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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
(از ص  37تا )98
تاریخ دریافت ،89/60/98 :تاریخ پذیرش89/11/69 :

چکیده
بخشی از زیباییها و ظرافتهای شعر فارسی ،در قالب آرایههای ادبی بهه ظوه ر رسهیدهاسهت؛ بنهابرای
بررسی چندوچ ن پی ند پژوهشهای بدیعی و تح الت شعری ،ضرورتی گریزناپذیر اسهت .آیها بههراسهیی
ل ازم ای پی ندِ دوس یه رعایت شدهاست؟ ای پژوهش ،با بررسی نم نههای شعری از سبکهای برجسیۀ
شعر فارسی در شی های تطبیقی و مقایسهای ،به ای پرسش پاسهخ گتیههاسهت .پهژوهش حاضهر نشهان
میدهد که پژوهشهای بدیعی و تح الت شعری ،سیری همگام نداشیهاند ،بدی معنی که شهعر فارسهی
در گذر از سبکها و شی ههای مخیلف در چگ نگی بورهگیری از آرایههای ادبی ،با ت جهه بهه معیارههایی
چ ن لتظاندیشی یا معناگرایی ،سادگی یا صنعتاندیشی و نظریههای شهعری و ادبهی ،فهراز و فرودههای
بسیاری را تجربه کرده ،اما پژوهشهای بدیعی بیت جه به ای تح الت ،به حتظ چوارچ ب خشک خه د
اندیشیدند و در نییجه روزبهروز از نقش آنها در شکلدهی ظرافتهای شعری کاسیه شهده و بهه دانشهی
ناکارآمد در خالقیتها و نقهد شهعری تبهدیل شهدهانهد .نییجهۀ پهژوهش حاضهر ،ضهرورت بهازنگری در
پژوهشهای بدیعی را بیش از پیش ضروری میسازد.
واژههای کلیدی :عل م بالغی ،علم بدیع ،نقد بدیع ،سبکهای شعر فارسی ،تح ل آرایهها.
 .1رایانامۀ ن یسندۀ مسئ ل:

kardgar1350@yahoo.com
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 .1مقدمه
مباحث بالغی در زبان فارسی ،در دو ح زه بررسی میش د؛ ح زۀ نخست که پایهه و مایهۀ
پژوهشهای بالغی است ،آثار ادبی بهط ر عام و شاهکارهای ادبی بهط ر خاص اسهت ،و
ح زۀ دوم ،کیابها و پژوهشهای بالغی است .پرسشی که از مقایسه و مطالعۀ دو حه زه
شکل میگیرد ،آن است که بهراسیی نسبت ای دو ح زه چیست؟ آیا پژوهشهای بالغهی
در زبان فارسی پابهپای تح الت ادبی و تغییر سبکها میح ل شدهاند؟ آیا آثار ادبی بهدان
حد میحه لل شهدهانهد کهه بهازنگری پهژوهشهها و مباحهث بالغهی را ضهروری سهازند؟
پرسشهایی از ای دست نشان میدهد که ای دو ح زه ،الزم و ملهزوم یکدیگرنهد و اگهر
بهراسیی ل ازم ای پی ندِ الزم و ملزومی رعایت میشد ،پژوهشهای بالغی شکل دیگری
مییافت و در گسیرۀ هزارواندی سال از شکلگیری و رشد و تحه ل و شهک فایی ادبیهات
فارسی ،پژوهشهای ای عرصه ،ساک و ثابت نمیماند.
ناهمخ انی آثار ادبهی بها پهژوهشههای بالغهی ،نکیههای اسهت کهه گهاه در ضهم
پژوهشهای ادبی برجسیه شده ،اما جدی گرفیهه نشهده و پاسهخ درخه ری نیافیههاسهت.
نم نهای که به خ بی میت اند ای ناهمخ انی را آشکار سازد ،نظر و نگاه میتاوت دو منیقد
در دو عصر ،دربارۀ اثری واحد است که بیانگر تغییر نگاه و تغییر زاویۀ دید پژوهشگران ای
ح زه است .پرسش اینجاست که آیا ای تغییر نگاه و زاویۀ دید ،در پهژوهشههای بالغهی
منعکس شدهاست؟ نگاه میتاوت نظامی عروضی سهمرقندی (199 :1799هه )196و دولیشهاه
سمرقندی ( )79 :1799به یکی از برجسیهتری اشعار رودکی ،گ یای واقعیتهای ای ح زه
است .اگر حدائقالسحر را نمایندۀ بالغت عصر نظامی بدانیم و بدایعاالفکار را نمایندۀ عصر
دولیشاه ،آیا بهراسیی ای تتاوت نگاه در مباحث بالغی ای دو کیاب منعکس است؟ چنی
تتاوت نگاهی دربارۀ شعر سبک هندی و صائب نیز فاحش است (نک :دریاگشت1 :1731 ،ه11
و 998ه .)977مثالً مقایسۀ تتاوت نگاه نصرآبادی (وفات :اوایل قرن دوازدهم) (نهک :نصهرآبادی،

