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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sadegh Hijri Tafreshi is one of the wise but 
unknown poets of the Fitrat period and one of the pioneers of literary return 
who lived in the late Safavid and Afshari periods. Hijri's divan consists of 
masnavi, ghazals, pieces, an ode praising Imam Ali (AS), quatrains and singular 
lines (mofradat). In this article, we have tried to examine the style and 
content of the poems from three perspectives: intellectual, linguistic and 
literary. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that has been 
done in the style of documentary research. Manuscripts of Sadegh Hijri 
Tafreshi's poems which has been collected from different libraries by the 
efforts of the researcher is the research scope and population. 

FINDINGS: The poetic features of Hijri Tafreshi are such things as beautiful 
images, masterful use of figurative language, selection of different meters, 
use of verbal radifs that enrich the poetry and perfection of rhyme concept, as 
well as proper and poetic use of figurative language in the field of rhetoric and 
novelty. 

CONCLUSION:  By analyzing the style and content of Sadegh Hijri Tafreshi's 
poems, he can be considered as one of the eloquent poets of the return 
period following the poets of his predecessors and confirmed his success in 
reflecting their intellectual, linguistic and literary structure in his poems. 
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 مقاله پژوهشی
 تفرشی هجری صادق اشعار خطّی نُسخ محتوایی و سبکی ویژگیهای بررسی

 
 2دادبه ، اصغر*0زادهمدرّس ، عبدالرّضا0ائیاكبرعط علی
 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد كاشان، دانشگاه آزاد اسالمی، كاشان، ایران. -4
 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.، و فلسفه اسالمی گروه زبان و ادبیات فارسی -6
 

 

 چکیده:
 و فترت دورۀ گمنام شاعران و حکیمان از یکی تفرشی هجری صادق زمینه و هدف:

-میزیسته  افشاریه دورۀ و صفویه دورۀ اواخر در كه است ادبی بازگشت پیشگامان از

 ،(ع)علی منقبت در قصیده یک قطعات، غزلّیات، مثنویّات، شامل هجری دیوان. است

محتوایی اشعار شاعر از سه  و در این مقاله به بررسی سبکی .است مفردات و رباعیّات

 فکری، زبانی و ادبی پرداخته شده است.منظر 

 تحلیلی-توصیفی به شیوۀ كه است نظری ایمطالعه رو، پی  پژوه  روش مطالعه:

نسخ خطّی اشعار صادق هجری  موردمطالعه، جامعۀ و است. محدوده انجام شده

 است.  های مختلف گردآوری شدهتفرشی است كه به كوش  پژوهشگر از كتابخانه

 اوزان انتخاب ادبی، صنایع از استادانه بکارگیری زیبا، ویرسازیهایتص ها:یافته

 و دارد پی در را قافیه مفهوم كمال و شعر غنای كه فعلی ردیفهای بکارگیری مختلف،

از  معنوی بدیع و لفظی بدیع حوزۀ در ادبی صنایع از شاعرانه و بجا استفادۀ نیز

 تفرشی است. هجری شعری ویژگیهای

 را وی با تحلیل سبکی و محتوایی اشعار صادق هجری تفرشی میتوان :گیرینتیجه

 سبکهای شاعران از پیروی در بازگشت دورۀ قریحۀخوش سرایندگان از یکی بعنوان

 در آنها ادبی و زبانی فکری، ساختار انعکاس را در وی موفقیّت و خود دانست از پی 

 .قرار داد تأیید مورد خود اشعار

  

 4344شهریور  54 :دریافت تاریخ  

 4344مهر  59:  داوری تاریخ   

 4344مهر  66: اصالح تاریخ   

 4344آذر  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  طّیخ هاینسخه تفرشی، هجری صادق

 بازگشت، دورۀ اشعار،

 محتوایی. و سبکی تحلیل
 

 :مسئول نویسنده * 

   drmodarreszadeh@ut.ac.ir

 55515555 (34 49)+  
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 مقدمه
. آنهاست مکتوب آثار شناخت فکری گذشتگان، ادبی، زبانی، وضعیت و فرهنگ به پیشینۀ آگاهی ههایرا از یکی

 و سرزمین این گذشتۀ فرهنگ درخشان نمادهای كه خطّی هاینسخه به تعبیری و مکتوب آثار دلیل، به همین

 و فردی زندگی از حقایقی ندمیتوان آثار این .میگردند فراوانی ارزش دارای ماست، ملّت هویت و اصالت كارنامۀ

 .  كنند آشکار فرهنگ و... و زبان رسوم، و آداب گذشتگان، اجتماعی

 سال در آن جدّیترین ولی است گرفته انجام تالشهایی تاكنون تفرشی هجری صادق اشعار آوریجمع با ارتباط در

 مقاله دو شاعر این سرودۀ و زندگی درمورد همچنین. است شده انجام تفرشی حاتمی تقی به كوش  ه.ش4355

« گمنام شعرای» عنوان تحت ،یادگار مجلّۀ سحاب در ه.ش ابوالقاسم 4367 سال در نخست. است رسیده به طبع

 در «آذر مثنوی و تفرشی آقاصادق آتشکدۀ»معانی با عنوان  گلچین ه.ش از احمد4314 سال دیگر در مقالۀ و

  رسیده است. بچاپ مشهد ادبیّات دانشکدۀ

 و است جامعه آن فرهنگ و دان  از آگاهی و شناخت گرو در جامعه هر در به پیشرفت رسیدن راههای از یکی

به  ما برای خطی نسخ در را خود اطاّلعات و تجارب كه گذشتگان آثار بررسی و بازخوانی تصحیح، با جز مهم این

 ارزشمند لغوی و ادبی تاریخی، العاتاطّ  شامل خطّی نسخ دیگر سوی از. نیست پذیرامکان اند،گذاشته یادگار

 .است ادبی پژوهشگران برای

 

 بحث و بررسی

  تفرشی هجری صادق اشعار خطّی هاینسخه معرّفی
-شماره)تهران  دانشگاه هایكتابخانه نزد جداگانه هایینسخه در پراكنده بصورت صادق تفرشی هایسروده

 ،(معیّری64 و 4366 ،43945 ،4144هایشماره) اسالمی شورای مجلس ،(6111 و 3445 ،5594 ،3546های

 مركز ،(419شمارۀ)مطهّری  شهید عالی مدرسۀ كتابخانۀ ،(5454)ملک  موزۀ ،(454شمارۀ) ملّی اسناد كتابخانۀ

 كه میشود نگهداری... و (731 و 6494 ،5544 ،7535 ،3174 ،5535 هایشماره) قم اسالمی میراث احیای

 . است كرده تحلیل و تصحیح آوری،جمع را آنها پژوهشگر

 كار در شاعران دوره، این در. »استبوده  مندعالقه قالبها سایر از بی  غزل و مثنوی به قالبهای تفرشی هجری

