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 شناختی غزلیّات خاقانی شروانیبررسی سبک
 

 1بهنام دوستی

 

 چکیده
به مآبانه دارد و همچنین واژگان ساده را نسبت خاقانی شروانی از غزلسرایان بزرگ قرن ششم هجری است. در سرایش غزلیّات خویش رویکردی فارسی       

اند؛ اّما در مواردی واژگان مرکب در بسامد بالاتری به کار برده است. بسیاری از ابیات سروده شده در دیوان وی طبق توالی منظم دستور زبان فارسی سروده شده

عداد اوزان دوری در غزلیّات وی به نسبت وزن غزل سروده است. ت 99بحر و  9خورد. خاقانی در نیز تأخیر مفعول، تأخیر نهاد، کاربرد حروف ندا و... به چشم می

از میان  دهندة آن است که غزلیّات وی از غنای موسیقایی بالایی برخوردار است.غزل را در اوزان دوری سروده است که این نشان 85زیاد است و در مجموع 

از بسامد  نسبت به سایر انواع استعاره ره نیز، استعارة مصرّحة مجرّدهواع استعاتشبیه را بسیار بیشتر از سایر عناصر به کار گرفته است. از میان ان ،عناصر تصویرساز

از انواع مجاز نیز، برخوردار است. از میان انواع کنایات ببیشتر به کنایه از مصدر یا فعل توجّه داشته و معمولًا سایر کنایات در غزل وی بسامدی ندارند.  بالاتری

معشوق از مقام بالایی برخوردار نیست و گاه از جنس مذکر از منظر فکری  حال و محل و جزئیه در غزل وی به کار رفته است. مجاز به علایق ماکان، مجاورت، 

 های قرآنی بهای دارد. از داستانهای کهن قرآنی و شاهنامهاست. اشعار سگیه در غزلیّات وی از بسامد بالایی برخوردار است و اشارات و تلمیحاتی به داستان

دوش اشاره های افراسیاب، سیاوش، کیخسرو، جمشید کیانی و ضحاک مارای به داستانداستان سلیمان نبی و داستان خضر و اسکندر و از میان اشارات شاهنامه

های درمان آنان نیز و روشها و همینطور به برخی از بیماری را در ابیات خویش گنجانده های نرد و شطرنجکرده است. اصطلاحات و تعبیرات مربوط به بازی

 اشاراتی داشته است. 

 

 شروانی غزل فارسی، قرن ششم، سبک، خاقانی: کلیدواژه

 

 مقدّمه
ها در تاریخ ادبیّات فارسی پی برد؛ به عبارت توان به ارزش متون ادبی و جایگاه واقعی هر یک از آنشناسی، میامروزه از طریق دانش سبک       

جایی که قرن ششم نیز گیرد. از آنشناسی، در بوتة نقد و نظر قرار میزبانی، ادبی و فکری متون کهن و معاصر از طریق مطالعات سبکدیگر، ارزش 

ت جز از انجام پژوهش و مطالعاای حسّاس از تاریخ ادبیّات فارسی قرار دارد، بهسرایی در جایگاه و برههسرایی و چه از منظر غزلچه از منظر قصیده

-سرایی محسوب میای نیست. غزل قرن ششم، چون پایه، اساس و شروع رسمی غزلویژه متون نظم چارهشناختی بر روی متون این قرن بهسبک

های ذهن ادیبان و پژوهشگران عصر حاضر گشای بسیاری از ابهامات و ناشناختهتواند راهشود؛ بنابراین بررسی آن از دریچة مطالعات یاد شده می

لاوه شد. غزل در این قرن قالبی نوپاست که از سنایی شروع شده و به تازگی از وابستگی به قصاید مدحی و درباری رها شده است. ارزش ادبی آن عبا

گذاری غزلیّات سبک عراقی است. در واقع غزل قرن ششم، مقدّمه و نقطة شروع ریزی و پایهبر جدایی تغزل از قصیده و رواج یک قالب نو، پی

دی اعتلای غزل در تاریخ ادبیّات فارسی است. خاقانی شروانی یکی از شاعران قرن ششم است که غزلیات وی دارای خصوصیّات بارز و منحصر به فر

ی آور است. خاقانای ذهنی که از قصاید ثقیل و مطنطن وی داریم، شگفتاست. زبان پویا و توانمند این شاعر در سرایش غزل با توجّه به پیشینه

ی را تر و به دور از قصاید شلوغ و سرشار از ابهامات و تعقیدات خویش دارد. اکثر قریب به اتّفاق پژوهشگران، غزل وتر و روانزبانی به نسبت نرم

سانه، به بررسی شنااند که با انجام یک پژوهش مبتنی بر رویکردهای سبک. در این مقاله، نگارندگان سعی بر آن داشتهاندمقدّمة غزل حافظ دانسته

ست. لازم زوایای سبکی غزل این شاعر بپردازند. در این پژوهش غزلیّات خاقانی در سه محور زبانی، ادبی و فکری مورد تحلیل و مدّاقه قرار گرفته ا

شده است و البته  پوشیبه ذکر است که به علّت تنگی میدان ذیل عناوین گاه توضیحات کوتاهی ذکر گردیده و گاه نیز از ذکر توضیحات چشم

توان ترین حدّ ممکن یعنی یک و نهایتاً دو مثال بسنده شده است؛ هرچند برای هرکدام از عناوین حاضر در مقاله میجهت ذکر شواهد مثال به کم

 ها شاهد مثال ذکر کرد. بالغ بر ده

 پیشینة بحث
ها و آثار نگاشته شده پیرامون آثار این ر تاریخ ادبیّات فارسی است، بیشتر پژوهشسرایان مشهوکه خاقانی شروانی یکی از قصیدهبا توجّه به این       

شده است و به نوعی غزلیّات زیبای این شاعر یا  شاعر، مربوط به نقد و تحلیل قصاید این شاعر است و کمتر به شرح و تحلیل غزلیّات وی پرداخته
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غزلیّات افلاکی مولانا و سعدی و حافظ پنهان گردیده و کمتر مورد عنایت پژوهشگران قرار  سرای قرن ششم در سایةبه طور کلّی همة شاعران غزل

از محمّد  از رودکی تا شاملو شناسی شعر پارسیسبکاز سیروس شمیسا،  شناسی شعرسبکو  شعر فارسی سیر غزل درگرفته است. در کتب 

ویژه العابدّین مؤتمن، اشاراتی کاملاً گزینشی و گذرا به اشعار و بهاز زین شعر فارسی تحوّلاز داریوش صبور و همچنین  آفاق غزل فارسیغلامرضایی، 

ها و تألیفات اندکی اختصاصاً پیرامون نقد و بررسی غزلیّات خاقانی به طبع رسیده نامهغزلیّات خاقانی شده است؛ با وجود این، باز هم مقالات، پایان

 شود:ت اشاره میاست که در ذیل به عناوین این تحقیقا
 . اهواز. چاپ اول. انتشارات معتبر.شرح آرزومندی(. 1851* ابراهیمی، مختار. )

 .11. ششناسیهای نقد ادبی و سبکفصلنامة پژوهش«. های سنایی و خاقانیتسکین در غزل(. »1899* اتّحادی، حسین. )

 .89. شمجلة تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی«. های انوری و خاقانیلای موسیقی بیرونی و کناری غزبررسی مقایسه(. »1891. )_________* 

 .9. ش7. سفصلنامة نامة فرهنگستان«. بر بساط غزل خاقانی(. »1851* ترکی، محمّدرضا. )

. 5(. سانسانی نور)علومفصلنامة پیک «. های شاعرانة معشوق در غزلیّات خاقانی، نظامی و سعدیالقاب و نام(. »1859* چرمگی عمرانی، مرتضی. )

 .9ش

 .8. ش9. سشناسی ادبیفصلنامة زیبایی«. های سنایی و خاقانیعناصر بینامتنیت در غزل(. »1859* حکمت، شاهرخ. )

 طباطبایی.. دانشگاه علّامه کارشناسی ارشد پایان نامةهای ادبی. مایه(.  نقش خاقانی در تحوّل غزل فارسی از دیدگاه بُن1879* رازقی، ثریا. )

 . دانشگاه لرستان.پایان نامة کارشناسی ارشد(. تحلیل مفاهیم عرفانی در قصاید و غزلیّات خاقانی. 1891* رحیمی هرسینی، بهنوش. )

. رشد آموزش زبان و ادب پارسی فصلنامة«. موسیقی کناری در غزلیّات خاقانی شروانی(. »1891زاده اطاقسرایی، سیّد محمّدعلی. )* سلطان

 .111ش

 .8. ششناسیهای نقد ادبی و سبکفصلنامة پژوهش«. های سنایی و خاقانیشناختی ردیف در غزلبررسی سبک(. »1891نژاد، رامین. )* صادقی

 .161. شکتاب ماه ادبیّات«. در بساط قلندر؛ نقدی بر کتاب بر بساط قلندر(. »1859آبادی، فرزاد. )* ضیائی حبیب

 . دانشگاه بیرجند.نامة کارشناسی ارشدپایانزدایی در غزلیّات خاقانی. آشنایی(. 1891* فراقی، مرتضی. )

 .5. ش8. سشناسی ادبیزیبایی فصلنامة«. عناصر بینامتنیتی در غزلیّات خاقانی و حافظ(. »1891رضا؛ احمدی، پرستو. )* قادری، محمّد

