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 چکیده
او ناگزیر است برای  ؛کند رسیم میت سخنورو دیگرگون برابر دیدگان  نودنیایی  ،تخیل اصیل

های  هستی بخشیدن به این دنیا، از اسامی و هنجارهای عادی زبان دوری جوید و خود اسم
مکان برخوردار نیست که دست به خلق و ااز این  او همواره. گذاری آن بیافریند ای برای نام تازه

 سادۀ های هاز واژ دخو های یافتهو نو مهیبرای بیان مفا بنابراینهای بسیط بزند؛  ساختن واژه
سازد تا گنجینۀ زبانی خود را  ای می تازه زبانیو ترکیبات تصویری و  گیرد بهره میزبان 

برای غنابخشیدن به گنجینۀ زبانی  -های هنری ترین شیوه یکی از اساسی. گسترش بدهد
. های بدیع استهای کنایی و استعارهیک زبان، تصویرسازی، یعنی آفرینش ترکیب های هواژ

است؛ « تصویرهانام»آفرینش ، راستا این ترین کارکرد تصویرسازی و اساساً زبان ادبی درمهم
اساس  تصویر برنام. سازدمی هنجاراست که زبان  ایهای حقیقیتصویر نقطۀ مقابل نامنام

شود و از گستردگی و بالغت شگرفی  تصویری و زبانی مشخصی آفریده می ساختارهای
های فرهنگی، زبان، بهره های چون غنابخشیدن به گنجینۀ واژه عواملی مهمی. خوردار استبر

های متون ادبی و کمک به تحلیل شایستۀ شخصیّت هنرور، بایسته رفع برخی از دشواری
این جستار ضمن تأملی در  .نگاشته شود تصویرهای ادب پارسی فرهنگ نامسازد که  می

 .پردازد یستگی این خدمت فرهنگی میبیین وجوه باتصویر به ت شناسی نام هستی
 

 .دیوان خاقانی سازی، واژه ارسی،پتصویر، تصویرسازی، زبان و ادب  نام :های کلیدی واژه
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 اتو کلیّ مهمقدّ .1

و جهان بیرون  محاکات از طبیعترا تقلید و ( و هنر) مشهور است که ارسطو شعر

مراد ارسطو از لفظ یونانی ؛ در باب اینکه واقعاً (771 -778: 7831ارسطو، ). دانست می

شفیعی کدکنی  7نظران اختالف است؛، میان صاحبهچه بود (Mimesis)« سیس مه می»

و  «تخییل»واژۀ و  داند میتر از محاکات در معنی لغوی وسیعرا مفهومی این کلمه  ۀحوز

Representation  جورج ویلی 2؛(87: 7811کدکنی، شفیعی) .پندارند می ترمناسبرا 

(George Whalley)  تخیّل »نیز معتقد است که محاکات ارسطویی با آنچه کالریج

نامند، سازگار است؛ زیرا این محاکات متضمن چیزی پویا است و بر نوعی می« اولیّه

بخشی از ؛ (237: 7831مکاریک، ). ردفعال با واقعیت موجود اشاره دا ۀو رابط فرآیند

 Biagraphia)ِ ادبی ۀسیرترین آراء در باب تخیّل را در کتاب  ارزشمندترین و مدون

Literia )در نگاه کالریج تخیّل آیینه نیست، بلکه اصل و . یابیمساموئل تیلر کالریج می

شده و به ادهان دآفریند، جهانی که از نو سامی میانیرویی خالق است که جهان تازه

بنابر  ؛(12: 7832برت، ). شمولی در حرکت استتری از کلیّت و جهانسوی سطح عالی

کردن، امتزاج، درآمیختن و سازش دادن از طریق  تخیّل مرتبط ۀنقش قوباور وی 

، و سکّه زده آن را برای esemplasticبخش است که کالریج اصطالح ی وحدتفرآیند

 19: 7831هاوکس، ). ه استساختن بود کردن و یکیز آن یکیا وی خودش مقصود ۀبه گفت

 قدرت ابداع را یکی از مفاهیم تخیّل غیر از همراهی با نظریۀ کالریج ؛ ریچاردز(13 و

. داند و آن را به هم پیوستن عناصری پنداشته که به طور عادی با هم پیوندی ندارند می

 (272 و 278: 7833ریچاردز، )

تخیّل اولیّه آن استعداد و : کنده دو نوع اولیّه و ثانویّه تقسیم میکالریج تخیّل را ب

    نیرویی است که میان حس و ادراک میانجی شود، نیروی حیاتی و عامل اصلی هر 

    هیالیتنا« من هستمِ»و تکراری است از عمل جاودانۀ آفرینش در  ،نوع ادراک انسانی

     ا ـه ن استعداد در همۀ انسانـای. شودگر میه در ذهنی محدود جلوهـو بیکران ک

. ناخواه موجوداتی هوشمند و صاحب ادراک هستیممشترک است، زیرا ما همگی، خواه

جهان »در حقیقت تخیّل اولیّه ؛ (272 و 278: 7833ریچاردز، )؛ (12و  18: 7832برت، )

 این انویّه درتخیّل ث که یدرحالکند، را مشاهده و دریافت و در درون عمل می« معمول
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؛ (18و  12: 7831هاوکس، ) زندد و شکل خود را بر آن نقش میکنجهان دخل و تصرف می

 .(782 -721: 7831فر، مهدوی)؛ (12: 7832برت، )

شاعر . شودتخیّل ساخته می ۀپای تصویر یکی از عناصر برجسته زبان شعر است که بر

که تخیّل  از آنجا. پردازدرون و درون میمایه قرار دادن تخیّل به تصرف در عالم ببا دست

او بیش از . شدن با آفاق و انفس استجوست، شاعر در پی اتحاد و یکینیرویی وحدت

گر آفاق و انفس باشد، کاشف آن است و توصیف او در حقیقت شرح این آنکه وصف

 راز آن شعتمام جهان بالقوه ا»: ه استگفت« هاکسلی»از این روی . کشف و شهود است

 ظریف به ۀ؛ تصویر نتیج(8: 7811کدکنی، شفیعی). «پوشند است، ولی از آن چشم می

 فتوحی رودمعجنی،) ست و بلند آفاق و انفس استشتن پبارنشستن تکاپوی تخیّل از درنو

 .(721-781: 7831فر، مهدوی)؛ (22و 27: 7831

یوندی مستحکم با نه است که پاراستعاره یکی از برترین و پرکاربردترین تصاویر شاع

داند و بر این باور  استعاره را اصل همه جا حاضر زبان می ای ریچاردز. آی .زبان دارد

    شناسانی کهزبان ؛(98: 7891فضیلت، ). توسع زبان است ،است که نقش اصلی استعاره

  های ترین راه ند، بر این باورند که یکی از مهمپردازبه مطالعات تاریخی زبان می

رات زبانی استعاره است، استعاره به عنوان یکی از انواع قیاس معنایی به تغییر معنا تغیی

