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1.Introduction 

Arabic literature in the Mamluk-Ottoman era saw new varieties of 

poetry whose letters (as the smallest linguistic unit) played an 

important role in their production. Some of these new forms and forms 

include: chronogram, verse riddles and puzzles, geometric poetry, 

poetry whit dotted or un dotted letters, Circumlocution (mahbuk-

altarafen), tatriz poetic prose, tashjir (tree form poetry) takhmis , 

tashtir, autimetabde and.... On the other hand, despite the Holy Quran, 

the interaction between the two Arabic and Persian litterateurs and the 

influence of Arabic literature on the rhetorical techniques of the 

Persian language are undeniable fact. Therefore, the present study 

have focused on five important: chronogram, tatriz, geometric poetry, 

poetry whit dotted or un dotted letters, and Knitted agreed poems to 

study the mentioned species in Arabic literature and also it is looking 

for  the mentioned species in Persian literature to find their differences 

and similarities in the two literatures, if they are common. 

 

2.Methodology 

This study was carried out using library method and based on 

descriptive and comparative method. Therefore, the research subjects 
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were studied separately in both literatures and after finding similar 

samples in Persian language, with The Arabic samples was adapted to 

inference their differences and similarities. And after finding similar 

examples in Farsi, they were matched with Arabic ones to deduce 

their differences and similarities. 

 

3.Discussion 

One of the types of poetry whose letters play a key role in the 

production  is chronogram. In this way, letters are used as numbers, 

each letter has special number and the poet tells the story of the 

occurrence by letters through the poetic verse. It uses a proper word or 

phrase that sums the numbers of the letters making up the date. 

Although a chronogram was common in Arabic literature Before the 

Mamluk  period . but in this period it was seriously considered. This 

type of poetry is also popular in Persian literature, influenced by 

Arabic literature and has a similar function , and the date of this 

technique in Persian back to the fifth century but it reaches peak from 

the middle of the first half of the eighth century. 

Geometric poetry is another type in which letters have the ability to 

play in a certain geometric form, such as a circle, triangle, square, 

rectangle, and rhombus. By considering in poems that are written in 

geometric shapes like circles and squares in Persian verses, it can 

determine that the basis of such poems is on the word, not on the 

letter. 

Poetry whit dotted or un dotted letters is made with the help of 

punctuated and non-punctuated letter. Thus, if all of its words are 

punctuated, the poem is dotted poetry(Mojam) and if its words are 

non-punctuated, the poem is un dotted poetry(Mohmal), and if the 

letter is punctuated and other one is non-punctuated, a poem raqta is 

formed. As well as in Arabic, the Artistic practices had also been 

common in persian Poetry industry is the epitome of poetry.  

The word "tatriz" means to decorate and to paint dress by colored 

thread in the poetic term is a kind of poem that poet arranged the early 

letters of the verses to form a definite name. The technique that the 

Persian poet uses to create a poem such as the poetic Arabic poetry is 

called the technique of soliloquy. In such a way that the author or poet 

in his writing or reading poem, inserts such a letters or words an 

independent word or term (whether prose or poem) is created by 

separating them from writing or poem. 
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Circumlocution (mahbuk-altarafen) is a term in which all verses or a 

piece of poem start and finish with same letter, or each verse starts 

with one of the mojam letters. But studies of Persian rhetorical books 

indicate that this kind of poetry is not applicable in this literature. 

Perhaps the most important reason is its limitation in domain of 

vocabulary, as seen –according in the Arabic example- this type of 

poetry requires a huge number of vocabularies to be selected desired 

words by the poet as he wants. As Mohammed bin Omar al-Raduviani 

by studying on lipogram have pointed out this problem and he said " it 

is accepted in 'Arabic' more than in Persian, because in Persian letters 

are scant , and also words and terms ." (Al Radaviani, 1362: 108). 

Letters as the smallest linguistic unit, are effective in producing poetic 

species, including the use of chronogram, geometrical poetry, tashtir 

and…. Some of them which have been effected by Arabic are also 

popular in Persian such as the geometrical poetry, and geometric 

poetry.However, there are differences in geometric poetry in the two 

literatures. That means, the basis of such a poem in arabic literature 

are letter and is very diverse but in Persian it is the word that forms 

the basis of such a poem . And it has just appearance on round and 

square form. Some of  poetic species have found differently usage  in 

this language as we saw in the acrostic. And Some of them are used 

only in Arabic due to derivative characteristics and the ability to 

construct multiple words from a single root, (such as Shakib, 2005: 

