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  دهيچك
.  تاس بوده آنها مخاطبان و شاعران توجه مورد باز ريد از كه است ستانيچ و لغز ، معما ،يي غنا ادب انواع ازي كي

 توجه يادب نوع نيا به كه استي شاعران جمله از ، ششم و پنجم قرن يسرا دهيقص شاعر» ي مختار عثمان«
 تنوع و ستانهايچ و لغزها يفراوان. شودي م مشاهدهي و وانيد در ستانيچ و لغز انواع و است داشته خاص
 كنون ات.  است كرده ليتبد نهيزم نيا در سبك صاحبي شاعر به را او ،ي مختار عثمان اشعار وانيد در آنهاي موضوع

 ساختار و وامحت ةشناسان سبكي بررس قيتحق نيا هدف و اند نگرفته ارقري بررس مورد ستانهايچ و لغزها نيا
   .استي مختار عثمان اشعار وانيد در ستانيچ و لغز ، معما
 اوزان و قالبها در را ستانيچ و لغز ازي توجه قابلي ها نمونهي مختار عثمان كه دهديم نشان آمده دست بهة جينت
 نشيآفر دري ادب صناعات و علوم انواع از او.  است كرده عمل هنرمندانه اريبس كار نيا در و سروده متنوعي شعر
 نيچنهم .دكر قلمداد او شعري سبك خاصة مشخص عنوان به انتويم را او كارة ويش و است جسته بهره خودي شعر

 و مپنج درقرن كه است نياة دهند نشان امر نيا و ميخوريبرنم معما ازي مورد چيه  بهي و اشعار وانيدي دربررس
  .است بودهن شاعراني ذهنة دغدغ مينيبيم بعد قرون در كهي صورت به و نداشته يانچند رواجيي سرا معما و معما ششم

  سبك ساختار، ، ،محتوا ستانيچ ، لغز ،ي مختار عثمان ، شعر ي :ديكل كلمات
                                                            

 ) babasafari44@gmail.com(اصفهان دانشگاهي فارس اتيادب و زبان گروه اريدانش -١
 ) parvinzia@gmail.com(رجانيس واحدي اسالم آزاد دانشگاهي فارس اتيادب و زباني دكتري دانشجو -٢
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  مقدمه -1
 حيصر شكل به چه ، ستانيچ و لغز طرح ، سو نيا بهي رودك عهد از ،ي دري فارس شعر در

ي ها فهيوظ ازي كي: « است بوده آنها مخاطبان و شاعراني هايسرگرم جزو حيصر ريغ اي و
 كه داشت نيا بري سع شاعر ، رو نيا از و بود انيدربار كردن سرگرمي  دربار شاعر
 ديصاق به نسبتي خاص اوتوجه.  ديبسرا خود شنوندگاني براي راتريگ و تر راستهياشعارپ
.  ندك جلب خود به را شنوندگاني وكنجكاو توجه ، اتياب نياول در كه كرديمي سع و داشت

 ستعارها قيطر از موشكافانه و قيدقي رسازيوتصو شعريي رايگ به ژهيو توجه نيهم علت به
 آنها بر تانسيچ نام كه نيا بدون گرفتند خود به ستانيچ حالت فاتيتوص ازي اريبس كه بود

 ندكها شده سروده ششم و پنجمي ها سده در كه هستندي اريبسي بهاينس. باشد شده اضافه
ي اهگ توانيم ستانيچ عنوان نداشتن وجود با و كننديم فيتوص را رهيغ و قلم و اسب و باد
  )12-11:همان. »(دينام ستانيچ را آنها
 دهيد شاعران شعر در كمتر شد گفته كهي فيتعر بايي معماگو و ،معماي هجر هشتم قرن تا

 غلبه جه،ينت در ، اند اوردهيني رو دشوار اشعار سرودن به هنوز شاعران كه آنجا واز  شوديم
 خودرا رنظ مورد اسمي راتيتعب و فاتيتوص با شاعر ستان،يچ در رايز. است ستانيچ و لغز با

ي پ او نظر مورد مفهوم به بتواند خاصي دانشها ازي آگاه بدون خواننده كه كنديم وصف
  .ببرد

 زهالغ نيا ازي بعض و اند پرداخته ستانيچ و لغز سرودن به شيكمابي غزنو عهد شاعران
 انيم نيا در اما است شده مشهور و افتهي روزگارراه آني ادب وي بالغ كتب در ستانهايچ و

 نعثما اشعار به بالغت كتب سندگانينو توجه عدم د،يآي م بيعج نظر به كهي ا نكته
  .استي مختار

 ادهد نشان ستانيچ و لغز به را توجه نيشتريب خود عصر شاعران انيم دري مختار عثمان
 يموضوع تنوع. است داده ارائهي متعددي وزنها و قالبها در و متنوع نيمضام با را آنها و است

 و است توجه قابل اريبس ستانيچ و لغز خلق در اوة استفاد موردي شعري قالبها تعداد و
 دري سبكي هايژگيو ازي كي عنوان به ديبا را موضوع نيا و گذشت آن ازي راحت به توانينم

  .گرفت نظر دري مختار عثمان شعر
 انعثم وانيد در ستانيچ و لغز انواع كاملي معرف ضمن كه است شده تالش مقاله نيا در
 به راي مختار عثمان كار روش ، ستانهايچ و ها لغزي ساختار ويي محتواي  بررس وي مختار
  .دينما عرضه خواننده به شاعر نياي سبكي ها شاخصه ازي كي عنوان
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  قيتحقة نيشيپ -2
 در و است بوده كننده سرگرم موضوعات از ستانيچ و لغز ،ي فارس ادب در كه چند هر
ي پژوهشها اما ؛ اند پرداخته آن بهي اديز شاعران و شده آنها بهي اديز توجه ، گذشته ادوار
 منفردصورت شكل به شاعران آثار در ستانيچ و لغز ساختار و محتوا باب دري علم جامع
 وضوعم شكل به لغز و ستانيچ به اي كتب و مقاالت در عمدتاً ، پژوهشگران و است نگرفته
 مطالب ضمن در اي و اند آورده فراهم جنگ صورت به را ستانهايچ اي و اند پرداختهي اهيحاش

 مطرح موضوع فراخور به را شاعران ستانيچ و لغز ازيي ها نمونه كتب و مقاالت نيمضام و
ي ،عليفارس شعر در ستانيچي كاربند و تحول ريس:  مقاالت به توانيم انيم نيا در. اند نموده
ي ها ريتصو گاهي تجل نينخست ، ستانيوچ 96 شماره دانش، نشر ،مجله غراب ديس اصغر