 . دانشگاه لرستان.پایان نامة کارشناسی ارشد(. تأثیر قصاید خاقانی بر غزلیّات او. 1891* کریمی، محمّد. )

 .98. شماهنامة حافظ«. ترکیبات کنایی و عامیانه در غزلیّات خاقانی(. »1851* کمرپشتی، عارف. )

 .9. شپژوهیفصلنامة مولوی«. قلندریّات خاقانی و حافظ(. »1858* گلی، احمد. )

 .9-11. ش های ادبیپژوهش«. های انوری و خاقانیروضی در غزلمقایسة تسکین یا سکتة ع(. »1851* مشهدی، محمّد امیر. )

 . تبریز. چاپ اول. نشر آیدین.های خاقانی(بساط قلندر )برگزیده و شرح غزل(. 1851کن، معصومه. )* معدن

 .11. شنشریة ادب و زبان پارسی«. یک غزل، در دو دیوان(. »1851منش، مهدی. )* نیک

ادبیّات ) فصلنامة تخصّصی دُر دَری«. بررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیّات خاقانی و سعدی(. »1891انی، روجا. )پناه، مهرعلی؛ عدن* یزدان
 .9(. شغنایی، عرفانی

ایم و ابیات وی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد مدّاقه و شناسانة غزل وی اقدام کردهدر این فصل به بررسی سبک :تحلیل بحث      

 ایم.تحلیل قرار داده

 سطح زبانی.1      
شناسی غزلیّات خاقانی شروانی، به بررسی سطح زبانی غزلیّات وی خواهیم پرداخت. در سطح زبانی، ابیات غزل خاقانی در این بخش از سبک        

واژگان فارسی به عربی، نسبت بسامد واژگان شود. در محور لغوی نسبت بسامد ( بررسی میSyntactical)( و نحوی Lexical)در دو محور لغوی 

نشینی جمله، مانند محور همگیرد. امّا در بخش نحوی مختصاتی ساده به مرکب و در آخر بسامد واژگان پرکاربرد مورد تحلیل و مدّاقه قرار می

 گیرد.مورد واکاوی و تامّل قرار میتأخیر مفعول، تأخیر نهاد و... 

 سطح لغوی 1-1      

در بررسی محور لغوی، نسبت بسامد واژگان فارسی به عربی، نسبت واژگان ساده به مرکب و در آخر بسامد واژگان پرکاربرد مورد تحلیل و         

 گیرد.  مدّاقه قرار می

 بسامد واژگان فارسی به عربی  1-1-1      
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 %99واژگان مورد استفادة خاقانی، فارسی و حدود  %71ل شد که حدود پس از بررسی پنجاه غزل از غزلیّات خاقانی شروانی، این نتیجه حاص       

 عربی هستند.

 
 (: نسبت واژگان فارسی به واژگان عربی در غزلیّات خاقانی 1*نمودار )

روی، مه، لب، آواز، شب، بت، خورشید، واژگانی چون آتش، خون، جگر، باد، شور، دل، سوز، خونابه، اندیشه، سر، کوی، گونه، جهان، مست، نیم       

پیک، درد، نرم، آشنا، میهمان، بانگ، شکار، شگرف، اسب، شب، رخ، جان،  شکّر، سیمین، می، زرّین، فام، زر، آفتاب، بارگاه، مهر، زره، صبا، راست، 

 هستند. واژگان فارسیهای ، میدان و... از نمونهراز، درمان، دوست، خرمندرنگ، رخسار، خرد، خار، دندان، دست، چشم، د
واژگانی چون صوت، صفت، عشق، کفر، تسکین، اولی، مولاء، سلطان، غمّاز، غمزه، تسبیح، فتنه، مذهب، کعبه، صلیب، عقل، عودالصلیب، خط،         

معذور، سلب، صفا،  طالع، طرفه، هوا، نفس، سلام، صبح، حلقه، عهد، قصد، الله، جرعه، ایّام، سودا، زهّاد، عشّاق، خبر، حُسن، خطر، یاقوت، صَداع،

 هستند. واژگان عربیهای اُنس، دوا، خرج و مدح از نمونه

 نسبت واژگان ساده به مرکب 1-1-2      
از نوع  %5/6واژگان مورد استفادة وی، ساده و تنها  %9/98پس از بررسی پنجاه غزل از غزلیّات خاقانی شروانی، این نتیجه به دست آمد که        

 مرکب هستند.
واژگانی همچون آتش، خون، جگر، باد، شور، دل، سوز، اندیشه، سر، کوی، گونه، جهان، مست، بت، خورشید، روی، مه، لب، آواز، نرم، آشنا،        

ار، ، خمیهمان، بانگ، شکار، شگرف، اسب، شب، رخ، جان،  شکّر، سیمین، می، زرّین، فام، زر، آفتاب، مهر، زره، صبا، راست، پیک، درد، درنگ، خرد

 هستند.  واژگان سادهدندان، دست، چشم، دراز، درمان، دوست، خرمن، الله و... نمونة 

کشی، سرگشته، گشا، رخسار، گردندم، پرتو، بارگاه، سحرگه، گرهشب، زرفام، بوالعجب، صبحواژگانی همچون خونابه، ششدر، نیم       

 هستند. واژگان مرکبپرست، جانباز، جانسوز و... نمونة داری، میخانه، خودعودالصلیب،عرضگه، رزمگه، سنگدل، کله
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 (: نسبت واژگان ساده به واژگان مرکب در غزلیّات خاقانی2*نمودار )

 واژگان پرکاربرد 1-1-3      
های محبوب و مورد خاقانی، در غزلیّات خویش تعدادی واژة خاص را با بسامد بسیار بالا به کار برده است. به عبارت دیگر، این واژگان از واژه        

 روند.علاقة خاقانی به شمار می
مورد(، روز  169مورد(، دست )911(، عشق )مورد 887مورد(، جان ) 196های دل )در بین واژگان مرقوم در ابیات غزل خاقانی، به ترتیب واژه       

مورد(، پربسامدترین واژگان غزلیّات خاقانی  115مورد( و درد ) 196مورد(، چشم ) 197مورد(، زلف ) 195مورد(، جهان ) 188مورد(، خون ) 165)

 آیند.به شمار می

 فرهنگ واژگان مسیحی  1-1-4      

مسیحیان بوده و شروان زادگاه وی نیز در همسایگی ارمنستان و اَبخاز بوده است، اصطلاحات و واژگان کیش به این خاطر که مادر خاقانی هم       

خورد و البته بسامد این واژگان کم ویژه تلمیحات خاقانی به داستان عیسی )ع( و مریم مقدّس، در شعر وی به چشم میدین و زبان مسیحی و به

 اند.عیسی، مسیحا، چلیپا، عودالصلیب و ... در شعر وی به کار رفته نیست. واژگانی از قبیل: دیر، صلیب، دم

 او   صوولیبکسسه ز مشسسکین  عیسووویبسسس عقسسل 

                    

 تسسن مسسن اسسست سوووزن عیسوویتسسر ز فرسسسوده

                    

 زنّسسسار بننسسسد ار چسسسه فلسسسک طیلسسسسان اوسسسست 

 (.861)همان،                               

 لبسسسان اوسسسست رشوووتة مووور  تسسسر ز باریسسسک

 (.861)همان،                                

 سازیترکیب 1-1-5      
ه.ق( تندیسی سترگ و  891 - 898شعر خاقانی )»به طور کلّی شعر سبک آذربایجانی مبتنی بر ساخت و ترکیب واژگان نو و بدیع است.         

توان به اختراع تعبیرات تازه در کارگاه پر رونق شعر او اشاره های هنری، میزیباست از هنرمندی او در عرصة صورت و معنا؛ از جملة این آفرینش

 شود.(. خاقانی، در بسیاری از موارد دست به ابداع واژگان مرکب و اشتقاقی زده است که در ذیل به برخی اشاره می61: 1851کوب، )زرّین« کرد

 واژگان مرکب 1-1-5-1      
 از واژگان مرکب ابداعی خاقانی است.« پیکرشمع»و « میدانتنگ»، «گریسیه» 

 گرچسسسه سسسسپیدکاری اسسسست از همسسسه روی کسسسار تسسسو 

 

 گوریسویه لیک قیامست اسست هسم چشسم تسو در 
 (.699: 1891)خاقانی،                      

 رو در طلسسب از شسسمع ترسسسند ای عجسسبدزدان شسسب

 هسسر لحظسسه نسساوردی زنسسی جولسسان کنسسی مسسرد افکنسسی 

شب دل دزد از اینسان تسا کجسا نسه در نیم پیکرشمعتو  

 تسسسا کجسسسا میووودانتنوووگدل تنسسسگ منسسسی ای 
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 (.819)همان،                                                                         

 واژگان اشتقاقی 1-1-5-2      
 واژگانی از قبیل: دادستان، شکرستان و دلستان از ابداعات اشتقاقی خاقانی شروانی است.       