162-149). 
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اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 
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 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
 جدید شعری هایگونه تولید در حروف کارکردبررسی تطبیقی 

ّادب عربی و فارسی در
ّ(پژوهشیّ-علمی)
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 چکیده
چشمگیریّدرّّۀگوننایعّبدیعیّبهصهایّشعری،ّفنونّادبیّوّبرجستگیّنقشّحروفّدرّبازی

ّآرایشّخاصّ.خوردادبیاتّعربیّبهّچشمّمی هایّشعریّمنجرّبهّتولیدّگونهّ،کاربردّحروفّبا

یّپذیریّشاعرانّفارستأثیرارتباطّمیانّادبّفارسیّوّعربیّوّّ،ازّطرفّدیگرّ؛استگشتهجدیدّ

وشّّربرّّناپذیرّاست.ّدرّپژوهشّحاضرّباّتکیهایّانکاّرپدیدهّ،صناعاتّشعرّعربیّزبانّازّفنونّو

وّ شعریّمهمّمادهّتاریخّسرایی،ّمحبوکّالطرفین،ّقصیدهُّمعجمهّۀتوصیفی/ّتطبیقی،ّپنجّگون

ّ ُمهمله، ّکه ّتطریز ّهندسیّو ّبهرهشعر ّترفندهایّخاصّبهبا ّعهدکاگیریّاز ّدر ّرگیریّحروف،

ّرونقّیافتهّ،مملوکیّوّعثمانیّادبیاتّعرب ّنیزّگسترهتولیدّیا دیبانّستانیّاوّکیفیتّوامّاندّو

نّاستّحاکیّازّآّ،گرفت.ّبرآیندّحاصلّازّاینّجستارقرارزبانّدرّاینّزمینه،ّموردّواکاویّفارسی

ّافتهّولیّبرخییبررسیّباّتأثیرّازّزبانّعربیّدرّزبانّفارسیّهمّرواجّّهایّموردکهّبعضیّازّگونه

راهّسیّفاّربهّادبّهایّزبانّعربی،ّبهّادبیاتّاینّزبانّاختصاصّداردّوّدیگرّباّتکیهّبرّپتانسیل

 اند.هاّکارکردّخودّراّازّدستّدادهنیاّحروفّدرّتولیدّآنیافتهّ

 .شعری ۀگونحروف، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه -1

هاّوّهایّکالمیّوّزبانی،ّنقشّمهمیّدرّخلقّآرایهدرّمیانّسازهّ،حروفّباّهمهّخردی

ی،ّآراینظیرّجناسّوّواجّ،کنند.ّبسیاریّازّفنونّبدیعیمیّایفابدیعیاتّلفظیّوّمعنویّ

ّ ّهستند.ّکارگیریبهمرهون ّحروف ّاز ّخاصی ّمیانّّشکل ّدر ّحروف ّدوچندان اهمیت

ّبدانیمّودّبیشتریّمیمزمانیّنّ،هایّکالمیسازه ّایابدّکه ّاز اینّّالّخاصشکاستفاده

ّکالم ّاز ّتّ،جزء ّگونهبه ّولید ّهایّشعریّجدید ّازّ؛گرددمیمنجر ّّبعضی ّوّهونهگاین ا

ّّادبّاشکالّنوینّکه ّعثمانیّعربیّدر ّمادهّاز:ّعبارتندّ،بودآنّّشاهدعهدّمملوکیّو

س،ّهایّمشترکّوّمتنوع،ّطردّوّعک،ّلغزهاّوّمعماها،ّتشجیر،ّذواتّالقوافی،ّقافیهتاریخ

ّشعرّهندسی،ُّمعجم،ُّمهمل،ّنثرّشعری،ّتطریز،ّتخمیس،ّتشطیرّوّ... محبوکّالطرفین،

ّّکه
ً
ّوّاندیشه ،اشعارّگونهاینمعموال ّباّخودّمعنا ّ،لبّموارددرّاغوّّکنندنمیّحملایّرا

ّ.دعینیّباّهمّانطباقّدارندرّبحرّعروضیّمّ،کلیّطوربهکهّّهستندتنهاّچیدنّکلماتیّ

 (1972ّ:218)امین،

ّ،فارسیّادبّوّبرّزبان آنّادبیاتّعربّتبعبهقرآنّکریمّوّّناپذیرانکارّتأثیرباّتوجهّبهّ