 ختير و 39 شماره ،ي فارس ادب و زبانة فصلنام ساز، برج غفار ،ي فارس شعر دري پارادوكس
 ، عامه اتيادب و فرهنگة فصلنام  ،يذوالفقار حسن ،ي محل منظومي ستانهايچي شناس
 انتشارات ،ي هاشم رضايعل ديس ، امروز مغفول ، روزيد مقبول ستان،يچ كتاب و 1شماره
  . نمود گراشارهيدة مقال و كتاب چند و سروش
 يمختار عثمان نام به جا چيه باًيتقر مذكوري پژوهشها و مقاالت در كه است ذكر به الزم

 اعرتوجهش نيا اشعار به زيني شناس سبك قاتيتحق در و نشده اشارهي وي ستانهايچ و لغزها و
 عنوان به راي مختار عثمان وانيدي ستانهايچ و لغزها ، مقاله نيا لذا. است نشدهي چندان

 .دهديم قراري بررس مورد ساختار و محتوا لحاظ ازي سبكة شاخص كي
  متن -3
 ديبا يمختار عثمان شعر در ستانيچ لغزوي ساختار ويي محتوا بحث به پرداختن از شيپ
 بري ارزشمندي حواش ،يي هما نيالد جالل عالمه استاد كه نمود اشاره مهمة نكت نيا به
 ابوالمظفر خواجه مدح دري ادهيقص ليذ در شانيا.  اند فرموده مرقومي مختار عثمان وانيد

 اواسط نيعناو ريسا و عنوان نيا حاًيتوض: «اند نگاشته نيچن مسعود بن ابوالفتح بن محمد
 فترد و كتاب وصف«  و»  قلم وصف«  و»  ي زمستاني ها وهيم و گل وصف« ي عني را دهيقص
 محتاج آن فهم و آمدهي ادب لغز و دهيالقص قطعهة گون به غالب كه»  ريگ بار وصف«  و» 

 زا خوانندگان تا كردم عالوه حيتوض ديمزي برا مخصوصاً نگارنده ، استي كاف تأمل و دقت
 ةعقد حل در نگارنده خاطر بار كهيي ها دغدغه و رنج از و باشند شاعر مقصود متوجه ابتدا

 حدي ب زحمت از كه است ديام.  باشد سبكبار و آسوده شانيا خاطر ، است برده الغاز نيا
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 شيآسا و راحت اقل حد ، ام دهيكشي مختار وانيد مشكالت حيتوض و حيتصح در كه بنده
  ) 137:  1391 ،ي مختار. » ( نباشد مجدد زحمت محتاج و گردد ديعا گرانيد به

 و است شده مشخصيي هما عالمه توسطي مختار عثمان وانيد در لغزها ، اساس نيبرا
 خود يشانيپ بر را» آن ستيچ« عنوان كه تشانيماه به توجه با زيني و وانيدي ستانهايچ

  .باشديمي بررس ويي شناسا قابل ، دارند
  هدديم قراري بررس مورد را ساختار آن از پس و ستانهايچ و لغزهاي  محتوا ابتدا مقاله نيا

  ستانهايچ و  لغزهايي محتواي بررس= 4
 قالب نيشتريب اما  استي شعري قالبها انواعة دربردارندي مختار عثمان اشعار وانيد
 ستا مدح عمدتاًي و ديقصاي محتوا و باشديم دهيقص قالب ، است پرداخته آن به كهي شعر

 تاس سروده آنان نام به را ديقصا ازي اريبس و كرده مدح را خود عصر بزرگان و پادشاهان او. 
 هب راي نيمةيهنرنامي مثنو:  است شده ميتقد بزرگان همان به زيني و وانيدي مثنو دو. 
 يبرا زين را نامه اريشهري مثنو و طبس ملك ،ي لكيگ لياسمع ريام ، الدوله نيمينام

  )  878 و 7:  1391 ،ي مختار:  ك.ر. (است سروده ميابراه مسعودبن عالءالدوله
ي بررس يشناسيي بايز وي شناس سبكة جنب دو از ستانهايچ و لغزهاي محتوا بخش نيا در

  .شوديم
  يشناس سبك دگاهيد -1 -4

 عرشي شناس سبكي هاي ژگيو ازي برخ كه است ششم و پنجم قرن شاعريمختار عثمان
 از مختلف علوم به شاره) 1: جمله از.افتي توانيم او وانيدي ستانهايچ لغزهاو در را دوره نيا

) 3 ؛يعرب المثل ضرب و ثيحد و قرآن به اشاره) 2 فلسفه؛ و ريتفس و طب و نجوم ليقب
 1383 ، سايشم: ك.ري. (انيب وي عيبد عيصنا به توجه) 4 ؛يحكم وي فلسف مسائل به اشاره

 :177-182(  
  مختلف علوم به اشاره -1 -1-4
ي پ مختلف علوم به شاعر نيا تسلط ويي آشنا به ،ي مختار عثمان وانيد اشعارة مطالع با

 مورد موضوع ساختن متصور جهت را علوم نيا اصطالحات ستانهايچ لغزهاو در او.  ميبريم
  :ميكني م اشاره آن ازيي ها نمونه به. است گرفته كار به خود نظر

  طب علم اشارات) الف
  بـينا نــاطــقه نفـــس از ، هينام بـروح            راغــب بودي همــ وانيح بـه كهيي نبات

 ) 29ي  :مختار( 
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ة ديعق به.  داردي انسان وي وانيح –ي نبات روح سه به اشاره«  و است قلم لغز به مربوط تيب 
 روح و ، ونما نشوة قوية ما ، هينام روح اي ينبات روح  نديگو كه ميقدي عيطبي حكما و اطبا
 اتيكل ادراك و شعور منبع ناطقه نفس اي يانسان روح وي اراد حركت و حس منشأي وانيح

  )29:  همان.»(  است

  تر و گرم باز خون و باشد خشك و سرد كو            شود معتدل خون دنخور زي هم طبعش
 رمگ كه خون عتيطب ضد ، است خشك و سرد آهن طبع:«  راستيلغزشمش به مربوط تيب
  ) 177: همان.»( شود حاصل معتدل عتيطب ، اضداد زشيآم از و است تر و