 سرودن در و داشتند نظر م41-46/ق9-4 هایسده شاعران به سبک بیشتر آنان، شعر در تتبّع و قدما از تقلید

 (.454ص: دادبه ادبی، بازگشت) «میکردند پیروی( عراق و آذربایجان شاعران)شاعران  این روش از قصیده و غزل

 

 هامحتوایی نسخه و سبکی ویژگیهای

  فکری سطح

 سبکی تشخّص كه افکاری و هااندیشه و میشود پرداخته ادبی اثر در مطرح هایاندیشه و افکار به سطح این در

 در موسوم افکار همان بیان در سعی فکری، نظر از بازگشت سبک شعر. میگردد معرّفی و مشخّص میکنند، ایجاد

 مسائل از المقدورحتّی میکوشیدند و بود غزل در سعدی و حافظ دوران افکار و قصیده در سلجوقی و غزنوی عهد

 محدودۀ شعری فکر و شعری زبان در ازاینرو. »باشند شبیه قدما اسلوب به بیشتر هرچه تا نکنند استفاده روز

 در نمیتوان را هاواژه هر كه میرنداشتند مثالً و بود مرسوم هم قبل دهۀ چند تا حتّی فکر این. اشتندد خاصّی

 دورۀ شعر»  .(354ص: شمیسا شعر، شناسیسبک) «داد قرار شعر موضوع نباید را موضوعی هر یا برد بکار شعر
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 اصل در امّا است عراقی سبک و نیخراسا سبک مانند گذشته هایبه دوره برگشتن اینکه اشعارش برغم بازگشت

 شبیه قاجاری و زندی و نادری روزگار ایران زیرا نیست، شبیه فارسی شعر سبکی هایدوره از به هیچکدام

 ( 337ص: زادهمدرّس تهران، تا سیستان از) «نیست گذشته سیاسی هایدوره از هیچکدام

 نو جریانی وارد شعر كمكم و ندارد چندانی رخریدا شاعری و شعر كه استزیسته  ایدوره در تفرشی هجری

گنجانده  را مضامینی خود هایسروده در هم هجری شکبی. بسرایند گذشتگان مانند دارند سعی همه كه میشود

 .اندبرده بهره آن از بکرّات پیشینیان كه است

 

  مضامین و موضوعات

  اخالقی و دینی هایاندیشه بیان( الف

 علی امیرمؤمنان بویژه اطهار ائمۀ و( ص)اكرم  به رسول ارادت و به دوستداری هجری رشع در مذهب وبویرنگ

 اشعار مضمون بیشترین اگرچه ندارد، را خاصی مذهبی تفکّر القای قصد شاعر و میشود محدود ایشان مدح و (ع)

به  نبودن امیدوار ،4خوییبد و بدی نکوه  مضامین با امّا است،... و دنیا بیوفایی هجران، از شکایت و گله هجری،

 گرفتن عبرت ،5عزیزان و دوستان یادآوری ،1دوستیها قدر دانستن ،3دنیا از نگرفتن پند از گله ،6بدنهادان از خیر

 .فرامیخواند اخالقیات به را انسانها... و 7نفس عزّت و دانستن خود قدر ،4دیگران سرنوشت از
 

 فراق و هجران( ب

 مفهوم در هم كه آنهاست مشتقّات و «فراق »و «هجران» هجری، واژۀ اشعار در یافتهبازتاب اندیشۀ چشمگیرترین

 از یکی و رفته بکار هجری اشعار در بار 54این كلمات  است، توجیه قابل عام  مفهوم در هم و عرفانی

 . است اشعار این هایواژه پربسامدترین

 (55 ،7م) تو قربان شود تا شد آن وقت/  تو هجران از كه هجری از یعنی

 (45 ،1م) فراقـت از تهن آن افتاد پا ز/  اشتیاقت ز سنگ سر آن شکست

 (46/ 1؛ م419/ 4، م4/413؛ م4/ 4؛ فراق: غ6/ 4؛ م4/ 4؛ م15/ 1)نیز ر.ک: هجران: م

 عشق( ج

 واژه نای از بار 49 هجری اشعار در و استیافته  اختصاص به عشق عرفانی مفهوم بیشترین فراق، و هجران از پس

 .استكشیده  بتصویر را عشق برابر در عقل تقابل گذشتگان، مانند گاهی و استشده  استفاده

؛ 46/ 7؛ م7/ 7؛ م41/ 1)نیز ر.ک: م (444 ،3م) تو تماشای و كناری و عشق/  تو سودای سراسیهههمۀ عقههل

                                                      
 (44 ،4م) بود بدخو كرد بد كه هركس كه           بود نیکههههو نه زمههاهنه در بدی .4
 (49 ،4م) بدان از مدار نکههههویی امیهههد           خاكههههدان در این توانهههی تا .دال 6
 (794 ،4م) نیست آگاه خود درد از هیچکس           نیسهههت بیهههدار دیدۀ یک كه . آه3
 (64 ،5م) است سفتن گهرها گرانمایه این            است دانستن دوستان ای هم قدر .1
 (44 ،7م) كن یاد یاران گشهتهفرامهههوش وز           كن شههاد را خاطهرم گهههاهیگاه .5
 (  441 ،6م) اعههههتبار دبگهیری مسلمانان ای            روزگهار در من كههار از و مهن . از4
 (675 ،6م) جهان در دیگر دانید خود قدر           دوسهتان ای كسی در عالم . نیست7
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 ( 96/ 7م

 عرفانی اصطالحات و عرفان( د

. است تقلید و تکرار نیز دوره این تصوّف زیرا ندارد، خود در ایتازه طلبم هجری عرفانی، اشعار مضامین نظر از

-تجربه حوزۀ تصوّف، آنکه حال اند،نرسیده جدیدی صوفیانۀ لحظۀ به یک دوره این صوفیۀ از یکهیچ حقیقت در

 ر.ک: ادوار)دارد  كامل بستگی تصوف زبان تاریخی به تکامل یا تصوّف تکامل و است اندیشه و زبان در تازه های

 وی عرفان افکار، نظر از گفت میتوان .(65ص : كدكنی شفیعی سلطنت، سقوط تا مشروطیت از فارسی شعر

تمثیلی ه  هایمنظومه از حدودی تا نیز اصطالحات و از نظر موالنا و عطّار تمثیلی و ساده عرفان از تقلیدی

 تمثیلی شخصیّتهای هجران، تحمّل درد و شاعر شعری به تخلّص توجّه با. استشده تقلید عراقی سبک عرفانی

 .دارند وی تمثیلی ه عرفانی اشعار در را بسامد بیشترین صبا و گل بلبل،

 (15 ،5م) بگو را بلبل گمکرده گل آن/  گفتگو وقهت به مناز صبــا ای
/ 614 ،6م: گل ؛ 91 ،1م/ 93 ،1م/ 615 ،6م/435 ،6م: بلبل ؛ 1 ،7م/ 3 ،7م/ 443 ،1م/ 446 ،1م: صبا: ک.)نیزر

