((  حضور و وفور شگرددای آمیغی در  صویردای قرن شم، و قرن دمت،  به ا رعصشّ

 ایش بگذارد.نم

 پژوهش پیشین  -1-1

 دایی درکه پژودش ای به بررسشششی موضشششوق این مااله نهرداخته اسشششت و با اینکنون دی  مطالعه  شا

ز ا سب  خراسانی در شعر فارسیدای مختاف شعر فارسی )ششناختی سب خصشو  بررسشی سشب 

از پوران شجیعی  سشب  ششعر پارسشی در ادوار مختاف  سب  خراسانی(  1905محمّ جعفر محجوم )

از سیروس  شعر ششناسشیسشب (  1905کار )از نصشرت  جربه سشب  ششعر در عصشر قاجاریه ا(  )بی

موضششوق و رویکرد خود به  ی  ی  از این مطالعات به مااحظۀ(( انجام ششش   اسششت  د1932شششمیسششا )

یعی ک کنی بار شف  کر این نکته بایسشته اسشت که برای نخستینا امان . ششگرددای آمیغی  وجّهی نکرد 

با  کر « ایهام»و « اسششتعار »دنگام بحث در مورد شششگرددای  داشششاعر آینهدر کتام بود که ( 15: 1911)

بودن صششناعات ادبی اشششار  به وجه آمیغی« ان ، گر  خورد د آنجا که اسششتعار  و ایهام به»این نکته که 

پا از  . کنودن   را از  رکیب منصششرف میه پژاف ای  که  وجباافاصششاه مطابی میچن  که  کن ؛ درمی

معنی » و ماالۀ شناسی غ ل سب  دن یطرز  از : سشب  در کتام پور آلاششتی  حسشین حسشنششفیعی

ایهامی ش دای ( به بررسششی یکی از این شششگرددای آمیغی )کنایه1932« )شششعر صششاهب  بری ی بیگانه در

دای صششاهب و نی  ه( به صششورت موردی در غ لدمرا  با  مششبی اسششتعاری؛ دمان اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ

رت موردی به بررسی ( به صو29: 1931) خوانسشاری و سشب  دن ی زلالی سشعی  ششفیعیون در کتام

 پردازد. در شعردای زلالی خوانساری می«  مبیه استعارۀ مکنیۀ ایهامی یا استعارۀ»صناعت 

 های پژوهشپرسش -1-2

 نمود را در  صویردای ک ام شاعران دارن ؟ ش شگرددای آمیغی بیمترین و کمترین1

 زنن ؟محور میش شاعران ک ام قرن دست به باززایی شگرددای کنایه2

 یابن ؟ش صناعات آمیغی از مجرای ک ام شاعر از قرن شم، به قرن دمت، انتاال می9

 های پژوهشفرضیه -1-3

 دفت، کمترین نمود را دارن .ر قرن محور در قرن شم، و دمت، بیمترین و دصناعات کنایه -1
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گرددای آمیغی )که از خصایق عم ۀ سب  قرن شم، ششاعران قرن دمت، دست به باززایی ش -2

 زنن .است( می

 ای در انتاال سب  از قرن شم، به قرن دمت، دارد.عطار ناش برجسته -9

 اهداف پژوهش -1-4

 ؛1-3گرددای آمیغی بر  صویردای قرون نمایش   أثیر ش -1

 دای شعر فارسی؛ای نسبتاس متفاوت در بررسی بااغی سب شیو  اراهۀ -2

 .3گیری و  کوین  صویردای قرن بر شکل 1نمایان ن   أثیر عناصر بااغی  صویردای قرن  -9

 بحث و بررسی -2

 امکانات و پارامتردای مخصوصی که در زمرۀدا ششناسشی با مفلفهدانش سشب   طور که  کر شش  دمان

 ششششانبرخورددای زبانی دنرمن ان در مواجهه با  أماات درونی و بیرونی سشششت به ماایسشششۀاین دانش ا

است.  بسیار حاه  ادمیت« بسام »بیان عنصردای ادبی و نی  بحث  پردازد. لذا بررسشی ششمار و شیوۀمی

در این بخش  نخسشت ششمار و بسشام  اب اردای ادبی  صشویرآفرین که شامل شگرددای منفرد )شامل 

شششود( و شششگرددای آمیغی می« ایهام»و « کنایه»  «دا )مصششرّحه و مکنیه(اسششتعار »  « مششبیه»بااغی فنون 

 ود.ش کر و  حایل می«(  مبیهی استعارۀ ایهامی کنایۀ»و « ارۀ ایهامی کنایهاستع»  «کنایه استعارۀ)»

 سلجوقی( ی دورۀها)سهک 6آماری شگردهای منفرد و آمیغی در تصویرهای شاعران قرن  مقایس  -2-1

)خاقانی  نظامی و عطّار( از شششگرددای  1گیری سششه شششاعر شششاخق قرن  ردر این قسششمت  می ان به

« کنایه استعارۀ ایهامی»  «استعارۀ کنایه»  «ایهام»  «نایهک»  «دا )مصشرّحه و مکنیه(اسشتعار »  « مشبیه»بااغی 

 گیرد.ر میمورد  حایل و سنجش قرا«  مبیهی استعارۀ ایهامی کنایۀ»و 

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر عطّار -2-1-1

 نامۀمصششیبتبیت نخسششت ملنوی  055 اسششاس شششمار صششناعات ادبی مسشتخرج از در نمودار زیر که بر

گیری شاعر از عناصر بااغی مورد نظر را مماد   کرد. فاط  وان می ان بهر سش، شش   اسشت  میعطّار ر

دا برای جای نام کامل ششششگرددای آمیغی  از حروف نخسشششت آنکشه در نموداردا به  یش  نکتشه این
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 ختصشار اسشتفاد  شش   اسشت )اسشتعارۀ کنایه: ا.ک؛ اسشتعارۀ ایهامی کنایه: ا.ا.ک؛ و استعارۀ ایهامی کنایۀا

  مبیهی: ا.ا.ک.ت(:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نامهمصیهتمثنوی  شدۀشمار شگردهای بررسی -1نمودار 
 

 رین اب ار بااغی درص ( برجسته 21مر به اسشتعمال ) 119با « کنایه»بر اسشاس نمودار بالا  صشناعت 

 ارن . امّا نکتۀگذپهنۀ آفرینش میاین عنصر بیانی پا به  وسیاۀ چهارم  صشویردا بهاسشت   ا ح ّی که ی 

بار استفاد  است که با  99با « ایهامی کنایه استعارۀ»ر پُربسام  شگرد آمیغی ششگرف نمودار فوق  حضشو

چهارم دیگر  صویردا درص  از فضای نمودار(  اریباس ی  29 ک اختاافی نسشبت به  مشبیه )با اششغال ان

درص ( و  19کارگیری )همر به ب 35با «  مبیه»ان . از پا  این دو  شگرددای به دسشتیاری آن خاق شش  

منفرد  دو شگرد  شود. پا از این دودرصش ( ممشاد   می 11گیری )بار بهر  21با « مصشرّحه اسشتعارۀ»

 بار 29با «  مششبیهی اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ»مر به اسششتعمال و  20با « کنایه اسششتعارۀ»صششناعت آمیغی 

 مورد )در 25در دو با « ایهام»و « مکنیه استعارۀ»درصش ( و دو شگرد منفرد  11کارگیری )بر روی د، به

 شود.درص ( در نمودار مااحظه می 0ک ام 

دای درصشش  از  صششویرسششازی 91گیری مر به بهر  121ت آمیغی که با رق، در بحث  حایل صششناع 

ی از ابیمششترین کاربرد را دارد.  حایل نمونه« ایهامی کنایه اسششتعارۀ»را بر عه   دارد  شششگرد شششعر عطّار 