  نهـــاد ســــرمه و زعفـــــــران از دارد            ميحك جمــــاد آن ســتيچ پس گفت
  شـاد دل و روشــن چشــــم كنــد زان            ــميسق و تندرســـت و رهـــوار و لنگ

  )735: همان(
ي شاد موجب ،كه زعفراني طب خواص به دارد اشاره و است قلم ستانيچ به ط مربو تيب
  .كنديم اديز را چشم نور كه سرمه، و شوديم

  المي بي افع چشم زمـرّد از اـست مانده كين            گوهرشي افع چشم چون اندرو و زمرّد از
  ) 320:  همان(                                   

 شمچ شدن كور به قدما اعتقاد آنهاو خواص و هايكان  ريتأث به  و راستيشمش وصف در تيب
  .كنديم اشاره زمرد درخشش مقابل دري افع

  نجوم علم اشارات) ب
  :دفتر و كتابة نيسف صفت در

  شود حل سطرالبي رو چـوة صفـحـ بر             كســـوف  آفتي  بي  معــن  آسمان بر
   زر چــرخ ريمقــــــاد استوات خـــط از            قمـــــر بر  آورده بهم  را  هيساي  اجزا

  )       171:  همان( 
  :جوان دولت ستانيچ در

 حـال  ــــكي در  مـانده  ـسـتيآفتـاب          فيلطـــ جوان آن ستيچ پــس گفـت
  زوال و  انـــقــــــالب ز  رســتـه بــاز             فيشــر روح چــو وي عــال خـرد چـون

 ) 733:  همان( 
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  :كمان و ريت ستانيچ در

 بــرد حـمـله زنگــو شــــــاخ ز چـون            اجــــل شــهـاب آن ستيچ پس گفت
  حــــمل بــــرج به شــــده بـر او ســرِ            اوســـتة خـــان نـــام چـه ار چرخ مين

  ســتاوة ــانيم در چــــــــرخ نُــه دور            ردبـــــد آســمـــــان ـريشـــ زهــره
  )      739:  همان(

  يعرب المثل ضرب و ثيحد و قرآن اشارات -2 -1 -4

 ابتدا زك آن فرّ از لبت شدي موس بند دست             سـار اقـــوتي كـر،بتيپ كهـربا نگاري ا
    اريشهــر نينگ بري داد بوسه ، را امتحان             بخار آتـش عنبر ،ي دخان عنبــر آتــش

  )        107:  همان( 
 هب اشاره دوم مصراع در زين و دارد) عي (موس حضرتي ضايب دي به حيتلم زين تيب نيدرا
 ماده كه موم در را آن ، نينگ كردن ثابت و داشتن نگه منظور به كندكهيم نينگ تراش وهيش
  .دادنديم قرار است شمعية اول

  سر به رسد اتشيح ، بخورد او آب هركه             چرا پـس ـادندJنه اتيحـ اگـــر آب در
  )           177:  همان(

 منَ وجعلنا: دارد ايانب سوره 30ية آ ازي بخش به اشاره و شده رسرودهيشمش صفت در تيب
يشَ كلَّ الماءحءي.  

  عــمر دره چـون ، ملــت اري ـشيكـ نو             استي عل خنجر چون,  دولت حصن شيشق
  )          178:  همان(

 تنداش به الخطاب عمربن كه انهيتازي معن به دره.  «  است شده سروده قلم صفت در تيب
  ) 178:  همان.» (  الفقار ذو داشتن به)عي (عل حضرت چنانكه معروفست آن

   اسـكندر سدي جـا  صـد  گــردد دهيبر             جـــوج ـأي بـــرد او ادي اگـر بـاهللا نعـوذ
  )  202:  همان(

 مأجوج و أجوجي و نيذوالقرن داستان به دارد حيتلم.  است شده سروده ريشمش صفت در تيب
 اتيآ كهف سوره در كه دو نيا فساد با مقابلهي برا نيذوالقرن توسط نيسدآهن ساختن و
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 تاس شده خلط هم با نيذوالقرن و اسكندر نام رياساط در گريديي سو از. است آمده 93-98
 .است آورده مأجوج و أجوجي نام كنار در را او نام جهت نيا به شاعر و

  تن  ثعبــان  ــــميكل  پــرورده سحــر            سـخــن حـــــــور شهــاب چهـره ويد
  )           735:  همان(

 دور هب اشاره اول مصراع. داردي قرآن اتيآ به حيتلم و است شده رسرودهيشمش صفت در تيب
 به زين دوم مصراع و آمده حجر سوره 18 هيآ در كه است ثاقب شهاب توسط نياطيش كردن

 طه سوره در آن شرح كه دارد فرعون دربار ساحران و) عي (موس حضرت مشهور داستان
  .است آمده 74ي ال 57 اتيآ

                                              ديزاي  خو  بهــــشت  طــعـام  چــون            ديــاســـايب  زو  وعــــــد  در  آنچـه ز
  )  741:  همان(

 بهشت اهل طعام از كهي سن وي عيمأثورش ثيحد مضمون به اشاره ، كرم خوان درصفت
 نم تولدي ال بل: « ديزايمي بو خوش عرق آن از بلكه شودينم ديتول مكروه مدفوع و عذره

. المسك رائحه من بياط اعراضهم مني جري يالذ العرق اال)  الجنه اهل ماكولي ا( مأكولهم
  )741:  همان» (

  يحكم وي فلسف مسائل به اشاره -3 -1 -4

ـت تناسخ نيد در تو پـس            شتنيخو جان بهي گردان زنده را يخود چون   استواري ا يحج
  )     106:  همان( 

 ارهدوب شدن دهيزائ مفهوم به كه دارد اشاره تناسخية نظر به و است آمده شمع لغز در تيب
  .باشديم مرگ از پس

  اركـان از  فـــــعل  اســت  بنسوده اورا            بشينهـــ كــز   مثالـسـت   چرخ آن ز
ي عني انارك عالم نديگويم كهي فلسفة مسأل به است اشاره و است آمده ريشمش درصفت تيب

  ) 411: همان.»(نباشد ريث تأ اتيفلك و فلك در را اربعه عناصر

  تر ريمن  ـــرهيت  شـب  روشـنت  روز  از            هست و مستيقا عرض به جوهرت كه رايز
  )       172:  همان( 
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 عرض جوهرو اصطالح دو به اشاره و است شده سروده دفتر و كتابة نيسف صفت در تيب
  . است فلسفهي  ديكلي ها واژه  از كه دارد
  يانيب وي عيبد عيصنا به توجه -4 -1 -4
 مخاطب تيهدا هدف باي اديزي ها هيآراي مختار عثماني ستانهايچ و لغزهاي محتوا در