 (93 ،1م657 ،6م
 

 پادشاهان و بزرگان ستایش و مدح( ه
 همچون افشار شاهان چون و است مانده برجای بیتی14 قصیدۀ یک فقط(  ع)علی امیرمؤمنان منقبت در

 اشعاری چنین به سرودن لزومی هجری چون شاعرانی نداشتند، مدحی به شعر ایعالقه صفوی شاهان از بسیاری

 پرداخته میرزارضاقلی فرزندش و نادرشاه ستای  و به مدح 44 تا 34 بیت از فخریّه مثنوی در فقط. اندیدهند

 .است

 (45 ،3م) ابر ابن سحاب، ابن سحاب، ماء/  الهزبراالسدبن  بن قسورۀ

 علمی اصطالحات كاربرد
 فلکی صورتهای و اجرام نجومی، هایواژه و اصطالحات( الف

 (33 ،3م)  دول زوال و افـــالک رجعــت /  زحل و تیر و گهههردش خانگه

 سعادت و خسوف( مبارک، همایون، : طلعت،3م: ک.ر )نیز

  دیوانی هایواژه و اصطالحات( ب

 (654 ،6م)  شد راه دام تقهدیر رشتۀ/  شد تنخواه اجل را براتش تا

 (1 قص،) رقم عدم، طهریق نشان ما نام بر/  زند ناگهان قضا كارگاه منشی

 عامیانه تعابیر و اصطالحات( ج

 (444 ،1م)  مرادی باد عجب 4بنامیزد/  بادی خاست گلشن طرف از دید كه

 جنگ میدان و رزم به مربوط اصطالحات( د

 (454 ،3م) است من مقیل شمشیر سایۀ/  است من كفیل تیغ دل و دست

 رایت، كوكبه، : رمح،3م ان، خیمه ؛كارزار/ قص: كوس، خیل، كم صف جِی ، لوا، كوس، : طبل،4م: ک.)نیزر

                                                      
 .(1319ص  :دهخدا نامۀلغت)كنند  استعمال بد، چشم دفع برای تیمّناً بزرگ كلمۀ . این4
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 سرلشگر( تاجدار، خنجر، : خسرو،5م ماهچه؛

 

  زبانی سطح

  آوایی )موسیقیایی( سطح 
 موسیقی ،(وزن)بیرونی  موسیقی سطح سه خود و میگیرند قرار توجه مورد آفرینموسیقی عوامل آوایی سطح در

 ایدوره هر در را شعر موسیقی .میشود شامل را( ارتکر و سجع انواع)درونی  موسیقی و (قافیه و ردیف)كناری 

 هنگامی (44 ص: شمیسا قافیه، و عروض با آشنایی: ک.)ر .میدانند عصر همان كالم و جمالت موسیقی بر مبتنی

 جایگاه/ كناری موسیقی بیرونی، موسیقی/ وزن از باید آید،می بمیان شعر سخن موسیقی/ آوایی سطح از كه

 گفت؛ صنایع سخن معنوی بدیع صنایع/ معنوی موسیقی و لفظی بدیع صنایع/ درونی یقیموس قافیه، و ردیف

 شعر كه دریافت میتوان اشعار دورۀ بازگشت مطالعۀ با ولی میفزایند كالم تأثیرگذاری و زیبایی بر كه ارزشمندی

 نتوانسته آنهاست، از رفص تقلید كه آنجا از و ندارد از خود پی  هایدوره بر امتیازی موسیقی بلحاظ دوره این

 ادبی صنایع از برخی به شاعر درمییابیم موردنظر دیوان بررسی در. كند شعر ایجاد موسیقی حوزۀ در تغییری

 بیشتری معنوی توجّه بدیع در... و حرفگرایی اغراق، تلمیح، ایهام، و لفظی، بدیع حوزۀ در تکرار و مانند جناس

 .میرردازیم آنها از ییهانمونه به ادامه در كه استداشته 

 

 (وزن)بیرونی  موسیقی (الف
 در وزن 5. است رفته بکار وزن 44 تعداد هجری، صادق اشعار است. در شعر اصوات خاصّی در تناسب و نظم وزن،

بیت تک در تکراری غیر وزن 5 و رباعی در وزن 4 و غزل در وزن 3 و قطعه و قصیده در وزن 6 و مثنوی

كثیراالستعمال و وزن آثار برجستۀ شعر  اوزان از هجری دیوان در بکاررفته وزنهای اكثر پراكنده. های(مفرد)

 با وی انتخابی اوزان بین موارد بعضی در كه است این تفرشی، هجری اشعار در ذكر قابل فارسی است. نکتۀ

به  توجّه با طبمخا و است شهنشاهنامه وی سرودۀ نخستین مثالً. ندارد وجود چندانی تناسب شعر آن محتوای

 در باشد، شده سروده( فعولن)متقارب  وزن در شعر فردوسی شاهنامۀ همچون كه دارد انتظار مثنوی این نام

 میتوان تفرشی هجری اشعار نبودن گسترده به توجّه با. است شده سروده( مفتعلن)سریع  وزن بر كه صورتی

 .استگرفته  بهره مختلفی اوزان از نسبتاً خود اشعار سرودن در گرفت نتیجه
 

 (قافیه و ردیف)كناری  موسیقی (ب
 آن را استفادۀ و نمیشود استفاده فارسی زبان اندازۀ به زبانی هیچ در و میرود بشمار فارسی شعر خواص از ردیف»

 ینمهمتر از كارشناسان، گفتۀ به. میدانند فارسی زبان تأثیرات از را اردو و تركی عربی، همچون زبانهایی اشعار در

 فارسی، شعر در خیال ر.ک: صور« )است زبان این در ربطی فعل وجود فارسی شعر در ردیف پیدای  عوامل

 از. است فعلی ردیفهای نوع از بیشتر تفرشی هجری اشعار در بکاررفته ردیفهای نوع (.475ص: كدكنی شفیعی

. غیرفعلی است ردیف471 و یفعل ردیف 151 كه دارد وجود ردیفدار بیتِ 579 هجری، شعر بیت 6466 مجموع

 بین از. میباشد «استكرده است، رفته» مانند نقلی ماضی و «است» و «شد» ربطی افعال بیشتر فعلی ردیفهای

. اندداده اختصاص به خود «خوی »و  «وی» ،«تو» ،«من» ضمیرهای را بسامد بیشترین غیرفعلی ردیفهای

 و صفتی فعلی، عبارت ردیفهای. است... و هجری دل، انندم آسانی و ساده اسمهای بیشتر هم اسمی ردیفهای



 34/ تفرشی هجری صادق اشعار خطّی ُنسخ تواییمح و سبکی ویژگیهای بررسی

 