 زبان استعاری را یکی از منابع زایایی (sadock)سادوک ؛ (13: 7837افراشی، ). انجامدمی

 Items)شده های واژگانیداند و بر این باور است که بسیاری از نمونهتحول زبانی می

Lexicalized)  را دیدگاه نیز این ژان پل ؛(19: همان). اندهای مردهحقیقت استعاره در 

فضیلت، ). داند باخته می های رنگ هایی از استعاره ه بیان کرده که هر زبان را واژ چنین

 میان معنای بدان جهت کههای بدیع و نوآیین استعارهاین در حالی است که ؛ (98: 7891

     و تنها  ی زیادی وجود داردفاصله آنها (بهمشبّه) و معنای مجازی( ٌمشبّه)حقیقی 

پیدا  بسیار کمتر امکان تکرار و در نتیجه واژگانی شدن را ،تعامل دارند آنهااهل ادب با 

جایگاه واالیی  ییهااستعاره چنینخاقانی در میان شاعران ما از جهت خلق . اندکرده

ه جز با زبان تصویر آن هم تصاویر و ای دارد ک های تازه ؛ در حقیقت او تجربهدارد

 :های بدیع قابل بیان نیست استعاره

  اند خور در میان افشاندهباز مرّیخ زحل          ای خانهعقرب ،اند از زادۀ مرّیخ کرده  

 8(711: 7812خاقانی شروانی، )
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آتش  تصویری بدیع و نوآیین برایو به تعبیر ما نام استعارۀ مصرحه، «خورمرّیخ زحل»

هایی که  کند؛ تجربه استعاره تجربه ما را آشکار می ریکور نیز معتقد است کهپل  .است

استعاره این امکان . را ندارد آنهامیل به بیان شدن دارند؛ ولی زبان روزمره بیان مناسب 

کنندۀ تنها زینت کالم نیست؛ بلکه آشکاردهد تا به فراتر رود؛ استعاره  را به زبان می

 ای برای ریچاردز نیز استعاره را بهانه؛ (91: 7891فضیلت، ). کمیاب است های تجربه

 .(272: 7833ریچاردز، ) که وجود آن ضروری است داند تمامیّت تجربه می

 

 تصویرنام .0

کند، او تخیل نو و اصیل دنیایی تازه و دیگرگون برابر دیدگان شاعر و هنرمند ترسیم می

به این دنیا، از اسامی و هنجارهای عادی زبان دوری ناگزیر است برای هستی بخشیدن 

داند که اگر به اسامی و او می. گذاری آن بیافریندای برای نامهای تازهجوید، و خود اسم

تواند برای ، دیگر دنیایش نمیاکتفا کندهای بالفعل زبان های عادی و داشتهترکیب

 زیرابود؛  ر از دنیای حاضر نخواهدباشد؛ زیرا دنیایش چیزی غی مخاطبان تازگی داشته

 ،ای که نام نداشته باشدپدیدهبه راستی . شناسیمجهان را به کمک زبان می که اصوالً

مکان برخوردار نیست که دست به اشاعر از این است که  هیبدی .وجود نیز نخواهد داشت

ت که به ی اسفرآینداساساً ساختن واژگان بسیط ، های بسیط بزندخلق و ساختن واژه

الضمیر رو شاعر برای بیان ما فیاز این .شودفرهنگ، دستگاه و تاریخ یک زبان مربوط می

جوید و ترکیبات تصویری و م خویش از واژگان بسیط موجود در زبان سود میهیو مفا

م هیزبانی خود را گسترش بدهد و هرچه بهتر آن مفا ۀسازد تا گنجینای میواژگانی تازه

عقیده بود که  در این باب باید با فضیلت هم .خویش را بیان کندهنری و ذهنی 

ها و عبارت، جهانی  ها، جمله یختن زبان و تخیل در قالب ترکیبمانسان با آ»: نویسد می

کند،  هایی که پیوسته با زبان روزمره ترسیم می و یکنواختی واقعیت آفریند نو می

 .(71: 7891فضیلت، ) «پایان استبیهای نو،  بیان در آفرینش پدیدهکار . کاهد می

 های هواژ ۀزبانی برای غنابخشیدن به گنجین -های هنریترین شیوهیکی از اساسی

. های بدیع استو استعاره کناییهای یک زبان، تصویرسازی، یعنی آفرینش ترکیب

از زیرا تخیل به عنوان اساسِ تصویرسازی  ؛آیدزبان ادبی برمی ۀتصویرسازی تنها از عهد
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زبان مکانیکی یا روزمره در این زمینه . است( و زبان آن) و ادب عناصر پویای شعر

ضعیف و کند است، زبان روزمره اندک توان تخیلی خود را صرف ساختن مجازهای ساده 

، این مجازهای ساده و کنایات قریب به سرعت. کندو کنایات غیرتصویریِ قریب می

است؛  از خصوصیّات زبان ند؛ زیرا تغییر و تکاپوک ای و مرده پیدا میصورتی کلیشه

زمان حیات امّا  ؛بسیار گیرا و مؤثر است «آچار فرانسه»تصویر و نام عارهاگرچه امروزه است

چقدر  دهد؛ هرای دیگر میگذرد که جای خود را به واژهآن اندک است و دیری نمی

 .رسدتر به انجام مییعسر فرآیندپویایی و سرزندگی یک زبان بیشتر باشد، این 

 ۀدر راستای غنابخشیدن به گنجین و اساساً زبان ادبی ترین کارکرد تصویرسازیمهم

برای آن  که تصویر تعبیری استاست؛ نام« تصویرهانام»واژگانی یک زبان، آفرینش 

ها و هنجارهای اساس روش که بر ایمدر نظر گرفتهها و امور دسته از اسامی پدیده

آن را  هنرورتصویر، تصویری است که شود؛ نامز طریق تصویرسازی ساخته میمختلف ا

 است  ایهای حقیقیمقابل نام ۀصویر نقطتنام. بردمیکار به ایپدیده جهت نامیدن به

اگر در زبان مکانیکی و روزمره برای آن جرم تابان آسمان، . سازد که زبان مکانیکی می

و  صدحدود  قصایدشدر زبان ادبی تنها خاقانی در  اسم خورشید و آفتاب را داریم،

، (91، 7812خاقانی شروانی، )« زن رعنا رومی» :است هساختخورشید  ایبرنام  پنجاه

 زمزم»، (12: 7831خاقانی شروانی، )« رهرو ۀکعب»، (797همان، )« پر آتشین طاووس»

، (2، 7832اقانی شروانی، خ)« دف زرّین»، (12همان،)« زنشاهد غمزه»، (جاهمان)« آتشین

 .. . .و  (212همان، )« بالینوتر زرّکب»