 تواني م  ها هيآرا نياة جمل از. است شده آورده ستانيچ و لغز صيتشخ و شناختي سو به
  :نمود اشاره ليذ موارد به

  پارادوكسية آرا) الف
 اي پارادوكس ،ي مختار عثماني ستانهايچ و  لغزها در ها هيآرا نيتر كاربرد پر ازي كي

 در تانسيچ و لغزي ذاتي هايژگيو ازي كي به ، كاربردي فراوان ليدل به كه نمااست متناقض
. شودي تلق توجه قابلي سبكة مشخص كي توانديم و است شده ليتبدي مختار عثمان شعر
  : است ريز قرار بهي مختار عثماني ستانهايچ و  لغزها در پارادوكسي ها نمونه

  راهـبر ، عـلمي ب ويي راهـنما عقــل،ي ب            ريپذ سخـن كرّ ويي سـرا سخن گنـــگ
  )      172، 1391 ،ي مختار(

 و كتاب وصف در پارادوكس چهار ، علمي ب رهبر ، عقلي بي راهنما ، شنوا كر ، سخنگو الل
  .دفتر

  شـرر اندرو  حــباب و فعــل نار  سـتيآب            حـــباب اندرو شـرار و رنگ آب ستينار
  ) 176:  همان(

  .است رآمدهيشمش فيتوصي برا پارادوكس دو فعل آتش آب و رنگ آب آتش

 دادگر و ستمكـار و است ظالم و مظـلوم          وفـاي ب و جوانمرد و است قاتل و مقتول
  ) 178:  همان(                                                                                             

  .است آورده قلم وصفي برا پارادوكس ريتصو چهار

  ـميسق و تندرســـت و رهــوار و لنـــگ             ميحــــك جماد آن ستيچ پــس گفت
  )       735:  همان( 

  .است قلم ريتصو كردني تداعي برا پارادوكس ريتصو دو ميسق تندرست و راهوار لنگ

 دهيبجـوش  ازو  ها خـــــــون  و  سـرد            روشـــن يي ــــــرهيت و سخـتي نازكـ
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  دهيپوشـ حـــله  و  انيعــر مـــــانـده             فكــــــن  هيسا  ابــــر   انـداز  آتـش
  ) 736:  همان(

  دارد تن بر حله كهي انيعر ، آوردي م جوش به را خون كهي ،سرد روشنة ريت ، سخت نازك
  . است ريشمش وصف دري گريد ريتصاو

  اريبسـ زلف و طـــرّه با اصلع آن اوسـت            حـدي ب لفظ وي معــن با الكن آن اوست
  ) 159:  همان( 

  . است چنگ فيتوص در پارادوكس ريتصو دو مو اريبس كچل و سخنور الل
  تضاد) ب
  هالغز در تضادي فراوان جهت، نيا به.  استي اصل عامل تضادية آرا ، پارادوكس ساختار در

 مينكيم ذكر راي برخ ، هيآرا نيا فراواني ها نمونه انيم از. باشديمي هيبدي امر ستانهايچ و
  . ميكنيم بسنده صفحه ذكرشماره به  ات،ياب شتريب بودني تكرار جهت به و

/  نيسم ، ماريب/  تندرست) 29: همان. ك.ر. ( نيخا/  نيام ،ي عاص/  عيمط ، بيغا/شاهد
/  مظلوم ، وفاي ب/  جوانمرد ، قاتل/  مقتول) 168:  همان.ك.ر. (زبر/  ريز ، تر/  خشك ، الغر
 ضر/  نفع ، بد/  كين ، روز/  شب ، ظلمت/  نور) 178:  همان.ك.ر.  (گر داد/  ستمكار ، ظالم

  )172:  همان.ك.ر(
  جناس)ج

   :جمله از. كرد مشاهده ستانهايچ و لغزها اتياب در توانيم را جناسية آرا ازي مختلف انواع
  . نيمي و  نيمي ، گور و گور ، خطا و خطا لغات انيم:  تام جناس -
  نامه و نام لغات انيم:  ديزا جناس -
 دري  ماني و نيمي و مني و ، مونيم و مني لغات انيم:  اشتقاق شبه و  اشتقاق جناس -
  :ليذ اتياب

  :                      زهين ستانيچ

 خطــاست  سپـهـــر گشـتن او  گــــرد            ست زخطا قــــامتش و هنــد از سرش
  ) 445:  همان(                                                                                            

  
  



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٩۶
 
 

  :             كمان و ريت ستانيچ

  گــــــور  رديگ كنــــاره را  نر ريشـــ             گـــورة رود چــــــرم ديببوســ چـون
  ) 445:  همان( 

  :  بخشندهة نديگشا دست صفت

  ــــوانيحة چشــــم وي روز چـشـــم             احـســــانة نامــــ و ــــدييتأ نــــام
  ) 734:  همان( 

   :                  ريشمش ستانيچ

ـم ــ ــ ـونيم يمــــاني نيا گفت ــ ـز                   اوست نيمي ـم ــ ــني  ك ـود ـم ــ   نيمي بود ـنشيمي به را ج
  ) 445:  همان( 

  الصفات قيتنس) د
  :دفتر و كتاب صفت در

 بر نيــميس عنبرخط زلف نيمشك دلخواه آن از            را دل و خاطـر و زبان و چشمي همي نپرداز
  ) 141:  همان( 

  :     ريشمش صفت در 

 سم مار بِينه اژدرهـاي آسـا نهــنگ آن            فعـل ـرِالماسJگوهــ در صورت زمرد آن
  ) 320:  همان( 

  اغراق) ه
 :                    ريشمش صفت در

ـد اگر            دوزخ كند حــذر يو از و بسـوزد جهـان  شـــرر ز پري رو دو زآني شرر جه
  ) 166:  همان( 

 :                     ريشمش صفت در

 كـر گردد ، عمـــر گوش شنود او ليصـل            كـور ماند مرگ چشـــم نگــرد اوي برو
  )    167:  همان( 
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  :   ممدوحة بخشند دست ستانيچ

  نيقي از تر مهنّا و گمـــان از تري عــــال            فـلــــك از تواناتر و ابـــــر ز تر بارنـده
 ) 445:همان(