ّوّاندداشتهریشهّدرّبالغتّعربیّّ،فارسیّادبیاتدّرنّوّصنایعّموردّاستفادهّبیشترّفنو

وّّاقتباسّ،بودهقابلّاجراّّدرّزبانّفارسیّکدامّکههّرّ،ازّمیانّفنونّرایجّادبیسخنورانّ

ّمیدانّهنر ّدر ّاستفاده ّچنینّتعاملیّمیانّادّ.انددادهقرارنماییّمورد ّوجود بیاتّدوّبا

ّبهّبررسیّپنجّگونۀّشعریّمادهّتاریخ،ّمحبوکّالطرفین،ّ،زبان
ً
ّپژوهشّحاضرّاختصاصا

باّّهاپرداختهّوّدرّپیّتطبیقّآندرّزبانّعربیّشعرّهندسیّوّتطریزّ ُمهمله،وّشعرُّمعجمهّ

تاّبهّاینّسواالتّّستهاهاّوّتشابهاتّآنتفاوتّهایّمشابهّدرّادبیاتّفارسیّوّبیاننمونه

ّدهد:ّپاسخ

ّ چهّنقشّوّجایگاهیّدارند؟ّ،حروفّدرّتولیدّفنونّشعریّمدنظر.1ّ

2ّ ّگونهّآیا. ّبا ّعربی ّزبان ّدر ّکه ّحروفّخلقهایی ّکارکرد ّبه ّادبیاتّ،اندشدهتوجه ّدر

ّاست؟ّفارسیّهمّرواجّیافته

نهّزبانّدرّاینّزمینهّچگوستانیّادبیانّفارسیکیفیتّوام،ّدرّصورتّمثبتّبودنّپاسخ.3ّ

ّبودهّاست؟
 تحقیق ۀپیشین-1-1

تحقیقاتّاندکیّبهّثبتّّ،دورهّمملوکیّوّعثمانیاشکالّوّفنونّشعریّجدیدّّدرّرابطهّبا

جمالیةّالقصیدةّ»ّۀمقال،ّدرّاینّزمینهگرفتهّانجامهایّنادرّپژوهشازّجملهّ.ّاسترسیده
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کلیةّ»ّۀدرّمجلکهّاستّّفاضلّیونسّحسینازّ(2012ّ)ّ«والطموحالهندسیةّبینّالواقعّ

واکاویّاینّگونهّشعریّجدیدّوّبهّرسیدهّوّچاپّبهّّ،دانشگاهّالموصلّ«سالمیةالعلومّااّل

الفنونّالشعریةّالمطورةّ»ّۀمقالّ،همچنینّ.استپرداختهآنّّکارگیریبهمختلفّّهایشیوه

ّیدّشاکرّماصرّالربیعازّمحم ّّ(2015)ّ«الوسیطالعصرّّیفّةوالمستحدثةّعندّشعراءّالحل

ّ ّمرکز ّدر ّللدراسات»که ّّیافتهّنشرّ«بابل ّاست ّگونهّطوربهو ّاز هایّشعریّاختصاصی

ّ.گویدسخنّمیزجلّوّغیرهّّ،حنظیرّمادهّتاریخ،ّموشّ،جدیدّشاعرانّحله

ّاامّ ّ ّدر ّمقالهّ،دبیاتّفارسیا ّآرایه»ّتحتّعنوانّایدر ّارزیابی ّدر یعّبدهایّحرفی

اثرّمرتضیّحیدریّکهّّ(1395)ّ«وّواجّشناسیّآواشناسیّشناسی،فارسیّازّدیدگاهّزبان

ّ ّاوّ ّۀشماّردر ّهشتم ّسال ّادبی»ّۀمجلل ّچاپّرسیدهّ«فنون  از پسّنویسندهّاست؛به

ّمبنایّ که رسدمی یجهنتاینّ بهّ،لفظی بدیعۀّّزحوّقدیمّوّجدید پژوهشگران آرای یبررس

ّهمهزیبایی ّتجسمیّ»ّۀمقالّدرّوّستاّآواها تکرار ،حرفی هایآرایه شناختی شعر

21ّسال72ّّّۀشماّرّدرّ(ّکه1395)ّ«تطبیقی وّانتقادینگاهیّتحلیلی،ّدرّنیم)کانکریت(ّ

ّادبی»ّۀمجل ّپژوهی ّنویسندهاستمنتشرشدهّ«متن ،ّّ ّبررسی ّّتأثیربه ّّثرتأو شعرّمیان