 )710/1 :1739با آذر بیگدلی (وفات 1189 :ق) (آذر بیگدلی199 :1770 ،ه )199درم رد صهائب و
سبک هندی ه که بخش عمدهای از آن میأثر از تتاوت دیدگاه بالغی آنان است ه تا چهه
اندازه در تغییر رویکرد بالغی محمدهادی ب محمدصالح مازنهدرانی (وفهات 1196 :ق) در
ان ارالبالغه و رضاقلیخهان طبرسهیانی یها «ههدایت» (وفهات 1999 :ق) در مهدارجالبالغهه،
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تأثیرگذار ب دهاست؟ هرچه به قرون معاصر نزدیکتر میش یم ،اخیالفات در فاصلۀ زمهانی
کمیری بروز میکند تا بدانجا کهه شهاعران و پژوهشهگران ههمعصهر ،دو نگهاه میتهاوت
درخص ص بالغت آثار ادبی دارند و البیه در عصر حاضر ،با نگهاه منتهی نیمها بهه صهنایع
بدیعی ،شاهد اخیالفات بسیاری در ای زمینه هسییم (نک :شتیعی کدکنی.)989 :1737 ،
آنچه از ای مقایسهها به دست میآید ،تغییر معیارهای فصاحت و بالغت در دورههای
مخیلف است .پرسش اینجاست که آیا تغییر معیارهای فصاحت و بالغت ،در کیب بالغهی
فارسی منعکس است؟ بدون تردید ،پاسخ منتی است .ای مقاله بهر آن اسهت بها مقایسهۀ
چوار نم نۀ شعری از چوار سبک مخیلف ،ای تتاوتها را در ح زۀ علهم بهدیع بازنمایهد و
اوج و فرود بهکارگیری آرایههای ادبی را در آثار شعری سبکهای مخیلهف نشهان دههد و
ضرورت بازنگری را در پژوهشهای بالغی برجسیه سازد.
1ه .1پیشینه و روش تحقیق
از نظر کملی ،آثار منیشرشده در زمینۀ علم بدیع بسیار چشمگیر است .آنچه در غالب آثهار،
بدانها ت جه شده ،بیان تعریتی ک تاه از آرایهها و ذکر ش اهدی برای هریک از آنهاست.
نکیهای که در ای آثار مغت ل مانده ،بررسی سهیر تحه ل آرایههههای ادبهی ،و چگه نگی
بورهگیری از آنها در سبکهای مخیلف شعری است .ای مقاله بر آن اسهت تها بها نگهاه
منظ مهای و زنجیروار به سبکهای شعر فارسهی ،در بوهرهگیهری از آرایههههای ادبهی در
شی های تطبیقی ،به چنی نیازی پاسخ گ ید.
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شعر فارسی از آغاز شکلگیری تا امروز ،تح الت بسیاری را پشت سر گذاشیه و سبکهای
چندی را تجربه کرده که از میان آنها ،سبک خراسانی و سبک عراقی و سبک هنهدی و
شعر نیمایی ،برجسیگی خاص دارند .از ای رو ،بررسی فرازوفرودهای آرایههای بهدیعی در
نم نهای از سبکهای مذک ر و مقایسۀ آنها ،میت اند بخشی از دگرگ نیهای ای ح زه را
نشان دهد .در ای مقاله ،با گزینش نم نهای از اشعار منه چوری (وفهات 979 :ق) و حهافظ
(وفات 389 :ق) و صائب (وفات 1691 :ق) و نادرپ ر (وفات 1739 :ش) ،در مقهام نماینهدگان
سبکهای خراسانی و عراقی و هندی و نیمایی ،ای دگرگ نیها را بررسی کردهایم .پیش
از ورود به بحث اصلی ،بیت مطلع و سرآغاز اشعار منیخب ،ذکر میش د:
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الف :من چوری دامغانی (:)39 :1736
ای باده! فدای ت همه جان و ته مه

کز بیخ بکندی ز دل مه  ،حهزن مه

ب :حافظ شیرازی (:)790 :1731
بیا و کشهیی مها در شهر شهراب انهداز

خروش و ول له در جان شیخ و شاب انداز

ج :صائب تبریزی (:)9999 :1709
صبح است ساقیا! می چ ن آفیاب گیهر

عیش رمیده را بهه کمنهد شهراب گیهر

د :نادر نادرپ ر (999 :1791ه:)990
چه میگ یید؟ کجا شود است ای آبی که در هر دانۀ شیری ِ انگ ر است؟

در ادامه ،در دو عن ان مسیقل ،آرایههای بدیعی اشعار منیخب ،و کملوکیف آن بررسهی
شدهاست.
9ه .1صنایع م سیقیساز
ت جه به م سیقی کالم و صنایع م سیقیسهاز ،بهه ترتیهب در شهعر منه چوری و حهافظ و
نادرپ ر برجسیهاست ،اما صائب چندان در بند ای صنایع نیست؛ علت ای تتاوتها را باید
در عصر حیات شاعران جُست ،بدی معنا که شادخ اری عصر من چوری ،انزوای میتکرانۀ
حافظ ،یأس فراگیر عصر صهائب و سهرانجام دغدغهۀ اجیمهاعی نهادرپ ر در جوهتگیهری
م سیقایی آنها تأثیر گذاشیهاست .اگر قالب شعری و سبک شاعرانه و سهلیقۀ هنهری ههر
یک از شاعران مذک ر را در گرایشهای م سیقایی آنان تأثیرگهذار بهدانیم و بهه ع امهل و
اوضاع عصری اضافه کنیم ،م سیقیاندیشی شاعران ،تتاوتهایی دارد.
شعر من چوری ،با انیخاب وزنی روان ،نزدیک به وزن رباعی (متعه لُ متاعیهلُ متاعیهلُ

فع ل ) و بورهگیری از ردیف ،از همان آغاز ،شعری م سیقیاندیش مینمایهد و بهه همهی
دلیل ،آرایههای گ ناگ نی که با م سیقی کالم مرتبر هسیند ،در شعر او برجسیگی خهاص
دارند .اگر ویژگی مشیرک صنایع م سیقیسهاز منه چوری اسهیخراج شه د ،بهدون تردیهد
میت ان م سیقی حاصل از تکرار را اساس صنایع م سیقیساز منه چوری دانسهت :تکهرار
نح ی ،تکرار کلمه ،تکرار صامت ،تکرار مص ت ،در کل شعر برجسیهاست ،اما آنچه به ای
تکرارهای م سیقیساز جوت میدهد ،قافیه و ردیف شعر اسهت ،بهدی معنهی کهه ردیهفِ
«م » ،م سیقی حاصل از تکرارِ «م » را در کل شعر گسیرش دادهاست:
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ای باده! فدای ت همه جان و ته مه

کز بیخ بکنهدی ز دل مه حهزن مه

و برجسیگی حرف «ن» به عن ان حرف روی و حرف برجسیۀ کلمۀ ردیف ،م جب شده
هماوایی حروف «ن» در کل شعر نمایان باشد:
آزاده رفیقههان منهها! مهه چهه بمیههرم

از سههر تههری بههاده بشه یید ت ه م ه

بعههد از حهههرف «ن» ،مصهه ت بلنههد «ا» و صهههامتههههای «س ،ش ،ب ،ز ،ج ،ر» در
م سیقیسازی شعر من چوری دخیلاند و جالب آن اسهت حروفهی کهه در همهاوایی شهعر
من چوری دخالت دارند ،حروف فارسی هسیند و ای حروف در تمام دورههای شعر فارسی،
در کان ن هماوایی حروف قرار دارند و ای پرسش را در ذه مخاطب شکل میدهند کهه
آیا سوم واژگان اصیل هر زبان ،در م سیقیسازی بیشیر از واژگان بیگانه است که چنهی
حروفی در زبان فارسی مدار هماوایی حروفاند؟ هرچند پاسخ گتهی بهه چنهی پرسشهی،
نیازمند پژوهشی دقیق همراه با بسامدگیری است ،ولی در یک نگاه کلی میت ان به چنی
پرسشی ،پاسخ مثبت داد.
نقش تعیی کنندۀ قافیهه و ردیهف را در م سهیقیِ حاصهل از تکهرار مصه تههای شهعر
من چوری نیز میت ان دید ،به ای معنی که شکلگیری ترکیب اضافی در محل اتصال کلمۀ
قافیه و ردیف (حزنِ م  ،وس ِ م  )...م جب شده غالباً در مصراع دوم شهعر منه چوری ،آنجها
که جمله به قافیه و ردیفْ پی ند مییابد ،تکرار مص تهای ک تاه هِ و هُ نقهش برجسهیهای در
تق یت م سیقی شعر ایتا کنند« :همه عیش ت و زیسی م  ،همه ربع و طل ل و دِم م  ،همهه