 . میخورند بچشم كمتر حرف

 (   5 ،4م) اوست بناهای ز صفاهان شههر /  اوست رای سنن از یکی روزه: فعلی ردیف

 (    451 ،5م) هجری یار دیارِ به یکسر/  هجری دیارِ در برو قاصد: اسمی ردیف

 (44 ، 7م) خویش یار حال ز بودم باخههبر/  خویش دلدار از آگاهی داشتم: ضمیری ردیف

 است. ایمالحظه قابل و دقیق سخن بسیار او سخن این و شعر است بست و چفت به قول مایاكوفسکی قافیه

ر.ک: )میشود  سخن ضعف مایۀ باشد نااستوار و اگر آوردمی بوجود را شعر صوتی و صوری پیکرۀ و قافیۀ طرح

 رفته بکار فعل هم و اسم بصورت هم تفرشی هجری اشعار های. قافیه(93ص: یكدكن شفیعی شعر، موسیقی

 .است كوتاه و ساده اغلب و بوده بیشتر اسمی هایقافیه بسامد امّا است،

 (67 ،1م) عذرا گردید یکی وامهههق یکی/  زلیخا دیگر و یوسف شد یکی: اسمی قافیۀ

 (45 ،3م) سهههاختند خهود صورت ۀآین/  پرداخهتند همهه كز ازل حُسههن: فعلی قافیۀ

 (343 ،4م) به بشام برآمد كه گفتی تو صبح/  بشام آمد چو اسالم رایت(: تام جناس)متجانس  قافیۀ

 میشود. دیده قافیه كاربرد در اشتباهاتی و مباالتیهابی بندرت تفرشی هجری اشعار در: قافیه اِشکال

 (.456، 5م)وانی ناته بکهنج میگفههت/  ناتههوانی بطههریق روزی

 : بدكار، ستمکار(644، 1: راز، صفات ؛ م674، 4: نفاق، غالف ؛ م594، 4: راز، صفات ؛ م674، 4)نیز ر.ک: م
 

 درونی موسیقی( ج

 و استواری كه است موسیقی قلمرو مهمترین میشود و شامل را تکرار و سجع و جناس انواع درونی، موسیقی 

 .استنهفته  موسیقی از نوع همین در ادبی ارهایشاهک از بسیاری جمالشناسی انسجام

 خود میتواند گوناگون طرحهای در كه است كالم صامتهای و مصوّتها در اشتراک نوع هر جناس، مفهوم»جناس: 

ر.ک: ) «میدهد نشان زیباشناسی قانون یک بعنوان را خود جناس زبان، هر ذات و طبیعت در. دهد نشان را

 جناس از خوی  اشعار درونی موسیقی افزای  برای تفرشی . هجری(354ص :یكدكن شعر، شفیعی موسیقی

 و است تام و لفظ اشتقاق، ناقص، جناس برده، بکار خود اشعار در وی كه جناسهایی بیشترین. استبرده  بهره

 . است اندک بسیار وی اشعار مركّب در زائد، قلب، جناسهای بسامد

 (454 ،4م) شهد بلخ زاویۀ معتکهف/  شد تلخ او بر عی  پسر ز چون: ناقص جناس

 (15 ،1م) ؟ را ما هجران او به میگوید كه/  گویی چند هجرِ هجری حدیث: اشتقاق جناس

 (544 ،4م) میدهند؟ كیان به را كیان جای/  میدهند خسان به را گل منصب: تام جناس

/ 343، 4/ م434، 4و... ؛ تام: م 34قص/ 64/ قص، 69؛ اشتقاق: قص، 459، 4/ م44، 4/م4، 7)نیز ر.ک: ناقص:م

 (7، 4م

 تداعی را اوّلی دوم، مصراع یا بخ  ویژگیهای چون نحوی الگوی تکرار در» میگویند. نیز نحوی تکرار را سجع: آن

 «زیباست دیگر سازیقرینه هر مانند و است سازیقرینه نحوی تکرار. میبرد لذّت دریافت این از ذهن میکند،

 .(54ص: كامیار وحیدیان زیباشناسی، هدیدگا از بدیع)

 (1 قص،) رقم ،عدم طهریق نشان ما نام بر/  زند ناگههان قضا كارگاه منشی
 تکرار. است تکرار میکند، روش افزون یا آوردمی بوجود را كالم موسیقی لفظی، بدیع در كه روشی تکرار: سومین

 میتوان آن مصادیق میشود. از بررسی كالم سطح در الًمعمو تکرار روش. مصراع یا جمله عبارت، واژه، هجا، واک،
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است  اساسی مسائل از هنر زیباشناسی در تکرار. برد نام . را..و عکس و طرد واژه، تکرار همحروفی، همصدایی،

 (93و  73ص: شمیسا ر.ک: بیان،)

 (7 ،6)غ نگفتم نگفتم نگفتم نگفتم/  كامل پیر مرشد ای ارشادت به

 (4 ،5م) وای وای هجران درد از آه آه/  های های نعزیزا یاران دوستان
، 7/ بی زبانم: م644، 1/ ستم: م31، 1/ هجری: م65، 1/ تجلّی و نور: م54، 5/ داد: م549، 4)نیز ر.ک: خاک: م

 ( 16، 7/ آگهید: م49، 9/ یارب: م45

( همحروفی سطح در) موسیقی افزای  برای زیر روشهای از كلمات، تکرار بر عالوه تفرشی، هجری اشعار در

 صامت كه واژه دو آوردن خاک؛ و خون: است مشترک آنها آغازین صامت كه هاییواژه آوردن: میشود استفاده

 مشترک آنها میانی صامت كه هاییواژه آوردن گل؛ برگ: باشد مشترک دوم واژۀ آغازین صامت با اوّل واژۀ آخر

 و صامتها كه هموزنی هایواژه یار؛ دیار: باشد مشترک آنها پایانی صامت كه هاییواژه اشتیاق؛ كشتۀ: باشد

: دارد آغاز در اضافی صامتی دو آن از یکی كه واژه دو آوردن گلخن؛ و گلشن :باشد مشترک آنها در مصوتهایی

 گاهت. گاه نگاه
 

 تلفّظ به مربوط مسائل

 (45 ،4م) محشر روز ز نما اندیشه/  پیمبر و كن خدا ز شرمی :حذف -

 (4 ،4م) داد جمشید به اورنگ نوبت/  وستادا این زد چو رحیل  طبل :فزای ا -

 

 لغوی سطح

 كاربرد و یونانی یا تركی مانند بیگانه لغات عربی، و فارسی لغات درصد بررسی به زبانی، پژوه  از سطح این در

 سبکها شناخت كار در و میدانند گزینیواژه هنر را سبک بسیاری. میشود پرداخته پربسامد و خاص هایواژه

 هاواژه. است زبانی هایالیه دیگر از بیشتر سبک واژگانی نمود البتّه اند،دوخته واژگان بر چشم چیز هر از بی 