ّوّمدور)ّانواعّشعرّتوشیحچونّّ،تیّایرانیسنّ ّادبیاتهایّمشابهّآنّدرّتجسمیّباّگونه

ّو ّوّمشجر ّو...مطیر ّو...ّ( ّمجسم ّمیشعر ّنتیجه ّاین ّبه ّو ّیمپردازد ّکه ّتشابهاترسد

ّ.کیّو..یسازی،ّهمانندیّاشکالّگرافبرجستهّ،نوشتاریّهایگریزیهنجارفراوانیّچونّ

ّ ّنمونبین ّداردّۀدو ّوجود ّبررسی ّمادهامّ ّمورد ّجزءّ تاریخا ّاستّسرایی ّکهّموضوعاتی

ّّارزندههاییّپژوهش ّاینّفنّوّروشّۀضمنّاشارهّبهّتاریخچّکهّاستگرفتهانجامّّآندر

ّنمونهّّ،آنّۀمحاسب ّهاییّبهّذکر ّادبا ّآثار ّّ؛پردازندمیدر ّاینّمواردّتوانمیّازّجمله ّبه

ّکرد:ا ّمادهّّشاره ّ)تاریخفن ّمجل1377نویسی ّشماّر«پژوهشّۀآین»ّۀ(، ّتاریخ50ّّۀ، ،

ّ)«تاریخماده» ّمجل1341سازی ّشماّر«یغما»ّۀ(، ّماده165ّۀ، ّ)تا، ّچیست (،1355ّریخ

،235ّو234ّّّۀ،ّشماّر«وحید»ّۀ(،ّمجل1357تاریخّ)،ّچندّماده44ّۀ،ّشماّر«گوهر»ّۀمجل

رّدّ،کهّپیداستّگونهآناّمّ اّ(،ّدانشگاهّقمّو...1388تاریخّدرّادبّفارسیّ)بررسیّماده

تّادبیاّهایّشعریّجدیدّدرّتولیدّگونهبررسیّموردیّوّتطبیقیّکارکردّحروفّدّررابطهّباّ

رّجستارّحاضّ،استّّوّازّاینّرهگذرتحقیقّمستقلیّانجامّنیافتهّ،دوّزبانّعربیّوّفارسی

ّ.آیدپژوهشیّتازهّبهّشمارّمی

ّ

ّ
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ّبحث -2 

کیّوّگیریّازّکارکردّحروف،ّدرّعهدّمملّوکهّباّبهرهّشعریّمدّنظرّدرّاینّمقالهّپنجّگونۀ

 :ازّاندعبارتّ،اندتولیدّوّیاّرونقّیافتهّ،عثمانیّدرّادبیاتّعرب

 تاریخهماد -1-2

ّّ ّنقشیّهایّشعریّگونهّترینبرجستهاز ّآن ّتولید ّحروفّدر ّمیکه ّایفا ّّّ،ندنکاساسی

ّّاستتاریخّماده درّاینّروشّکهّاستفادهّازّحروفّکهّبهّتاریخّشعریّهمّشهرتّدارد.

ّمیّجایبه ّخاصی ّعدد ّحروف، ّاز ّهریک ّبه ّاست، ّوقوعّو1ّدهنداعداد ّتاریخ ّشاعر

یکّکلمهّّبهّاینّصورتّکهّ؛کندمیثبتّّیدرّبیتّشعرّ،حروفّابجدوسیلۀّبهایّراّحادثه

ازّسازد.ّمیّریخّموردّنظرّراتاّ،بردّکهّجمعّاعدادّحروفّآنمیّکارهیاّعبارتّمناسبّب

ّثبتّتاریخّدرّقالبّعباراتیّادبیّاستّکهّبهّشکلّشعرّیاّاینّشیوه،هایّجملهّزیبایی

1398ّّالقزوینی،)ّ.یابدمینمودّنثر :68ّ ّگونۀّسرایشّدر( ّوّّ،شعریّاین حروفّابجد

ّدیگر ّعبارتی ّبه ّو ّآن ّریاضی ُّجَملّ،خاصیت ّداّرّ،حساب ّننقشّمستقیمی ّبهّد. نظر

ّماده ّسرودن ّدر ّحروف ّشعراینّ،تاریخاهمیت ّاز ّالحرفی»ّگونه ّالتاریخ ّّّّّّّّّّّهمّ«

 (1990ّ:339.ّ)رافعی،ّشودمیخوانده

ّتنظیمّمناسبّآنّّ،اصحابّاینّفن ّبرایّضبطّو ازّّ؛انددادهقرارشرایطّوّاصولیّرا

خ»ّۀتاریخ،ّکلمجملهّاینکهّپیشّازّماده ّ«ّار  خوا»یا ّوشنّرشودّتاّذکریاّمشتقاتّآنّ«ّار 