 شسسسد از فلسسسک  دادسوووتاننالسسسة خاقسسسانی اگسسسر 

                 

 مسسن کجسسسادادسوووتان نالسسة مسسن ببسسسست غسسم  

 (.889)همان،                                

 لعسسل خسسویش شکرسووتانجسسان در تسسب اسسست از آن 

                 

 از بهسسسسر تسسسسب بریسسسسدن جسسسسان نیشسسسسکر فرسسسسست 

 (.889)همان،                                  

 عاشسسسسسق آن نیسسسسسست کسسسسسو ببسسسسسوی وصسسسسسال   

              

 بخشسسسسد دلسووووتانهسسسسستی خسسسسود بسسسسه  

 (.891)همان،                                

 سطح نحوی 1-2      

 ،«بودی»بر سر افعال، کاربرد فعل « ب»نشینی جمله، آوردن در بحث پیرامون سطح نحوی غزلیّات خاقانی شروانی، به  بررسی محور هم       

نفی، کاربرد حروف ندا و... خواهیم « نون»بر « می»و فعل، مقدّم داشتن « می»کاربرد افعال دعایی، کاربرد فعل در وجه مصدری، فاصله افتادن بین 

 پرداخت.

 نشینی جملهمحور ه  1-2-1      
 شود.ده پرداخته مینشینی ابیات سروده شدر این بخش به بررسی نظم قرار گرفتن ترتیب و توالی محور هم       

 تأخیر مفعول 1-2-1-1      

  موووا رابسسسه زبسسسان چربسسست ای جسسسان بنسسسواز جسسسان 

 

 موووارابسسسه سسسسلام خشسسسک خسسسوش کسسسن دل نسسساتوان  

 (.881: 1891، )خاقانی                         

 تأخیر نهاد 1-2-1-2      
 شسسسبمسسسست تمسسسام آمدسسسست بسسسر در مسسسن نسسسیم

 
 لسسسبیسسساقوت موووهخورشسسسیدروی  وآن  بوووت آن 

 (.888)همان،                                  

 آوردن فعل در ابتدای جمله 1-2-1-3      
                                                                                           شکست روزم در شب چه روز امید است                   گذشت آب من از سر چه جای دامانست       

 (.888)همان: 

 توالی طبیعی جمله 1-2-1-4      
 در برخی از ابیات شعری خاقانی، ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله کاملاً طبق دستور زبان فارسی است.       

 رخ تسسسسسسسو رونسسسسسسسق قمسسسسسسسر بشکسسسسسسسست  

 

 شسسسسسسوری ز دو عشسسسسسسق در سسسسسسسر ماسسسسسسست 

                                           

 لسسسسسسب تسسسسسسو قیمسسسسسست شسسسسسسکر بشکسسسسسسست 
 (.885)همان:                                   

 میسسسسسسسسسدان دل از دو لشسسسسسسسسسکر آراسسسسسسسسسست

 .(868)همان:                                  

 بر سر افعال« ب»آوردن  1-2-2      

 بسسسسه بسسسساد سسسسسلطنه برخاسسسسستی معربسسسسد وار   

      

 خبسسر نسسداری کسسز بسسس کرانسسه جسسویی و کبسسر 

         

 بسسسسسر آتشسسسسسم بنشسسسسساندی و دور بنشسسسسسستی 

 (.691: 1891)خاقانی،                       

 میسسسسان جسسسسانم بسسسسی رحسسسسم وار بگسسسسسستی

 (.691)همان،                                

 دعائیکاربرد افعال  1-2-3      

 چسسسه نکردسسسست کسسسسکنسسسد از بسسسدخویی آنمسسسی

              

 کنسسد، چشسسم بسسدش دور بسسادگرچسسه بسسدی مسسی 

 (.856)همان،                               
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 هسسسزار جسسسان مقسسسدّس فسسسدای روی تسسسو بسسساد

               

 پسسرورد اسسستکسسه زیسسر دامسسن زلسسف تسسو سسسایه

 (.861)همان،                               

 «بودی»کاربرد فعل  1-2-4      
 گسسر دیسسده دیسسدی درگهسسش خونابسسه بگرفتسسی رهسسش 

              
 کسسسسسی غمسسسسسم بسسسسسودی اگسسسسسر در غسسسسسم تسسسسسو   

               

 بودی که روزی ناگهش از خصم تنها یافتی 

 (.678)همان،                                       

 نفسسسسسسسسسسی داشسسسسسسسسستمینفسسسسسسسسسسی، هسسسسسسسسسم

 (.678)همان،                                      

 «ندا»کاربرد حروف  1-2-5      

 ای آتسسسسش سسسسسودای تسسسسو خسسسسون کسسسسرده جگرهسسسسا

                    

 تر از جسان تسا کجساروی ای خوشخوش خرامان میخوش

       

 

 

 

 بسسسر بسسساد شسسسده در سسسسر سسسسودای تسسسو سسسسرها

 (.815)همان،                                   

 جویسسان تسسا کجسساروی پروانسسهمسسیشسسمعی و پنهسسان 

 (.819)همان،                                   

 در پا ان افعال« الف اطلاق»کاربرد  1-2-6      

 

 خیالسسسسسست دوش حسسسسسسسالم دیسسسسسسد گفتسسسسسسسا 

                            

  

 کسسسسه دور از حسسسسال مسسسسن زارسسسسست حالسسسست

 (.879)همان،                                 

 نفی« نون»بر « می»مقدّم داشتن  1-2-7      
 

 نگردانسسسسسسد دل سسسسسسسکة عشسسسسسسق مسسسسسسی

                              

  

 خوانسسسسسدجسسسسسان خطبسسسسسة عافیسسسسست نمسسسسسی

 (.611)همان،                               

 «فعل»و « می»فاصله افتادن بین  1-2-8      
 بسسدزدم پسسیش رقیسسب گسسوییچشسسم از تسسو مسسی

                 

 چشسسسم بسسسدم کسسسه مانسسسدم از تسسسو نظسسسر بریسسسده 

 (.661)همان،                                 

 کاربرد فعل در وجه مصدری 1-2-9      
 غلسسسسسامش خواسسسسسستم بسسسسسودن دلسسسسسم گفسسسسست  

            

 بسسسسر سسسسسر بسسسسازار عشسسسسق آزاد نتسسسسوان آمسسسسدن

                    

 کسسسسسه ایسسسسسن دم بسسسسسا چنسسسسسوئی در نگیسسسسسرد 

 (.897)همان،                               

 بنسسسده بایسسسد بسسسودن و در بیسسسع جانسسسان آمسسسدن

 (.681)همان،                               

های معنوی بدیع و عناصر های لفظی بدیع، آرایهدر بررسی سطح ادبی غزلیّات خاقانی، مختصات آوایی و موسیقایی، آرایه: سطح ادبی. 2      

 گیرد.تصویرساز مورد واکاوی و تحلیل قرار می

 سطح آوا ی و موسیقا ی 2-1      
در این مبحث، بحور، اوزان، اوزان دوری، ردیف و قافیة غزلیّات خاقانی شروانی در دو مبحث موسیقی بیرونی و موسیقی کناری بررسی خواهد        

وسیقی کناری تمامی غزلیّات خاقانی مورد مشاهده و بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین شد. )لازم به ذکر است که در مباحث موسیقی بیرونی و م

 وجه تقریبی نبوده و کاملاً صحیح است(.آمار و ارقام به هیچ

 موسیقی بیرونی 2-1-1      
و لذّت بردن از آن امری غریزی شود همان چیزی است که وزن عروضی خوانده می»ترین مبحث موسیقایی شعر است. موسیقی بیرونی مهم       

های ها و به لحاظ هماهنگی با زمینهها و به لحاظ تنوّع آناست یا نزدیک به غریزی؛ بنابراین بحور عروضی یک شاعر به لحاظ حرکت و سکون آن

ة خاقانی شروانی در غزلیّاتش، (. در ادامه جدول بحور و اوزان مورد استفاد98: 1857)شفیعی کدکنی، « درونی و عاطفی شعر قابل بررسی است

 دهد.میزان استفادة این شاعر از هر بحر و  هر وزن را به درستی نمایش می
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 در غزلیّات خاقانی (: بحور مورد استفاده1*جدول )

 بسیط بمتقار مجتث رجز خفیف منسرح مضارع رمل هزج نام بحر

میزان 

 بسامد:

 )غزل(

 

111 

 

 

65 

 

68 

 

95 

 

96 

 

91 

 

11 

 

8 

 

1 

 /.%99 %1.17 %1.19 %6.19 %7.66 %5.98 %19.17 %91 %89.71 درصد:

 

ترین شود، بحر هزج، پر کاربردترینِ بحور مورد استفادة خاقانی است و بحر بسیط تنها با دارا بودن یک مورد کاربرد، کمگونه که مشاهده میهمان

وزن غزل سروده است که اتفاقاً همگی از بحور کاربرد شعر فارسی به  99شروانی در کاربرد را در میان بحور غزل خاقانی دارد. در مجموع، خاقانی 

 آیند. شمار می

 اوزان دوری 2-1-1-1      
وجود اوزان دوری در یک دیوان یا مجموعه شعر، دال بر غنای موسیقایی آن مجموعه است. هرچه تعداد اوزان دوری بیشتر، روانی موسیقایی         

غزل را در اوزان دوری  85خاقانی شروانی، در مجموع  دهد که شاعر در اوزانی روان دست به سرایش زده است.کلام نیز بیشتر است و نشان می

 از کلّ غزلیّات وی را به خود اختصاص داده است. %11/17است که سروده 

 (: بسامد اوزان دوری در غزلیّات خاقانی2*جدول)

میزان  وزن و بحر ردیف

 بسامد

 درصد

مضارع مثمن اخرب؛.../  مفعولُ  1

 فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن

91 8.59% 

منسرح مثمن مطوی مکشوف؛.../  9

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

15 8.81% 

هزج مثمن اخرب؛.../ مفعول مفاعیلن  8

 مفعول مفاعیلن

16 1.71% 

مجتث مثمن مخبون؛.../ مفاعلن  1

 فعلاتن مفاعلن فعلاتن

9 85% . / 

خفیف مثمن مخبون؛.../ فعلاتن  8

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن

1 

 

 

 

99% . / 
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 موسیقی کناری 2-1-2      

منظور از موسیقی کناری، عواملی است که در نظام موسیقایی شعر، دارای تأثیر است »موسیقی کناری، بررسی وضع قافیه و ردیف است.        