شتقاق با استفاده شاعران از طریق ا اگرچه .زبان ادبی است تصویر دستاورد شگفتنام

 های زبانی،و دیگر شیوه کلمات بسیطترکیب  ،(721: 7831کلباسی، ) وندها وندها و شبهاز 

 توان ایشان در گاه به گستردگی هیچمحدود  ین نوآفرینیِاامّا  ،فرینندآای میواژگان تازه

، تصویرنامکه اساساً  خواهد بود آن ،این امر ۀدلیل عمد .تصویرها نیستآفرینش نام

زبان  تصویرها در نام بدیل گستردگی بیعمدتاً  .زبان شعر است و از آنِ ددار ادبی یماهیّت

 :برخاسته از دو امر است ادب پارسی و

 رخوردار و بلکه درـب هیل توجـوان قابـاز ت آفرینیترکیب ۀدر زمین پارسیبان ز( الف
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 ۀترین شیوترین و سادهترکیب به عنوان اقتصادی صوالًًا .هاست زبان زمینه از برترینِاین 

-731: 7831طباطبائی، ). است پارسیسازی در زبان ، پربسامدترین روش واژهساختن واژه

 که خاص شده و تعابیری گانباعث آفریدن واژ پارسیات ویژه زبان برخی از مختص؛ (733

ای مورد توجه قرار در زبان ادبی به صورت برجسته ت ویژهصاختصاا این .این زبان است

 .ه استگرفته و به کمال خود رسید

 ۀو پشتوان ایران زمینبازبسته به فرهنگ غنی تصویرها از جهتی گستردگی نام( ب

فرهنگی  ۀگیری از پشتوانسی آگاهانه با بهرهرهنروران ادب پا .استفرهنگی شاعران 

تا سخن را دام ابتذال و تکرار  اندزدهتصویرها  خام، دست به خلق نام ۀخود به عنوان ماد

تصویرهای متنوع و فرهنگی هنرمند بیشتر باشد، توان ساختن نام ۀهرچه پشتوان. برهاند

ترین تا یکی از عمده ه استخود سبب گشت پیوندین ا. متعدد برای او بیشتر خواهد بود

 ارتباط مستقیمبه جهت  .های فرهنگی و نظری باشدتصویرها همانا بهرهفواید نام

فرهنگ او را به خود تصویر رنگ و بوی نام ،فرهنگی او ۀپشتوان تصویرهای هنرور و نام

 .نمایدیمحفظ نیز ترجمه  و حتی به هنگامگیرد و آن را در همه حال  می

تصویری این است که  مراد از ساخت .تصویر ساختارهای خاص و مشخصی دارد نام

این ساختارها یا  .است تصویر از چه تصاویری و با چه ترکیبی ساخته شدهببینیم نام

پربسامدترین این ساختارها . خود به تنهایی یک تصویر هستند یا ترکیبی از چند تصویر

فر و صالحی  مهدوی) دو ساخت تشبیه وصفی خاصهتشبیه  ست؛مصرحه اهمان استعارۀ 

که تاکنون در  - (12-19: 7897فر،  مهدوی) و تشبیه بلیغ وصفی (772-97: 7897مازندرانی، 

. تصویرها دارند ای در ساختارشناسی نام نقش عمده -اند توجه نبوده بالغت پارسی مورد

کنایه نیز تعامل  ، بلکه باا استعارۀ مصرحهتصویرها نه تنها ب آفرینش نام دراین دو ساخت 

 2.ای دارند؛ کنایه که خود نیز سومین تصویر قابل توجه در این باب است بسیار سازنده

تصویر تقریباًَ از تمام نیروی تصویرسازی برای غنای خود  که نام دشو سته مینن دااسبدین

 .گیرد بهره می

 

 تصویرهانام نگارش فرهنگ .9

شایان اند، کار آفریندها ـان مـاعران و نویسندگـه شـتصویرهایی کحلیل نامگردآوری و ت

 ساز پویایی زبان، فرهنگ و ادب پارسی خواهدسبب است که از جهات مختلف هیتوج
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 ۀاستخراج و سپس به شیو آنهاتصویرهای  اید متون نظم و نثر مطالعه و نامب .بود

در توانیم می .شود ذکرزیر هر مدخل م نیز مهای تدوین گردد، نکات تحلیلی فرهنگنامه

ذیل آن  یک جا ،ه استواحد آفریده شد ۀتصویرهایی که برای یک پدیدپایان نیز نام

حاصل  سازد کهک پدیده بایسته مییتصویرهای فراوانی نام گاه نیز .پدیده آورده شود

ای وجه اساسی و عمده بر چهار .در قالب یک فرهنگ مستقل عرضه شود تحقیق

 .نگارش این چنین فرهنگی وجود داردبایستگی 

 

 های زبان هغنابخشیدن به واژ .9.1

. استزبان  های هژوا ۀتصویرها غنا بخشیدن به گنجیننگارش فرهنگ نام ۀفاید ترینمهم

زیرا  ؛تر از زبان روزمره استفعال ،هابرای پدیده های تازهنام آفرینشزبان ادبی در 

بسیار بیشتر از زبان مکانیکی  ،این زبان تصویری در های هواژو  یباتآفریدن ترکسرعت 

سازی واژه. کندتصویر خلق میزبان ادبی نامامّا سازد، های عادی میزبان رومزه نام .است

امّا گیرد،  ها صورت میههها و دو در طول سالفرهنگ  ۀدر زبان روزمره عمدتاً برعهد

خیلی و تهنرور از این امکان برخوردار است تا با توان . ت را ندارندیّدزبان ادبی این محدو

شاعران ما  .تصویرهایی زیبا بیافریندنام ،زبان کلی تصویرسازی خود و با توجه به قوانین

تنها خاقانی در . اندبوده (ص) مقام واالی حضرت ختمی مرتبت ۀاز همان آغاز ستایند

تصویر  نام هشتاز جمله  .ه استآفرید (ص)ایشانتصویر برای نام حدود پنجاهخود  دیوان

 :بیت زیردو در 

  چارم کتاب ۀخسرو هشتم بهشت، شحن           کالمغالم، امی صادقهادی مهدی    

 (22: 7812 خاقانی شروانی،)

  انـکن فک ودِـقم فانذر و مقص مخصوصِ          لعمرک و شاگرد فاستقم آن شاهدِ    

 (871: همان)

قریشی  :زیر است شرحبه  مستخرج از قصاید او نیز تصویرهانام برخی دیگر از این

شکن تابا و ؛ (871: همان) فتاب عصمتآ ؛(271: همان)کحّال شریعت ؛ (8: همان)وحدت 

 ۀ؛ دیباچ(278: همان)دل  ؛ درویش سلطان(31: همان)ندان عبد مناف ؛ تاج سر خا(2: همان)