افتدّمیّاتفاقّندرتبهبعدّاینّلفظ،ّمادهّتاریخّاینّرویدادّاست.ّالبتهّگاهیّماکهّدّنمای

تاریخّکهّمادهترّاستّنینّشایستهچد.ّهمشونمیّذکرقبلّازّمادهّتاریخّّ،کهّاینّکلمات

اعّیتّیاّقسمتیّازّمصّردرّمصراعّدومّبّکهّوّزیبندهّاستّنهّدرّدوّبیتّ،درّیکّبیتّباشد

ّ(1971ّ:66،ّیعانوت)ّ.دومّباشد

ّ)تاریخّوفاتّوفیاتّ.1توانّبرشمرد:ّهایّشعریّراّدرّاینّمواردّمیموضوعاتّتاریخ

ّ،ندگارتأسیسّیاّتجدیدّبناهایّماّتاریخّ.3ّ،هاوالدتّ.2ّ،...(بزرگان،ّدوستانّوّبستگانّوّ

ّ...(.هاّوجنگوّحوادثّمهمّ)مثلّّوقایعّ.4

ّعثمانیّ،اعراب ّعصر ّاز ّجلوتر ّّ،بسیار ّشیوه ّاین ّامّ آشناییبا ّترینقدیمیّاداشتند

ّاستنمونه ّدست ّدر ّکه ّیبّ،ای ّبه ّمنسوب ّاست ّّ«الشبیبابن»تی ّمورد مستنجدّ»در

ّی:سدومینّخلیفهّعباوسیّ،«بالله

ّ»ّأصــبحَتّ ــاّّکلهــمنیّالعبــاسـبــ«ّلــب  ــلّالخلف ــروفّالجم  ــددَتّبح ّإنّع
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ّ(1972ّ:168)شیخّامین،ّّّّّّّّّّّ

ّ«.شویمیبنیّعباسّّۀهمّۀبرگزیدّ،بشماریحروفّجملّبهّّخلفاّرااگرّ»

دّکنبهّاینّنکتهّاشارهّمیّ،«لب»ّۀاعرّباّاستفادهّازّارزشّعددیّکلمشّ،بیتّدرّاین

2ّعباسیّاست.دومینّخلیفهّوسیّ،کهّمستنجد

اریخّتجدیّبهّمادهّطوربهشاعرانّّ،مملوکیّوّعثمانیّۀبعدّازّسقوطّبغدادّوّدرّدوّر

ّ«یعبدالغنیّنابلس»ازّبینّشعرایّعثمانی،ّکنندّمیّگمانهاّبعضیّ.آوردندرویّسرایی

ّاینّدرّحالیّاستّکهّ؛شعرّسرودبهّاینّفنّکهّّلینّکسیّاستاوّ ّ،ق(ّه1143ّّ)متوفی

ّدرّّ،اوّوّاندکردهاختراعّمتأخرانایّاستّکهّکندّکهّاینّشیوهمیاذعانّ،خودّوی آنّرا

دّازّشیوعّاینّنوعّفن،ّادباّبع(425ّّ:1993)التونجی،ّ.استگنجاندهسلکّفنونّادبیّ

ّّۀعالق ّآن ّبه ّّطوریبهّ،دادندنشانوافری ّمثلکه ّ»ّشاعری ّحاج ّیعقوب ّ«جعفرشیخ

هشاعرانّینّرازّمشهورتّ،(هـ1315ّمتوفایّ)
 
ّبیشترّمناسبتّ،حل ّها ّگونرا ریخّتامادهّۀبا

ّدتاریخوّمادهّکندمیبیان نمونهّدرّّیبراّ؛شودمیدیدهیوانّاوّهایّشعریّگوناگونیّدر

ّابیاتّزیر:

ـــاُنّقـــدّشـــاهَدت ّبهـــاّالیون ّحـــربه

ــــــاَده ــــــُهّأجن ــــــاَنّالل ع
َ
ــــــاّأ ّفیه

ـــــا ه تاریخ  ـــــذکُرّب  ـــــهّال ـــــیّل ّأوح

ّ

ّّ ــــین  ــــیَنّالیق ّع ــــان  ــــَةّالطغی ّعاقب

ـــیّ ـــیُنّعل ـــَمّالمع ع ـــُهّن  ـــداّوّالل ّالع

ـــیَن( ـــاّمب تح
َ
ـــَکّف ـــاّل َتحن

َ
ـــدّف ّ)لق

ّ(1962ّ:172)شیخّیعقوب،ّّّّّّّّّّ

ّخداوندّسپاهیانشّراّجنگ،ّدرّآنّجنگیّکهّیونانّباّآنّعاقبتّطغیانّراّبهّچشمّدید.»