  ) ريالنظ مراعات(  تناسب) و
ية آرا از ستانيچ و لغز موضوع نمودن ملموس و فيتوص  جهتي اريبس موارد در شاعر
 بروج هب مربوط اصطالحات با بيترت به ليذ اتي،اب نمونهي برا. است نموده استفاده تناسب

 رد اربعه عناصر و چهارطبع ،ي راندازيت ، بدني اعضا رزم، آالت و ،جنگ ايدر و دي،صي فلك
 دست و ريشمش ، چنگ ،ي انگشتر ، قلم ، دفتر و كتابة نيسف ، كرم خوان وصف جهت
  : است شده آورده بخشندهةنديگشا

  مهـر  از  دهنـد بدو  نيريشــــ  جــان             سپــهـر وحــوت ودلــوي جد و حمـل
  )       741:  همان( 

  نيجب بر مهــر و دهـن بر  نهـاده  نيپروي             پـا و دست ريز  مه و سر بر  بسته  لياكل
  )     445:  همان(

ـر            يكشت او و ايدر خرد ، گوهر او و غواص بصر   لنگر آن بند را نيا و گرداب او جلد را آن م
  )       141:  همان( 

ـه  درع  كهربا آن نطق  رزم شجاع            زاده نيزم فعل آسمان آن عقل راه ليدل   مغفر شـب
  )       140:  همان(  

  عذار كتفي بجا تــارك ش ـدهيدي بجا            چشــم گردني بجا و دهان نهيسي بجا
  )       159:  همان( 

  سـوفار  هدفش و  ـريت ، هـم در  ساخته            زانوش و نيسر و حلق بر كه پشت كمان آن
  )       159:  همان( 

  تر و گرم باز خون و باشد خـشك و سرد كو            شود معتدل خون دنخور زي هم طبعش
  )  177:  همان( 
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  استعاره) ز

  بر و بحر و مهر و ماه و چرخ و نيزم و روز و ـشب             او انيم اندر هست كه او است ميمستق سپهر
  ) 142:  همان( 

ي معن هب ئتيه اصطالح در ميمستق فلك.« است آمده دفتر و كتابةنيسف فيتوص در  تيب
)  142: همان.» ( نديگويم زين منتصبهة كر را آن كه است النهار معدل مدار و استوا خط
 استوا مدار به را آني افق سطور و النهار نصف به دفتررا و كتاب انيمي عمود خط شاعر
  .است ساخته استعاره مشبه حذف با و كنديمي تداع را ميمستق فلك همان كه كرده هيتشب
   ليتعل حسن) ح

  حشم چشم و دل فعلش از باشد روشن و شاد            نيا وز ، ماند را سرمه و زعفران فرقش و شخص
  )       322:  همان( 

  شــاد دل و روشــــن چشــم كنـد آن ز            نهـــــاد ســرمــــه و زعـفـران از دارد
  )       735:  همان( 

 ار چشم ، قلم از حاصلة نوشت و قلم اگر: است شده سروده قلم و خامه صفت در تيب هردو
 از  استي اختهيآم ، قلم وجود كه است علت نيا به كنديم شاد را دل و بخشديمي روشن

  » اهيس مركب و جوهر«  چشم بخشي روشنة سرم و» ين زرد رنگ«  بخشي شاد زعفران

  اري تو با باشد نهييآ مدام ، انيمهرو چو نيز            شيخوي رو بري عاشقيي گو و ييروي مشتر
  ) 105:  همان( 

 كردنديم نصبي انهيآ شمعدانها ازي برخ طرف كي در.  است شمع لغز به مربوط تيب نيا
 كرده هيتشبيي رو بايز به را شمع ، ليتعل حسن با جهت نيا از. باشند داشته مضاعف نور تا
  .دارد خود همراهي انهيآ همواره كه

  حيمل حشو) ط

ـر چونيي آ جلوه اندر تو چون  نيزم نيميس دل ازي برآر  نيزر سوسن            عروس نوي ا سپه
  رنثا  نيزرة گاورسي كن را نيميس تخت            بهار نوي ا نجوم چونيي آ خنده اندر تو چون

  )106-105:  همان(
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ي ا و تاس بعد تيب به مشبه ، نخست تيب در نجوم سپهرو: « است لغزشمع به مربوط اتياب
  )105: همان. » (است حيمل بهارحشو نوي ا و عروس نو

   رسومي برخ به اشاره) ي

ـر اندر بچشـمش  بزرگان كنند نهان ــ   زنهار را خــورده زهــر ملكان ازو دهـند             زه
 اكابر و بزرگان كه معروفست -1:  دارد رسم دو به اشارهي  انگشتر لغز به مربوط تيب نيا

 خود لهيوس بدان ضرورت موقع در كردندكهيم پنهان زهر خودي انگشتر نينگ ريز در ميقد
 به پادشاهان طرف ازي انگشتر دادن – 2. نشوند رياس دشمن دست به زنده و كنند هالك را

. » (  اند گفته زنهاري انگشتر را آن جهت نيا از و. است بوده دادن زنهار عالمت ،ي كس
  ) 146:  همان
  نيريش و بكر ريتعاب خلق) ك

 نشـان  دارد  دلبـران  لبان از برادرت  ور            دهان اندر نوش و بود دم اندر شين را مادرت
  شعاري دار دالني ب رخان از عشقي ب تو چون                كنار اندر نوش وي دار دهان اندر شين تو چون

  )106:  همان(
 واندهخ شمع مادر ، شوديم دهييزا او از شمع موم كه را عسل زنبور ، بكري ريتعب شمعبا درلغز

 : همان.» (است كرده شاعرانه نيريش ريتعب آن از و خوانده  موم برادر را) عسل( نيانگب« و
106(  
  ستانهايچ و لغزهاي ساختاري بررس -5
  يشناس سبك لحاظ به ستانهايچ و ساختارلغزهاي بررس -1 -5

ي  سبكي هايژگيو ،ي سلجوق وي خراسان عهد اواخر شاعران ريسا مانندي مختار عثمان
 ليذ موارد به توانيم هايژگيو نياة جمل از.  است داده بروز خود اشعار در را ششم قرن شعر
 لغات ازي برخ فقدان) 3 نو؛ باتيترك وفور) 2 ؛يعرب اصطالحات و لغات وفور) 1: كرد اشاره
 طحس در خصوصا آن ميقد مختصات ازي برخ بسامدي نسب شدن كم وي خراسان سبك كهن
 ، اسيشمي. (دشواري سو به زبان حركت وي روان وي سادگ وي روشن شدن كاسته) 4 ؛ييآوا