   این شگرد ب ین قرار است: 
 

کنایه

21%

ک. ا. ا

29%
 مبیه

19%

مصرحه

11%

ک. ا

1%

ت. ک. ا. ا

0%

مکنیه

0%

ایهام

0%
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 جششامششه پوششششیشش ش سشششیششا در خشاششافششت 
               

 کششرد دیششبششای  سشششششهششیشش ش بششارگششا  
 

 (19: 1933)عطّار  
 

از دالان صششناعت منفرد  شششاعر این کنایه را -2ای اسششت انسششانی؛ کنایه« جامه پوشششی نسششیه» -1

 وان را می« جامه پوشی نسیه»صورت واقعی  -9دد ؛ نسشبت می« مردم  چمش،»به « مکنیه اسشتعارۀ»

مردم  »نویس : آن می( در  فسیر 239: دمانممشاد   کرد )شفیعی ک کنی )« مردم  چمش،»ت در دیئ

د که در اینجا مور -قرار دارد و جامۀ خاافت عباسیان چمش، که بینایی  چمش، ب وسشت در میان  سیادی 

مردم  چم،  دی  ربطی به « جامه پوشی نسیه» -2؛ «(به رنگ سشیا  بود  اسشت -ارۀ عطّار اسشت اشش

راسششتی در مردم  چمشش، هع ادار بودن( بزد  و مفهوم کنایی آن در قامرو انسششانی ن ارد. ما وم )= ما ،

از روبرو شش ن دو وجه لازمی و ما ومی کنایه  که اولی حایاتی اسشت در مردم  چم، و  -0نیسشت؛ 

خوانن   وقتی با این  صویر مواجه  -1ششود؛ ایهام حاصشل می  دوّمی مفهومی اسشت اسشتعاری برای آن

بین  که بای  مفهومی را برد؛ زیرا او میذّت میرو شششش ن این دو وجه و درک ایهام  لششششود  از روبهمی

   صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.«مردم  چم،»خیال کن  که خود « مردم  چم،»برای 

ای از هست که  حایل نمونا دیگر صناعت آمیغی شعر عطّار«  مشبیهی اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ»ششگرد 

 ب ین قرار است:  آن 
 

 پای ز سشششوزن چون چمششش، او برنش اششششت
               

 جای دی  او نمشانش  سشششوزن سشششر یش  
 

 (10: دمان) 

د . دبه ارّ  نسبت می« مکنیه اسشتعارۀ»از دالان را « دو روی بودن»انسشانی  در این بیت  ششاعر کنایۀ

آن دو روی دارد(. شششاعر در ادامه با  شششود ) یغۀمنه )ارّ ( ممششاد   میصششورت واقعی  کنایه در مسششتعار

وجود  بار به واسششطۀ کنایی ی  کن ؛ یعنی کُنش مششبیه می« ارّ »او )انسششان( را به  «وار»اسششتفاد  از ادات 

نسان بار ا شود و دیگربه آن نسبت داد  می« مکنیه ۀاستعار»از مجرای « ارّ » دیئتصشورت واقعی آن در 

که از اصل متعاق به خود ممبّه است  از  ششبهیششود  وجه مشبیه می« رّ ا»با لحاو وجه کنایی به دمان 

و دومی مفهومی اسششت « ارّ »دا  که اولی حایاتی اسششت در روبرو ششش ن دو وجه لازمی و ما ومی کنایه

به صورت واقعی  دی  ربطی « دو روی بودن  ارّ »شود. حاصشل می« ایهام»اسشتعاری برای آن  صشناعت 
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نیسششت؛ خوانن   « ارّ »راسششتی در هآن در قامرو انسششانی ن ارد. ما وم )= منافق بودن( ب به مفهوم کنایی

 . ... بردرو ش ن این دو وجه و درک ایهام  لذّت میشود  از روبهوقتی با این  صویر مواجه می

در ایی پی دبیت نامه مصششیبتدر ادامه  برای نمایان ن  أثیر شششگرددای آمیغی بر  صششویردای ملنوی 

ششششود  امّا پا از  حایل  وصشششیفی دو نمونه از پی از دمشان آغشاز کتام برای نمونه و  حایل اراهه می

  اراهه خواد گویی و پردی  از درازگویی   حایل باقی موارد در قالب ج ولششششگرد  بشه منظور گ یش  

 ش :
 

 رشششش  برق پر دل  وسشششتبی را ابر     1
 

 صشششش دشش اران دانششه اششششش او و  روی 
 

 جششوش بششه آورد   سششششبششیشش  را رعشش        
 

 آورد  بششه جششوشبششرقششش  آم بششرد  
 

 بود درد صششششافی  وبشی چشون را بشرق       
 

 زود  ششا زاد حششالششی مششردلششاجششرم  
 

 بششرد خششویششش آم  ششو سشششوز از آ شش       
 

 انشش یشش مششردآم  مشششنششه ششا چشو آ شش  
 

 بسششششتپششای خششاکسششششاری آمشش  بششاد   0
 

 دسششششته بششادی بشش و  پششاش کویخششاک 
 

 فروخششت آ ش  و ششششوق چشون را ابشر       
 

 سشششوخششتب آ شچون  آبشرویش ریخششت 
 

  وسشششت بهر از سشششرد باد را ر  خششاک       
 

 سشششتواز قهر   باده سشششر ب خاک بر سشششر 
 

 (12: دمان)                                                                                                                 
 

 

« خاک  ر » با اسششتعارۀ مکنیه به واۀۀ« داشششتن یا زدنباد  سششرد »   کنایۀ1: در بیت کنایه استتتعارۀ -

ه شکل کنای ششگرددای کنایه و استعارۀ مکنیه  شگرد آمیغی استعارۀاجتماق ششود. لذا از نسشبت داد  می

 گیرد.می

از مجرای صششناعت « دادن سششر به باد»انسششانی    کنایۀ1: در دمان بیت ایهامی کنایه استتتعارۀ -

« شآ » وان در دیأت شششود؛ صششورت واقعی این کنایه را میداد  مینسششبت « آ ش»به « مکنیه اسششتعارۀ»

آ ش دی  ربطی به مفهوم کنایی آن در قامرو انسانی ن ارد. ما وم )= خود را « سشوختن»ممشاد   کرد؛ 

راسشتی در خاک ر  نیست؛ از روبرو ش ن دو وجه لازمی و ما ومی کنایه  که هبیهود  به کمشتن دادن( ب

 شود...اولی حایاتی است در خاک ر  و دوّمی مفهومی است استعاری برای آن ایهام حاصل می

 

 



  190...                          صویردای در شم، قرن  صویرساز ادبی عناصر باززاییسال پنجاد،                    

 نامهمصیهتهایی از مثنوی تحلیل بیت -1جدول 
 شگرد کنایه مستعارله مستعارمنه هابیت

 آم  ... را بردن انسان  سبی  2
 ا. ك

 باد سرد زدن انسان خاک  ر  1

 دل پر از برق داشتن انسان ابر 1

 ا. ا. ك

 ص د اران دانه اش  بر روی داشتن انسان ابر 1

 جوش آم ن به انسان رع  2

 خروش آم ن به انسان رع  2

 حالی زود مردن پا از زادن انسان برق 9

 آم  خویش بردن انسان آ ش 2

 خاکساری انسان باد 0

 پاش  کوی ... بودنخاک انسان باد 0

 باد به دست بودن انسان باد 0

 آ ش افروختن انسان ابر 1

 ریختن  آم  رو انسان ابر 1

 خاک بر سر بودن انسان خاک  ر  1

 سر به باد دادن انسان خاک  ر  1

 ان یش مردنآم انسان آ ش انسان 2
 ا. ا. ک. ت

 سوختن انسان ابر آ ش 1

 