 عاطفی بار و شناسنامه و شخصیّت حتّی دارند، زندگینامه و تاریخ پویایند، و جاندار بلکه نیستند، منجمد و ایستا

 و میدهند معنا و شکل تغییر مختلف بافتهای فشار دراثر برخی و پذیرندانعطاف و ثابت برخی دارند، فرهنگی و

 و ادبی متنهای در واژگانی طیفهای از هریک انبوهی .میکنند ایجاد نویسنده تخیل برای مداوم انگیزشی و جدال

 و معنادار برجسته، یكاربردها شناسسبک برای ازاینرو آورد،می پدید را سبکها تنوّع زمینۀ زبانی، كاربردهای

 و رویکردها ها،نظریه شناسیر.ک: سبک) «دارد اهمیت متن در واژگانی طبقۀ یک یا واژه نوع یک نقشمند

 (  614ص: فتوحی روشها،

 مانند تركیباتی و هاواژه. است زیاد نسبتاَ تفرشی هجری اشعار در لغات خاص دایرۀ پربسامد: تركیبات و لغات

 .دارند كاربرد بسیار او اشعار در ...و ستم اشتیاق، فراق، گل، بلبل، صبا، سگ، تغافل، رشک، هجران،

 .است فراوان هجری اشعار در عربی لغات دایرۀ عربی، اشعار از نظر عربی: صرف تركیبات و لغات

 (649 ،4م) خیرُالـقرون معهنی صـدق ما/  نیلهگون فلـک دورات از

 (45 قص،)الشِّیَم  مرضیه الفضایل، دهمحمـو/  بیّنات و آیات مفسّر و مستأجر

 بدلیل و تركی هایواژه اند،بوده زبانترک كه افشاری دستگاه در شاعر اشتغال بیگانه: بدلیل تركیبات و لغات

 بسامد ولی میخورد بچشم ایشان اشعار در رومی و یونانی هایهواژ كالمی، و حکمی مختلف علوم شاعر با آشنایی



 14/ تفرشی هجری صادق اشعار خطّی ُنسخ تواییمح و سبکی ویژگیهای بررسی

 

 .نیست زیاد عربی هایبه واژهنسبت آنها

 (  467 ،3م) بطلـــمیوس و سکندروا من این/  كئوس بگردد چو حکمت مُصطهب: یونانی

 (51 ،3م) مهههر و مهاه صهدفه  بند تکمۀ/  سههههرهر كمهان  و تیر قــورچی: تركی

 

 نحوی سطح

 با لغات آوردن مانند تاریخی دستور با منطبق و غیرمتعارف ساختهای كاربرد نظر از جمله در این سطح بررسی

 .میشود بررسی تحلیل... و كهن فعلهای ساختار گذشته، معانی

 

 هاواژه كهن صورت استعمال

 (444، 3م) نه یاری  و مونس خدا غیر/  نه غباری  اندیشه از دل در :نیست فعل بجای نه

 (653 ،1م) تر سبزۀ  حسن باغ از رست چو/  نازپرورد ایاز شــنیدستـم :نیشابوری افعال كاربرد

 (44 ،4م) باشد؟ كه او یار و مونسگه /  باشد كه او غمخوار آیا :پرسشی كلمۀ دو آوردن

 (4 ،4م) آمیختهبر عنبر و مشک او به/  بیخته چین دیبای ز به خاكی :وصفی بصورت فعل كاربرد

به معنای  گذشته در است «فکر» ایبه معن فقط امروز كه «اندیشه»واژۀ  متفاوت: مثالً معنایی در كلمات كاربرد

 :استبوده  هم «نگرانی» ،«ترس»

 (41، 4م) نهداری مبتال من فکر/  نداری خدا از ایاندیشه

 

 (بالغی)ادبی  سطح
 نقد و ادبی عناصر زیباشناسی برای معیارهایی بعنوان دیرباز از قافیه و عروض بیان، و معانی بدیع، چون دانشهایی

 ما ادبی آثار و نادرستی و درستی دانشها این بواسطۀ و است رفته بکار عربی و فارسی ثرن و شعر ارزشیابی و

. استشده  محدود كنایه و مجاز استعاره، تشبیه، موضوع چهار به بیان علم در خیال صور. است میشده سنجیده

 شناسیمعنی علم به مربوط مجاز، دیگر انواع و است تصویرساز كه است استعاره فقط مجاز، مختلف انواع میان از

 . استشده  معنوی اشاره بدایع از بعضی به مقاله این در. شد نخواهد ایاشاره است و به آن

 

 تشبیه

 هجری اشعار در تشبیه. است تشبیه دارد، بازگشت دورۀ شاعران آثار بین در زیادی بسامد كه هاییآرایه از یکی

 تفضیل مضمر، تشبیه دلیل به همین و است ساده بسیار اثر این در موجود تشبیهات ساختار آید.می بیت یک در

 انواع میان از و است هجری اشعار در خیال عناصر پربسامدترین از یکی تشبیه باوجوداین ندارد، كاربردی... و

 نظر صرف. است بالعکس و حسّی به عقلی تشبیه نیز و حسّی به حسّی تشبیهات به متعلّق بسامد باالترین تشبیه،

 بلیغ تشبیه قالب در تشبیهات بیشترین. استرفته  بکار تشبیه 475 مجموعاً اثر این در تکراری، تشبیهات از

 . است... و حُسن باغ فراق، گرداب دوری، زهرِ اشک، دُرّ زلف، كمندِ: مانند( تشبیهی اضافۀ) اضافی

  (44 ،4م) بالهههم به مالمتی ســــنگِ زد/  حالهههم دید تو غم به هركهههس

، 1/ دُرّ اشک: م6، 1/ زهر مهجوری: م74، 6/ تخم حسرت: م 779،  4/ سیل بال: م14، 4)نیز ر.ک: پردۀ پندار: م

14) 
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 استعاره
 از كه است تشبیهی یا است( قرینه وجود به شرط)مشابهت  به عالقۀ دیگر واژۀ بجای ایواژه بردن بکار استعاره»

( آشکار)مصرّحه  استعارۀ هم هجری اشعار در(. 55ص: بیان و معانی، شمیسا) «تاس مانده باقی بهمشبّه   فقط آن

 .دارند بیشتری كاربرد مکنیه هایاستعاره ولی است رفته بکار( پنهان)مکنیه  استعارۀ هم و

شود  ذكر بهمشبّه   فقط تشبیه چهارگانۀ اركان از كه است ایاستعاره مصرّحه، استعارۀ از مصرّحه: منظور استعارۀ 

 بدون هجری اشعار هست. در همه قبول مورد و دارد صراحت یعنی میگویند هم تحقیقیه استعارۀ كه به آن

 .است( آشکار)مصرّحه  استعارۀ مورد، 53 تعداد این از كه دارد وجود استعاره 651 تکراری، هایاستعاره احتساب