راحههت روو و بههدن مه  .»...میأسههتانه بالغههت فارسههی نهههتنوهها نقشههی بههرای مصه تههها در
م سیقیسازی کالم قائل نشده ،بلکه به تبعیت از بالغت عربی ،تحت عن ان تیابع اضهافات،
آن را عیب کالم شمردهاست (نک :همایی98 :1739 ،؛ رضانژاد ،)99 :1703 ،درحالیکه ای ویژگی
از شعر من چوری تا شعر امروز فارسی ،نقطۀ ق ت م سیقی شعر ب دهاست.
تکرار معنا و بیت جوی به اندیشه ،م جب تکرار جملهها با تتاوتهای جزیهی در شهعر
من چوری شده و به همی دلیل ،صنایعی چ ن ترصیع و م ازنه ،و صنایعی کهه نهاظر بهر
م سیقی جمله هسیند ،در شعر من چوری برجسیهاند:
با ت ست همه اُنهسِ دل و کهامِ حیهاتم

با ت ست همه عیشِ ت و زیسی ِ مه
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میت ان نم نههای بسیاری بهرای م سهیقیاندیشهی منه چوری در ایه شهعر یافهت،
بهگ نهایکه همی م سیقیاندیشی ،معنا را در شعر او تحتالشعاع قهرار داده و خ اننهده را
مجذوب م سیقی کردهاست .بخهش عمهدهای از م سهیقی شهعر منه چوری تحهت تهأثیر
م سیقی کناری است و ای سخ نیما را تأیید میکند که شعر سنیی ،از چه بهه راسهت
ن شیه میش د .غیبت م سیقیِ جناس و گ نههای آن در ایه شهعر ،نشهان مهیدههد کهه
م سیقی شعر من چوری ،با طبیعت زبان گره خ رده و چندان مصن ع نیست .جناس ،بسیار
کم و آنهم در محهل قافیهه و ردیهف اتتهاق افیهاده« :دمه مه »؛ و بههجهز آن ،جنهاس
شبهاشیقاقی بی «راحتِ روو» وج د دارد .بهجهز دو مه رد مهذک ر ،از جنهاس ه کهه جنبهۀ
مصن ع م سیقیسازی در آن برجسیهاست ه در شعر من چوری اثری نیست.
حافظ هم به م سیقی شعر ت جه ویژهای دارد ،اما ن ع ت جه او بهه م سهیقی ،میتهاوت
است .برخالف من چوری که با انیخاب وزن عروضی روان از همهان آغهاز خ انهدن شهعر،
م سیقیاندیشیاش آشکار است ،حافظ با انیخاب وزنی سهنگی (متهاعل فعالته متهاعل

فعل ) ،م سیقیاندیشی خ د را پنوان میسازد .نخسیی مصداق م سیقیاندیشی حافظ ،در
دقیی است که در ساخیار کلمۀ قافیه و انیخاب ردیف دارد ،بدی معنی که حافظ با تکهرار
حروف همسان ،بیشیر از من چوری ،در قافیه و ردیف ،به تق یت م سهیقی شهعرش ت جهه
نشان میدهد« :شاب انداز ،آب انداز ،ص اب انداز .»...بنابرای  ،ت جه به م سیقی کنهاری در
شعر حافظ و من چوری مشیرک است ،ولی حافظ به نقشِ م سیقیسازِ م سهیقیِ کنهاری،
بیش از من چوری ت جه کردهاسهت .سهاخیار م سهیقی کنهاری شهعر حهافظ ،ماننهد شهعر
من چوری ،بر م سیقی کل شعر تأثیر گذاشیه ،اما ای تأثیرگذاری ،در شعر حافظ محدودتر
است .حافظ برخالف من چوری ،در تکرار کلمهه و حهروف ،بهه عنه ان دو شهی ۀ تق یهت
م سیقی ،تحت تأثیر جبر م سیقی کناری نیست ،درحهالیکهه در شهعر منه چوری ،شهاهد
تسلر م سیقی کناری بر کل فضای شعر هسییم .فقر یهک ویژگهی مشهیرک بهی شهعر
حافظ و من چوری به چشم میخ رد ،که نییجۀ ساخیار م سیقی کناری است و آن ویژگی،
شکل گرفی م سیقیْ حاصل از تکرار مص تهاست که در شعر من چوری شاهد آن ب دیم
و در شعر حافظ نیز نم نههایی دارد« :شرارِ رشک و حسد در دلِ گالب انداز ،نظر بهر ایه
دلِ سرگشیۀ خراب انداز ،ز رویِ دخیرِ گلچورِ رز نقاب انداز.»...
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برخالف من چوری که هماوایی حروف او در سطح مهیمانهد و تحهت تهأثیر م سهیقی
کناری است و بار معنایی خاصی ندارد ،هماوایی حروف حافظ ،معناگراست و تحهت تهأثیر
م سیقی کناری نیست .در شعر حافظ ،تأکید بر کلمهۀ «شهراب» و القهای شهل غی فضها را
میت ان از دل هماوایی حرف «ش» شنید:
بیهها و کشههیی مهها در شههر شههراب انههداز

خروش و ول له در جان شیخ و شهاب انهداز

حافظ در ایجاد م سیقی صامتها ،عالوه بر معناگرایی ،به ظرفیتهای دیگر حروف نیز
ت جه دارد و آنهم ت جه به م سیقی دیداری و ظرفیت قرینهسازی ای حروف است؛ مثالً
چینش منظم حروف «ج ،چ ،و » ،در بیت زیر ،عالوه بر آنکه ج ر فلک و محنتهای آن
را برجسیه میسازد ،ن عی لذت دیداری هم به مخاطب القا میکند:
زج ر چر چ حافظ به جان رسید دلهت