ّ ّمقابل ّدر ّیاریّدشمنسپاه ّکرد ّّ،خداوندکه ّّّ.یاریگریّاستّخوب ّتاریخقرآن آنّّبا

ّّ،جنگ ّعبد)ّاوبرای ّ)ّنوشتّالحمید(سلطان
ً
ّفراهمّّقطعا ّآشکاری ّپیروزی ّتو برای

ّ«.(ساختیم

کهّعثمانیّبهّفرماندهیّسلطانّعبدالحمیدّدومّبرّیونانّراّّهپیروزیّسپاشاعرّسالّ

ّاتفاقّافتاده1314ّبهّسالّ ّاستفادهّازّوّتاریخّازّطریقّماده، ّدرّقالبّ،حسابّجملبا

 3.استکردهبیانزیباییّهبّ(افتحناّلکّفتحاّمبینّ)لقددرّعبارتّّ،قرآنّۀآیتضمینیّازّ

 ابزاریّ،سازیّوّاستفادهّازّحسابّجملتاریخمادهّهمبیکرانّادبّفارسیّّۀدرّپهن

وامدارّادبّعربیّّ،ادبّفارسیّدرّاینّفن4ّ.ودشمهمّدرّثبتّوقایعّتاریخیّمحسوبّمی

اینّادیبانّّ.گرددمیبرّ بهّقرنّپنجمّهجریّ،زمانّورودّاینّفنّبهّزبانّفارسیّاستّو

هایّتاریخیّگوناگونّچونّوالدتّوّوّضبطّدقیقّوّواقعیّرویدادازّآنّدرّثبتّّهمزبانّ
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ّ،ابنیهّوّ،ّتاریخّبنایّعماراتهاجنگوّامرا،ّّوزراسالطینّوّّجلوسّوفاتّاشخاصّبزرگ،

کهّّلینّکسیاوّ ّکردند.میاستفادهکتابّوّ...ّّتألیفّو...،ّهاپلوّمساجدّوّّهاکاخچونّ

ّسعدّسلمانّ،بردهکاربهّراّاینّفن ّه.518ّمتوفایّ)ّمسعود بهّایّقصیدهّدرّکهاستّ(

ّتاریخّموردّنظرّ،ابراهیمّمحمودّبنالدولهّبهّسیفّواگذاریّحکومتّهندوستانمناسبتّ

ّ ّبه 469ّّسال ّقالبرا ّّدر ّمقطع ّّسیّ،تیحروف ّجیم ّسه ّواقع5ّهکردبیانو ّدر ّّ،که

ّ:استتاریخّمادهّشکلّترینابتدایی

ّبــهّســالّپنجــهّازیــنّپــیشّگفــتّبوریحــان
ّ

ّ

ّدرّآنّکتــــابّکــــهّکردســــتّنــــامّاوّتفهــــیمّ
ّ

ّکـــهّپادشـــاهیّصـــاحبقرانّشـــودّبـــهّجهـــان
ّ

ّ

ّ

ّ

ّّچوّسالّهجرتّبگذشتّتیّوّسینّوّسهّجـیم

ّ(121:1380)دانشّپژوه،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّکمالیّحسابّجملامّ  ّسیر ّآغاز ّّ،ا ّاولّقرنّهشتم ّاواسطّنیمه ّدوّراستّاز ّدر ّۀو

رسیدّکهّسرایندگانّبهّچنانّاوجیّّ،ودّشعرّفارسیّاستکهّدورانّانحطاطّوّرک صفویه

ّ.ردندکمیّثبتآنّواقعهّراّّتاریخی،،ّباّسرودنّمادهچهّجزئیّوّچهّکلیّ،ایبرایّهرّواقعه

متوفایّکرمانیّ)خواجویّ،ّسراتاریخجملهّپیشروترینّشعرایّمادهّ(ّاز1378:3صدری،)

ّقّ.هّ.752 ّخواجو است.( ّشیوّ،عصر ّظهور ّعبارتّتاریخمادهّۀآغاز ّیا ّواژه ّبا ّّّّسازی