  )176: همان
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  يعرب اصطالحات و لغات وفور -1 -1 -5
 و داردي متعادل حدي مختار عثمان وانيدي  ستانهايچ و درلغزها رفته كار بهي عرب لغات
 همان ،ي مختار: ك.ر» (  شعار ، طرفه ، بلعجب ، مشّاطه:«مانند. باشديم متداول لغات عمدتاً

 افتتاح ، تيحما ، تيعنا ، زوال ، فيشر ، التفات ، نيثم ، مستجاب ، جرم«  و)  106: 
 در زيني عرب مأنوس نا و دشوار لغات ازي برخ اما)  733-732:  همان. ك.ر»( اقبال ، ني،جب
 قواله«  و)  29:  همان. ك.ر» ( بيصا ، خاطب ساكب، ، بيخا: «  رينظ.است كاررفته به آن

  ) 167:  همان»(  ليصل«  و)  159:  همان» (  اصلع«  و)  33:  همان» ( 
   نو باتيترك وفور -2 -1 -5

 ستانيچ كه آنجا از.  مينيبيمي اديز نادر باتيترك ،ي مختار عثماني ستانهايچ و درلغزها
 نمودن جسمم منظور به راي فراوان باتيترك شاعر ، نيا بنابر ؛ است استوار هيتشبية پا بر لغز و

  :شوديم اشاره ليذ موارد به جمله از كه است ساخته خود نظر مورد  موضوعات
  )33:  همان. ك.ر. (ناب نيمشك ،مار بال نيزر مرغ ، سر شبه تن كهربا:  قلم فيتوص در -
 بخار، آتش عنبر ، دخان عنبر آتش ، سار اقوتي بت ، كريپ كهربا نگار:  شمع فيتوص در -

. نيزرة گاورس بار، الله زرانيخ ، گداز گل ديشنبل ، تخت ماه شهاب ، سوز چرخ آفتاب
  )  106-105:  همان.ك.ر(

  ) 735:  همان.ك.ر. (  خوار گلي ماه زرد ،ي نما سحر اهيس ناب دو:  قلم فيتوص در -
:  همان.ك.ر. (  افضال بحر ،ي راد كريپ ، عطا نهال:  بخشندهة نديگشا دست وصف در -

734 (  
  ي : خراسان سبك كهن لغات ازي برخ فقدان -3 -1 -5

 آن و شوديم دهيد ندرت بهي  مختار عثماني ستانهايچ و لغزها دري خراسان كهن لغات
ي شناس سبكي هايژگيو ازي برخ توانيم و است فعل قالب در معموال است برده كار به چه
  : افتي آن در را
  :                        قلم لغز در

  العب آتش چــون رندهيپذ نقــش آب بر            هنجد در خــاك جزو كـــزي باد رونده
  ) 29:  همان(                                                                         

  .  كردني كار عزم و انداختن دور و دنيبركشي معن به ، دنيهنج فعل از: درهنجد
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  :     دفتر و كتابة نيسف صفت در

  ـگرـج بر ــغيت  نخـورد  تا تــو برِ دينــا            تمـام تو ـبيز نشــود تا تو از بدينشــك
  )      173:  همان( 

  . دنيبيشك فعل از:  بدينشك

  :                ريشمش صفت در

  اركــــان از فعــل  ست بنســـوده را او            بـــشينه كــز مثالســـت چـــرخ زآن
  ) 411:  همان( 

  .سودن فعل از:  بنسوده
 :            كمان و ريت صفت در

 بپـــردازد  ـــــــنيزمي  رو  همــــه             بگــرازد چــو قــــامتشي رشــــ كي
  ) 739:  همان( 

  .دنيگراز فعل از:  بگرازد
  :                    اسب صفت در

  نيپـــرو  از  ســـونَد  پـــوالد گـــــاه            نينســــر از ديســـا گـــاه زعفــــران
 ) 740:  همان( 

  .دنييساي معن به دنيسون فعل از:  نَد سو
  يمختار عثمان وانيد در ستانهايچ و لغزهاي شناس ختير -2 -5
 ار،اشع هيقاف وزن،ة مقول چند در ستانهايچ و لغزهاي ظاهري هايژگيو مقاله از بخش نيا در
  رديگيم قراري بررس موردي  پراكندگ و بيترت و نظم ، ستانهايچ و لغزها نيتعدادوعناو ،يمدح
 ستانهايچ و لغزها در شعر وزن -1 -2 -5
 يبررس. است اشعاري عروض وزن به او خاص ،توجهي مختار اشعارعثماني هايگ ژيو ازي كي

 مورد چندي بررس به فقط و است مقاله نياة ازحوصل خارجي و وانيدي شعر اوزان كامل
  . ميپردازيم است مربوط مقاله موضوع به كه خاص
 نيندچ شامل كهي مثنو نيا:  ميدهيم قراري بررس مورد راي نيمة يهنرناميمثنو وزن ابتدا

 فيخف«   بحر در است شده سرودهيي سناةقيالحق قهيحدي مثنو وزن ،هم است ستانيچ
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 وازنتة بقاعد)  فعلن ، مفاعلن ، فاعالتن(  ا) ي فعالت ، مفاعلن ، فاعالتن( ، مقصور مخبون
 هشد ساخته ، اند شده معترض هم عروض فن ارباب كه سالم با مخبون و حذف با قصر زحاف
 كه ازهتيي  وهيش و سبك به نجوم و فلسفه مخصوصاي علمي عال مسائل بر مشتمل ؛ است
 شمرد؛ يمثنو طرز نيا مبتكر و شوايپ راي مختار ديبا و است سابقهي بي فارسي هايمثنو در
 ، دباش شده ساخته اقيس و سبك نيا به فيخف بحر وزن در كه ميقدي هايمثنو در كه چرا
.»  ستا شده سرودهي نيمة ينام هنر ريث تأ تحت اديز احتمال به كه استيي سناةقيحد تنها

  )696:  همان(
  : مطلع با و ، دارد قلم لغز عنوان كهي ادهيقص

  بينـــا ناطـــــقه نفـس از هينام بـروح            راغـب بـودي همــ وانيح به كهي ـينبات
  ) 29:  همان( 

 صفتي الحاق عنوان با دهيقص. است شده سروده)  محذوف مخبون مثمن مجتث(  بحر در
:  همان.(  است شده سروده)  سالم مثمن هزج(  بحر در است لغز نيچند شامل كه زمستان