به س ی دی مح نهاوک شهواب انهداز

از تکرارهای نح ی م سیقیساز ،تکرار کلمه و جناسهها ه کهه جنبهۀ مصهن ع آنهها
برجسیه است ه چندان اثری در شعر حافظ نیست .خالصۀ کالم آنکه م سیقی شعر حافظ،
پنوانتر و هنریتر و رندانهتر است و در خدمت معنای شهعر اسهت ،درحهالیکهه در شهعر
من چوری ای گ نه نیست و پ ششی برای فقر معنایی شعر است.
صائب برخالف من چوری و حافظ ،م سیقیاندیش نیست و در کلِ غزل صائب ،تالش
آگاهانهای برای تق یت م سیقی شعر نمیبینیم .یگانه جنبۀ م سیقیاندیشی صائب کهه در
شعر من چوری و حافظ نیز به چشم میخ رد ،بورهگیری از ظرفیت م سیقی کناری است.
صنایع م سیقیسازی چ ن تکرار مص ت و صامت و کلمه و تکرار نح ی ،در شعر صهائب
چندان نم د ندارد .بیت جوی به م سیقی ،از انیخاب وزن شعر و از همان آغاز خ اندن شعر
صهائب دریافههت مهیشه د .وزن «متعه ل فههاعالت متاعیهل فههاعل » ،فضهای م سههیقایی
حزنآل دی بر شعر صائب حاکم کردهاست؛ ازای رو از م سیقی شاد من چوری و از م سیقی
هنری و پنوان حافظ ،در شعر او خبری نیست .ای ویژگی م سهیقایی شهعر صهائب ،نظهر
پرویز ناتل خانلری ( )969 :1793را دربارۀ وزن شعر سبک هندی و صائب تأیید میکند کهه
م سیقیِ شعرِ ای شاعران را حزنانگیز میداند.
غیبت وزن عروضی مرس م در شعر نادرپ ر ،از همان آغاز نشان میدهد که خ اننده بها
شعری سروکار دارد که م سیقی ،دغدغۀ آن نیست .در شعر نادرپ ر ،نه از م سیقی کناری و
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جبر آن اثری است و نه از قالب و چوارچ ب خاص شعر سنیی که در تق یهت جنبههههای
م سیقی شعر دخیل است .آنچه در شعر نادرپ ر گاه م جب تق یت م سیقی کالم میشه د،
معناگرایی و وحدت معنایی شعر و تأکید بر معنایی خاص است و در همی راسیاسهت کهه
جمالتی یکسان یا با تتاوتی مخیصر ،ترجیعوار در کل شعر تکرار میش ند تا معنای خاصی
را برجسیه کنند و از ای طریق است که م سیقی شعر ،به تبع معنا و مقص د شاعر ،تق یت
میش د .تکرار پرسش آغازی شعر« :کجا شود است ای آبی کهه در ههر دانهۀ شهیری انگه ر
است؟» و تکرار ترجیعگ نۀ ای جمله در سراسر شعر« :کجا شود است؟ ای اشک است  /کجا

شود است؟ ای خ ن است  /کجا شود است؟ ای اشک است ،ایه خه ن اسهت» و تکرارههای
نح ی جملهها با تتاوتی مخیصر در برخی واژگان« :چنی آسهان مگیریهدش  /چنهی آسهان
من شیدش!  /شما از خ ن م مسیید /...از خ ن دلم مسیید!  /مرا ای کاسۀ خه ن اسهت / ...مهرا

ای ساغر اشک است» ،بار م سیقایی شعر را به دوش میکشند که در ت جیه ای جنبهههای
م سیقایی ،کیابهای بالغی ،ساکتاند .ردیف؟ قافیه؟ ترصهیع؟ م ازنهه؟ ولهی ههی کهدام
نیست ،و به همی دلیل در کیب بدیعی امروز ،با اصطالو «تکرار نح ی» ،م اجه میش یم
که شاید ت صیف نزدیکی برای ای مصادیق باشهد (وحیهدیان کامیهار .)90 :1738 ،عهالوه بهر
تکرار نح ی ،تکرار کلمه نیز در شعر نادرپ ر ،م سیقیساز است .تکرار کلمهای کهه بهاز در
خدمت القای معنایی خاص است ،تکرار کلمۀ اشک و شود و خه ن ،نم نههههایی از ایه
تکرارهاست .سرانجام باید از تکرار مص تها در شعر نادرپ ر سخ گتهت کهه نهه از جبهر
ساخیار ردیف و قافیه ،بلکه در فقدان وزن عروضی ،ت جه خاصی به آن شدهاسهت« :اشهکِ
باغبانِ پیر و رنج راست؛ خ نِ باغبانِ پیرِ رنج ر است؛ اگر در دانههههایِ نهازکِ لتظهم  /و یها در

خ شههایِ روش ِ شعرم» .میت ان گتت ،یگانه نم نۀ م سیقیاندیشی آگاهانۀ شهعر نهادرپ ر،
همی نم نه است.
9ه .9صنایع معن ی
صنایع معن ی ای اشعار هم تتاوتهای آشکاری دارند .در شعر من چوری ،صنایعی چه ن
تضاد و تناسب و ایوام و الیتات و مییابع و غل و اقیباس و تلمیح قرآنی به چشم میخ رند
که برخی از ای صنایع ،چ ن تضاد و تناسهب ،جنبهۀ آگاهانهه ندارنهد و از طبیعهت کهالم
سرچشمه گرفیهاند و در القای معنای م رد نظر شاعر ،ضروری هسهیند :بیهداری و وسه ،
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جان و ت  ،آمد شدن ،روو و بدن ،خُم و قدو ،کف و ده  .آنچه در تضادها و تناسبهای
شعر من چوری از سبک شعری او سرچشمه گرفیه ،تناسبهایی است کهه از شهعر عربهی
میأثر است .ای تناسبها ،به مرور زمان در شعر فارسی کمرنگ شهدهانهد :بوهرهگیهری از
کلمات میناسبی چ ن «ربع و طل ل و دم » در بیت زیر ،مصداق ای ویژگی است:
و آنجا کهه ته ب دسهیی ایهام گذشهیه

آنجاست همه ربع و طُل ل و دم مه

ایوام شعر من چوری هم آگاهانه نیست و میت ان گتت که مخاطبِ آشهنا بها فضهای
شعر فارسی ،از همنشینی برخی واژگان ه با ت جه به سنتهای ادبی ه چنی ایوامههایی را
کشف میکند؛ بنابرای برخی از صنایع ،محص ل ذه مخاطباند و بها ت جهه بهه سهبک
شعری و عصر حیات شاعر ،برخاسیه از آگاهی شاعر نیسیند؛ مهثالً ایوهام تبهادر در کلمهۀ
«باده» به قرینۀ «از بیخ بکندی» که کلمۀ «باد» را فرایاد میآورد در بیت زیر:
ای باده! فدای ت همه جان و ته مه