ّآوردهّحروفّمقطعّصورتبهکهّتاّاینّزمانّتاریخّموردّنظرّکهّّبدینّمعنیّدارّاست؛معنا

وّّویّدرّمثنویّگلّ.دارّبیانّشدکلماتّوّعباراتّمعناّدرّقالبباّپیوندّحروفّّ،شدمی

ّاست:درّبیتیّچنینّپرداختهّ،سالّتولدّخودّراّبهّسالّملکشاهینوروز،ّ

ّپیرانّپرسّکاینّچنـدّاسـتّوّآنّچـونّز

ّ

ــر»کــهّازّّ ــدّپی ــرون«ّآی ــاریخّبی ــنّت ّای

ّ(1350ّ:274)خواجو،ّّّّّّّّّّّّّ

ّ،جملّحساببهکهّّآیدمیّبهّدست«ّپیر»ّۀواژازّحروفّّ،درّاینّبیتموردّنظرّتاریخّ

ّّبرابر ّبا ّّ.است212ّعدد ّاین ّدر ّآنچنان ّشاعری ّتمامّگاه ّ ّکه ّیافت ّمی ّمهارت ّّّفن

ّواقعهمادهّ،اشقصیده ّمیاتاریخ ّهمانّ؛شدی ّکه ّاصفهانی»طور ّناطق ّصادق ّّ«ّّمیرزا

دوّبیتّداردّکهّعددّابجدیّهرّمصراعیّوقصیدهّایّمشتملّبرّشصتّ،ه.ق(1230)فّ

،ّتاریخّاتمامّتهذیبّایوانّوّگنبدّمطهرّحضرتّمعصومهّ)س(،1218ّمطابقّعددّّ،ازّآن

ّاست:
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1ّ)اینّقبهّگلبنیّاستّبهّزیورّبرّآمده 2 18)ّّ
ّ

1ّ)یاّپاکّگوهریّاستّپرّازّزیورّآمدهّ 218)ّ

1)العالءّایّاستّکهّآمدهّازّجنتاینّدوحه ّ(1218)ّیاّکوکبیّاستّسعدّوّمنورّبرّآمدهّّ(218

ّ(146:1370رزمجو،ّ:.کر)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 شعر هندسی -2-2ّ

ّهندسیّ ّّازّایگونهّ،شعر ّانحطاطّبا ّشاعرانّعصر ّاستّکه هّبحروفّّکارگیریبهشعر

ّایننمودهّخلقّخاصّایشیوه ّدر ّحروف ّقصیدهّاند. ّاز ّقطعهنوع ّو ّصورتبهّ،هاها
موردّتوجهّبسیاریّازّشاعرانّمعاصرّّ،.ّاینّنوعّازّقصیدهشوندمیپخشّنیهندسیّمعیّ 

ّتوسعّگرفتقرار ّبگوییم ّبهتر ّیا ّّ،آنّۀولیّابداع ّآن ّاز ّکه ّعصریّبود عصرّّعنوانبهدر

ّبهرهانحطاطّیادّمی ّاینّشعرّبا ّهاییّچونّدایره،گیریّازّکارکردّحروفّدرّشکلشود.

ّمانندّشعرّزیر:؛ّاستمستطیلّوّلوزیّنوشتهّشدهّ،مربعمثلث،ّ

ــــصطفی ـــُهّـلّالمــــ بّالل ــــرا ّقـ

ـــم ّمــنّنورهــ ـــسو ــنّقبــ ّم 
ّقــَبسه

ـــمّأثمــَده ّالـــــدهرّهــ ــرحّعــین 
ُ
ّق

ــ ـــمّف ــنطنّالشــانـّلهـ ــَقرّوّیقــ َّس

ّ

ّومــاّعنــــهمَّسبــــَقّّیعلــُمّمــاّیــأتّ

ـــناَءَّحّ ــُفّسیــ ــی،ّأل
 
ــوّتجل ـــرَقّل ّـ

ــد ضــُرّوموســیّق ّنطــَقّّعــنهُمّالخ 

ــــرقّ ّأوّبـ ــــده ـــــّرعــ ـــاّأومـ ّکلم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(2012ّ:30ّّّّ)یونس،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخاندانّ» ّبه ّ)خداوند ّآنّ،ص(پیامبر ّآمیّراّچهعلم ّو ّنآید ّچه ّآنانّاسترا ّ،سابقّاز

ّپاره ّاگر ّگردانید. ّنزدیک ّنور ّآتش ّاز ّهاآنای

ّآتشّمیّ،شودمتجلی ّسینا ّهزار برایّّهاآنگیرد.