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر نظامی گنجوی -2-1-2

دای: )بیتمخ ن الاسرار بیت ملنوی  055اسشاس ششمار صناعات ادبی مستخرج از  در نمودار زیر که بر

گیری شاعر از عناصر بااغی مورد نظر  وان می ان بهر سش، شش   است  مینظامی ر (105-055  205-1

 را مماد   کرد:
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 مخزن الاسرارمثنوی  شدۀشمار شگردهای بررسی -2نمودار 
 

« منفرددای ایهکن»  «مکنیه استعارۀ»  «اسشتعارۀ مصرّحه»  « مشبیه»نج فن  بیانی بر اسشاس نمودار بالا  پ

 ا شون  که در کنار دیگر شگردد  ارکان اصشای  صویرسازی شعر نظامی محسوم می«کنایه اسشتعارۀ»و 

ظیری نشادکاردای ک،«  مبیهی ۀ ایهامی کنایۀاسشتعار»و « ایهامی کنایه اسشتعارۀ»  «ایهام»یعنی صشناعات 

مر به استعمال   223ی  با  در« مصشرحه اسشتعارۀ»و «  مشبیه»گرددای ادبی ان . به در  ر یب  ششآفری  

از درصشش (  اریباس نیمی  21درصشش  از فضششای نمودار به خود و بر روی د،  29)در ک ام با اختصششا  

ر با 195)با  «کنایه»م  صویردای نظامی نی  به دستیاری شگرددای منفرد سشوان . ی  صشویردا را آفری  

درص (  90درص ( بر روی د،  11کارگیری )بهدفعه  101)با « مکنیه اسشتعارۀ»درصش ( و  19اسشتفاد   

درصشش ( در  2مر به اسششتفاد  ) 90 کنن ۀکه با شششمار خیر « ایهام» ان . به غیر از عنصششر بااغیخاق ششش  

ه به عنوان واپسششین نی  با شششماری چمششمگیر و قابل  وج شششود  شششگرددای آمیغینمودار ممششاد   می

« نایهک استعارۀ»ستا  شمار صناعت آمیغی شون ؛ در این رامااحظه می اب اردای  صشویرسشاز ششعر نظامی

ه اسشششت. درصششش ( در بین  مام ششششاعران این مطالعه یگان 9گیری )مر به بهر  30با رق، درخور التفات 

در  ای دارد ودرصشش ( بسششام  قابل مااحظه 0اسششتفاد  ) بار 29نی  با « ایهامی کنایه اسششتعارۀ»صششناعت 

 درص (. 1) استفاد بار  19با «  مبیهی ارۀ ایهامی کنایۀاستع»نهایت  عنصر آمیغی 

مر به و قابل  وجّه است. به « 121»سشنگ ششعر عطّار نظامی درسشت د،ششمار ششگرددای آمیغی 

  حایل شگرددای آمیغی این بیت  وجّه کنی : 
 

 مبیه

29%

مصرّحه

کنایه29%

19%

مکنیه

11%

ک. ا

9%

ک. ا. ا

0%

ایهام

2%

ت. ک. ا. ا

1%
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         گششرفششت چششراغششی گششریششبششان  خششواجششه
               

 گششرفششت بششاغششی دامششن  و مششن دسششششت 
 

 (09: 1911)نظامی   
 

ی که ای است انسانکنایه« گریبان  کسی را گرفتن»و « دل»مصرّحه از  اسشتعارۀ« خواجه»در این بیت  

دد ؛ صششورت واقعی این کنایه در می نسششبت« دل»به « مکنیه اسششتعارۀ»صششناعت نظامی آن را از طریق 

دست »گیرد. در دمین بیت  کل میش« کنایه استعارۀ»ششود و لذا ششگرد آمیغی مااحظه نمی« دل» دیئت

 استعارۀ»ششاعر به دسشتیاری صشناعت بار  ای انسشانی اسشت که دیگرنی  کنایه« و دامن  کسشی را گرفتن

 «کنایه اسششتعارۀ»دد  و باز د، صشناعت میاسشت  نسشبت « دل»که خود اسشتعار  از « خواجه»به « مکنیه

( و دارد است )که چونان انسانی دامن« مکنیه اسشتعارۀ« »باغ»ین  رکیب آمیغی  ششود. در دمحاصشل می

پیچی   و  شششبکۀای در بیت  نوعی لباس  زنانه(. اما  أم -2 طرف و حاشششیه؛ -1« )ایهام»از طرف دیگر 

 ؛ن کدد  که شعر نظامی را به شعر سب  دن ی بسیار ن دی  میای از صشناعات را نمشان می نی  درد،

ش ن   رفتهگ»انسانی  وری از ششعر سب  دن ی است. کنایۀی مینیا  وان گفت: ششعر نظام ا ح ّی که می

قابل « چراغ» دیئترا نظامی به چراغ نسشششبت داد  اسشششت که صشششورت واقعی این مفهوم در « گریبان

ین صشششناعات منفرد  و از امت اج ا« ایهام»مااحظه اسشششت. از رویارویی دو وجه لازمی و ما ومی کنایه  

 لطفی به  وق و زحمت شاعرگیرد که نادی ن  این صناعت  ک،ششکل می« ایهایهامی کن اسشتعارۀ»ششگرد 

ر د -دای بمشششری  رین  دناسشششت. بشه این  ر یب بای  ا عان داششششت که  دن نظامی یکی از پیچی  

 است. -ساحت شعر و ساخت  صویر 

  صششویردای نظامی  شششماری بیت به ن  حضشور شششگرددای آمیغی در دن سشۀامّا برای نمایان ن  می ا

بیت   کر و  حایل ج ولی خواد  شششش .  055 مشششی )رن ومی( از بیرون از مح ودۀصشششورت غیرگ ین

 «:  در نمودار آخ رال ّمان»با عنوان  مخ ن الاسراردا مربوط است به بخش ماالت دد، ملنوی بیت
 

 میششانک   زمین گشرو بسششششتبششا کششه      1
 

 ؟آسششششمششان کششمششر گمششششایشش  بششاز 
                                  

 زنشش مششی بششریششن چششر   در   خششاک        
 

 زنشش مششی کششمششیششن بسشششتششه مششیششان چششر  
 

 بششرگمششششاد کششمششیششن چششر  حششادثششۀ        
 

 بششرگمششششاد زمششیششن انشش ام یشش  بششه یشش  
 

 دریشش  بششخششوادشش  خششرقششه فششاشش  پششیششر        
 

 بششریشش  بششخششوادشش  رشششششتششه گ ششل مششهششرۀ 
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 ششششود یکتششا و آیشش  زیششر بششه چششر       0
 

  شششششود بششالششا بششه خششاک زنششان چششر  
                             

 (121: دمان)
                                  

 این چن  بیت بر این قرار خواد  بود:  حایل  وصیفی و گ ی ۀ

 بار از شگرددای آمیغی بهر  گرفته ش   است: سهدر بیت نخست  

«( = زمین»به  دادن کنایه )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ...« + »گرو بسششتن با »ی انسششان کنایۀ .1

 «.کنایه استعارۀ»

 تعارۀاس«(= »زمین»ادن کنایه به د )نسشبت« مکنیه اسشتعارۀ« + »... را بازگمشودنر  کم» کنایۀ .2

 «.کنایه

«( آسمان»دادن کنایه به )نسبت« مکنیه استعارۀ...« + »مشود  ش ن  کمر  باز گ»انسشانی  کنایۀ .9

ی آن به مفهوم کنایی آن در ربط)وجود صشورت واقعی  کنایه در مستعارمنه و بی« ایهام+ »

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»نسانی( = صناعت حوزۀ ا

 مر به از صناعات  رکیبی استفاد  ش   است: سهدر بیت دو  

 عارۀاست«( = »خاک»دادن کنایه به  )نسبت« مکنیه اسشتعارۀ« + »در  ... را زدن»انی انسش کنایۀ .1