کز بیخ بکنهدی ز دل مه حهزن مه

و یا ایوام تناسب در کلمۀ «کف» در بیت زیر:
یا در خُم م بهادی ،یها در قهدو مه

یا در کف م بهادی یها در دهه مه

الیتات و مییابع کهه از صهنایع پرکهاربرد سهبک خراسهانی هسهیند ،تنوها نم نههههای
صنعتاندیشی من چوری به شمار میآیند .خطاب به باده کهه بهه غیبهت بهدل مهیشه د،
نم نهای از الیتات شعر من چوری است:
ب ی خ ش ت باد همهه سهاله بخه رم
آزاده رفیقههان منهها! مهه چهه بمیههرم

رنههگ ر تهه بههادا بههر پیههره مهه
از سههر تههری بههاده بشه یید ت ه م ه

و بیان مراحل و سلسلهمراتب بادهگساری در ای بیت ،آرایهای را شکل داده کهه در کیهب
بدیعی« ،مییابع» (نک :واعظ کاشتی )196 :1708 ،خ انده میش د:
یا در خُم مه بهادی یها در قهدو مه

یا در کف م بهادی یها در دهه مه

غل شعر من چوری نیز تأثیرپذیری از خمریههای عربی است:
آزاده رفیقههان منهها! مهه چهه بمیههرم

از سههر تههری بههاده بشه یید ت ه م ه

ای گ نه غل ها از هنجارگریزی شاعرانه سرچشمه میگیرد و غالبهاً بها نه عی تهرک ادب
شرعی همراه است و در برخی کیب بدیعی میأخر ،با نام «تغایر» نامیده شدهاست (نک :گرکانی،

 .)199 :1733جالب آن است که هنجارگریزی در هر چوار نم نۀ شعریِ بررسهیشهده ،وجه د
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دارد ،اما فلستۀ شکلگیری آن در شعر شاعران مذک ر میتهاوت اسهت .در شهعر منه چوری،
تقلیدی است و در شعر حافظ با ت جه به فضای عارفانۀ شعر او ،بُعد نمادی مییابد:
ز ک ه ی میکههده برگشههیهام ز راه خطهها
مول که روز وفاتم بهه خهاک بسهنارند

مرا دگهر ز کهرم بها ره صه اب انهداز...
مرا به میکده بر ،در خهم شهراب انهداز

ای گ نه غل ها در شعر صائب ه با ت جه به شریعتمداری او و ویژگیههای عصهرش ه
فقر محص ل سنت ادبی است:
دسیار صبح را به مهی نهاب که گهرو

تسبیح را ز دست بهیتک شهراب گیهر

تغایر در شعر نادرپ ر ،نه تقلیدی است و نه میأثر از سنتهای ادبی و عرفانی است و نه
بعد نمادی دارد .ازای رو ترک ادب شرعی در آن وج د ندارد و با رویکرد اجیماعی نادرپ ر،
مخاطب به راحیی آن را میپذیرد .اینکه نادرپ ر ،آب انگ ر را نه شود ،بلکه اشک و خه ن
باغبان بداند ،ن عی هنجارگریزی معنایی است ،ولی مخاطب از ههر طیتهی باشهد ،چنهی
«خالف آمد عادتی» را میپذیرد.
اقیباس من چوری ( )979 :1736از شعر عربی در بیت زیر ،از سلیقۀ شعری او سرچشهمه
گرفیهاست:
در سهههایۀ رز انهههدر گه ه ری بکُنیهههدم

تا نیک تهری جهایی باشهد وطه مه

سرانجام باید از تلمیح قرآنی شعر من چوری گتت که به گ نهای دیگر ،در شعر حهافظ
هم نم نه دارد .بیت من چوری از آیۀ پانزدهم س رۀ محمد میأثر است:
گهر روز قیامهت بهرد ایهزد بهه بوشههیم

ج ی می پهر خه اهم از ذوالمهن مه

و بیت حافظ نیز از آیۀ دهم س رۀ صافات بوره گرفیهاست:
ز ج ر چر چ حافظ به جان رسید دلت

به س ی دی مح ناوک شهواب انهداز

جالب آن است که شعر من چوری و حافظ ،با ای تلمیح قرآنی پایان یافیهانهد .آیها بها
ت جه به حاکمیت اندیشههای دینی در عصر حیات دو شهاعر ،ایه تلمهیح قرآنهی ،نه عی
سرپ ش گذاشی بر هنجارگریزیهای معنایی اشعار نیست؟
با ت جه به آنچه گتیه شد ،صنایع معن ی شعر من چوری را میت ان طبیعهی ،عصهری،
تحت تأثیر سنتهای ب می و غیرب می ،عقیدتی و آگاهانه دانست که در ای میهان ،سهوم
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صنایع طبیعی بیش از دیگر صنایع است و ای با ویژگیِ عصر من چوری ه که شعر فارسی
مراحل آغازی خ د را میگذراند ه همخ انی دارد.
صنایع معن ی شعر حافظ عبارتاند از :تناسب ،تضاد ،ایوام ،مثل سائر ،تنهاق نمهایی،
اقیباس ،تلمیح ،تجرید .ویژگی بارز بدیعگرایی حافظ را میت ان در چند عن ان کلی خالصه
کرد :الف .فاصهله گهرفی از صهنایع طبیعهی و گهرایش بهه صهنعتپهردازی آگاهانهه؛ ب.
درآمیخی صنایع بدیعی و شکل دادن صنایع تلتیقی؛ ج .درآمیخی مرز بدیع و بیان و نقد
بالغت و بدیع فارسی .در ادامه ،به ت ضیح هریک از ویژگیهای مذک ر میپردازیم.
الف .در شعر حافظ ،صنعتپردازی آگاهانه و هنری بهه انهدازهای چشهمگیر اسهت کهه
صنایع طبیعی کالم مانند شعر من چوری ،مجال خ دنمایی ندارنهد؛ حیهی صهنایعی چه ن
تناسب و تضاد که میت انند صنایع طبیعی و تصادفی کالم باشهند ،از صهافی هنهر حهافظ
میگذرند و آگاهی حافظ ،از نح ۀ اسیعمالشان پیداسهت .تناسهب بهی «کشهیی و شهر» و
«کشیی و شراب» و تضاد بی «خطا و ص اب» از ای ن ع هسیند .آنچه نقش ای آگاهی را
پررنگتر نشان مهیدههد ،ایوهامههای حهافظ اسهت کهه بسهامد آن بها شهعر منه چوری
مقایسهکردنی نیست :ایوام در کلماتی چ ن کشیی ،خطا ،با+ره ،از ای ن عانهد و اوج ایه
ایوامگرایی در کلمۀ «می باید» در بیت زیر است که از تسلر فراوان حافظ به ظرفیتهای
واژگانی و نح ی کالم حکایت دارد و هنر حافظ ،چنان ای ایوام را به کار گرفیهه کهه در
نگاه نخست ،از دید هر مخاطبی پنوان میماند:
به نهیم شهب اگهرت آفیهاب مهی بایهد