 (. 891: 1879)شفیعی کدکنی، « ولی،ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست

 قافیه 2-1-2-1      

اند و حروف آخرشان یکی است، اصطلاحاً ها آمدهبه دو کلمة متفاوت که در پایان مصراع»، عروض و قافیهبه گفتة سیروس شمیسا در کتاب        

تقسیم کرده و سپس به ذکر قافیه را از نظر آماری به دو نوع اسمی و فعلی ، (. در بحث قوافی غزلیّات خاقانی65: 1859)شمیسا، « گویندقافیه می

در غزلیّات خاقانی، در مجموع کل غزلیّات، در  ایم و در پایان نیز به عیوب قافیة غزلیّات وی اشارة کوتاهی شده است.ابیات دارای ردالقافیه پرداخته

دو قافیه را با هم دارند که نمودار آن به شرح  از غزلیّات نیز هر %9غزلیّات از قافیة فعلی استفاده شده است.  %6غزلیّات از قافیة اسمی و در  58%

 زیر است:

 
 (: موسیقی کناری )قافیه( در غزلیّات خاقانی3*نمودار)

 ردالقافیه 2-1-2-1-1      
انوری و خاقانی به  ردالقافیه، عبارتست از تکرار قافیة مصرع اول بیت اول در قافیة مصرع دوم بیت دوم. این کیفیّت موسیقایی تقریباً در غزلیّات       

این غزلیّات را شامل  %97/17باشند که غزل دارای ردالقافیه می 87غزل،  881طور محسوسی نمود پیدا کرده است. در غزلیّات خاقانی از مجموع 

 شود:هایی از ردالقافیه در غزل خاقانی نگاشته میشوند. در اینجا نمونهمی

 فرسسسستمت مسسسی کجوووادم ببسسسین کسسسه ای صسسسبح

 سسسسر بمهسسسر نامسسسه بسسسدان مهربسسسان رسسسسانایسسسن 

                                   

نیست کالبسد کیسست  محرمسر سودای تو را سینة ما 

 کسسسسسسسه بینسسسسسسسد حسسسسسسسرم وصسسسسسسسل تسسسسسسسرا  

  

 فرسسسسسستمتنزدیسسسسسک آفتسسسسساب وفسسسسسا مسسسسسی 

 فرسسستمتمسسی کجوواکسسس را خبسسر مکسسن کسسه 

 (.887: 1891)خاقانی،                      

 ملایسسک هسسم نیسسستسسسینة مسسا چسسه کسسه ارواح 

 نیسسست محوورمکانکسسه جانسسست بسسه درگسساه تسسو هسسم 

 (.869)همان،                                 

 رد ف 2-1-2-2      
(. در غزلیّات 65: 1859)شمیسا، « گویندها بعد از قافیه، عیناً تکرار شوند، ردیف میبه کلمه یا کلماتی که در آخر مصراع»نویسد: شمیسا می        

از  %8/91از نوع ردیف حرفی و  %9/1از نوع ردیف اسمی،  %5/1از نوع ردیف فعلی،  %6/88ابیات دارای ردیف هستند. از این میان  % 1/51خاقانی 

 شود:غزلیّات نیز بدون ردیف هستند. در ادامه این ارقام به صورت نمودار نمایش داده می %9/15اند. نوع ردیف عبارتی
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بسیط مثمن مخبون؛.../ مستفعلن 

 فعلن مستفعلن فعلن
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 یقی کناری )رد ف( در غزلیّات خاقانی(: موس4*نمودار)

 بد ع لفظی 2-2     

بدیع بررسی و »شود. به گفتة سیروس شمیسا: ساز متون نظم و نثر انجام میبدیع، مجموعة مطالعاتی است که بر روی صنایع موسیقی        

: هشت(. بدیع در 1859)شمیسا، « آیدروابط خاصّی به وجود میها در بین اجزاءِ کلام تناسبات و هایی است که به وسیلة آنشناخت ابزار و شیوه

ساز در لفظ یک متن گیرد. در این بخش به بررسی بدیع لفظی در غزلیّات خاقانی که صنایع موسیقیدوشاخة لفظی و معنوی مورد مطالعه قرار می

 رار پیش رفته است.های تکشده و بحث در سه قسمت تسجیع، تجنیس و شیوه نظم یا نثر است، پرداخته

  تسجیع 2-2-1      
 ها تنها به ذکر مثال بسنده شده است.در روش تسجیع، سه نوع سجع متوازی، مطرّف و متوازن مورد تحلیل و مدّاقه قرار گرفته و پیرامون آن       

 سجع متوازی 2-2-1-1      

 (.1: 1859)شمیسا، « است که فقط در صامت نخستین مختلف باشند تقابل کلمات یک هجایی»به گفتة سیروس شمیسا: سجع متوازی        

 برافشسسسساند بخوووورواربسسسسر دشسسسسمن مسسسسن زرّ 

 

 نپسسسسسذرفت انبووووواروز دامسسسسسن مسسسسسن درّ بسسسسسه  

 .(868: 1898)خاقانی،                        

 در برآیمسسسست رهکسسسسه ز  مووووهبگشسسسسا نقسسسساب 

 

 بربنسسسد عقسسسد دُر کسسسه کنسسسون بسسسر در آیمسسست 

 (.879)همان،                                

 

 سجع مطرّف 2-2-1-2      

تقابل دو کلمه است که اولاً یکی از کلمات نسبت به دیگری هجایی در آغاز بیشتر داشته باشد و ثانیاً صامت نخستین هجای »سجع مطرّف        

 (.8: 1859)شمیسا، « قافیه متفاوت باشد

 نهادسسسسسسست جوووووواندل پیشسسسسسسکش تسسسسسسو 

     

 نهادسسسسسست جهوووووانعشسسسسسقت بسسسسسه دل  

 (.888: 1891)خاقانی،                       

 سجع متوازن 2-2-1-3      

های اصلی آخر کلمات حتما متفاوت هجایی است که اولا تعداد امتداد هجاها مساوی باشد و ثانیا واک تقابل کلمات هم»سجع متوازن         

 (.8: 1859)شمیسا، « باشند

 بیمسسسسار او شسسسسدم قسسسسدم از مسسسسن دریسسسسغ داشسسسست  از من دریغ داشت دماست یار و  لب عیسی

 (.887: 1891)خاقانی،                       

 تجنیس 2-2-2      

 در این روش به بررسی انواع جناس تام، مضارع، محرّف، مذیّل، اشتقاق و مطرّف خواهیم پرداخت. البته در برخی موارد تنها موفّق به پیدا       

 ایم.کردن یک مورد شده

 جناس تام 2-2-2-1      
 (.11: 1859)شمیسا، « ها متفاوت باشدمعنی آن اتحاد در واک و اختلاف در معنی است. یعنی الفاظ یکی باشند امّا»جناس تام،        
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 آویخته فرمان ز ِمشک انگیخته طوق غبغب چو

 

 و فرمسان تسا کجسا طووقصد شحنه را خسون ریختسه بسا  
 (.819: 1891)خاقانی،                           

 

 جناس محرّف 2-2-2-2      

 (.18: 1859)شمیسا، « هم هجا و هم واک استی اختلاف در مصوت کوتاه دو کلمه»جناس محرّف،         

 بسسه بسساغ وصسسل تسسو خسساری رقیسسب صسسد ورد اسسست

 

 است دَردطبیب صد  دُردیبه یاد روی تو  

 (.861: 1891)خاقانی،  

   

 جناس مطرّف 2-2-2-3     

 (.18: 1859)شمیسا، « یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری یک یا دو هجا در آغاز بیشتر داشته باشد»جناس مطرّف آن است که        

 بسسسرآن دیسسسار کسسسه بسسساد فسسسراق تسسسو بگذشسسست

 

 ویرانسسسست قصووور، قصووودبهسسسر کجسسسا کسسسه کنسسسی  

 (.888: 1891)خاقانی،                           

 لجناس مذ ّ 2-2-2-4      

 هایی را در پایان اضافه داشته باشد. جناس مذیّل آن است که یک کلمه نسبت به کلمة دیگری، واک یا واک       

 شسسسب نیسسسست تسسسا ز جنسسسبش زنجیسسسر مهسسسر او

 

 زلفسسش اسسسیر نیسسست حلقووةدلسسم بسسه  حلوو  

 (.861)همان،                                 

 

 جناس اشتقاق 2-2-2-5      

 (.16: 1859)شمیسا، « آن است که کلمات متجانس از حیث مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند»جناس اشتقاق،         

 بسسسه بانسسسگ در بنشوووینخسسسروش زیسسسور و  بنشوووان

 

 

 کسسسسز بسسسسس خسسسسروش زارتسسسسر از زیسسسسور آیمسسسست 

 (.879: 1891)خاقانی،                           

 

 خاقانیهای تکرار در غزل گونه 2-2-3     

ژه و منظور از تکرار، تکرار یک واژه در مصرع. بیت یا کل ابیات یک غزل است که انواعی دارد و عبارتند از: تکرار واک، تکرار هجا، تکرار وا       