 «.کنایه

« ایهام( + »«چر » دادن کنایه به )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »کمربسشته بودن»سشانی ان کنایۀ .2

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ ربط)وجود صشششورت واقعی  کنایه در مسشششتعارمنه و بی

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»انسانی( = صناعت 

 «.ایهکن استعارۀ«( = »چر »دن کنایه به دا )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »کمین زدن»کنایۀ  .9

 از شگرددای آمیغی استفاد  ش   است: بار سهدر بیت سه  

 تعارۀاس« + ». را ی  ی  برگمادنان ام  ..»و « کمین برگمادن»دای انسانی یا حیوانی کنایه .1

 «.کنایه استعارۀ»صناعت «( = حادثۀ چر »دا به دادن کنایه )نسبت« مکنیه

ه دادن کنایه ب )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ« + »  ششش ن  ی  ی  ان امبرگمششاد»انسششانی  یۀکنا .2

ی آن به مفهوم ربط)وجود صشششورت واقعی  کنایه در مسشششتعارمنه و بی« ایهام«( + »زمین»

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»کنایی آن در حوزۀ انسانی( = صناعت 

 از شگرددای  رکیبی استفاد  ش   است: بار ی در بیت چهار  
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 ستعارۀا«( = »فا »ادن کنایه به د )نسشبت« مکنیه اسشتعارۀ« + »خرقه دری ن»انسشانی  کنایۀ .1

 «.کنایه

 از شگرددای  رکیبی استفاد  ش   است: سه باردر بیت پنج  

 تعارۀاسشش«( = »چر »ادن کنایه به د )نسششبت« مکنیه اسشتعارۀ« + »یکتا شش ن»کنایۀ انسشانی  .1

 «.کنایه

« هامای+ » «(چر »دادن کنایه به  )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ« + »به زیر آم ن»انسششانی  کنایۀ .2

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ ربط)وجود صشششورت واقعی  کنایه در مسشششتعارمنه و بی

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»انسانی( = صناعت 

«( + خاک»دادن کنایه به  )نسبت« مکنیه استعارۀ»« + چر  زنان به بالا شش ن»انسشانی  کنایۀ .9

ی آن به مفهوم کنایی آن در ربطو بی )وجود صششورت واقعی  کنایه در مسششتعارمنه« ایهام»

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»حوزۀ انسانی( = صناعت 

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر خاقانی شروانی -2-1-3

 135-935دای )بیت بیت دیوان خاقانی 055اسشاس ششمار صشناعات مستخرج از  در نمودار زیر که بر

گیری شششاعر از  وان می ان بهر ششش   اسششت  میرسشش،  ()غ ل 105-955( و )قصششی   0355-0905و 

 شگرددای مورد نظر را دی :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر خاقانی شدۀشمار شگردهای بررسی -3نمودار 

 مبیه

22%

کنایه

25%

مصرّحه

19%

مکنیه

9%

ک. ا

1%

ک. ا. ا

2%

ت. ک. ا. ا

9%

ایهام

1%
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مر به استفاد   بیمترین مورد   999با رق، در خور  وجّه «  مبیه»صناعت بیانی بر اسشاس نمودار بالا  

 بار 102با « کنایه»بیانی  شششگرددای  شششعر خاقانی دارد. از پا  این فنّ درصشش ( را در 22گیری )بهر 

  13با « مکنیه استعارۀ»درص ( و  19ه استفاد  )مر ب 152با « مصشرّحه اسشتعارۀ»درصش (   25گیری )بهر 

 قابل ری نسبتاسگیرن . شگرددای آمیغی با شماقرار می«  مشبیه»درصش ( پا از صشناعت  9بار اسشتفاد  )

 اسششتعارۀ»و « اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ  مششبیهی»درصشش ( و  1گیری )ر بهر با 05با « کنایه اسششتعارۀ)»ه  وجّ

 1بار اسششتعمال ) پنجبا « ایهام»درصشش (( و صششناعت  1مر به )بر روی د،  21در ی  با « ایهامی کنایه

 درص ( واپسین شگرددای  صویرساز شعر خاقانی دستن . 

دای ششعر درصش  از  صشویرسشازی 19گیری مر به بهر  152با رق، در بحث ششگرددای آمیغی که 

 دایی از این شگرددا:خاقانی را بر عه   دارن .  حایل نمونه
 

 پوشۀن   اسشششت پیری که پایکوم عال بشا
               

 االخوش است عروسی که کش دسشت فار بر 
 

 (15: 1939)خاقانی   
 

 «.کنایه عارۀاست»صناعت «(= عال»نایه به دادن ک)نسبت« مکنیه استعارۀ»« + پوشیۀن  »کنایۀ انسانی 

ای ل نمونه حایست که ا دیگر شگرد آمیغی موجود در شعر خاقانی«  مبیهی اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ»

 است: ب ین قراراز آن 
 

 دوسر و دوروی نیسشت وارارّ  کا حق در
               

 او اخششوان سشششر بششر نششهششنشش   ارّ  دششمششه گششر 
 

 (202: دمان) 
     

« ایهام»دادن کنایه به ارّ ( +  )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »روی و دو سشر داشتن دو»دایی انسشانی کنایه

انسشششانی( +  ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀربط)وجود صشششورت واقعی  کنشایه در مسشششتعارمنه و بی

استعارۀ »صناعت «( = وار»ز ادات )نسشبت دادن عمل کنایی به انسشان )مسشتعارله( با اسشتفاد  ا«  مشبیه»

ته است ای مه، و بایسناش این شگرددا در آفرینش  صویردای خاقانی  ا ان از  «. مشبیهی ایهامی کنایۀ

ه خوادی، ششش . برای اثبات این که در کمتر  صششویردای این شششاعر با فا ان این عنصششردای آمیغی مواج

(  کر و جهت پردی  از 133صششورت غیرگ ینمششی )رن ومی( از دیوان او )غ ل  م ّعا  شششماری بیت به
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 ودۀ دا  خارج از مایاس  محدرازگویی در ج ول بررسشی خواد  ش . نی  برای اطمینان بیمتر  این بیت

 ان :انتخام ش  ش   بیت بررسی 055
 

 واربنفمششه گوششش،  به حااه  و لب پیش     1
 

 قراربی دای ب ز رنگ  بنفمشششه دشالشب 
 

 شششکّرن  به بنفمششه دو در که لب و خط زان      
 

 ششششماربی سشششودای دارم  بنفمشششه وقشت 
 

 سششر نهاد  زانو سششر بر بنفمششه چون من      
 

 بششار د ار لششب از  ررنششگ بنفمششششه زانشو 
 

 یخو بریخت آ ش  ف ک  بنفمششه دمچون     
 

 زار بسششوخت من دل بنفمششه چون زلف زان 
 

 مرا چرا ششششکر و بنفمششششه بشرد سشششودا   0
 

 کار رسششی  سششودا به بنفمششه و شششکر زان 
 

 (192: دمان)

  حایل ج ولی این چن  بیت بر این قرار است:
 

 هایی از دیوان خاقانیتحلیل بیت -2جدول 

 شگرد کنایه مستعارله مستعارمنه هابیت

 ا. ك بردنسودا  انسان بنفمه 0

 ا. ا. ك رنگ بودنبنفمه انسان دالب 1

 ا. ا. ك رنگ بودنبنفمه انسان زانو 9

 حااه به گوش بودن انسان بنفمه انسان 1

 سر بر سر زانو نهادن انسان بنفمه انسان 9 ا. ا. ك. ت

 خوی ریختن انسان بنفمه انسان 2
 

بیت این غ ل  از شششگرددای آمیغی  پنجبیت از  چهارشششود  خاقانی در طور که ممششاد   می دمان

ایهامی  عارۀاست»دو بار از شگرد   « مبیهی اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ»صشناعت  بار از سشهبهر  گرفته اسشت. 