 ؛ دُر بحر عقول(718: همان)؛ سلطان هدی (همان جا)سلطان شرع ؛ (221: همان)کل  ۀسراچ
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 ؛(22: همان)شه دین  ؛(همان جا)دیوان عشق  ۀ؛ شحن(213: همان)شاه شرع  ؛(222: همان)

 ۀ؛ قبل(1: همان)عالم کرم  ؛(727: همان)مراد کن فکان  ؛(811: همان)صاحب بدر و حنین 

 ؛ عامل(71: همان)الب بشر قابل امانت در ق ؛(871: همان) هیسرو جویبار ال؛ (همان جا)ثنا 

 ۀکعب ؛(همان جا)؛ عین رحمت (821: همان)؛ مراد کاف و نون (همان جا)ارادت در عالم جزا 

 ؛(2: همان)الرقاب دو گیتی مالک ؛(213: همان)دریای کاف و نون  گوهر؛ (812: همان)جان 

 .(11: 7832بگلو، قره)

اند، یکی ساخته ی متنوعتصویرهایامن ا،هبرای بسیاری از پدیده سخنوران ایران زمین

خاقانی از  رسد که به نظر می نها آفتاب است که در این میاپدیدهاین ترین از برجسته

تصویرها مستخرج از قصاید او  از این نام (مورد 727) شماری. ه استهمگان پیشی جست

 .(22: همان) کیخسرو ایوان نور ؛(72: 7812خاقانی شروانی، )لوای صبح  :عبارت است از

 ساالرمائده ؛(همان جا) صبح ۀعطس ؛(21: همان) کاله زر صبح ؛(81: همان)غطا خسرو زرین

 :همان)صدف آتشین  ؛(21: همان)یوسف رسته ز دلو  ؛(21: همان)نارنج زر  ؛(همان جا)صبح 

 ناب ۀنوربچ؛ (11: همان) ناخن روز ؛(23: همان)گوی زر  ؛(21: همان) زرّین ۀخای؛ (221و 21

 جمشید فلک، (19: همان)سلطان یکسواره  ؛(همان جا)خاتون خرگه سنجاب  ،(12: همان)

 ،(731 و 37: همان)ین نان زرّ ؛(همان جا)نان زرّین چرخ ، (37: همان)نقره خنگ ؛ (11: همان)

 ، چراغ آسمان(39: همان)ین کاسه ، زرّ(31: همان)عروس فلک  ؛(32: همان)کبوتر زرّین 

 ردی؛ (همان جا) دندان صبح، (91: همان)زن رعنا ، رومی(92: همان)برید صبح  ،(92: همان)

 طاووس علوی آشیان ؛(همان جا)مؤذن تسبیح فلک ؛ (همان جا)؛ زن رسوا (91: همان)روز 

 مهر ،(713: همان)، شاه فلک (711: همان)، سلطان فلک (همان جا)ین ، چتر زرّ(711: همان)

 افسر ؛(همان جا) مصروع خاور ،(772: همان)ین قواره زرّ ؛(777: همان)داران  دهان روزه

 فلک ۀدید ؛(722: همان) آتشین ۀبیض ؛(771: همان)عیسی  ۀخانهم ؛(778: همان)آسمان 

 داغ کبود استر فلک ؛(721: همان)زرد کتان  ۀپار ؛(همان جا) چرخ ۀسوار یک ؛(728: همان)

 :همان)خنگ صبح ؛ (781: همان)معلول میزان  ؛(711 و781: همان)سلطان انجم ؛ (همان جا)

 کعبتین یکتا ؛(همان جا) ی جیب چرخدیبا ۀقوار ؛(همان جا)مینا  ۀکعبتین رقع ،(788

 ، تاج(781: همان)، مطبخی باغ (همان جا)، آتشین صلیب (همان جا)آتشین دواج  ؛(همان جا)

 نان زرد فلک ؛(713: انهم)نان فلک  ؛(221 و713: همان)زر  ۀخوانچ ،(729: همان)فلک 
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 :همان)بانوی مشرق  ؛(711: همان)نسّاج کارگاه فلک  ؛(719: همان)امام انجم  ،(711: همان)

 زنتیغ ؛(همان جا)چین  ۀآیین ؛(732: همان)بیرق نور  ؛(همان جا)چاوش سپید  ؛(711

 آتش؛ (همان جا)باز سپهر  ؛(همان جا)زر  ۀمهر ؛(همان جا) بیرق صبح ؛(همان جا)آسمان 

خسرو  ؛(732: همان)آسمان  ۀنآی ؛(738: همان)سرخ سپهر  زرّ ؛(897 و738: همان)گردون 

همان ) نان گردون ؛(همان جا)نان زرّین  ؛(731: همان)ترازوی زر  ؛(731: همان)چارم سریر 

یگان دا ؛(همان جا)نورزای چشمه  ؛(همان جا)ور زمزم رسن ؛(731: همان)جهانگرد  ۀکعب ؛(جا

: همان)پر طاووس آتشین؛ (همان جا)آب خضر  ؛(همان جا)، آتش موسی (همان جا)م عال

: همان)ن هیم اختر ؛(272: همان)چرخ گندناگون نان  ؛(791: همان)دست موسی  ؛(797

 :همان)شمع هفت چرخ  ؛(271: همان)احرام مسیح  ۀجام ؛(271: همان)عروس روز  ؛(272

 طشت خون ؛(227: همان)صاع عید  ؛(781 و273 :همان)گردون  ۀسلطان یکسوار ؛(273

 قندیل دیر چرخ ؛(222: همان)نان ملوّن  ؛(287: همان)دل پیرزن فلک  ۀدان ؛(همان جا)

قرص ؛ (222: همان)نان گرم تنور شرق  ؛(222: همان)زرّین آسمان  ۀخوانچ ؛(228: همان)

زرد  ۀقوار ؛(219: همان)ن زرّی ۀبیض ؛(213: همان)ترنج مهرگان  ؛(212: همان)گرم آسمان 

 کوثر جنت انس ؛(211: همان)قدس  ۀزمزم کعب ؛(212: همان)زرّین  ۀقرب ؛(217: همان)

 :همان)کیخسرو روز  ؛(231: همان)ساالر نجوم  ؛(237: همان)قندیل دیر عیسی  ؛(همان جا)

یلگون ن ۀترنج زرّین فلک ؛(812: همان)نان گرم مطبخ فلک  ؛(299: همان)میخ زر  ؛(291

سلطان ؛ (887: همان)خشتک زرّین  ؛(829: همان)مطبخ مسیح  ؛(818: همان)خیام 

؛ والی (همان جا)؛ باعث لیل و نهار (817: همان) خسرو شمشیر و شیر؛ (811: همان)چرخ 

 ؛(811: همان)کیسه  هیساغر سپهر ت ؛(همان جا)؛ عامل دریا و کان (همان جا)اوج و حضیض 

؛ (819: همان)ین رسن یوسف زرّ؛ (891 و819: همان)صدف زرّین  ؛(811: همان)زال زر 

 ؛(832: همان)گیر هیجمشید ما؛ (837: همان)خشت زرّین ؛ (همان جا)نشین یوسف گردون

پر  سیمرغ زرّین ؛(831: همان)تاج گردون  ؛(همان جا)گنج بهار  ؛(همان جا)آتشین  ۀکاس

اسکندری  ۀآین ؛(همان جا) نشان محرم ۀعبک ؛(891: همان)فشان زمزم آتش ؛(833: همان)