واژه پیرامون ابیات  شود و در تکرارتکرار جمله یا عبارت. در غزلیّات خاقانی شروانی در مبحث تکرار واک مقولات همحروفی و همصدایی بررسی می

 شود.های تکرار عبارت پرداخته میالصدر و تکریر بحث خواهد شد و در پایان نیز به ذکر نمونهالیالعجز، ردالعجزدارای ردالصدر الی

 تکرار واک  2-2-3-1      

 همحروفی 2-2-3-1-1      

 (.91: 1859سا، )شمی« تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است»همحروفی،         

 غسسسم پیووول پوووایخسسسویی بسسسه  پرنیوووان

 

 

 خواهسسسسد شکسسسسست پرنیووووان پیوووولدل چسسسسو  

 (.887)همان،                                   

 همصدا ی 2-2-3-1-2      

 (.91: 1859)شمیسا، « تکرار یا توزیع مصوت در کلمات است»همصدایی،        

 قصسسد دل کسسردی نگسسویم کسسان رگسسی بسسا جسسان نداشسست 

  

 بسسسسه گسسسسه صسسسسبوح ،زهسسسسره زفلسسسسک همسسسسی درآیسسسسد  

    

 لیسسک جسسان آن داشسست کسسان آهنسسگ بسسا جانسست نبسسود 

 (.876)همان،                                   

 چسسسنگش زیسسسرِ زارش زِ نسسسوایِ زِ صسسسدای صسسسوتِ

 (.691)همان،                                   

 

 تکرار واژه 2-2-3-2      

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 العجزردالصدر الی 2-2-3-2-1      
 (.99: 1859)شمیسا، « یعنی کلمات اول و آخر بیت )یا نزدیک به اول و آخر بیت( یکسان یا مشابه باشد»این شیوة تکرار        

 مسسا گسسر بسسه بسسوی جرعسسه مسسستی شسسد تمسسام هموودم

 کسساران بسسه کسسار آیسسد حریسسفاز بهسسر نهسسان محوورم

 

 فسسسارغیم همووودم مسسسا بسسسه دریسسسا نسسسیم مسسسستیم و ز 

 فسسارغیم محوورمی پیسسدا خسسوریم از کسسار مسسا کسسه مِسس

 (.681: 1891)خاقانی،                           

 

 الصّدرردالعجز الی 2-2-3-2-2      

 (.99: 1859)شمیسا، « کلمة آخر بیت )عجز( در اول بیت بعد )صدر( تکرار شود»این شیوة تکرار یعنی        

 گسسسسریم چنانکسسسسه از دم دریسسسسای چشسسسسم مسسسسن  

 برفسسسست و گسسسسر شسسسسنود سسسسسنگ آه مسسسسن آبوووو  

 

          

 آبهسسسسر گسسسسوش مسسسساهیی شسسسسود آگسسسساه زیسسسسر  

 از سسسسسسنگ بشسسسسسنوند علسسسسسی اللسسسسسه زیسسسسسر آب

 (.881: 1891)خاقانی،                         

 

 التزام  ا اعنات 2-2-3-2-3      

 التزام یا اعنات آن است که یک واژة خاص در تمام ابیات یک شعر تکرار شود        

 *تکرار واژة بنفشه در سرتاسر ابیات غزل:

 وار بووونفشه پسسسیش لسسب تسسسو حسسسلقه بسسسه گوشسسم

 رندبسسه شسسکّ بنفشووهزان خسسط و لسسب کسسه هسسر دو 

 بسسسر سسسر زانسسو نهساده سسسسر بونفوشوووهمسن چسسون 

 کسسز تسسف آتسسش بسسسریخت خسسوی بنفوووشههمچسسون 

 ه و شسسکسسر چسسسرا مسسرابوونوفوشووسسسودا بسسرد 

 بسسسنفشه رنسسگ از بسسسس کسسه غسسم خسسورم ز سسسپهر

 صسفسسست تسحسفسسسه ای کسسسنم بونفوشوووهبسسسازار دل 

 فسسام بونفشوووه سسلطسسسان اعظسسسم آنکسسه بسسسه تسسسیغ

 گسسونش بسسسرد شسسساخ شسسر چسسسنانک بووونفشهتسسسیغ 

 بسسرد نمسسک بونفوشووهگسر پسیش مسا بسسه بسسوی 

 

 قسسسراررنسسسگ ز تسسسب هسسای بسسسی بونوفوشوووهلسسسب هسسا  

 دارم سسسسسودای بسسسسی شسمسسسسار بونوفوشووووهوقسسسست 

 رنسسگ تسسسر از لسسب هسسزار بسسسسار بوونوفوشوووهسو زانس

 دل مسسسن بسسسسسوخت زاربنفشوووه زان زلسسسف چسسسون 

 بسسسسه سسسسسودار رسسسسسید کسسسار بوووونفشهزان شسسسسکر و 

 ه دلسسسم خسسوانسسسد روزگسسساربوونوفوشووووخسساقسانسسسی 

 نسهسسسم پسسسیش شسهسسسریار بونوفوشوووه تسسسا دسستسسسه

 کسسسار بونوفوشوووهانسسسدر دل مسخسالسسسف دیسسن شسسسد 

 بسسسوی دهسسسان شسسسراب خسسسوار فوشوووه،بوونوبسیسسسخ 

 وار بنفشوووهتسسسیغش نمسسسک تسسسن اسسسست بسسسه رنگسسسی 

 (.617)همان،                                       

 تکرار عبارت 2-2-3-3      

 شعر.تکرار عبارت یعنی تکرار نمودن یک عبارت )نه واک یا واژه( در در دو مصرع از یک بیت یا در دو بیت مختلف از یک        

 زنهسسسار غموووزم غمووواز گسسسر کشسسست مسسسرا 

 

 نخواهنسسسسد غمووووزم غمّووووازتسسسسا خسسسسونم از آن  

 (.858)همان،                                       

 بد ع معنوی 2-3      

توجّه یابیم که گاهی در مطالعة بدیع معنوی باید به این نکته »ساز متون نظم و نثر. بدیع معنوی عبارتست از مطالعة عناصر معنایی موسیقی       

کنند که از نظر معنا با هم رابطه یا روابطی، بیش از آنچه در کلام عادی لازم است، هایی ایجاد میانسجام کلام یا بافت ادبی را به وسیلة آوردن واژه

-امّا به ذهن متبادر می-جود ندارند دارند. یعنی آن رشتة نامرئی که کلمات را با کلمات پس و پیش خود یا حتّی به کلمات دیگری که در کلام و

آمیزی بیشترین بسامد را در میان (. در غزلیّات خاقانی شروانی، ایهام، تضاد و حس88: 1859)شمیسا، « زند، ماهیت معنوی داردگره می -شوند

 عناصر بدیع معنوی دارا هستند؛ به همین دلیل پیرامون موارد نامبرده، چند مثال ذکر خواهد شد.

 ا هام 2-3-1      
ایهام، آن است که بتوان یک کلمه را در یک بیت به دو معنای مختلف معنا کرد و هر دو معنا نیز  درست و قابل قبول باشد. در ایهام یک        

 شود.اند. در ذیل چند نمونه ذکر میمعنا، نزدیک و یک معنا، دور خواهد بود امّا به هرحال هر دو معنی صحیح
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 بسسسا غمسسسش باخوووتخاقسسسانی ار چسسسه نسسسرد وفسسسا 

 

 در ششسسسسدر اوفتسسسساد کسسسسه مهسسسسره گسسسسذر نداشسسسست 

 (.885)همان،                                    

 هم به معنای بازی کردن و هم به معنای بازنده شدن است.« باخت»در این بیت، واژة 

 بسسوی تسسو جسسان بخشسسدم چسسو مسسی بسسر بسسوی آنکسسه

 

 سسسسساغرآیمتجسسسسان برمیسسسسان گداختسسسسه چسسسسون  

 (.878)همان،                                   

 ، هم به معنای رایحه و هم به معنای امید است.«بو»در این بیت، واژة 

 تضاد 2-3-2      

تضاد آن است که کلمات موجود در یک متن از نظر معنایی با هم ضدیّت داشته باشند. معمولاً در شعر شاعران فارسی زبان تضاد به وفور به        

 خورد.چشم می

 کیسسسسة فسسسردا تهسسسی اسسسست وصوووال گرچسسسه زنقسسسد

 

 حاصسسسسل امسسسسروز را فووووراقخسسسسرج کسسسسنم بسسسسر  

 (.815:1891)خاقانی،                          

 

 آمیزیحس 2-3-3      

بوی بدی »گوییم ای که جایگاه حواس در کلام تغییر کند. مثلاً زمانی که میگانه در کلام به گونهآمیزی عبارتست از آمیزش حوّاس پنجحس       

آمیزی از بسامد بالایی برخوردار ایم. در غزل خاقانی، مانند غزل انوری، حس، در واقع جایگاه حس بویایی را با شنوایی در هم آمیخته«میشنوم

 ها اشاره خواهد شد.نیست و از میان پنجاه غزل که از سراسر دیوان خاقانی انتخاب شده بود تنها سه مورد یافت شد که در ذیل بدان

 دو چسساه از مسساه بنمسسایی خنوودم شوویر نچسسو تسسو در 

                                           