ز روی دخیههر گلچوههر رز نقههاب انههداز

طرز خ انش «می باید» یا «میباید» ،مح ر ای ایوام است کهه شهارحان غهزل حهافظ،
بیت جه به ای ایوام ،فقر به ذکر یکی از معانی بیت بسنده کردهاند (نهک :حهافظ شهیرازی،

790 :1731؛ خرمشاهی .)973/9 :1739 ،تناق نمایی در همی بیت و ارسال مثل در بیت دوم،
که با تغییر جایگاه اسیعمال مثل همراه است ،از صنایعی است که در سایۀ صنعتاندیشهی
حافظ شکل گرفیهاست؛ هرچند هنر حافظ ای گ نه صنایع را از شکل مصن ع و میکلف دور
ساخیهاست.
ب .نکیۀ دیگری که در صنایع بدیعی شعر حافظ به چشم میخ رد و ای ویژگی را نیز
میت ان مصداق صنعتاندیشی حافظ دانست ،درآمیخیگی صنعت تناسب و تضاد با ایوهام
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است که هم صنایعی چ ن تناسب و تضاد را از حالت طبیعی و تصادفی کالم دور کهرده و
هم م جب شکل دادن صنایع تلتیقی چ ن ایوام تضاد و ایوام تناسب شدهاست:
ز ک ه ی میکههده برگشههیهام ز راه خطهها

مههرا دگههر ز کههرم بهها ره ص ه اب انههداز

در ای بیت «با ره» در مصراع دوم میت اند بهدلیل تناسب معنایی بها «که ی» و «راه»،
معنی «باره» به معنی «قلعه» را به ذه آورد و ایوام تناسبی شکل دهد و کلمۀ «خطا» نیهز
در دو معنای نزدیک «اشیباه» و «گناه» ،با کلمۀ «ص اب» ایوام تضاد ساخیهاست.
ج .درآمیخی مرز بدیع و بیان نیز در شعر حافظ بر آگاهانه ب دن بدیعگرایی او حکایت
دارد .ای ویژگی در بیت آغازی ای غزل ،مخاطب را با شاعری هنرمنهد و صهنعتپهرداز
روبهرو میسازد:
بیا و کشهیی مها در شهر شهراب انهداز

خروش و ول له در جان شیخ و شاب انهداز

آیا «کشیی» در اینجا ،همهان «صهراحیای [اسهت کهه بهه شهکل کشهیی سهاخیه شهده»

(خرمشاهی ،)979/9 :1739 ،یا اسیعاره از «جسم و ت » است؟ «کشیی» در معنای «صراحی» با
«شراب» ،و در معنای «کشییِ دریا» با «شر» تناسب دارد و البیه معنای جسم و ت نیهز بها
«خروش و ول له» مصراع دوم و «مرا»ی بیت دوم تأیید میش د؛ گ یی کسی در شهطی در
حال غرق شدن است و از همی روی ،خروش از نظارهگران برخاسیه و شاید همی ابوهام
است که حافظ را وامیدارد در بیت دوم با ترکیب «کشیی باده» به فریاد مخاطب برسد ،اما
معل م نیست چه صراحی بادهای است که گنجایی حافظ را دارد! چنانکه حهافظ از سهاقی
میخ اهد او را در کشیی باده اندازد .البیه تقاضای اینکه مرا به کشیی باده درافک  ،معنای
اسیعاری کشیی را نیز تق یت میکند و در نییجه شناخت زوایای معنایی کشیی همچنان در
پردۀ ابوام میماند که مطل ب حافظ است .به هر روی ،خ اننده نمیت انهد بهه طه ر قطهع
حکم کند که آیا کشیی ،لغیی است چندمعنایی که ایوام ساخیه ،یا مجازی است که مح ر
اسیعاره شدهاست .درآمیخیگی ایوام و اسیعاره ،سرآغاز ناکامی بالغهت فارسهی در ت جیهه
زیباییهای غزل حافظ است .در شعر حافظ ،صنعتپهردازی آگاهانهه ،گهرایش بیشهیر بهه
صنایع معن ی و پنوان ،ت جه به سنتهای ادبی در صنعتپردازی و فاصله گرفی از کالم
طبیعی به سمتوس ی بیان هنهری ،ابوهامآفرینهی از راه درآمیخهی صهنایع و درآمیخهی
ح زههای بیان و بدیع ،برجسیه است که اگر صنعت «تجرید» را ه که در بیت تخلص حافظ
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شکل گرفیه ه به ای ویژگی بیتزاییم ،باید بگ ییم که هم شعر حافظ نگاه بدیعی میتاوتی
میطلبد و هم قالب غزل ،ویژگیهای بدیعی جداگانهای میت اند داشیه باشد کهه بالغهت
فارسی به آسانی از کنار آن گذشیهاست.
در شعر صائب ،کتۀ صنایع معن ی از لتظی سنگی تر است و ای ویژگهی بها معنهاگرایی
شعر صائب همخ انی دارد .در غزل صائب ،تناسب و ایوام تناسب و تلمیح ،نم نههایی دارد و
هنجارگریزی معنایی (تغایر) ه که در شعر من چوری و حافظ وج د داشت ه و تنهاق نمهایی
شعر حافظ ،بسیار کمرنگ میش د .آنچه دربارۀ صنایع معن ی شعر صائب بایهد گتیهه شه د،
نزدیکی آن به شعر حافظ است ،با ای تتاوت که مصادیق صنایع صهائب بها ت جهه بهه ورود
م تیفهای جدید به شعر سبک هندی (نک :حس پ ر )910 :1799 ،و بورهگیری از ظرفیتهای
زبان گتیار و روزمره ،تتاوتهایی با شعر حافظ دارد و به علت تازگی ،مصن ع مینماید :پنبه و
مینا و می ،رمیده و کمند ،اشک و کباب ،ناله و س ز دل ،تناسبهای کمکاربرد شهعر فارسهی
پیش از عصهر صهائب هسهیند کهه فضهای تهازهای در شهعر او شهکل دادهانهد و البیهه گهاه
صنعتاندیشی بهویژه در تناسبسازیها ،جنبۀ تصنعی شعر صائب را برجسهیه سهاخیهاسهت،
بهگ نهایکه با بهدیع هنهری و رندانهۀ شهعر حهافظ ،مقایسههکردنهی نیسهت .بهرای نم نهه،
تناسبسازی با کلمات «دسیار» و «تسبیح» در شعر زیر ،م جب شهکلگیهری ترکیهب مهبوم
«دسیار صبح» شده که چندان معنای دقیقی از آن برداشت نمیش د:
دسیار صبح را به مهی نهاب که گهرو