 ؛(892 :همان)زرّین چرخ  ۀخوانچ؛ (897: همان)خشت زرّ خاوری  ؛(279و891: همان)

تاج  ؛(271: همان)رومی  زن ؛(272: همان)زرّین  ۀخوانچ؛ (211: همان)دار جهان  سلطنه

نوساالر خوان ؛ (287: همان)افسر دیر اعظم ؛ (229: همان)زر  ۀبیض ؛(221: همان)آسمان 
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 ؛(همان جا)گردون  ۀنان شیرین خوانچ ؛(282: همان)زرّین سمایی  ۀخوانچ ؛(288: همان)

 1(همان جا)سایی  غالیه صدف

 

 های فرهنگیبهره .9.0

تصویرها، فرهنگ غنی ایران زمین و تر گفتیم که یکی از عوامل گستردگی نامپیش

 ۀگیری از پشتوانسی آگاهانه با بهرهردب پافرهنگی شاعران است؛ زیرا هنروران ا ۀپشتوان

تا سخن را دام ابتذال و  زدهتصویرها خام، دست به خلق نام ۀفرهنگی خود به عنوان ماد

تصویرهای فرهنگی هنرمند بیشتر باشد، توان ساختن نام ۀهرچه پشتوان. دنتکرار برهان

سخن « دهیتم»و « ماده» از نیز هافرمالیست. متنوع و متعدد برای او بیشتر خواهد بود

تواند آن را در اثر ده میاست که شاعر و نویسن ادبیّاتخام  ۀبه میان آوردند؛ ماده، خمیر

د، اصلی زیباشناختی یتم. هاواقعیات روزمره، قراردادهای ادبی و اندیشه: گیرد کارخود به

سازمان اشکلوفسکی معتقد است که هنر . کنداست که ماده را به اثر هنری بدل می

این سازمان در قالب . کندهنری بدل می ۀخاص خود را دارد که ماده را به تجرب

دی هیشود و تم آوایی، نحو و پیرنگ اثر متجلی مینظام  تصویر، دات نگارشی، وزن،هیتم

. کندبرون زیبایی شناختی را با شکل دادن به آن، به اثر هنری بدل می ۀاست که ماد

است؛ تصویر  (Image)تصویر  ،داتهیترینِ این تمکی از عمده، ی(217: 7831مکاریک، )

. شاعرانه ابزاری جهت خلق حداکثر تأثیر و ایجاد درک و بینشی ویژه از ابژه است

 فرهنگی هنرمند بیشتر باشد، ۀرسد هرچه پشتوان؛ به نظر می(31: 7831اشکلوفسکی، )

خاقانی مصداق . خواهد بود تصویرهای متنوع و متعدد برای او بیشترتوان ساختن نام

 .ای در این باب استروشن و برجسته

توان تخیلی  و بزرگفرهنگی  ۀجهت پشتوانبه  (خاصه قصایدش) خاقانیسخن 

 های گاهجلوهترین برجسته از یکی ،شاعر حس نوجویی و نوگویی به جهت چشمگیر و نیز

ای او نیاز به تصویرهنام ۀبیشین. تصویرها وجود دارداست که میان فرهنگ و نام یپیوند

این تحلیل به باورهایی نجومی، طبی، اسالمی، ترسایی، . داردباورداشتی  فرهنگی و تحلیل

گاه برای نمونه آن. یر از گزارش آنیمگردد که ناگزایرانی، فلسفی، کالمی، عامیانه و غیره برمی

 :فریندآرا برای فلک می «دینافعی زمرّ»یا « سلبتن زمرّدافعی»تصویر بدیع ی نامکه خاقان



 11/ ای دیوان خاقانی نمونهبا بررسی  ارسیـتصویرهای ادب پ بایستگی نگارش فرهنگ نام

 

 

  کنم؟ان چه ـن افعی پیچـع ایـدف           است رّدْسلبـتن زمیـعـلک افـف

 (217: 7812 خاقانی شروانی،)

  تـرانداخـان بــر زبـه سـره بـمه           بپـیـچــد ی زمـرّدیـنـعـافن ـای

 (111: همان)

در  ؛ زیراه استشناسی نیز شدبه باورداشتی عامیانه توجه دارد که داخل در جواهر

کور میان مردم باور بر این بوده که اگر زمرّد را جلوی چشم افعی بگیرند، چشم افعی 

عی دارند، فو مشهور و معروف شدست که چون زمرّد خالص در برابر چشم ا»: شودمی

مار افعی چون زمرّد خالص بیند »؛ (711: 7838جوهری نیشابوری، ). «چشم او بطرقد

محمدزکریّا »: نویسد؛ قزوینی می(711: همان)؛ (211: 7812رازی، ). «بیرون آید چشمش

قزوینی، ). «زمرد فایق اگر چشم افعی بر آن افتد، در حال همچون آب ریخته شود: گوید

و چشم افعی گرد نیست، دراز است،  زمرّد »: آوردهمنافع حَیَوان ؛ مراغی در (212: تابی

 رمانی زمرّد إ»: اند؛ و نیز گفته(711: 7833مراغی، ). «دخالص ببیند چشمش کور شو

افعی : اندافعی بترکد، چنانکه گفته ۀرنگ سیراب را که در برابر افعی بدارند، دیدخوش

 و: خوانیم کهنیز می نوادر التبادر؛ در (232: 7828، بینش). «چون زمرّد نگرد کور شود

 لمخلوقاتا عجایبدر ؛ (713: 7811ری، سیدن). دی به درآیچون برابر افعی بدارند، چشم افع

و من از ملکی . بعضی گویند کی چشم افعی بر زمرّد آید کور گردد»: ه استآمدطوسی 

اثر  هیچسودم،  یشنیدم کی گفت دروغ گویند این را کی من این نگین بر چشم مار م

از بود، معزّمی چشم وی در: افعی چگونه بود گفتم: مگر نه افعی بود؟ گفت: گفتم. نکرد

 :7831طوسی، ) «وی آب شد و بچکید ۀبخواند و افعی بیاورد، زمرّد بر چشم وی مالید دید

 .1(721و721

 