 همچون فارسی شعر پركاربرد هایاستعاره نوع از بیشتر مصرّحه هایاستعاره هجری اشعار مجموعه بین در

 .است... و گوهر لعل، نرگس،

 (444 ،6م) خـس و خــار مشهتی آوردیهم جمهع/  هههوس كام و ناكهههامی صد به تا

/ بُت: 651، 1/ مه: صورت زیبا: م1، 4گل: چهره: م/ سرخ6، 3/ نرگس: چشم: غزل64)نیز ر.ک: لعل: لب: قص، 

 (455، 4نوبهار: معشوق: م /445، 4معشوق زیبارو: م

 امّا میشود، ذكر« ب همشبّه»مصرّحه  استعارۀ در زیرا است، مصرّحه استعارۀ از بلیغتر مکنیه استعارۀ مکنیه: استعارۀ

 از نکته این. میشود اكتفا «ب همشبّه»لوازم  به ذكر و نمیشود ذكر تشبیه اركان از یک هیچ مکنیه استعارۀ در

 نیز را هنری ابهام «بهمشبّه »لوازم  ذكر دیگر سوی از و میفزاید مستعار له و مستعار منه ییکسان تصوّر بر سویی

-دانسته بالغت رمزهای و رازها از را مستعار لوازم ذكر و مستعار شیء نکردن ذكر كه روست این از میکند، بیشتر

: كدكنی شفیعی فارسی، شعر در یالخ ر.ک: صور) دارد زیادی مبالغۀ مکنیه استعارۀ كه اندكرده تأكید و اند

 (.445ص

تشخیص  مورد 451 تعداد، این از البتّه كه كرده استخراج هجری اشعار از مکنیه مورد استعارۀ 654 پژوهشگر

 غربیان روزگار. است مانند: دستِ انسان موارد بیشتر در بهمشبّه  تخییلیه، مکنیۀ استعارۀ در. است( انگاریانسان)

 میتوان و است شده ترجمه تشخیص به فارسی و عربی در كه میگویند Personification تعارۀنوع اس این به

: شمیسا معانی، و ر.ک: بیان) .گفت نیز آن نظایر و جاندارپنداری یا مدارانسان استعارۀ یا انسانوارگی آن به

مانند  است، رفته بکار( اریاستع اضافۀ) اضافی تركیبهای بصورت تشبیه مانند مکنیه هایاستعاره غالب(. 45ص

 شوق. پنجۀ خاک، شکمِ سرهر، رویِ گُل، رخِ

 (44 ،1م) گِههل سرابستان آن خاک گههردد كه/  دل دیدۀ از روان كهن خون چنان

/ كلکِ قضا: 444، 6/ دلِ شب: م617، 6/ پنجۀ شوق: م775، 4/ شکمِ خاک: م473، 4)نیز ر.ک: دامنِ همّت: م

 (6/ گلوی عمر: قص، 473، 1/ رخ ِگل: م36، 6قص

 0كنایه

 654 وی اشعار در بکاررفته كنایات كل تعداد. است كنایه هجری اشعار در ادبی هایآرایه پركاربردترین از یکی

 میباشد، ایما نوع از بیشتر كنایات. است بیشتر كنایات دیگر با مقایسه در فعلی كنایات كاربرد كه است مورد

 این در مورداستفاده كنایات اغلب دیگر به عبارت. است قریب كنایۀ قدما قولبه  و است آسان آن درک یعنی

                                                      
. كنیم دریافت را دیگری مطلب ولی كنیم ذكر را مطلبی ییعن. نباشد آن ظاهری معنای گوینده مراد كه ای استجمله یا تركیب . كنایه4

 (.           95ص :شمیسا معانی، و بیان: ک.ر)گیرد  صورت برعکس و ملزوم به الزم از انتقال ازطریق دریافت باید این البتّه



 13/ تفرشی هجری صادق اشعار خطّی ُنسخ تواییمح و سبکی ویژگیهای بررسی

 

 .استشده  استفاده فهم قابل و عامیانه كنایات از اشعار

 (64 ،4م) ایرانیههههان ز آورد بر گرد/  نشان ایران ز نگذاشهت و آمد

 (434 ،6م) گهل برگ و خزان سهههیر میکند/  جزء و كهل آرزوی از دست شسته

/ استخوان 44، 4/ كام نیالودن: به آرزو نرسیدن: م4، 4)نیز ر.ک: طبل رحیل زدن: زمان مرگ فرا رسیدن: م

، 3/ كمر بستن: خدمتگزاری كردن: م47، 6/ پای در گل ماندن: ناتوان شدن: م456، 6شکستن: تحمّل سختی: م

 و...(  5، 4قط/ دُر سفتن: سخن زیبا گفتن: 3، 4/ جان بر لب رسیدن: بیطاقت شدن: م47

 

 معنوی حوزۀ بدیع در ادبی هایآرایه نمودهای

 ایهام

 تناسب ایهام

 (7 ،4م) عاشق ز بوالهوس نشناخته/  صادق عاشقان دشمن ای

 حقیقی عاشق: صادق عاشق -6  است تفرشی صادق كه شاعر( شیفتگان)عاشقان  -4 صادق؛ عاشقان: ایهام محور

 تبادر ایهام

 (44 ،5م) آوازهاست گوشها در طرف هر/  هاستساز كُر او گوش شکاف در

 در را «كَر» واژۀ آواز، و گوش هایواژه كنار در به همنشینی توجّه با واژه این امّا است، بادی ساز نوعی نام: كُر

 .میکند تداعی خواننده ذهن

  اغراق

 هجری اشعار بین ادّعای وجود صفتی در كسی یا چیزی كه براساس عرف و عادت معمول پذیرفته نیست. در

 .میخورد بچشم اغراق مورد 65 تفرشی

 (44 ،5م)شرار  یک وی از هست دوزخ هفت/  بار شعله حین كه آت  همان از

 (43 ،3م)بحار  عمیم  لطهف از ایرشحه/  بههار كریمه  خُلق از اینفخه

 ...( و 44 ،5م/ 455 ،4م/ 45 ،3م /53، 3م /59 ،4م: ک.)نیز ر

 0تلمیح
« میدانند معروف داستانهای و اساطیر دور، های گذشته به ضمنی اشارتی» بدیع دان  در را  حتلمی صنعت

 بدیع صنایع یکی از تلمیح(«. 45ص: همایی ادبی، صناعات و بالغت فنون ؛411 ص: فشاركی بدیع، نقد: ک.ر)

 ادبی متون و ریاساطی دینی، مسائل بر شاعر تسلّط از حاكی شده و شعر معنوی غنای سبب كه است معنوی

 . است شده استفاده تلمیح مورد 34 هجری اشعار مجموعه در .است

 شاعران سوی از فارسی ادبیات در كه حوادثی و به داستانها حکمی: تلمیح و غنایی داستانهای به قهرمانان تلمیح 