 بار(. شش)در کل « کنایه استعارۀ»ی  بار از عنصر آمیغی   و «کنایه

   7آماری شگردهای منفرد و آمیغی در تصویرهای شاعران قرن  مقایس  -2-2

در این بخش  عناصششر ادبی مفرد و آمیغی شششاعران قرن دفت )سششع ی و مولوی( بررسششی و  حایل 

 خواد  ش .
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 سعدیتحلیل شگردهای تصویرساز شعر  -2-2-1

رس، ش    بوسشتانبیت نخسشت  055اسشاس ششمار صشناعات ادبی مسشتخرج از  در نمودار زیر که بر

 کارگیری شاعر از عناصر بااغی مورد نظر را مماد   کرد: وان می ان بهاست  می
 

 

 

 
 
 
 

 بوستان شدۀشمار شگردهای بررسی -4نمودار 
 

درصششش (  01گیری )مورد بهر  255با « کنایه»منفرد  دشای نمودار بشالشا  صشششناعتبر اسشششاس داد 

ی با کادمشش«  مششبیه»از آن شششگرددای بااغی  رین عنصششر بااغی شششعر سششع ی اسششت و پا برجسششته

درص ( استفاد   19دفعه اسشتعمال ) 21با « مصشرحه اسشتعارۀ»درصش ( و  13مر به ) 11 چمشمگیر فاط

کارگیری( و آمیغی ه بهمر ب 11با )« مکنیه استعارۀ»رددا فاط صناعات منفرد شش   اسشت. از پا  این شگ

درص  در  صویرسازی  3مر به بسام  )و بر روی د،  15الای گیری( بمر به بهر  11)با « کنایه اسشتعارۀ»

ستعمال مر به ا دفتبا « ایهام»ن  از: شگرد ب یعی اناش( دارن . واپسشین صشناعات اسشتفاد  ش   عبارت

م  ناچی  با بسا« ایهامی کنایه استعارۀ»و « اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ  مشبیهی»درصش ( و صشناعات آمیغی  2)

 19در بحث شششگرددای آمیغی  شششیل اجل بر روی د،  نها  درصشش (. 1ی )درک ام گیربهر  بار چهار

ای نمونه ی ۀ حایل گ  بیمترین استعمال را دارد.« کنایه اسشتعارۀ»گیرد که یمر به از این ششگرددا بهر  م

   ب ین قرار خواد  بود:از این شگرد آمیغی 
 

 گ، سششیر  این در نمششسششت، داشششب چه
               

 قُ، کششه آسشششتششیششنشش، گششرفششت ددمششششت کششه 
 

 (90: 1931)سع ی  
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 استعارۀ( = »«ددمت»آن کنایه به دادن  )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »آستین  ... را گرفتن»انسشانی  کنایۀ

 «.کنایه

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر مولوی -2-2-2

رس،  ملنوی معنویبیت نخسشت  055اسشاس ششمار صشناعات ادبی مسشتخرج از  در نمودار زیر که بر

 شاعر از عناصر بااغی مورد نظر را مماد   کرد: استفادۀ وان می ان ش   است  می

 112 رین عنصششر ادبی مولوی اسششت که با   برجسششته«کنایه»  صششناعت 0دای نمودار بر اسششاس داد 

دارد. پا از این درصش ( از رسشالت  صویرآفرینی شعر او را بر گرد   22گیری   اریباس نیمی )مر به بهر 

درصشش (  20چهارم )مر به اسششتعمال  ی  99با « مصششرّحه اسششتعارۀ»رد بااغی  صششناعت منفرد شششگ

ایماۀسشازی ششعر او را به خود اختصا  داد  است. دیگر عنصردای ادبی نسبتاس پربسام  شعر مولانا نی  

درصش  از فضای  11ی گیرمر به بهر  13که با «  مشبیه»از نوق ششگرددای منفردن ؛ نخسشت  صشناعت 

 19ا که ب« مکنیه رۀاستعا»اسشت و سشها با کادمشی محسشوس شگرد «  مشبیه»نمودار را اششغال کرد   

ه با ک« ایهام»درصش  در آفرینش  صویردا ناش دارد. در نهایت  غیر از شگرد منفرد  0مر به اسشتفاد   نها 

یغی یا ماعات منفرد دارد  شششگرددای آگیری را در بین صششن رین سششه، بهر کارگیری پایینمر به به سششه

دمت بار استفاد  « کنایه استعارۀ»درص (   0ه اسشتعمال )مر ب 11با « ایهامی کنایه اسشتعارۀ« )»محورکنایه»

درصشش ( واپسششین صششناعات  1کارگیری )به بار چهار«  مششبیهی اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ»درصشش ( و  2)

 ان . ملنوی معنوی صویرآفرین در 
 

 

 

 

 

 
 

 مثنوی معنویی شدهشمار شگردهای بررسی -5نمودار 
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گیرد. بیمترین مر به از این ششگرددا بهر  می 29در بحث ششگرددای آمیغی  مولانا بر روی د،  نها 

 ای از ایننمونه  حایل گ ی ۀدارد؛ « ایهامی کنایه اسششتعارۀ»بین این شششگرددا  صششناعت بسششام  را در 

        :صناعت
 

 ششششرر از اسشششت رویسشششر  چشه ار آ ش
               

 نششگششر کششاریسششششیششه او فششعششل ز  ششو 
 

 (21: 1930)مولوی   
 

ایهام  «( +آ ش»دا به دادن کنایه)نسبت« مکنیه استعارۀ« + »کارروی و سشیهسشر »دای انسشانی کنایه

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ انسشششانی( = ربط)وجود صشششورت واقعی  کنشایشه در مسشششتعارله و بی

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»

شششایان  کر این اسششت که شششمار    نکتۀ1قرن پیش از پایان دادن به بررسششی  صششویردای شششاعران 

ششگرددای آمیغی در ششعر مولانا و سشع ی به عنوان دو ششاعر ششاخق قرن دفت، در ماایسه با شمار 

س  شاعران ر  به نظر میششگرددای آمیغی در ششعر شاعران آ ربایجانی بسیار کمتر است. با این  وضی 

 گیری از این صناعات و آفرینش  صویردای پیچی   ن ارن . قرن دفت، چن ان  مایای به بهر 

   8آماری شگردهای منفرد و آمیغی در تصویرهای شاعران قرن  ت مقایس 3ت 2

ی سدر این بخش  عناصشر ادبی مفرد و آمیغی شاعران قرن دمت )سامان  خواجو  عصّار و حاف(( برر

 و  حایل خواد  ش .