 های متون ادبیرفع برخی از دشواری .9.9

این متون تصویرهای گزارش نامتحلیل و های متون ادبی از رهگذر برخی از دشواریحل 

ز شروح متون به توضیح تصاویر و تعبیرات ای اهمواره بخش عمده. گیردصورت می

تصویر خش قابل توجهی این قسم ترکیبات و تعابیر، ناممجازی و کنایی اختصاص دارد، ب

فرهنگی شاعر دارند؛ در  ۀتصویرها پیوندی مستحکمی با پشوان خاصه آنکه نام هستند؛
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برای  .گیهنر شاعری است و دیگر سوی آن پشتوانۀ فرهن ،تصویر حقیقت یک سوی نام

بدان پرداختیم اشاره پیشتر که « افعی زمرّدین»تصویر توان به تحلیل دو نامنمونه می

 .مرکزی و کلید فهم درست بیت بودند ۀتصویر هستاین نامدر حقیقت . کنیم

 

 انسخنور شخصیّتی عدبُ تبین .9.0

نگریست و او  توان از پس از آن به روان و عالیق هنرمندکه می استای تصویر پنجرهنام

؛ زیرا پیوند مستقیمی بین صورخیال یک شاعر و روان اوست؛ شوقی را بهتر شناخت

  هر ادیبی دارای خصایص طبیعت خویش است و استعارات : گویدضیف در این باب می

را تصاویر او بنامیم،  آنهاتوانیم را دارد که میخویش  ۀو تشبیهات و مجازهایی ویژ

 ؛(27: 7811شفیعی کدکنی، ). ه استجوهر وجود جانش نقش بست و که ازتصاویرِ روح ا

 آنهای ـانـالی شکسپیر و معـورخیـصدر ( Caroline Spurgeon)رجن ـارولین اسپـک

(Shakespear’s Imagery and what it tells us )های ٌبهشرحی آماری از مشبّه

ی خود به عنوان کلیدهایی هاکرد، و از یافته فراهمو استعاری در آثار شکسپیر  هیتشبی

که د نکوی استدالل می. برای فهم تجربیات، عالیق و روحیات شکسپیر استفاده نمود

 به؛ های تصویر منحصر به فرد دارندهماینقش شکسپیرهای مطرح نمایشنامهبرخی از 

های بیماری، فساد و مرگ در ت در شاه لیر و ویژگیپردازی حیوانیّعنوان مثال تصویر

ها را مشخصات، لحن و سبک کلی نمایشنامهکه این  این باور استاین منتقد، بر  .هملت

 .(722-721: 7831فر، مهدوی) ؛(711: 7832ایبرامز، ) نمایدتعیین می

ای به گونهتصویر تصویرها بیشتر از دیگر تصاویر است؛ زیرا ناماین پیوند در باب نام

 ۀم در حوزهیترین مفایکی از اساسی. سته اشگرف با روح و عواطف هنرور گره خورد

های مایهگی بین بنارتباط تنگاتن. است« های تصویریمایهبن»تصویرها، تحلیل نام

هایی های تصویری، آن امور و پدیدهمایهتصویرها وجود دارد مراد از بن تصویری و نام

تصویری و در قالب  هیرا با نگا آنهادارد؛  آنهاخاصی به  ۀگرایش و عالق سخنوراست که 

داشته ای مثبت یا منفی تواند جنبهدهد؛ این گرایش میتصویرها به ما نشان مینام

مثبت نسبت به  هیها و اموری که ذهنیت و دیدگا، به این معنا که شاعر از پدیدهباشد

ها و اموری که ذهنیت و تصویرهایی با بار عاطفی مثبت و از پدیدهدارد، نام آنها
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از این . سازدفی منفی میطتصویرهایی با بار عا دارد، نام آنها منفی نسبت به هیدیدگا

های مایه بن. ای اندیشه و روان هنرمند استبرای نفوذ در دنی ایدریچهتصویر نام روی

 .اثر ادبی قلمداد کرد (Motif)های تصویری را باید در شمار موتیف

است، « خورشید»تصویری در شعر خاقانی  ۀمایترین بنترین و اساسیبرای نمونه، مهم

ه تصویرهای خاقانی شدساختن بسیاری از نام ۀهای آن، ماده و خمیرخورشید و وابسته

       ترین بیشترین و برجسته( و محتمالً در شعر جهان)رو در ادب پارسی از این. است

یش غیر قابل وصف عالقه و گرامطمئناً ، ه استتصویرهای خورشید را خاقانی آفریدنام

پنداری او تنها خورشید را . ای داردروانیِ بسیار قوی -روحی ۀخاقانی به خورشید، زمین

داند، اگر خورشید سلطان فلک است، خاقانی نیز سلطان ملکِ جنس خود میبدیل و هم

خاقانی نیز همه حسرتش از نیافتن یک  ،ه استتن یکسخن است؛ اگر خورشید یگانه و 

خوار  کند، شاعران دیگر نیز ریزهور میجنس است؛ اگر ماه از خورشید کسب نمرنگِ هاهل

    و سپاه اختران را درهم  ر خورشید تیغ پرتوش را کشیده، شبخوانِ سخن اویند؛ اگ

ه به در کرد سخنمیدان  یگر را ازشکند، خاقانی نیز تیغ زبان برکشیده و شاعران دمی

؛ خاقانی بسیاری از ه استخود و خورشید برقرار کردهای بسیاری میان او تناسب. است

محور . کند و عزیزانش را به خورشید تشبیه میامور خواستنی خود، از جمله ممدوحان 

 .گوید است که از خورشید سخن میجهای خاقانی آناوج تصویرپردازی اصلی و

 

 تصویرهاتحقیق در باب نام .0

     و زبان پارسی تعبیر و تحلیلی مستقل  در ادب ،نگارنده باحثاگرچه تا پیش از م

      ی دارموها این نام تهیّمااما بنابر  ه؛، وجود نداشتایمنامیدهتصویر برای آنچه ما نام

است، زبان یک  های هواژ ۀتصویر بخشی از گنجیننام. ه استها ثبت شددر فرهنگ آنهااز 

ما را از  نویسان اگرچهش فرهنگتال .است یافتههای لغت راهبه فرهنگو بدین سبب 

ان ـایـام رسیده شـاما به عنوان تالشی به انج ؛نیاز سازدتواند بی جستجوی در منابع نمی

 :ستا ایستهـی بـاتـر نکـذک اـهتالشن ـاب ایـدر ب .ه استـوجـت

برای نمونه است،  مکرراتار تکرّ واضعدر بسیاری از م ثبت شده موارد این .2.7

 ،فرهنگ رشیدی ، درآمدهفرهنگ جهانگیری تصویرهایی که در جلد سوم نامبسیاری از 
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ترین  این بدان علت است که یکی از مهم وجود دارد ونیز  . . .، آنندراج و برهان قاطع