134  (  
 شده سروده ابوالفتح بن ابوالمظفر خواجه مدح در كهي ادهيقص وزن باب دريي هما استاد

 محسوبي مختار ديقصا غرر از دهيقص نيا: «  است نگاشته نيچن دارد خود در را قلم لغز و
 تبعت با نگارنده) .  فاعالتن ليمفاع مفعول( وزن بر است مكفوف اخرب بيقر بحر از شوديم

 همسنگ ،ي فارسية فيصية وصف ديقصا نيماب ام داشته سلف ندگانيگو آثار در كهي متماد
 استحكام و جزالت و بالغت جهاتة همي حاو كهي اسلوب خوش وي تمام نيا به را دهيقص نيا
ي م چندانكه ، ام افتهي بندرت باشد دلپسندة تاز استعارات و هاتيتشب و نيمضام ابداع و

 تانگش دهة شمار ازي فارسي شعرا آثار در  دهيقص نيا رينظا حداكثر كه كنمي دعو توانم
  ) 399:  همان. » ( كرد نخواهد تجاوز
  ستانهايچ و لغزها در فيرد و هيقاف -2 -2 -5
 مردف ، برده كار به ستانيچ و لغز آنها دري مختار عثمان كهي ديقصا از چكداميه
. ميخوريم بر مردف اتياب بهي گاهي  نيمة ينام هنري مثنوي ستانهايچ انيم در تنها. باشدينم
  : جمله از
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  :جوان دولت ستانيچ در

 اوســـت  تيعــــــنا  در  خـلقي  روز            فيلطـــ جوان آن ستيچ پس گفـــت
   اوســـت  تيحـمــــــا  در  اســالم  دار            فيشـر حرو چو وي عــال خـــــرد چون

  ) 733:  همان( 
  :ارجمند نام ستانيچ در

 ازو دولـــــــت  ــنينگــ  دارد  مهــر            زمــــــان چراغ آن سـتيچ پس گفـت
  ازو  دولــــت  ـنيجـب ـرديگـ نـــــور            امـــــاني ـــايميك و فخــــــر هـرجو

  ) 733:  همان( 
  :ريشمش ستانيچ در

 قلــم  زبــان  او  نعـــــت  كند  چـون            گهــــــر زدوده آن سـتيچ پس گفـت
  قلـم  ــــــانيم  شـــود  جـواهـــر  پر            گوهـــــر پر چـــــــرخ و در پـر بحــر

  )                          736:  همان( 
 زنو بر وي عرب ها هيقاف ، قلم لغز در مثال. استي عرب ها هيقاف تمام ديقصا ازي بعض در
 معموال  ها هيقاف)  29:  همان. ك.ر.» (رهيغ و ثاقب ، بيخا ، بيغا ، بينا: «مانند است فاعل
 همان.ك.ر» ( شعار ، نثار ، بهار ، اري ، آبدار ، بار ، مار ، بخار: «مانند است كوتاه و ساده لغات

» (   بم ، عدم ، غم ، شم ، اصم ، الم ، سم ، بقم«  اي شمع؛ لغز به مربوط)  106- 105: 
  .اسب صفت و ريشمش صفت به مربوط)  321 – 320:  همان.ك.ر

  : اشعار ساختمان در ستانهايچ و لغزها گاهيجا -3 -2 -5
 شده سروده ممدوح مدحي راستا دري مختار عثمان وانيدي ستانهايچ و لغزهاي تمام
 مدح در قلم لغز) 1: است شده واقع بي،تشب لغز ، دهيقص سه در تنها ،  انيم نيا در.  است
 نيالد ثيمغ الدوله عضد مدح در شمع لغز) 2)    29:  همان. ( ريدب غالب ابو بن شجاع ابو
:  همان. (  ابوالفتح ابوالمظفر خواجه مدح دري انگشتر لغز) 3) 105:  همان. ( خسرو فنا

146 (  
 البته و است شده آورده) دهيالقص قطعه(صورت به ديقصاة انيم در ستانهايچ و لغزهاي مابق
 اداست و است نبرده كار به آنها در را ستانيچ و لغز لفظ ، خاص طور بهي مورد چيه در شاعر
 از كي چيه در عنوان نيا: « كه است كردهي ادآوري وانيد صفحاتي پاورق در بارهايي هما
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 اشعار نيمضامي معما تا كردم عالوه مخصوصا نگارنده ، است نشده نوشته استفاده مورد نسخ
  )146:  همان.» (باشد شده حل خوانندگاني برا

 كتابة نيسف صفت و)  105:  همان( شمع لغزي  الحاق نيعناو با دهيقص دو در نيهمچن
 قرار دهيقص بيتشب گاهيجا در و است شده واقع منادا كتاب و شمع) 171:  همان( دفتر و

  .است گرفته
  آنها بسامد و ستانهايچ و لغزها نيعناو -4 -2 -5

 مختلفي ها بسامد با ستانيچ و لغز عنوان 21 رفته همي روي مختار عثمان وانيدرد
 ريشمش آن از پس و مورد هشت در است خامه و قلم به مربوط بسامد نيشتريب. شوديم دهيد

ة دبخشن دست و بار سه كدام هر اسب و دفتر و كتابة نيسف.  است آمده بار هفت كه است
 آتش ، شمع ، ابر ،ي انگشتر ، چنگ:   شامل كه موضوعاتي مابق.  است آمده بار دو ممدوح

 بلند همت ، كارزار و جنگ ، روان تخت و مرقد و مهد ، كمان و ريت ، رمح ، چشم ، ريبارگ ،
 آورده بار كي كدام ،هر است)ع( عقوبي حضرت و نامور شاه نام ، جوان دولت ، كرم خوان ،

  . است شده
  ستانهايچ و لغزها اتياب تعداد وي پراكندگ -5 -2 -5

 خشب اما ، ستين كساني اتيتعداداب لحاظ بهي مختار عثمان وانيدي ستانهايچ و لغزها
 :  باشديمي خاص نظم تابع ، آن ازي توجه قابل
 سؤالي عيبد مهم صنعت دو«  سروده نيتك ملك الدوله شهاب مدح در كهي ادهيقص در

 خرج به راي استاد كمال جهت دو هر در و كرده بيترك  هم با را) لغز(=ستانيچ و  جواب و
 است شده آورده خاصي نظم با ستانيچ سه دهيقص نيا در) 444:  همان.» (  است داده