تسبیح را ز دست بهیتک شهراب گیهر

هنجارگریزی معنایی ای بیت ،در شعر حافظ و من چوری نیز نم نه داشت ،اما صهائب
در بیان ای معنی ،با رعایت تناسب ،دچار تصنع شده و ای ویژگی در ایوهام صهائب ههم
مشو د است که فوم آن در گرو لغتدانی مخاطب است؛ مثالً کلمۀ «رکاب» در بیت زیهر،
عالوه بر «رکاب زی » ،میت اند ایوامی به معنای «رکاب یا پیالۀ می» داشیه باشد:
فی

صب و پا به رکاب اسهت ،زینوهار

دسیی برآر و ای ستری را رکهاب گیهر

آنچه در شعر صائب در مقایسه با شعر حافظ و من چوری جلب ت جه مهیکنهد ،تلمهیح
شعر او و شاعران سبک هندی به داسیان خضر(ع) است که از زوایای گ ناگ ن در شعر ای
شاعران ،مح ر مضم نپردازی است:
در پردۀ سهیاهی فقهر اسهت آب خضهر

از راه صدق ،دامه مه ج سهراب گیهر
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اگر جریان تح ل صنایع بدیعی را به ترتیب ،طبیعی و آگاهانۀ هنری و آگاهانۀ مصن ع
بدانیم ،شعر صائب در ح زۀ بدیع ،در مرز آگاهی هنری و مصن ع قرار دارد.
بدیع در شعر نادرپ ر با ت جه به سبک شعری او میتاوت اسهت .در شهعر نهادرپ ر ،جبهر
ناشی از قالب و وزن و قافیه ه که گاه صنعتساز است ه وج د ندارد؛ ازای رو تعداد صهنایع
در شعر او و شاعران هممسلک او به مراتب کمیر از شعر سنیی اسهت .البیهه اگهر وحهدت
معنایی شعر نادرپ ر و گرایش به زبان روز را به ای ویژگی بیتزاییم ،از تن ع صنعت نیز در
شعر او اثری نیست .از هنجارگریزی شعر نادرپ ر و م سهیقی آن سهخ گتیهه شهد ،ولهی
صنایع دیگر شعر او ،صنایعی است که برخاسیه از طبیعت کالم است و بیش از آنکه ذهه
نادرپ ر در ساخی آنها نقش داشیه باشد ،برساخیۀ ذه مخاطبان شعر اوست؛ از ای نظر،
شعر نادرپ ر شباهتهایی با شعر من چوری دارد .برای نم نه ،ایوام در کلمۀ «م » با تتاوتی
مخیصر در تلتظ به معنای «درخت انگ ر» و «م ی سر» ،با ت جه به فضای کالم و ایوام در
کلمۀ «ن ر» به معنای «روشنایی» و با تغییر مخیصر تلتظ به معنای «شهک فه» ،نم نههای از
ایوامهای طبیعی کالم است« :پشت را چ ن چتیههای م دو تا کرده  /دل هر دانه را از اشهک
چشمان ن ر بخشیده» .البیه گاه صنایع شعر نادرپ ر آگاهانه مینماید« :ت هر خ شه را با خ ن

دل شاداب پرورده» .بعید است تضاد بی «خ ن دل» و «شهاداب» ،تضهادی تصهادفی باشهد.
آنچه در کل شعر نادرپ ر ه با ت جه به ویژگیهای شعر او ه شکل گرفیهه و تمهایزی بهی
شعر او و شعر سنیی ایجاد کرده ،تناسبهای واحدی است که به علت وحدت معنایی شعر،
تن عی ندارند و از دو ریشه سرچشمه گرفیهاند :تناسبههایی کهه از انگه ر و میعلقهات آن
سرچشمه گرفیه ،و تناسبهایی که از شعر و اصطالحات مرتبر بها آن شهکل گرفیهه و در
کل شعر به چشم میخ رند ،که با ت جه به ضرورت معنا از ح زۀ صنعت خارج میشه ند و
ای گ نه تناسبها در شعر سهنیی بها تشهیت معنهایی کهه در آن وجه د دارد ،نهادر اسهت.
بهط رکلی ،پایبندی به طبیعت کالم و معناگرایی و غیبت عناصر جبری صنعتسهاز (وزن،