 .ه استبود فرهنگ جهانگیری ،های اخیر فرهنگمنابع 

تنها به بخش  و تصویرها نداشتهگردآوری نام نویسان تعمد خاصی درنامهلغت .2.2

تئوری مشخصی  ایشان خود بدان سبب است کهامر این . اندتصویرها توجه کرده ی از نامدمحدو

 .یرهای مختلف را گردآوری و تحلیل نمایندصوتآن نام ۀپای اند تا بتوانند برتصویر نداشتهاز نام

کار ایشان خود و به همین دلیل در  نی پیراسته نبودهومتایشان  ۀمورد استفاد متون .2.8

برای نمونه  .دادتصویرها را نیز تحت تأثیر خود قرار میآمد که نامه خود اشکاالتی پیش میب

الدین انجو،  جمال)کنایه از شمشیر گرفته شده است « سازحور زبانی» فرهنگ جهانگیریدر 

 :خاقانی است واندیاین تصویر برگرفته از  قریب به یقینبه احتمال . («سازحور زبانی»ذیل  :7811

 بین ساربار بین، حور زبانیآن روض دوزخ    

 داشته  اوبـار بین آهنگ اعـدابحـر نهنگ      

 (831: 7812 خاقانی شروانی،)

کتاب نیز به دور  دانشور از نگاه مصحح حتی تصحیف شده و« ساز»به « سار» بینیم که می

 ؛(«سازحور زبانی»ذیل : 7812، ریزیتب)  برهان قاطعاین مدخل با همین تصحیف به . مانده است

نیز راه یافته  («حور»ذیل : 7818دهخدا ) نامه لغتو  («ساز حور زبانی»ذیل : 7818پادشاه، ) آنندراج

یه از شمشیر دانسته شده کنانیز « بازروضۀ دوزخ»فرهنگ جهانگیری گفتی است در . است

 .نظر بوده باشد مین بیت مورددر ه« بارروض دوزخ»تصحیفی از  آن نیز که محتمالًاست 
 

 نتیجه

کند، او ناگزیر  شاعر ترسیم میو و دیگرگون برابر دیدگان هنرمند  نوتخیل اصیل دنیایی 

است برای هستی بخشیدن به این دنیا، از اسامی و هنجارهای عادی زبان دوری جوید و 

 یی محدود او درتوانا .گذاری آن بیافریند ای برای نام های تازه اسم دست به خلق خود

       بهره بگیردموجود در زبان  سادۀاز واژگان شود تا  سبب میهای بسیط  ساختن واژه

    سازد تا گنجینۀ زبانی خود را گسترش  ای می و ترکیبات تصویری و واژگانی تازه

های  ترین شیوه یکی از اساسی ،های بدیعهای کنایی و استعارهآفرینش ترکیب. بدهد

ترین کارکرد مهم. ی برای غنابخشیدن به گنجینۀ واژگانی یک زبان استزبان-هنری
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 تصویرسازی و اساساً زبان ادبی در راستای غنابخشیدن به گنجینۀ واژگانی یک زبان

که برای آن دسته از  تصویر تعبیری استاست؛ نام« تصویرهانام»آفرینش  چیزی جز

عواملی . شود ز طریق تصویرسازی ساخته میاایم که ها و امور در نظر گرفته اسامی پدیده

های فرهنگی، رفع برخی از مهمی چون غنابخشیدن به گنجینۀ واژگانی زبان، بهره

های متون ادبی و سرانجام کمک به تحلیل شایستۀ شخصیّت هنرور، بایسته دشواری

نابر نگاشته شود؛ خاصه آنکه زبان پارسی ب تصویرهای ادب پارسیفرهنگ نامسازد که می

 . تصویرها داردطبیعتش قدرت شگرفی در آفرینش نام
 

 هانوشتپی

اوّل این که گویا این لفظ دارای جوانبی است که معانی : دو امر است ۀنظرها نتیجاین اختالف .7

و بیشتر ه توان از آن استنباط کرد و دوّم اینکه ارسطو در باب این لفظ توضیح دقیقی نداددیگری را می

 .(87و81: 7811کدکنی،  شفیعی) ابزارهای آن به بحث پرداخته است نواع وا ۀدربار

 .Representationذیل : 7811حسینی،  ساختن، وذیل متمثّل: 7831سینی، ح: بنگرید به .2

 .اساس تصحیح سجادی است بر صفحات ۀشمار .8

 :به آن بنگریدتصویر و آشنایی با ساختاری تصویری متعدد  برای آگاهی بیشتر در باب نام .2

 .(27 -88 ص :7839، فر مهدوی)

 ۀپای تصویرِ خورشید را برشریعت در جستاری دویست و بیست تعبیر کنایی و به اصطالح ما نام .1

 .(91 -31: 7811شریعت، ) ه استآورد گردفرهنگ جهانگیری جلد سوم 

استاد ابوریحان آورده »: نویسدجوهری نیشابوری ضمن نقل این باورداشت عامه میبا این حال  .1

بعد از آن زمرّد را مماس چشم آن . عی تجربه کردم هیچ اثر نکردفاست که چند نوع زمرّد بر چند مار ا

بعد از آن قدری زمرّد را بسودم و در چشم افعی . بداشتم هم هیچ اثر نکرد یاربسافاعی کردم و زمانی 

ه حدّ ضرب مثل ه مشهور  شدست و بکشیدم هیچ اثر نکرد و محقق شد که آن خاصیّت هرچند ک

دبن منصور، محمّ)؛ (218و212: 7812بیرونی، )؛ (711: 7838جوهری نیشابوری، ) «رسیده اصلی ندارد

 .(ذیل زمرّد: 7831شمیسا، )  ؛(212-217/ 17و11: 7818طوسی، )؛ (271: 7881

 

 منابع

 .تهران ،امیرکبیرششم،  کوب، چاپینعبدالحسین زرّ ۀ، ترجم، ارسطو و فن شعر(7831)ارسطو، 
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 ،(های روسهایی از فرمالیست متن)نظریۀ ادبیّات ، «هنر همچون فرآیند»، (7831)شکلوفسکی، ویکتور، ا

 .711 -37ص : تهران، ترجمۀ عاطفه طاهایی، چاپ اول، نشر اختران

، چاپ اول، اسیشن هایی در معنیاندیشه، «گیری استعارهبه فرآیند شکل هینگا» ،(7837)افراشی، آزیتا، 

 .  39 – 17 ص: تهران، فرهنگ کاوش

آبادی، سعید سبزیان مراد ۀ، ترجمفرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، (7832)هوارد،  ایبرامز، می یر

 .، تهرانچاپ اول، رهنما

 .، تهرانمسعود جعفری، چاپ دوم، نشر مرکز ۀ، ترجمتخیّل ،(7832)برت، ریموند الرنس، 

میراث  تحقیق یوسف الهادی، چاپ اول، الجماهر فی الجواهر،، (7812)دبن احمد، بیرونی، ابوریحان محمّ