 پاسخ » گفتا«  لفظ با ، است ستانيچ پاسخ كه چهارم تيب و شده مطرح تيب سه در سؤال:
  ) 445:  همان. ك.ر. ( شوديم داده
 ؤالس فرم همان با را ستانيچ ده ، شناس ستاره زبان از شاعر ،ي نيمة ينام هنري مثنو در

 ، شوديم آغاز»آن ستيچ پس گفت: « عبارت با مورد ده هر كه كنديم مطرح جواب و
  اب را آن آوردوي مي بعد تيب دو در را آن پاسخ سپس كند،يم مطرح تيب درده را ستانيچ

  ) 741 -732:  همان. ك.ر. ( كنديم  آغاز» گفتم«ة كلم
ي مثنو در. شوديم دهيد هردو ، ستانيچ و لغز ،ي مختار عثمان وانيد ديقصا بخش در

 - لغز كي تنها قطعات بخش در. ندارد وجود لغز و است آمده ستانيچ فقطي نيمة يهنرنام
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 ستانيچ -ستانيچ كي تنها نامه اريشهري مثنو در باالخره و.  شوديم دهيد -چشم لغز
  .شوديم دهيد  - )  ع( عقوبي حضرت

  جهينت= 6
 نشد مكتوب با كه است بشر ذهني هنري نشهايآفر نينخست از ستانيچ و لغز ، معما

 از اسالم از بعد ستان،يچ و لغز.است افتهي راهي ادب متون به منسجم صورت به ،ي ادب آثار
 مشش و پنجم قرن تا و كرده دايپ راهي رودك شعر ،دري دري فارس شعر سرودني ابتدا همان

  .  است شده ظاهري ادب تفنن صورت به ، شاعران ازي اريبس اشعار در
 رفتنگ كار به و دانستن مستلزم شد آورده مقالهي ابتدا در كهي فيتعر با زين معما  طرح
 نشده آن بهي چندان توجه ششم و پنجم قرون در سبب نيهم به و است خاصي دانشها
 توانينم او معاصر شاعران ازي اريوبسي مختار عثمان  اشعار وانيد در ليدل نيا به. است
 داده ننشاي خاص توجه ستانيچ و لغز بهي مختار عثمان ، نيا بنابر. كرد دايمعماپ ازي نشان

  . است گرفته كار بهي شعري قالبها انواع در را آن و
 يهايژگيوة دارند دربري ساختار ويي محتوا لحاظ بهي مختار وانيدي ستانهايچ و لغزها

 بهي رشعي قالبها انواع در راي متنوع موضوعات توانسته شاعر و است ششم قرن شعري سبك
 هبيي بايز به آن در خودرا يعلم وي ادبي  هايتوانمند و كند مطرح ستانيچ و لغز صورت

ي ريارگك به با را ستانهايچ و لغزهاي محتوا او.كند ابداع را خود سبكي نوع به بگذاردو شينما
  عمام كشف لذت بر فراواني  پارادوكسها خلق با و است كردهي غني ادب صناعات و علوم انواع

ي ادب مختلفي ها هيآرا كاربرد بر عالوه ستانهايچ و لغزها ساختار در نيهمچن.  است افزوده
 نيمضام تنوع ، خاصي شعر اوزان ازي ريگ بهره با ؛ است شده او كار شدن بايز موجب كه
 وجود به فرد به منحصري اوهيش ستانهايچ و لغزها اتياب تعداد در نظم آوردن وجود به ،

 در سبك صاحبي ،شاعري غزنو عهد شاعران انيم در اورا توانيم ثيح نيا از و است آورده
  .آورد شمار به ستانيچ و لغز انواع خلق
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  مĤخذ و منابع
 انتشارات ران،ياي اسالمي جمهوري مايس و صدا ،يتيآ عبدالمحمد ترجمه د،يمج قرآن -1

  . تهران اول، ،چاپ سروش
 جالل اهتمام به ،يالراز سيق محمدبن نيالد شمس العجم، راالشعارييمعاي ف المعجم -2
 . 1394 تهران، اول، چاپ ز،يآو ذهن انتشارات ،ينيحس شاه نيناصرالد ويي هما نيالد
 چاپ ر،يركبيام انتشارات ن،يمع محمد جلد،5 ن،يحس محمد ،يزيتبر خلف قاطع، برهان -3

 . 1393 تهران، هشتم،
 اول، چاپ خروس، ميابراه چاپخانه احمدآتش، ،يانيرادو عمر محمدبن البالغه، ترجمان -4

 .1949استانبول،
 اول، چاپ سروش، انتشارات رضا،يعل ديس ،يهاشم امروز، روز،مغفوليد ستان،مقبوليچ -5

 .1390 تهران،
 ار،غف ساز، برج ،يفارس شعر دري پارادوكسي رهايتصو گاهي تجل نينخست ستان،يچ -6

 .39 ،شمارهيفارس ادب و زبانة فصلنام
 حي،تصح-وطواط-يالبلخ كاتبي محمدعمر نيدالديرش الشعر، قيدقاي ف السحر قيحدا -7

 .تهران مجلس، مطبعه اقبال، عباس
 ،ييهما نيالد جالل اهتمام به ،يغزنوي مختار عمر بن عثمان ،يمختار عثمان وانيد -8

 .1391 تهران، سوم، چاپ ،يفرهنگ وي علم انتشارات
 اتيادب و فرهنگة فصلنام حسن، ،يذوالفقار ،يمحل منظومي ستانهايچي شناس ختير -9

 .1392 ،1شماره ،1دوره عامه،
 .1382 تهران، نهم، چاپ فردوس، انتشارات روس،يس سا،يشم شعر،ي شناس سبك -10
 انش،د نشرة مجل اصغر،ي عل دغراب،يس ،يفارس شعر در ستانيچي كاربند و رتحوليس -11

 .1379 ،96ةشمار
ة تراسيو حسن، نيفخرالد بن نيحس نيالد جمال ،يرازيشي نجويا ،يريجهانگ فرهنگ -12
 .1359 مشهد، دوم، چاپ مشهد، دانشگاه انتشارات جلد،2 ،يفيعف ميرح
 .1371 تهران، هشتم، چاپ هما، نشر ن،يالد جالل ،ييهما ،يادب صناعات و بالغت فنون -13
 اپچ ر،يركبيام انتشارات ،يانور حسن جعفرشعار،: شرح و پژوهش ،ياشعاررودك دهيگز -14

  .1369 تهران، چهارم،