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر سلمان ساوجی -2-3-1

دای بیت)دای سششامان بیت غ ل 055اسششاس شششمار صششناعات ادبی مسششتخرج از  در نمودار زیر که بر

شششاعر از عناصششر  گیریبهر  وان می ان ( رسشش، ششش   اسششت  می1105-1955و  955-105  255-255

 کرد:بااغی مورد نظر را مماد   
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 شعر سلمان شدۀشمار شگردهای بررسی -6نمودار 

 

با  « مبیه»دو شگرد  نمشانگر این اسشت که دیوان سشامانبیت از  صشویردای  055بررسشی اج ای 

 رین صششناعات درصشش ( برجسششته 21گیری )بار بهر  121با « کنایه»درصشش ( و  90مر به اسششتفاد  ) 119

دو  درص  در خاق ایماۀدا ناش دارن . از پا این 12که سرجم   ان  صشویرآفرین شعر دنرور ساوجی

شششود. درصشش ( دی   می 12کارگیری )هبار ب 12با « اسششتعارۀ ایهامی کنایه»شششگرد  صششناعت آمیغی 

استعارۀ »درصش ( و  0به اسشتعمال )مر  29با « کنایه اسشتعارۀ»دیگر  یعنی فنون بیانی ششگرددای آمیغی 

با « مصرّحه استعارۀ»ی منفرد درصش (  پا از ششگرددا 2گیری )مر به بهر  22ا ب«  مشبیهی ایهامی کنایۀ

گرد بسام  رین ششود. ک،درصش ( ممشاد   می 0کارگیری )هبار ب 20با « ایهام»( و 15بار اسشتفاد  ) 02

 درص ( است. 2گیری )مر به بهر  12با « مکنیه استعارۀ»بااغی سامان صناعت 

درص  در ساخت  صویردای شعر سامان  21کارگیری همر به ب 151با که در بحث صشناعت آمیغی 

رد ی  نمونه از این شگ بیمشترین اسشتعمال را دارد.  حایل «ایهامی کنایه اسشتعارۀ»ششگرد  سشه، دارن  

   آمیغی:
 

 عمشششات خمخانۀ ز مسشششت من، نه  نها
               

 اسشششت خرام دیوار و در جامش  جرعشۀ ک  
 

 (209: 1939)سامان   
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ود ایهام )وج«( + در و دیوار»دادن کنایه به  )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ»« + خرام بودن»انسششانی  کنایۀ

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ انسششانی( = صششناعت ربطصششورت واقعی  کنایه در مسششتعارله و بی

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»

 ای از این شگرد:است؛  حایل نمونه« کنایه استعارۀ»آمیغی شعر سامان صناعت دیگر شگرد 
 

 عششنششان زلششفششت از  ششابشش بششرمششی عششاششل
               

  ششام نششیسششششت زلششفششت  ششام بششا را عششاششل 
 

 (223)دمان: 
 

 اسششتعارۀ»دن آن کنایه به عال( = دا )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ...« + »نان بر افتن از ع»انسششانی  کنایۀ

 شود:بررسی می 30آمیغی در  صویردای سامان  غ ل کو ا  شگرددای برای نمایان ن حضور  «.کنایه
 

 (213: دمان)    
 

 استفاد  ش   است:« ی ایهامی کنایهاستعار »در دو بیت نخست این غ ل  چهار بار از شگرد آمیغی 

( «بالای کسی بودند،»و « افکن ن باد در سر»  «رعنا بودن»  «خود را راست خوان ن»)دایی انسشانی کنایه

)وجود صورت واقعی  کنایه در مستعارمنه و « ایهام«( + »سرو»دادن کنایه به  )نسشبت« مکنیه اسشتعارۀ+ »

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ انسانی( = صناعت ربطبی

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر خواجوی کرمانی -2-3-2

دای دای خواجو )بیتغ ل بیت 055اسششاس شششمار صششناعات ادبی مسششتخرج از  نمودار زیر که بردر 

گیری ششاعر از عناصر  وان می ان بهر رسش، شش   اسشت  می( 1905-1055و  1555-305  255-255

 بااغی مورد نظر را مماد   کرد:
 

   نیست راست امّا  راست را خود  و با خوان  سشرو
 

  سشرو را این حسشن و زیبایی که ق ّت راست  نیست 
 

   باد که این اما رعناسششت با سششرو را راسششتی
          

  نیسششت بالاسششت د،  و با یعنی  سششتسششرافکن  در 
 

 ششششوممی  ایتف خود من کنی می جان، قصششش 
               

 یستن ماست از دست که  اصشیری که پن اری  و گر 
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 شعر خواجو شدۀشمار شگردهای بررسی -7ودار نم
 

دفعه 192با « کنایه»درص (   91بار اسشتفاد  ) 292با «  مشبیه»نمودار بالا  صشناعات منفرد بر اسشاس 

درصشش (  اریباس  32( بر روی د، )با 22مر به اسششتعمال )191با « مصششرحّه اسششتعارۀ»( و 22گیری )بهر 

ی به درص  باق 11ان . چهارم حج،  صشویرآفرینی شعر خواجو را به خود اختصا  داد ن دی  به سشه

 2مورد و  90« )مکنیه اسششتعارۀ»درصشش (   0مورد و  22« )ایهامی کنایه اسششتعارۀ» ر یب بین صششناعات 

 استعارۀ ایهامی کنایۀ»درص ( و  2مورد و  10) «کنایه استعارۀ»درصش (   9مورد و  23« )ایهام»درصش (  

 درص (  اسی، ش   است. 2مورد و  19« ) مبیهی

  ان درصش  از  صویردای خواجو را خاق کرد  9بار اسشتعمال  12 بادر بحث ششگرددای آمیغی که 

 ای از این صناعت:بیمترین بسام  را دارد که  حایل نمونه« ایهامی کنایه استعارۀ»صناعت 
 

 اسشششت گ ل در پای حیا ز را سشششرو باغ  در
               

 مششا روان سششششرو چششو قشش  ّ اعششتشش ال از 
 

 (22: 1911)خواجوی کرمانی  

جود ایهام )و«( + سششرو»دادن کنایه به  )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ»« + پای در گل بودن»انسششانی  کنایۀ

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ انسششانی( = صششناعت ربطصششورت واقعی  کنایه در مسششتعارله و بی

 حایل ؛ ستدیگر صشناعت آمیغی شعر خواجو « مشبیهی اسشتعارۀ ایهامی کنایۀ» «.ایهامی کنایه اسشتعارۀ»

 ای از آن:نمونه
 

 گوی دمچون درفکن، فرسش پای به سشر
               

 را چوگششانی اباق آن کمشششش  در بشریشن چشون 
 

 (25: دمان) 
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دادن کنایه به گوی( + وجود  )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ« + »ر به پای ... فکن نسشش»انسششانی  کنایۀ

«  مبیه»انسشانی: ایهام +  حوزۀربطی آن به مفهوم کنایی آن در صشورت واقعی  کنایه در مسشتعارمنه و بی

هامی استعارۀ ای»صناعت «( = دمچون»ادات )نسشبت دادن عمل کنایی به انسشان )مستعارله( با استفاد  از 

 «. مبیهی کنایۀ

   3تحلیل شگردهای تصویرساز شعر عصّار تهریزی -3-3-3

ار مهر و ممششتری بیت ملنوی  055اسششاس شششمار صششناعات ادبی مسششتخرج از  که بر 3در نمودار  عصششّ

گیری شاعر از عناصر بااغی  وان می ان بهر سش، ش   است  می( ر2105-9555و  205-055دای )بیت

 مورد نظر را مماد   کرد:
 

 

 

 

 

 
 

 شعر عصّار شدۀشمار شگردهای بررسی -8نمودار 
 

بار  115با «  مشششبیه»درصششش (   29کارگیری )هب بار 132با « کنایه»دای منفرد و بااغی صشششنشاعشت

درصش ( سشه ششگرد اصای   22مورد اسشتعمال ) 199با « مصشرّحه اسشتعارۀ»درصش ( و  20گیری )بهر 

دا را به خود سازیچهارم( از کل  صویردرص  )سه 11 صشویرآفرین در ششعر عصّارن  که بر روی د،  

 رۀاستعا»شمار  دو شگرد آمیغی   ان . از پا این سشه صشناعت  با کادمشی چممگیر درداد  اختصشا 

                                                           
ی خود دستن   ق ر دای دورۀی   اریباس ج ء شاخق شای  حضور و بررسی شعر این شاعر در کنار دیگر شاعرانی که درش 1

عنوان شگرددایی معمول و رایج در قرن ه غریب باش   اّما این بررسی به منظور نمایان ن  حضور طبیعی شگرددای آمیغی ب