 .، تهرانعلمی و فرهنگی/ مکتوب

 .291 -218:  ، جلد دوازدهمفرهنگ ایران زمین ،«جواهرنامه» ،(7828)، (مصحح)بینش، تقی 

، خیّامچاپ دوم، ، ، به کوشش محمّد دبیرسیاقی(فرهنگ جامع فارسی) آنندراج، (7818)پادشاه، محمّد، 

 .تهران

 .، تهران، تصحیح محمّد معین، امیرکبیربرهان قاطع، (7812)تبریزی، محمّدحسین بن خلف، 

رحیم عفیفی، چاپ  ۀویراست ، جلد سوم،فرهنگ جهانگیری، (7811)بن حسن، ، حسینالدین انجوجمال

 .، مشهددوم، دانشگاه فردوسی مشهد

با همکاری )، تصحیح ایرج افشار نظامی ۀجواهرنام، (7838) رکات،البجوهری نیشابوری، محمّدبن ابی

 .، تهرانمیراث مکتوب، چاپ اول، (محمّدرسول دریاگشت

 .، تهران، چاپ دوم، نیلوفرادبی ۀواژنام، (7811)حسینی، صالح، 

 .، تهراننیلوفر ، چاپ اول،فرهنگ برابرهای ادبی، (7831) ،حسینی، صالح

آباد، ، تصحیح یوسف عالی عباس(العراقینتحفه)الغرایب ختم، (7831) ین بدیل،الدخاقانی شروانی، افضل

  .، تهرانچاپ اول، سخن

، ارزوّتهران، ، تصحیح ضیاءالدین سجّادی، چاپ پنجم، دیوان، (7812)، الدین بدیلخاقانی شروانی، افضل

 .تهران

محمّد روشن، چاپ دوم، دانشگاه  ، تصحیحمنشأت خاقانی، (7832) ،الدین بدیلخاقانی شروانی، افضل

 .تهران

، به کوشش نوادر التبادر لتحفه البهادر، (7811)الدّین ایوب، الدّین محمّدبن امینری، شمسسیدن

 .تهران، بنیاد فرهنگ ایرانپژوه و ایرج افشار، چاپ اول، محمّدتقی دانش

 .ران، چاپ دوم، دانشگاه تهران، تهنامه لغت، (7818)دهخدا، علی اکبر، 

العات و مط ۀپور، مؤسس، تصحیح فرهنگ جهانعالئی ۀنامنزهت، (7812)الخیر، رازی، شهمردان بن ابی

 .، تهرانیقات فرهنگیقتح
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چاپ دوم، علمی و  ، ترجمۀ سعید حمیدیان،اصول نقد ادبی، (7833)ریچاردز، آیور آرمسترانگ، 

 .فرهنگی، تهران

، به کوشش ایرج افشار، جلد فرهنگ ایران زمین، «پارسی آفتاب در ادب»، (7811)شریعت، محمدجواد، 

 .91-31بیست و هشتم، ص 

 .تهران، آگه، چاپ سوم، ارسیف صورخیال در شعر، (7811)کدکنی، محمد رضا، شفیعی

 .میترا، تهران، فرهنگ اشارات ،(7831) شمیسا، سیروس،

، سال نهم، شمارۀ سوم، فرهنگستان نامۀ، «(7)ترکیب در زبان پارسی»، (7831)طباطبائی، عالءالدین، 

 .278 -731ص : پاییز

، تصحیح سید محمّدتقی مدرس رضوی، چاپ ایلخانی ۀنامتنسوخ، (7818)طوسی، محمّدبن حسن، 

 .، تهراناطالعاتدوم، 

، تصحیح منوچهر ستوده، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، (7831)طوسی، محمّدبن محمود، 

 .، تهراننگیعلمی و فرهچاپ سوم، 

 .، تهرانسخن، چاپ اول، بالغت تصویر، (7831)معجنی، محمود، فتوحی رود

ادبیّات فصلنامۀ  ،«در شعر خاقانی شروانی( ص)سیمای حضرت محمد»، (7832) سعیداهلل، بگلو،قره

 .11 -17ص : تابستان: ، سال اول، شمارۀ اولارسی دانشگاه آزاد اسالمی خویف

 ،ان، بیوحیبّس، تصحیح نصراللّه عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، (تابی)د، بن محمّقزوینی، زکریاء

 .اجبی

 .تهران، چاپ اول، زوّار، (علم بیان و ساختار تصویرهای ادبی)زبان تصویر ، (7891)فضیلت، محمود، 

لوم انسانی و پژوهشگاه عچاپ دوم، ، امروز پارسیساخت اشتقاقی واژه در زبان ، (7831) ،کلباسی، ایران

 . تهران، مطالعات فرهنگی

: ، جلد چهارمفرهنگ ایران زمین، به کوشش منوچهر ستوده، «گوهرنامه»، (7881)محمّدبن منصور، 

731- 812. 

، بنیاد موقوفات ، تصحیح محمّد روشن، چاپ اولمنافع حَیَوان، (7833)بن محمّد، مراغی، عبدالهادی

 .، تهراند افشارودکتر محم

مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ  ۀ، ترجمهای ادبی معاصرنظریه ۀدانشنام، (7831) ایرنا ریما، مکاریک،

 .، تهرانآگهدوم، 

نامۀ دورۀ  ، پایانعناصر ذهنی و عینی تصویرساز در شعر سهراب سپهری، (7831) فر، سعید، مهدوی

 7111، د چمران اهوازهیشدانشگاه  نجفعلی رضایی آباده، کارشناسی، رشتۀ زبان و ادبیّات پارسی،

 .ص



 1920، پاییز و زمستان 0، شمارة 0 سالپژوهشنامة نقد ادبی و بالغت، / 11

، سال کتاب ماه ادبیّات ،«پایۀ قصاید خاقانی تصویر در ادب پارسی، برنام»، (7839)، فر، سعیدمهدوی

 .27-88 ص :، اسفند(717پیاپی )چهارم، شمارۀ چهل و هفتم 

کتاب ، «دیوان خاقانی ۀپای بر بالغت پارسی ادب و تشبیه بلیغ وصفی در»، (7897) فر، سعید،مهدوی

 .12 -19ص : ، شمارۀ شصت و نهم، دیماه ادبیّات

سبک  ۀپای بر یک ساخت تشبیهی نویافته»، (7897)فر، سعید و محمدرضا صالحی مازندرانی،  مهدوی

م، پنج، سال (بهار ادب)شناسی نظم و نثر فارسی سبک ۀفصلنام، «خاقانی قصاید تصویرآفرینی

 .772 -97ص : ۀ اول، بهارشمار

 .، تهرانطاهری، چاپ دوم، نشر مرکزفرزانه  ۀ، ترجماستعاره ،(7831)رنس، هاوکس، ت

 

 