 دو دریسسسا بسسسر زمسسسین خیسسسزد گر وووة تلخووو مسسسرا در  

 (.899)همان،                                       

  امنسوووویمی شوووونیدهاز گلسسسسستان وصسسسسل 

                                    

 امدامسسسسسسن گرفتسسسسسسه بسسسسسسر اثسسسسسسر آن دویسسسسسسده 

 (.617)همان،                                     

 تصو رسازی 2-4      

تصویرسازی، عبارتست از نقاشی در اذهان به واسطة عناصر تصویرساز موجود در کلام. هنگامی که یک شاعر یا نویسنده چیزی را به چیز        

به  کند، هرچند که از ابزارهای معمول نقاشی بهره نبرده امّا به واسطة کلام مخیّل خود شروعدیگری تشبیه و یا آن را به صورت استعاری بیان می

جایی که حکّ تصاویری در ذهن مخاطب کرده است. ابزارهای تصویرسازی در متون نظم و نثر عبارتند از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز. از آن

خود  اند، به تبعیّت از آنان به وفور از عناصر تصویرساز در کلامخوار ادبیات خراسانی پیش از خود بودهشاعران عصر سلجوقی تا حدودی میراث

ویژه غزلیّاتش بهره برده است. در این مبحث با ذکر توضیحاتی پیرامون اند. خاقانی نیز به وفور از این عناصر در شعر خویش و بهاستفاده نموده

 عناصر تصویرساز غزل خاقانی، به ذکر چند نمونه از هرکدام خواهیم پرداخت.

 تشبیه 2-4-1      

تشبیه در لغت، مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر در یک یا چند صفت؛ امّا در اصطلاح علم بیان، »زاده، به گفتة علوی مقدّم و اشرف       

(. تشبیه انواعی دارد که 58: 1858)علوی مقدّم، اشرف زاده، « تشبیه، ادّعای همانندی و اشتراک چیزی است با چیز دیگر در یک یا چند صفت

 پیرامون هریک بحث و چند نمونه ذکر خواهد شد.

 تشبیه به اعتبار طرفین 2-4-1-1      
. تشبیه معقول 8. تشبیه محسوس به معقول 9. تشبیه محسوس به محسوس 1شود: تشبیه به اعتبار دو طرف تشبیه به چهار نوع تقسیم می       

گانه قابل ُُبه با استفاده از حوّاس پنجکه منظور از محسوس یعنی آنکه مشبّه یا مشبّه . تشبیه معقول به معقول. )لازم به ذکر است1به محسوس و 

گانه قابل درک نبوده و تنها با رجوع به عقل و معلومات به از طریق حوّاس پنجدرک باشند و منظور از تشبیه معقول آن است که مشبّه یا مشبّهُ 

 قبلی به حضور آن پی ببریم(.

 تشبیه محسوس به محسوس 2-4-1-1-1      

 به حسی باشند. این نوع تشبیه در غزلیّات خاقانی، بیشترین بسامد را داراست.یعنی هم مشبّه و هم مشبّهُ        

 ام دو دُر عجسسسسسسب نیسسسسسسست  گسسسسسسر یافتسسسسسسه

            

 در اسووووتمسسسسن دو  چشوووو زیسسسسرا کسسسسه دو  

 (.868: 1891)خاقانی،                           
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 بهی حسی است تشبیه شده است. که مشبّهُ « دریا»که مشبّهی حسی است، به « چشم» در این بیت،

 تشبیه محسوس به معقول 2-4-1-1-2      
 به عقلی )غیر قابل حس( باشد.آن است که مشبّه حسّی و مشبّهُ       

 کنسسسدگسسسری مسسسیروی تسسسو  چسسسون نوبهسسسار جلسسسوه

                              
 کنسسسددری مسسسیپسسسرده روزگوووارتسسسو چسسسون  زلوووف 

 (.611)همان،                                     

 بهی عقلی است تشبیه شده است.که مشبّهُ« روزگار»که مشبّهی حسی است، به « زلف»در این بیت، 

 تشبیه معقول به محسوس 2-4-1-1-3      
 به حسّی باشد.یعنی مشبّه عقلی و مشبّهُ       

 زایسسداز سسسنگ مسسی آبت بیسسنم کسسه آرد دلسس رحوو چسسو 

 

 چسسو خشسسم آرد لبسست بیسسنم کسسه مسسوم از انگبسسین خیسسزد 

 (.611)همان،                                       

 بهی حسی است، تشبیه شده است.که مشبّهُ « آب»،  که مشبّهی عقلی است به «رحم»در این بیت، 

 تشبیه معقول به معقول 2-4-1-1-4      

 به هر دو از نوع عقلی هستند.این نوع تشبیه، مشبّه و مشبّهُدر        
 کسه چنسدین نالسه زیسن جسان حسزین خیسزد سگ جوان چسه   آسا بنالم زار پیش چشم آهویتگوزن

 (.899)همان،                                           

 بهی عقلی است تشبیه شده است.که مشبّهُ« سگجان »به عنوان مشبّهی عقلی، در سرسختی به « جان شاعر»در این بیت، 

 تشبیه ملفوف2-4-1-2      
بهی با آورد که به طریق لفّ و نشر، هر مشبّهُبه را نیز با هم میآورد و چند مشبّهُدر آن شاعر چند مشبّه با هم می»این تشبیه، آن است که          

 (. در غزلیّات خاقانی، این نوع تشبیه کاربرد چندانی ندارد.118: 1858زاده، )علوی مقدّم، اشرف« مشبّه خود ارتباط دارد

 زایسسداز سسسنگ مسسی آبآرد دلسست بیسسنم کسسه  رحوو چسسو 

 

 چسسو خشسسم آرد لبسست بیسسنم کسسه مسسوم از انگبسسین خیسسزد 
 (.611: 1891)خاقانی،                           

« انگبین»و « موم»به ترتیب به « لب»و « خشم»و در مصرع دوم، واژگان « سنگ»و « آب»به ترتیب به « دل»و « رحم»در این بیت، واژگان 

 اند.تشبیه شده

 تشبیه مرکب 2-4-1-3      

لزوماً جمله یا عبارت یا مجموعة چند واژه نیست بلکه مرکب یک هیأت ترکیبی است و به قول قدما مرکب، هیات منتزع از » آن است که         

 (.59: 1891)شمیسا، « روز، تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته  باشندچند چیز است و با زبان ام
 کش چشم بادامت چو نرگس کز کمین خیزدکمان      آیی قبای فستقی بر تن کله کژ کرده می

 (.899: 1891)خاقانی،  

 اضافة تشبیهی )تشبیه بلیغ( 2-4-1-4      

اگر هم ادات تشبیه و هم وجه شبه حذف شود، تشبیه، بلیغ )موکّد و مجمل( است که رساترین و زیباترین شکل »در یک تشبیه،  چنانچه        

جا که برخی، این نوع از تشبیه را تر است تا آنبه در این نوع از تشبیه قویتشبیه است؛ چرا که ادّعای همانندی و اشتراک بین مشبّه و مشبّهُ

(.  تشبیه بلیغ، پربسامدترین نوع تشبیه در غزلیّات خاقانی شروانی است. در ذیل به ذکر 55: 1858زاده، )علوی مقدّم، اشرف« اندستهاستعاره دان

 چند نمونه خواهیم پرداخت.

 تسسو خسساری رقیسسب صسسد ورد اسسست  بوواو وصوولبسسه 

 

 پسسای دار ای دل کسسه جانسسان دسسست غسسارت برگشسساد 

 

 مسسسن بارگوووه صوووبرتسسسا دل مسسسن سسسسوی تسسسست 

 

 بسسسه یسسساد روی تسسسو دُردی طبیسسسب صسسسد درد اسسسست 

 (.861: 1891)خاقانی،                             

 برکشسید تیوغ غیورتجان سپار ای تن که کسه سسلطان 

 (.855)همان،                                       

 تسسربسسل کسسه از آن سسسویکوووی عوودم هسسست بسسه 

 (.619ان، )هم                                      

 استعاره 2-4-2      
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استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغت دیگری. زیرا شاعر در استعاره، »به گفتة سیروس شمیسا،        

عبارتست از تشبیهی که تمام ارکان آن به جز ( و در اصطلاح 187: 1891)شمیسا، « بردای را به علاقة مشابهت به جای واژة دیگری به کار میواژه

 به حذف شده است؛ بنابراین میزان ادّعای همانندی در آن در اوج خود قرار دارد. مشبّهُ

شده  گنجد امّا در غزلیّات خاقانی شروانی انواعی از استعاره مشاهدهها در حوصلة این مقال نمیاستعاره انواعی دارد که بحث پیرامون همة آن       

 شود:ها اشاره میاست که در ذیل بدان

 استعارم مصرّحة مجرّده 2-4-2-1      
 (.166)همان، « به با یکی از ملائمات )قرائن( مشبّه )مستعارُله( همراه باشدیعنی در کلام، مشبّهُ »این نوع از استعاره        

 لعووول نوشوووینبسسسه بهانسسسة حسسسدیثی بگشسسسای 

 

 سسست مسسا رابسسه خسسراج هسسر دو عسسالم گهسسری فر 

 (.881: 1891)خاقانی،                       

 که از ملائمات لب و دهان است، استعارة مصرّحه« حدیث»، استعاره از لبان معشوق است که با توجّه به همراهی آن با «لعل نوشین»در این بیت، 

 شود.مجرّده محسوب می

 او بسسسسازار جسسسسان خواهسسسسد شکسسسسست لعوووول

 