 . استگرفته  قرار استفاده مورد بکرّات فارسی ادب و زبان گذشتۀ

                                                      
 به وقایعی كردن اشارت و کایاتح و اشارات بعضی به كالم كردن نمکین» معنی در میخواند تملیح را صنعت این هدایت خان رضاقلی. 4

 ص: هدایت بدیع، علم در البالغه مدارج« )میگردد كالم نمک باعث آن و است مشهور و معروف اخبار و سیر و كتب و مردم میان در كه

میداند  باطنا از ترپسندیده بسیار بلغا نزد وآن را میداند برق جستن معنی در لمح ریشۀ از را (تلمیح)صنعت  این قیس . شمس(59

 (.377 ص: رازی قیس ،...المعجم: ک.ر)
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 (64 ،1م) لهیلی ز مجنون جدا شد آنجههها كه/  تجهههلّی ورط آن در شههنیدستهم

 وامق(: 1/67م سلمی؛: 1/647م: ک.ر )نیز

 منفی، و مثبت شخصیّتهای شامل: اشخاص( 4: دستۀ به سه باید را اساطیری اساطیری: تلمیحات تلمیحات

( 3 ،...و جمشید جام مانند: ابزار( 6 ،...و سیاووش آرش، مانند ایران حماسی و اساطیری شاهان و پهلوانان

 . كرد تقسیم... و گرفته قرار آن شاخ بر زمین كه گاوی مانند: زنده موجودات

 اشخاص تلمیح

 (35 ،4م) اسهت آرش همین سهم این امی/  شصت و به بازو گشت علم اینکه

  ابزار تلمیح

 (65 ،3م) نیست تاب این به خورشید گوهر/  نیست آب این به جمشید ساغر 

 (41 ،4م) مههههرگان او فهههیروزی ز عید/  كاویان از رایتـــش و جههم متخ

 موجودات تلمیح

 (14 ،3م) كند سنگین شکوۀ زمین گاو      كند تمکین لنگههر اگر حلهم 

. است( ع)االنبیا  قصص و قرآنی به داستانهای محدود تفرشی هجری دیوان در تلمیحات نوع دینی: این تلمیحات

 زندگی داستان. است دینی به تلمیحات متعلّق مورد 61 هجری، دیوان در بکاررفته تلمیح مورد 15 مجموع از

به  تلمیح واقع در. است اشعار این معنادار و پركاربرد تلمیحات از یکی هجران درد تحمّل بسبب( ع)یوسف 

 .  است قرآنی مفاهیم از وی اثرپذیری و قرآن به شاعر اِشراف از نشان قرآنی، حوادث و شخصیّتها

 (45 ،4غ) برساند برادران به گوش مصر عزیز/  كنعان ماندۀپـیر رازِ نبود روا غرض

-عیسهی ؛9 ،3م/ 4 ،6م(: ع)موسهی ؛ 19 ،1م/ 31 ،1م/ 54 ،1م/ 41 ،7م/ 45 ،4غ/ 4 ،4غ(: ع)یوسف : ک.)نیز ر 

 ( 91 ،3م/ 414 ،4م(: ع)سلیمان  ؛/ 556 ،4م(: ع)نوح  ؛ 454 ،4م/ 65و 41 ،3م/ 96 ،4م(: ع)مریمبن

 

  (هجری خاصّ سبکی ویژگی)0تضمین
 هایسروده بین در. است تضمین دارد، تفرشی هجری اشعار در معناداری حضور كه پربسامد صنایع از یکی

 از مورد 1)روایات  و احادیث عربی، مثالهای اشعار، ،(مورد 4)قرآن  آیات از اعم تضمین، از مورد 47 هجری

 محتشم جامی، چون دیگری شاعران از مورد 3 و موالنا از مورد 1)شاعران  اشعار نیز و ((ص)رماك رسول حضرت

 .استآمده ( اصفهانی مشتاق و

 (44 ،3م) «یکاد وان»او  رُخ بر بُد اینامه/  بامداد ههر مصههحف نکهههند وا: قرآن از

 (64 ،6م) «كَلّمین حُمَیرا یا ینیكَلّم»/  الدَّفین الدّاءِ عَنِ اَبدانی كادَ(: ص)اكرم  رسول از

 (453 ،7م) «دگر وقت تا بگذار زمان این/  جگر خون این و هجران این شرح: »موالنا از

 ویژگی یک مثنوی، یک ابیات بین در شاعر یک از كوتاه غزل یک یا بیت یک گنجاندن هجری هایسروده در

 ادبی بازگشت دورۀ پیشگامان از را تفرشی هجری دبای كه آنجایی از. میشود محسوب وی برای شخصی سبکی

                                                      
 دقائق فی السحر حدائق: ک.ر)میدانند  دیگری ابیات ضمن در شاعری از مشهور بیتی یا مصرع بکارگیری را صنعت این بدیع كتب . در4

 .(19 ص: هدایت بدیع، علم در البالغهمدارج: ک.)ر« عاریت و تمثیل سبیل بر» البتّه ؛ 73 ص: وطواط الشعر،



 15/ تفرشی هجری صادق اشعار خطّی ُنسخ تواییمح و سبکی ویژگیهای بررسی

 

 متفاوت كاربرد اینگونه از فارسی، شعر نخستین هایسده شاعران از بعضی به شیوۀ شاعر این آوریم، بشمار

 بین در گنجانده، خود مثنویهای ضمن در را دیگران غزل تنهانه . هجری4استبرده  بهره شعری قالبهای

 .استگنجانده  خود از یغزلهای بار 1 مثنویهای 

 

 نماد
 دیده شاعران همۀ كار در طبیعی اشیاء از رمزی و نمادین تصویر یک ارائۀ» .است طبیعت نمادها بیشتر خاستگاه

 به مفهوم تا میگیرد بکار را و ستاره درخت، دریا، ماه، گل، سنگ، مانند طبیعی هایپدیده شاعر یعنی میشود؛

 و دستمایه بهترین طبیعت. سازد درک قابل و محسوس را آن و ببخشد متجسّ دارد ذهن در كه نامحسوسی

 نمادهایی(. 445ص: فتوحی تصویر، بالغت: ک.ر) «میدهد هدیه هنرمندان به نمادسازی برای را منابع غنیترین

 كه است تفرشی هجری اشعار در موجود نمادهای جمله از حباب و اختر سگ، نگین، تاج، بلبل، گل، صبا، چون

 .است گرفته قرار استفاده مورد بارها ركدامه

 (135 ،4م) نشد اخـتر برگشتن چارۀ/  نشد میسّر و صلح سر داشت

 . است سرنوشت و تقدیر نماد: اختر

 ،1م/ 94 ،1م: حقیقهی عاشهق: بلبهل.../ و 1 ،7م/ 3 ،7م: پیامرسهانی: صبا/ 66 قص،: ارزشیبی: حباب: ک.)نیز ر 