 د.گیرصورت می دمت، و نی  بررسی می ان شگرددای  رکیبی در قالبی غیر از قالب غ ل )قالب  غالب( در این عصر
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درص ( مماد    0مورد ) 91با «  مشبیهی کنایۀ اسشتعارۀ ایهامی»درصش ( و  1مورد ) 99با « ایهامی کنایه

ار سششه، دارن . صششناعات 11شششود که در  افیق با یک یگر می درصشش  در خاق  صششویردای شششعر عصششّ

مر به استعمال  10با « ایهام»گیری و مر به بهر  92با  کنایه اسشتعارۀ»مورد کاربرد   91با « تعارۀ مکنیهسشا»

ار دسششتن . مر به  159در بحث شششگرددای آمیغی که با  واپسششین شششگرددای  صششویرآفرین شششعر عصششّ

 ایهامی سششتعارۀا»ی ان   صششناعت آمیغدرصشش  از  صششویردای دنرور  بری ی را آفری   11اسششتفاد    اریباس 

 ی  نمونه از این شگرد: رین بسام  را دارد.  حایل گ ی ۀبالا « کنایه
 

 نمششششانشش   جششان بششهمششششت در نششهششالششی
               

 مششان   خمششش  جششا بر سشششرو ششششرمش ز 
 

 (10: 1910)عصّار  بری ی   
 

وجود ایهام )«( + سرو»دادن کنایه به  )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »مان ن جا خمش  بر»انسشانی  کنایۀ

ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀ انسششانی( = صششناعت ربطصششورت واقعی  کنایه در مسششتعارله و بی

 «.ایهامی کنایه استعارۀ»

ار این اسشت که این شاعر بیمترین ش امّا نکتۀ ار مجالب در بحث ششگرددای آمیغی در ششعر عصشّ

را در بین شششاعران این مطالعه دارد. برای نمایان ن  « هی مششبی اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ»گیری از شششگرد بهر 

 دا دقّت کنی :این موضوق  به  حایل این بیت
 

  آریشش  پششرد  در را حششور آن بششگششفششت  1
        

  مشش اریشش  در بششر اشپششرد  سششششان بششه 
                                

  در از شششششمششعششیششش چششون درآوردنشش      
          

  زر از سششششر بششر  ششاجششینششیشش، نششهششاد  
 

  آریشش  پششرد  در را حششور آن بششگششفششت  9
 

  مششنششوّر مششجششاششا رخششش  ششاج از ششششش  
 

  بششاسشششتاد سشششروی چون راسشششت اوّل از     
 

  داد خ، ششششممششششاد قششامششت پا آن وز 
 

 (192: دمان)                                                                                           
 

«( پرد »ه دادن کنایه ب )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »ان ن یا بر در بودنبر در م»انسشانی    کنایۀ1در بیت 

ام+ انسانی: ایه ن به مفهوم کنایی آن در حوزۀربطی آ+ وجود صشورت واقعی  کنایه در مسشتعارمنه و بی

استعارۀ »عت صنا«( = سانه ب»)نسشبت دادن عمل کنایی به انسان )مستعارله( با استفاد  از ادات «  مشبیه»

 «. مبیهی ایهامی کنایۀ
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ه دادن کنایه ب )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ« + »از زر بر سششر نهادن  اجینی،»انسششانی    کنایۀ9در بیت 

سانی: ان ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀربطوجود صورت واقعی  کنایه در مستعارمنه و بی«( + ششم »

ناعت ص«( = چون»ز ادات ل کنایی به انسشان )مسشتعارله( با اسشتفاد  ا)نسشبت دادن عم«  مشبیه»ایهام+ 

 «. مبیهی استعارۀ ایهامی کنایۀ»

( + وجود «سرو»دادن کنایه به  )نسبت« مکنیه استعارۀ« + »ادنراسشت ایست»انسشانی    کنایۀ2در بیت 

« مبیه »سششانی: ایهام+ ان ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀربطصشورت واقعی  کنایه در مسشتعارمنه و بی

می استعارۀ ایها»صناعت «( = چون»ز ادات )نسشبت دادن عمل کنایی به انسشان )مسشتعارله( با اسشتفاد  ا

 «. مبیهی کنایۀ

 تحلیل شگردهای تصویرساز شعر حافظ شیرازی -2-3-4

-255دای بیت دیوان حاف( )بیت 055اسشاس ششمار صشناعات ادبی مستخرج از  در نمودار زیر که بر

گیری ششاعر از عناصر بااغی  وان می ان بهر سش، شش   اسشت  می( ر1905-1055و  1555-305  255

 مورد نظر را مماد   کرد:
 

 
 شعر حافظ شدۀشمار شگردهای بررسی -9نمودار 

 

 بار 119با « کنایه»درص ( و  21مر به استعمال ) 131با «  مشبیه»ششگرددای  نمودار بالا  به با عنایت

عه   دارن . امّا درصش ( از رسشالت  صویرسازی شعر حاف( را بر  05( بر روی د،  نیمی )29اسشتفاد  )

 مبیه

21%

کنایه

29%
ک. ا. ا

12%

ایهام

12%

مصرّحه

11%

ک. ا

1%

مکنیه

0%

ت. ک. ا. ا

9%
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درصشش ( در بین شششاعران  12« )ایهامی کنایه اسششتعارۀ»ای از صششناعت آمیغی مر به 30 حاف( در اسششتفادۀ

 12دفعه اسشششتفاد   31با « )ایهام»گیری خواجه از فن  ب یعی نمای . نی  مایاس بهر پیش از خود یگانه می

درصش ( با دی  ی  از دنروان پیش از او قابل سشنجش نیست؛ حاف(  اریباس چن ین برابر دیگر شعرا از 

 استعارۀ»درص ( و  11گیری )ه بهر دفع 12با « مصرّحه اسشتعارۀ»گیرد. صشناعات ین صشناعت بهر  میا

به مر  99با « مکنیه استعارۀ». صناعات ان تصشا  داد درصش ( به خود اخ 1مورد مصشرف ) 29با « کنایه

درصشش ( واپسششین  9گیری )مر به بهر  20با «  مششبیهی اسششتعارۀ ایهامی کنایۀ»درصشش ( و  0اسششتعمال )

 شگرددای خاق  صویرن .

دای شعر درصشش  از  صششویرسازی 29مر به اسشتعمال  109با در بحث بررسشی صشناعت آمیغی که 

از این  ایبیمششترین بسششام  را دارد؛  حایل نمونه« ایهامی کنایه ارۀاسششتع»شششگرد  ان  خواجه را خاق کرد 

 صناعت:
 

     اسششت شششرام پروای چه  و خیال ز را ما
               

 اسششت خرام میخانه که گیر خود سششر گو خ، 
 

 (21: 1995)حاف(   
 

د + ایهام )وجو«( خُ،»دادن کنایه به  )نسششبت« مکنیه اسششتعارۀ« + »سششر  خود گرفتن»انی انسشش کنایۀ

 صششناعتانسششانی( =  ی آن به مفهوم کنایی آن در حوزۀربطصششورت واقعی  کنایه در مسششتعارله و بی

 «.  ایهامی کنایه استعارۀ»

 تحلیل نموداری شگردها -3

گیری شششاعران از شششگرددای منفرد و آمیغی اسششت. در قسششمت شششمار بهر  ددن ۀج ول  یل نمششان

 شود:افای  نام شاعران مماد   میعمودی  نام شگرددا و در قسمت 
 

 شاعر 9ای شگردهای آمیغی در شعر جدول مقایسه -3جدول 

 حافظ عصّار خواجو سلمان مولوی سعدی خاقانی نظامی عطّار شگرد

 29 92 10 29 3 11 05 30 20 ا.ک

 30 99 22 12 11 2 21 29 99 ا.ا.ک

 20 91 19 22 0 2 21 19 29 ا.ا.ک
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نی  ضشمن نمایش سشیر ششگرددای  رکیبی از قرن ششم،  ا قرن دمت، خواد  با نمودار خطی  یل 