 شکسسسسست خنسسسسدة او مهسسسسر کسسسسان خواهسسسسد 

 (.887)همان،                                 

 آید، استعارة مصرّحة مجرّده است.که از ملائمات لب به حساب می« خنده»استعاره از لب است که با توجّه به همراهی با « لعل»در این بیت، 

 استعارم مصرّحة مطلقه 2-4-2-2      
 (.166: 1891)شمیسا، « به و هم از ملائمات مشبّه )= قرینه( چیزی بیاوریمبا آن هم از ملائمات مشبّهُ به را ذکر کنیم ومشبّهُ»آن است که        

 زان غمسسسسزة کافرنشسسسسان ای شسسسساه شسسسسروان اَلاَمسسسسان

 

 آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند 

 (.619: 1891)خاقانی،                             

به عنوان یکی از ملائمات چشم و مژه به عنوان « غمزه»استعاره از انبوهی مژگان معشوق است که پس از همراهی با « سپاه کافران»در این بیت، 

شود، از نوع استعارة مصرّحة مطلقه به به محسوب میبه معنای شکستن سپاه در جنگ که از ملائمات مشبّهُ « نشکند»مشبّه و همراهی با فعل 

 آید.حساب می

 ریخسسست بسسسه پالونسسسة مسسسژههسسسر مسسسی کسسسه دیسسسده 

 

 خسسسسورمیسسسساد خیسسسسال انسسسسس رسسسسسان تسسسسو مسسسسی 

 (.697)همان،                                   

 به آمده است.)پالودن می( از ملائمات مشبّهُ « پالونه»از ملائمات مشبّه و « دیده»استعاره از اشک چشم شاعر است که به همراه « می»در این مثال، 

 مکنیّة تخییلیّهاستعارم  2-4-2-3      

به را و آن را در دل و ضمیر کنند نه مشبّهُ های ]دیگر[، مشبّه را ذکر میدر این نوع استعاره بر خلاف انواع استعاره»نویسد: سیروس شمیسا می       

ت آن جاندار )مستعارُمنه( را در که این تخییل به خواننده منتقل شود یکی از صفات یا ملائماسازند و سپس برای آنخود به جانداری تشبیه می

 (.179: 1891)شمیسا، « کنندکلام ذکر می

 برگشسسای دسووت جفوواخسسوش تسسو مسسنم دسسست

 

 بسسسسسر دل مسسسسسن برگمسسسسسار تیسسسسسر جگسسسسسر دوز را 

 (.815: 1891)خاقانی،                        

به است، همراه شده از ملائمات جاندار به عنوان مشبّهُ  که« دست»به عنوان مشبّه به جانداری تشبیه شده که دست دارد و با « جفا»در این بیت، 

 است.

 گیسسرم دامووان غمووتچسسون درد تسسوام گیسسرد 

 

 آیسسسم بسسسه سسسسر کویسسست وز در بسسسه درت خسسسوانم 

 (.687)همان،                                 

 به عنوان مشبّه به انسانی تشبیه شده است که دامان دارد.« غم»در این بیت، 

  کنا ه 2-4-3      
کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است، امّا در علم بیان عبارتست از ایراد لفظ و ارادة معنی »طبق تعریف کنایه در کتب بیانی،        

زل خاقانی از (. پس از بررسی ابیات غ188: 1858زاده، )علوی مقدّم، اشرف« غیرحقیقی آن، به صورتی که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد

بسامدی نداشت؛ « کنایه از موصوف»و « کنایه از صفت»مشاهده گردید و موارد « کنایه از فعل یا مصدر»منظر تعبیرات کنایی، تنها موارد مربوط به 

 شود.به همین خاطر در ذیل به آوردن امثال شعری کنایه از فعل یا مصدر بسنده می
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 ز لسسب شسسدی فشووانسوورکهگهسسی آن شکرفشسسان گسسه

 

 فشسسان مسسن کجسساجگسسر شسسدم ز تسسب سسسرکهگسسرم 

 (.889: 1891)خاقانی،                         

 است.« بدخلقی و بداخلاقی کردن»کنایه از « فشان شدنسرکه»در این بیت، 

 کسسسسسارم از دسسسسسست شسسسسسد ز دسسسسسست فسسسسسراق

 

 دریسسسسسساب دسووووووت در دامنووووووت زدم 

 (.888)همان،                                 

 است.« به کسی متوسل شدن و طلب کمک از او»، کنایه از «دست در دامن کسی زدن»بیت، در این 

 مَجاز 2-4-4      
له، که برای رسیدن به معنی  مجاز عبارتست از کاربرد واژه، در غیر معنی اصلی و ما وُضِعَ »مَجاز یکی دیگر از ارکان تصویر ساز علم بیان است.        

ای بین معنی حقیقی معنی مجازی وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر حقیقی باید مناسبتی یا علاقه مجازی و عدول از معنی

 (.195: 1858زاده، )علوی مقدّم، اشرف« شاعر برسد

شعر خاقانی کاربرد چندانی ندارد؛ با تر است و در در غزلیّات خاقانی شروانی، مانند غزل انوری، بسامد مَجاز نسبت به سایر عناصر بیانی کم        

علاقة  این وجود چند نمونه )از هر کدام یک  شاهد مثال( از مجاز به علاقة حال و محل، مجاز به علاقة ماکان، مجاز به علاقة مجاورت و مجاز به

 شود.جزئیه از غزلیّات خاقانی استخراج شده که در ذیل ذکر می

 یهمجاز به علاقة جزئ 2-4-4-1      

 که کلّ آن چیز را اراده کنیم.این نوع از مجاز آن است که جزئی از چیزی را بیان کنیم در حالی        

 زردآب آتشسسسین مووو هچسسسون شسسسمع ریسسسزم از 

 

 دهسسد بسسرتز آن لسسب کسسه آتسسش اسسست و عسسسل مسسی 

 (.861: 1891)خاقانی،                             

 آید.حساب می، جزئی از چشم به «مژه»در این بیت، 

 مجاز به علاقة مجاورت 2-4-4-2      
 (.87: 1891)شمیسا، « ای که به سبب مجاورت، واژة دیگری را به ذهن تداعی کندیعنی ذکر واژه»این نوع مجاز،        

 اسسست یسسار و دم از مسسن دریسسغ داشسست لووبعیسووی

 

 بیمسسسار او شسسسدم قسسسدم از مسسسن دریسسسغ داشسسست 

 (.887: 1891انی، )خاق                        

 کند. لب به علاقة مجاورت، مجاز از دم است.، واژة دم را به ذهن تداعی می«لبعیسی»در عبارت « لب»در این بیت، 

 مجاز به علاقة ماکان 2-4-4-3      
 (.81: 1891)شمیسا، « اسم و صفت سابق کسی یا چیزی را بگوییم و حال کنونی او را اراده کنیم»این نوع مجاز، یعنی       

 مسسا را در سسسفالی بسساده دهلووب خوواکین ایسسن 

 

 جام جم بر سنگ زن کز جام و از جم فارغیم 

 (.681: 1891)خاقانی،                             

 ، به علاقة ماکان، مجاز از لب انسان است.«لب خاکین»که انسان از خاک آفریده شده است، خاکین لقب گرفته است. به اعتبار آندر این بیت، لب، 

 مجاز به علاقة حال و محل  ا ظرف و مظروف 2-4-4-4      
 ن مظروف یا حال باشد و بالعکس.منظور آن است که در یک بیت یا یک متن نثر، ظرف یا محل را بگوییم در حالی که منظورما       

 را عووالمیدر پسسای غسسم فکنسسده اسسست هجسسر تسسو 

 

 زنهسسسار وصسسسل را گسسسو تسسسا دستشسسسان بگیسسسرد 
 (.615)همان،                                 

 است.به علاقة حال و محل، مجاز از مردم عالم « عالم»را آورده امّا مردم عالم را اراده کرده است. « عالم»در این بیت، 

 سطح فکری .3      
های اطراف. های شاعر یا نویسندة آن اثر به جهان اطراف و طرز نگاه و تلقّی وی از پدیدهنگرش سطح فکری یک اثر ادبی عبارتست از مجموعه       

ثال بایستی دید که یک شاعر پیرامون زنیم: برای مکند، از مقولات عشقی شاعران مثال مینامه که پیرامون غزل سیر میبا توجّه به موضوع پایان

عمق است یا نگاهی ژرف به این مقوله دارد؟ معشوقة او زمینی است یا آسمانی؟ عشق را برای عشق چه عقایدی دارد؟ آیا نگاه وی سطحی و کم

ون جهان شعری خاقانی و همچنین موضوعات پیرام کند؟ شاعر در راه عشق در وصال به سر برده یا فراق؟ و... .رسیدن به چه اهدافی دنبال می

ها خواهیم پرداخت. ایم که در ادامه بدون هیچ توضیح دیگری به ذکر مثالهای شعری وی را به عنوان مضامین فکری غزل وی انتخاب نمودهدغدغه

 ایم.لازم به ذکر است که جهت دوری از اطالة کلام از هر موضوعی تنها سه مثال را ذکر کرده
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 جدال عش  و عقل 3-1      
 در کسسسسوی عشسسسسق دیسسسسوی و دیوانگیسسسسست عقسسسسل

 
 بسسه جسسایی رسسسید عشسسق کسسه بسسر جسسای جسسان نشسسست

 