459) 

 

  2تعلیل حسن
 (455 ،4م)النّهار  نصف بوَد بینی طرف هر  نوبهههار آن رخ بیهنی طخههه از

 (99 ،4/ م 31 ،3)نیز ر.ک: م 

 

 تصویرآفرینی

 پس دارد؛ را ادبی بازگشت سبک هم و هندی سبک به شعر سرودن تجربۀ هم كه است شاعرانی جمله از هجری

 بچشم مختصات این با ابیاتی وی اشعار نبی در و نیست بیگانه هندی سبک شعری تصویرآفرینیهای با تردیدبی

 . میخورد

 (77 ،4م) میکند كارسهازی را عاشهقان/  میکند بازی تیغ چههون ابروان

 (444/441/ 445، 4)نیز ر.ک: م

                                                      
 همان وزن بر غزل قالب در ابیاتی بارها مثنوی این ضمن در شاعر( هجری پنجم قرن شاعر)عیّوقی  گلشاه و ورقه منظومۀ در . مثال4ً

 :آوردمی مثنوی

 سنگ و پوالد عشهههق از نرم شود  / درنگ نتوان كرد اندرون هجر به»

 رنگ ویر از هم و نشاط دل از هم /  مرا هجهههرش ز شد و شد نگارم

 (49و47صص گلشاه: و ر.ک: ورقه) «درنگ صبههوری در دگهر نگیهههرم / نمههود ره او سوس قضا كم كنون
 این بر امّا بود صفت دو آن كردن یاد خود او غرض و دیگری به علت یکی بیاورد صفت دو شعر در شاعر كه باشد چنان صنعت این .6

 نگاهی و 74 ص: المطوّل، التفتازانی نیز و 93 ص: هدایت بدیع، علم در البالغهمدارج :ک.ر)بود  بدیعتر و زیباتر بلفظ كه كند یاد اسلوب

 .(477 ص :شمیسا بدیع، به تازه
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 حرفگرایی
 4میگویند. «الفبا حروف موقعیت و به شکل تشبیه» را ادبی صنعت این 

 (433 ،3م)منم  قد الف الف دین سر در/  منم صد این در عهد كنتازه

 

 گیرینتیجه

. است كرده تجربه را بازگشت دورۀ سبک هم و هندی سبک هم كه زیسته ایدوره در تفرشی هجری صادق

 از روایات و آیات به تضمین و تلمیحات انواع از سرشار اسالمی تعالیم و عربی زبان بر اِشراف با اشعار هجری

 بدی نکوه : نظیر اخالقی و تعلیمی مضامین است. وی به عربی و فارسی زبان امثلۀ و اشعار و( ص)اكرم  پیامبر

 دوستان از یادآوری دوستیها، قدر دانستن دنیا، از نگرفتن پند از گله بدنهادان، به خیر نبودن امیدوار بدخویی، و

 و خاص هایاست. واژهكرده  اشاره نفس عزّت و دانستن خود قدر دیگران، سرنوشت از گرفتن عبرت عزیزان، و

 .دارند معنادار حضوری سگ، و جوان تغافل، رشک، فراق، هجران، همچون هجری اشعار پركاربرد

 بیشتر. استسروده  شعر قالبها سایر از بیشتر غزل و مثنوی در ولی كرده آزماییطبع مختلف قالبهای هجری در

 بیشتر فعلی ردیفهای بسامد همچنین .است فعلی آنها از كمی درصد و ساده است و اسمی وی، اشعار در قوافی

 نیز معنوی و درونی موسیقی نظر از هجری اشعار. است یافته واالیی موسیقایی جایگاه دلیل به همین و است

 آوایی، بخ  در .است فارسی پركاربرد شعر اوزان همان وی، هایسروده در وزن بیشترین. دارد خاصی تشخّص

  صنایع از اعتدال حد در شاعر ادبی، سطح است. در لفظی بدیع حوزۀ در دبیا آرایۀ پربسامدترین تکرار و جناس

 اثر این در وصفی و اضافی تركیبات بشکل و ساده تشبیهات وفور ادبی، سبک نظر از. استبرده  بهره ادبی

 .دارند بیشتری بسامد معنوی بدیع حوزۀ در نیز تلمیحات و استعاره انواع كنایه، همچنین. است چشمگیر

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامه پایان این راهنمایی عبدالرضا مدرس زادهآقای دكتر . است شده استخراج اسالمی واحد كاشان

 ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به علی اكبر عطائیآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز اصغر دادبهآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد كاشان دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری  پژوه

 

                                                      
 .(445ص: شمیسا بدیع، به تازه نگاهی)است  بوده قدما توجه مورد بسیار ندارد اسمی سنتی بدیع در كه مورد . این4
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا خالقیا مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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 منابع فهرست

 میترا.: تهران چهارم، (. ویرای 4394سیروس. ) شمیسا، قافیه، و عروض با آشنایی

 سخن.: تهران(. 4395) .محمّدرضا كدكنی، شفیعی سلطنت، سقوط تا مشروطیت از فارسی شعر ادوار

 اسالمی. آزاد دانشگاه: (. كاشان4347عبدالرّضا. ) زاده،مدرّس تهران، تا سیستان از

-446 صهص ،44جلهد اسهالمی، بزرگ دایرۀالمعارف تانتشارا مركز: تهران (.4394) .اصغر دادبه، ادبی، بازگشت

455. 

 دوستان.: (. تهران4374تقی. ) كامیار، وحیدیان زیباشناسی، دیدگاه از بدیع

 سخن.: تهران(. 4394) .محمود فتوحی، تصویر، بالغت

 میترا.: تهران دوم، ویرای (. 4397) .سیروس شمیسا، معانی، و بیان

 میترا.: رانته(. 4394)سیروس.  شمیسا، بیان،

 و طههوری: تههران آشهتیانی، اقبهال عباس (. تصحیح4346الشعر، وطواط، رشیدالدّین. ) دقائق فی السّحر حدائق

 سنایی.

 میترا.: تهران(. 4399)سیروس.  شمیسا، شعر، شناسیسبک

 سخن.: تهران(. 4344) .محمود روشها، فتوحی، و رویکردها ها،نظریه شناسیسبک

 آگه.: تهران(. 4375) .محمّدرضا كدكنی، شفیعی ارسی،ف شعر در خیال صور

 اهورا.: (. تهران4394الدّین. ) جالل همایی، ادبی، صناعات و بالغت فنون

 تهران. دانشگاه انتشارات مؤسسه: تهران ،3ج(. 4376) .اكبر علی دهخدا، نامه،لغت

 ادب و زبان فرهنگستان: تهران حسنی، دحمی تصحیح(. 4393) .خان رضاقلی هدایت، بدیع، علم در البالغهمدارج

 فارسی.
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