قافیه ،ردیف) و پی ند شعر با بیانی منطقی ،از حجم و تن ع صنایع شعر نادرپ ر کاسیهاسهت.
شعر نادرپ ر در صنعتپردازی به شعر من چوری شباهت دارد و منشأ ای شباهت ،پایبندی
هر دو به طبیعت کالم و کالم طبیعی است ،با ای تتهاوت کهه زبهان طبیعهی منه چوری
محص ل جبر زمانه است و زبان طبیعی نادرپ ر از نظریهۀ شهعر او میهأثر اسهت و آگاهانهه
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مینماید .اگر بخ اهیم سیر تح ل صنایع بدیعی را از من چوری تا نهادرپ ر ترسهیم کنهیم،
چنی سیر دایرهواری دارد :صنایع طبیعی ،صنایع آگاهانۀ هنری ،صنایع آگاهانهۀ مصهن ع،
صنایع طبیعی .نظر به چنی سیر تح لی ،شعر من چوری و نادرپ ر از یهک طهرف و شهعر
حافظ و صائب از طرف دیگر به هم نزدیهکانهد .گه یی شهعر معاصهر ههم بها ت جهه بهه
نظریههای جدید شعری ،در ح زۀ صنایع ،مانند شعر من چوری آغازگر است ،اما ایه بهار،
آغازی است با تجربههای شعری بسیار که با آغازگری من چوری و هممسلکان او تتهاوت
دارد ،که در ضم بحثها به آن اشاره شد.
 .7نییجه
بررسی آرایههای ادبی در اشهعار دورهههای مخیلهف نشهان مهیدههد کهه عه املی چه ن
اندیشههای حاکم بر یک عصر و معیارهای فصهاحت و بالغهت ادوار مخیلهف ،دلبسهیگی
شاعران به سنتهای شعری ب می یا غیر ب می ،تمایل به صنعتپردازی یا سادهگ یی ،ن ع
ادبی و قالبهای شعری ،رویکرد ن یسندگان کیهب بهدیعی ،مخاطهب ادوار مخیلهف شهعر
فارسی از نظر میزان تسلر به سنتهای شعری و میزان بورهمندی از پشی انۀ شهعری ،در
بورهگیری از صنایع و نگاه صنعتمدارانه به شعر فارسی تأثیر بسیار داشیهاست .با ت جه به
علل و ع امل مذک ر میت ان گتت ع املی چ ن شرایر عصری و سلیقۀ شهاعران و آثهار
شعری و مخاطب ،تغییرات و دگرگ نیهای محس سی را تجربه کرده ،ولی ای دگرگ نیها
کمیر در پژوهشهای بدیعی منعکس است و ای پژوهشها نی انسهیه پابههپهای تغییهرات
ح زههای دیگر میح ل ش د؛ ازای رو به مرور زمان ،نقش آنها در جوتدهی شعر فارسی
بسیار کمرنگ شده و حیی گاه نقشی منتی در ای زمینه داشیهاند.
نسبت می ن شعری و آرایههای ادبی با معیارهایی چند قابل ترسیم است که مومتری
آنها عبارتاند از .1 :ت جه به لتظ و معنها؛  .9پایبنهدی بهه سهادگی و طبیعهت کهالم یها
صنعتاندیشی؛  .7تئ ریها و نظریههای شعری .با ت جه به لتهظ و معنها ،شهعر فارسهی از
لتظگرایی سبک خراسانی ،حرکیی به سمتوس ی معناگرایی داشیهاست؛ ازای رو آرایههای
ادبی نیز از آرایههای م سیقیساز در سبک خراسانی ،به آرایههای معن ی در سبک عراقی
و بعد از آن گرایش پیدا کردند و سنگی شدن کتۀ معنا در شعر نیمایی ،به کمرنگ شهدن
آرایهها در شعر انجامیدهاست .از نظر پایبندی به سادگی و طبیعت کالم یا صنعتاندیشهی
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نیز شعر فارسی چنی سیری دارد :ت جه به سهادگی و طبیعهت کهالم و ظوه ر ناخ دآگهاه
صنایع بهویژه در سبک خراسانی  ت جه آگاهانهه بهه صهنعتپهردازی و رعایهت جانهب
ظرافتهای هنری کالم در سبک عراقی  ت جه به صنعتپردازی مصن ع و کهمرنهگ
شدن رنگ تعادلی و ظرافتهای هنری کالم بعد از سبک عراقی تا شعر نیمایی  ت جه
به سادگی و طبیعت کالم و ظو ر ناخ دآگاه صنایع در شعر نیمایی .با ت جه به ای معیهار،
ت جه به آرایههای بدیعی ،سیری دایرهای داشیه و شعر امروز ایهران ،آغهازی دوبهاره را در
زمینۀ آرایههای ادبی تجربه میکند .از نظر تئ ریهای شهعری نیهز نه ع نگهاه حهاکم بهر
نظریههای شعری در رویکرد به آرایههای بدیعی تأثیرگذار ب دهاست .نگاه محدود و بسیه و
جبر ع املی چ ن قالب و وزن و قافیه و ردیف ،آرایههای شهعری را مکهرر و گهاه جبهری
کرده که سبک خراسانی و بخش عمدهای از سبک عراقی ایه گ نهه اسهت .چنهی نگهاه
محدودی ،گاه م جب درهمآمیخیگی مرز دانشهای سهگانۀ بالغی شده و بدیع فارسی را
به چالش کشیده که شعر م ل ی و حافظ ،مصداق ای ویژگی اسهت .آزادی نسهبی نگهاه،
تح التی در مصادیق صنایع به وجه د آورده کهه عصهر صهت یه چنهی ویژگهیای دارد و
سرانجام آزادی نگاه ،ن ع نگاه به صنایع را میح ل کرده و نقش آرایههای شناخیهشهده را
در آثار شعری کمرنگ ساخیهاست ،که شعر نیمایی محص ل چنی نگاهی است .بها ت جهه
به ت ضیحات مذک ر ،میت ان گتت پژوهشهای بدیعی در انعکاس فرازوفرودهای ت جه به
آرایهها در شعر فارسی ،ت فیق چندانی نداشیهاند و از همراهی و همگامی با دگرگ نیههای
شعر فارسی بازمانده و کمکم به دانشی منتعل و گاه منتی بدل شدهاند.
منابع
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توران ،امیرکبیر.
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دریاگشت ،محمدرس ل ( ،)1731صائب و سبک هندی ،چاا اول ،توران ،قطره.
رضانژاد ،غالمحسی ( ،)1903اص ل علم بالغت ،چاا اول ،توران ،الزهراء.
دولیشاه سمرقندی ( ،)1799تذکرةالشعراء ،چاا اول ،توران ،اساطیر.
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شتیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1737م سیقی شعر ،چاا چوارم ،توران ،آگاه.
صائب تبریزی ( ،)1709دی ان صائب تبریزی ،جلد پنجم ،چاا اول ،توران ،علمی و فرهنگی.
گرکانی ،شمسالعلما ( ،)1733ابدعالبدایع ،به اهیمام حسی جعتری ،چاا اول ،تبریز ،احرار.
مازندرانی ،محمدهادی ( ،)1730ان ارالبالغه ،تصحیح محمدعلی غالمینهژاد ،چهاا اول ،توهران ،قبلهه و
میراث مکی ب.
من چوری دامغانی ( ،)1736دی ان من چوری دامغانی ،به اهیمام سیدمحمد دبیرسیاقی ،چاا اول ،توران ،زوار.
ناتل خانلری ،پرویز ( ،)1793تحقیق انیقادی در عروض فارسی ،توران ،دانشگاه توران.
نادرپ ر ،نادر ( ،)1791مجم عۀ اشعار ،چاا اول ،توران ،نگاه.
نصرآبادی ،محمدطاهر ( ،)1739تذکرۀ نصرآبادی ،تصحیح محس ناجی نصرآبادی ،جلد اول ،چهاا اول،
توران ،اساطیر.
نظامی عروضی سمرقندی ( ،)1799چوارمقاله ،تصحیح محمد قزوینی ،چاا اول ،توران ،زوار.
واعظ کاشتی ( ،)1708بدایعاالفکار فی صنایعاالشعار ،ویراسیۀ میرجاللالدی کزازی ،چاب اول ،توران ،مرکز.
وحیدیان کامیار ،تقی ( ،)1738بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،چاا اول ،توران ،دوسیان.
وط اط ،رشیدالدی ( ،)1709حدایقالسحر فی دقایقالشهعر ،تصهحیح عبهاس اقبهال آشهییانی ،چهاا اول،
توران ،طو ری و سنایی.
هدایت ،رضاقلیخان ( ،)1797مدارجالبالغه ،تصحیح حمید حسنی با همکاری بوروز صترزاده ،چهاا اول،
توران ،فرهنگسیان زبان و ادب فارسی.
همایی ،جاللالدی ( ،)1739معانی و بیان ،چاا س م ،توران ،هما.