 بسسسس عقسسسل کسسسو ز عشسسسق ملامسسست گسسسزین گریخسسست 
 (.865)همان،                                     

 سسسسلامت میانسسسه کسسسرد و خسسسرد بسسسر کسسسران نشسسسست
 (.871)همان،                                     

 وصال 3-2      

 جسسسان خاقسسسانی کسسسز ملسسسک وصسسسالت شسسساد اسسسست

 

 آبسسساد بسسسر آن شسسسب کسسسه شسسسب وصسسسلت مسسسا بسسسود

 

 بسسسه جسسسوی بسسساک همسسسه ملکسسست خاقسسسان نبسسسرد 
 (.856)همان،                                 

 آیسسسا کسسسه نسسسه شسسسب بسسسود کسسسه تسسساریخ بقسسسا بسسسود

 (.611)همان،                                 

 فراقهجران و  3-3      
 لبسست تسسر اسسستخسسوری کسسه سسسفالینگفتسسی چسسه مسسی

 

 هجسسسسسر بسسسسسر سسسسسسر موکسسسسسل اسسسسسست مسسسسسرا

 

 درد فسسسسسراق نسسسسساگزران تسسسسسو مسسسسسی خسسسسسورم 
 (.697)همان،                                 

 از سسسسسسسسسسرم گسسسسسسسسسرد از آن برانگیسسسسسسسسسزد
 (.618)همان،                                 

 جفای معشوق 3-4      

 لیسسسسک جسسسسنس عسسسسالم بسسسسوددر جفسسسسا هسسسسم

 

 آنچسسسسسه او کسسسسسرد از جفسسسسسا عسسسسسالم نکسسسسسرد 

 (.851)همان،                               

 معشوقة پولی 3-5      

 بسسه وصسسل لسسب آن مسساه بسسه زر یافسست تسسوان راه

 

 وصسسلش ز دسسست رفسست کسسه کیسسسه وفسسا نکسسرد

 

 کسسز آن لسسب بسسه یکسسی مسساه یکسسی وام تسسوان خواسسست 

 (.868)همان،                                       

 زخمسسسش بسسسه دل رسسسسید کسسسه سسسسینه سسسسپر نداشسسست

 (.885)همان،                                       

 اشعار سگیه 3-6      

 گفتسسسسی کسسسسه از سسسسسگان کوسسسسی از سسسسسگان تسسسسو

 

 سسسگ کسسوی تسسو را هسسر روز صسسد جسسان تحفسسه مسسی سسسازم

 

 مسسسی خسسسورمفشسسسان تسسسو کاسسسسیب دسسسست سسسسنگ  

 (.697)همان،                                   

 کسسه دنسسدان مسسزد چسسون اویسسی از ایسسن کمتسسر نمسسی تابسسد

 (.899)همان،                                       

 بازی نرد 3-7      

 وصسسل تسسو درخواسسستم از کعبتسسین یعنسسی سسسه شسسش

 

 خاقسسسانی ار چسسسه نسسسرد وفسسسا باخسسست بسسسا غمسسسش

 

 سسسه یسسک از دسسست هجرانسست نبسسودچسسون بدیسسدم جسسز  

 (.876)همان،                                     

 در ششسسسسدر اوفتسسسساد کسسسسه مهسسسسره گسسسسذر نداشسسسست

 (.885)همان،                                     

 های کهنتلمیح به داستان 3-8      

 لسسسب اوسسسست آب حیسسسوان دلسسسم از طلسسسب سسسسکندر

 

 رفتسسسهبگسسسریم تسسسا مسسسرا بینسسسی سسسسلیمان نگسسسین 

 

 خضسسر دگسسر شسسوم مسسن اگسسر آرمسسی بسسه چسسنگش 

 (.691)همان،                                 

 بخنسسسدی تسسسا ز یاقوتسسست سسسسلیمان را نگسسسین خیسسسزد

 (.611)همان،                                   

 ایتلمیحات شاهنامه 3-9      

 شسسسسسادی هسسسسسر زمسسسسانی مسسسسسی کسسسسسنم قصسسسسد  مسسسسار ضسسسسحاک اسسسسست زلفسسسست کسسسسز غمسسسسش
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 در تسسسسسسسن خسسسسسسسویش از بسسسسسسسرای قسسسسسسسوت او

  

 مغسسسسسزی از هسسسسسر اسسسسسستخوانی مسسسسسی کسسسسسنم

 (.611)همان،                                   

 گریجبری 3-11      

 جمعسسسی از قهسسسر قضسسسا فرقسسست مسسسا مسسسی خواهنسسسد

 

 غمسسسسسزه بسسسسسر کشسسسسستن مسسسسسن تیسسسسسز مکسسسسسن

 

 هسسسان و هسسسان تسسسات قضسسسا از سسسسر پیمسسسان نبسسسرد 

 (.856)همان،                                 

 کسسان نسسه غمسسزه اسسست کسسه شمشسسیر قضاسسست

 (.886)همان،                                 

 اشارات پزشکی 3-11      

 دردمنسسسسسسسدم ز نقسسسسسسسل خانسسسسسسسه لسسسسسسسب

 

 بسسسسسسسه گلسسسسسسساب و طبسسسسسسسرزدم دریسسسسسسساب 

 (.888)همان،                               

 شکرسسسستان لعسسسل خسسسویش جسسسان در تسسسب اسسسست از آن

 

 از بهسسسر تسسسب بریسسسدن جسسسان نیشسسسکر فرسسسست 

 (.889)همان،                               

 گیرینتیجه      
 خاقانی در سرایش غزلیّات خویش بیشتر از واژگان فارسی بهره برده است و همچنین واژگان ساده را نسبت به واژگان مرکب در بسامد بالاتری       

فعول، تأخیر اند؛ امّا در مواردی نیز تأخیر مبه کار برده است. در محور نحوی، بسیاری از ابیات وی طبق توالی منظم دستور زبان فارسی سروده شده

خورد. در مجموع بسامد بالایی از استمراری و فعل و... به چشم می« می»نهاد، کاربرد حروف ندا، آوردن فعل در ابتدای جمله، فاصله افتادن بین 

ود باز هم شعری ساده و به اند. شعر او نسبت به غزل انوری از ابهام بیشتری برخوردار است امّا با این وجابیات او در نُرم طبیعی زبانی سروده شده

وزن غزل سروده است. تعداد اوزان دوری  99بحر و  9پیرامون سطح ادبی غزلیّات وی باید بگوییم که خاقانی در  دور از تعقید و دشواری کلام است.

است که غزلیّات وی نسبت به دهندة آن غزل را در اوزان دوری سروده است که این نشان 85در غزلیّات وی از انوری بیشتر است و در مجموع 

 غزلیّات انوری از غنای موسیقایی بیشتری برخوردار است. در مبحث بدیع لفظی، تمامی اسجاع در غزل وی نمود دارند امّا بسامد سجع متوازی

-های تکرار به چشم میایر روشهای تکرار نیز، تکرار واژه به صورت نامنظم و پراکنده بیشتر از سنسبت به بقیّه بیشتر است. در استفاده از روش

حة مجرّده از خورد. پیرامون عناصر تصویرساز نیز تشبیه را بسیار بیشتر از سایر عناصر به کار گرفته است. از میان انواع استعاره نیز، استعارة مصرّ 

ه و معمولاً سایر کنایات در غزل وی بسامدی ندارند. بسامد بالاتری برخوردار است. از میان انواع کنایات ببیشتر به کنایه از مصدر یا فعل توجّه داشت

مضامین فکری غزلیّات خاقانی، تقریباً  شبیه زئیه در غزل وی به کار رفته است. از انواع مجاز نیز، مجاز به علایق ماکان، مجاورت، حال و محل و ج

رخوردار نیست و گاه از جنس مذکر است. اشعار سگیه در غزلیّات همان مضامین غزل انوری است؛ یعنی در غزل خاقانی نیز معشوق از مقام بالایی ب

های قرآنی به داستان سلیمان نبی ای دارد. از داستانهای کهن قرآنی و شاهنامهوی از بسامد بالایی برخوردار است و اشارات و تلمیحاتی به داستان

دوش اشاره کرده ی افراسیاب، سیاوش، کیخسرو، جمشید کیانی و ضحاک مارهاای به داستانو داستان خضر و اسکندر و از میان اشارات شاهنامه

 های درمان آنان نیز اشاراتی داشته است. ها و روشهای نرد و شطرنج و همینطور به برخی از بیماریاست. اصطلاحات و تعبیرات مربوط به بازی
 

 منابع

 ی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.به تصحیح مدرّس رضودیوان. (. 1817انوری، اوحدالدّین. )

 . به تصحیح مدرّس رضوی، چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.دیوان(. 1879. ) __________

 . تهران: انتشارات آگاه.موسیقی شعر(. 1879شفیعی کدکنی، محّمدرضا. )

 میترا.. چاپ نخست. تهران: نشر شناسیکلیّات سبک(. 1851شمیسا، سیروس. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.بدیع(. 1859. )_________

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.عروض و قافیه(. 1859) . _________

 . تهران: نشر میترا.بیان(. 1891. ) _________

 . چاپ ششم. تهران: نشر میترا.شناسی شعرسبک(. 1898. )_________

 . چاپ پنجم. تهران: نشر میترا.معانی و بیان(. 1858زاده، رضا. )؛ اشرفعلوی مقدّم، محمّد

 . چاپ اول. تهران: نشر جامی.شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک(. 1877غلامرضایی، محّمد. )
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