ود این شاعر  فراز و فر نُهدای التفات به می ان سشه، و شمار شگرددای آمیغی در راستای  صویرآفرینی

ششگرددا در طول قرون م بور را به  صشویر خواد  کمشی . نمودار از عطّار شروق ش   و با حاف( پایان 

 ست: گیری در شاعر از شگردداان بهر گر می بخش عمودی سمت چپ نمودار  نمایاناع اد  یاب .می
 

 
 قرن هشتتا  قرن ششنمایش سیر شگردهای آمیغی از  -2نمودار 

      

خاصشه در  صویردای  1بر اسشاس این نمودار  حضشور ششگرددای آمیغی در ششعر ششاعران قرن  

گیری او عطّار و نظامی در اوج اسششت. خاقانی نی  اگرچه در ح  دو این شششاعر نیسششت  امّا می ان بهر 

ن  رین بخش نمودار جا دارن  و ای(  سششع ی و مولوی در پایین1قابل التفات اسششت. در عه  بع  )قرن 

 کارگیری دومر بۀهو با باززایی و ب - 3ششششود. امّا در قرن یعنی نمودار به طرز ششششگرفی دچار افول می

 رس . گیرد و با حاف( به بالا رین سط  خود میبار اوج می نمودار دیگر -شگرددای آمیغی 

 گیرینتیجه

ر که  ا پیش از این عص یابن  صشویردای قرن ششم، نوعی از اب اردای ادبی ظهور می ۀ دن سشۀبا  ج ی

 نمود چن انی ن اششتن . این عناصشر بااغی شگرددای آمیغی دستن  که در آفرینش  پیچی گی و مفهومی

س ایی دارن ؛ این موضوق را حتّی در شعر عطّار )که سشاختن   صشویردای شعرای عه  ساجوقی  أثیر به

ر بستر  صویردای او شمار شگرددای  وان مماد   کرد. دزبان ششعرش ساد  و خراسانی است( نی  می

آمیغی دمهای ششمار ششگرددای آمیغی  صویردای نظامی و )حتّی بالا ر از( خاقانی )که زبانی پیچی   و 

گیری از ششششگرددای آمیغی و آ ربایجانی دارن ( اسشششت. در قرن دفت،  ششششاعران چن ان  مایای به بهر 
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مشش، به دبی از قرن شششانتاال این اب اردای ا وظیفۀ رسشش   ن ارن  و به نظر میآفرینش  صششویردای پیچی 

رس . در قرن عطّار اسشت و این ششگرددا از دالان ششعر او به ششاعران قرن دمششت می دمشت، بر عه ۀ

گیری از شششگرددای آمیغی در آفرینش خااف قرن دفت  شششاد  حضششور طبیعی و   اوم بهر  دمششت، بر

این ششششگرددا در ششششعر حاف( به بالا رین ما ار خود  کارگیریای که مایاس به صشششویردایی،؛ به گونه

 رس . می

 کتابنامه

 هران: نمشششر  .چاا پنج، .آبادیاکبر محمّ ی حسشششنیعا .  رجمۀجبر خطّی .(1919) .یکلاونشان  ما

 دانمگادی.

 :  وس. هران .سب  شعر در عصر قاجاریه .(1905) .کار  نصرت جربه

  هران: امیرکبیر. .جا  اوّل .یا  طور نلر فارسیشناسی سب  .(1919) .بهار  محمّ  ای

)افسششت از روی  المطول فی شششرت  خایق المفتات .(.ق 1251) .ی دروی  سششع ال ین مسششعود فتازان

 ق،: ایران. .الاه العظمی مرعمی نجفیآیت . کتابخانۀ(.ق 1995چاا علمانی 

انتمارات  .29چاا  .به کوشش خایل خطیب ردبر .دیوان غ لیات .(1939) .ال ین محمّ حاف(  ششما

 شا .  عایصفی

  هران: سخن. . از  طرز .(1932) .آلاشتی  حسینپورحسن

ادبیات و  ۀدانمششک  ۀنمششری .«شششعر صششاهب  بری ی معنی بیگانه در» .(1932) ___________________ .

 .15- 30 . صق191شمارۀ  .عاوم انسانی دانمگا   بری 

 .به ادتمام جهانگیر منصور .ال مان فروزانفراسشتاد ب ی  . با ما ّمۀدیوان .(1939) .ب یل بن عایخاقانی  

  هران: نگا .

 . اخیق المفتشات فی المعشانی و البیان و الب ی  .(.ق1952. )بن عبش الرحمن محمش   خطیشب ق وینی

 .طب  داغر: بیروت

کرمان: خ مات  .چاا دوّم .به کوششششش حمی  مظهری .غ لیشات خواجو .(1911) .خواجوی کرمشانی

 فردنگی.

  هران: خوارزمی. .چاا نه، .غاامحسین یوسفی .  صحی  و  رجمۀبوستان .(1931) .سع ی

 .دارالکتب العامیهبیروت:  .مفتات العاوم .ق( 1923) .سکاکی  ابویعاوم یوسف
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 .با ما ّمه و  صحی  عباسعای وفایی .کایات سامان ساوجی .(1939) .سامان ساوجی  سامان بن محمّ 

  هران: سخن. 

 شیراز. .سب  شعر پارسی در ادوار مختاف به سب  خراسانی . ا()بی .شجیعی  پوران

  هران: آگه.   .چاا سوّم .داشاعر آینه .(1911) .ک کنی  محمّ رضاشفیعی

  هران: آگه.  .چاا دوازدد، .خیال در شعر فارسی صور .(1931)___________________ . 

  هران: سخن. .دن ی سب  و خوانساری زلالی .(1931) .شفیعیون  سعی 

  هران: فردوسی. .چاا دمت، .بیان و معانی .(1939) .شمیسا  سیروس

  هران: فردوسی. .چاا شم، .شناسی شعرسب  .(1932) ____________ .

 هران: دانمگا  عاامه  .سب واری  صشحی  دکتر رضا مصطفوی. مهر و ممشتری .(1910) .عصّشار  بری ی

 .  طباطبایی

اا چ . صشحی  و  عایاات  محمّ رضا شفیعی ک کنی  با ما ّمه .نامهمصشیبت .(1933) .عطّار نیمشابوری

  هران: سخن. .دوّم

چاا  .محمّ رضششا شششفیعی ک کنی    صششحی  و  عایاات ازما ّمه .الطیرمنطق .(1931) ___________ .

  هران: سخن.  .سوّم

 هران:  .مچاا دودا. دا  رویکرددا و روشسششی: نظریهشششناسششب  .(1992) .فتوحی رودمعجنی  محمود

 سخن.

 سرای عالی. هران: دانش .سب  خراسانی در شعر فارسی .(1905) .محجوم  محمّ جعفر

  هران: ص ای . ابرادی، اقای ی.  رجمۀ محمدنر ایران در روزگار  اسشاامی .(1911) .محمّ حسشن  زکی

 معاصر.

 .م. چاا سششو صششحی  رینول  ا. نیکاسششون .ملنوی معنوی .(1930) .ال ّین  محمّ  بن محمّ مولانا جاال

  هران: درما.

 کتام مهناز.  . هران .چاا دوم .دنر شاعری نامۀواۀ  .(1911) .میرصادقی  میمنت

به کوششش دکتر سعی   .با  صشحی  حسشن وحی  دسشتگردی .مخ ن الاسشرار .(1911) .اینظامی گنجه

  هران: قطر . .حمی یان

 هران:  .انممن دمهرداد وح  ی  .  رجمۀمعماری و   یینات اسشاامی .(1931) .اول   گرابر دیل  درک؛

 عامی ش فردنگی.
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