ّوّ ّخضر ّو ّهستند ّسرمه ّروزگار، ّزخمی چشم

خواهانّایشانّدرّبدّسخنّگفتند.ّهاآنموسیّازّ

ّجای ّمیجهنم ّتا ّکهگیرند ّّّّّّّّّّرعدیّزمانی

ّ«.درخشدمی

ّفوق ّشکلیّّ،ابیات ّدر ّطراحی قابلیت

ترینّاصلیّعنوانبهازّحرفّقافّّ،بدونّتردیدّاینّسازهّاست؛هندسیّازّنوعّمربعّراّداّر

ّشکلّ ّدر ّحروفّکه ّدیگر ّ،اندشدهنشانّدادههایّفرعیّدایرهصورتّبهّروهروبحرفّو

ّاست.گرفتهّشکل

ّباّنوعیّدیگرّازّشعرّهندسیّمواجهّخواهیمّشد:ّ،یاّاگرّبهّشعرّزیرّتوجهّکنیمّ
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ّفـیدمُعّع
ه
ّمـنّینيّســـــائل ّحـب 

ّ

ــدإْنّّ ـــمّتـخـــَشّرم ـــُنّل ـــهّالعی ّرأت
ّ

ــــَغوا ّقــــدّطـ
ً
ــــاسا ـــُهّأنـ ــــرّالل ـ ّدما

ّ

شـــدّ ّوبَغـــواّمـــاّلـــمّینالـــواّمـــنّالر 
ّ

بـــعّرضـــی ّات  ـــم  ـــَرّالعصیـــاُنّث
 
ُّدش

ّ

ّالســبعّالشـــدادّبــــالّعـــمدّ ّرافـــع 

ّ(1979ّ:210)بکری،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ترسیّازّابتالّّ،عشقّکسیّسرازیرّاستّکهّاگرّچشمّاوّراّببیندّبهّخاطرّاشکّچشمم»ّ

بهّّزمانیّکهبهّچشمّدردّندارد.ّخداوندّنابودّکندّمردمانیّراّکهّطغیانّّوّستمّکردندّتاّ

ّشد ّرها ّسرکشی ّو ّعصیان ّنیابند. ّدست ّ،سپسّ؛هدایت

ّبرد،ّ ّباال ّستون ّبه ّرا ّهفتگانه ّ)آسمان( ّکه خشنودیّکسی

ّ«.پیرویّشد

ّ ّکه ّدارند ّرا ّقابلیت ّاین ّفوق ایّدایرهّصورتبهابیات

ّدارایّ.شودّترسیم ّدایره، ّکه ّآنجا ّاینّّاز ّدر مرکزیّاست،

ّمیّمرکزّحرف ّبیتگیّردالّقرار ّاینّحرفّآغازّ،دّو ّبهّهمینّحرفّّاز ّ؛یابدمیّپایانو

ّ.شودمیّّّّّنامیدهرّمدوّ ّ،چنینّشعری

ّ؛دنشونوشتههاییّمرکبّدایرهّدرکهّراّدارندّّویژگیاینّکهّّاندشدهّگاهّابیاتیّسروده

ّمانندّشعرّزیر:

ّایّ.ریزدمیّاشکّ،ازّفرطّعشقّتوّچشممّدرخشدّومیعاشقّنوریّشدمّکهّازّمقامّتوّ»

کردم.ّبرّتکیهّ،شدّبخشندهکسیّکهّّبهّستایشّ،توّدرّتضرعّاستّسویبهکسیّکهّخلقّ

یاریّّ،سوزانداشکمّراّبرّآتشیّکهّمیّ:آوردمّوّگفتمرویّ،کسیّکهّشفاعتّوّبزرگیّیافت

ّیـسطع ّمـقـامـك ّمن
ً
ّنورا ّعشـقُت

 

ّوعینيّغدتّمنّفرطّعشقكّتدمــــُعّّ
 

ّلمـنّغـــداّیمّمدحیعمدُتّعلیّتقد
 

ّتـضرُعّّ ّالـخـلـق ّله ّمن ّیـا ّالـند  ّأبا
 

ّو ّالشفاعـَة ّحاز ّلمـن ّالعـــلیّعرضُت
 

ّّ ّأغث ّقلُت ّتـلذُعّّیدمـعو ـار ّالـن  ّمـن
 

ّفـؤاد ّغـیـرکمّیعـذلُت ـة ّمحـب  ّمن
 

ُعّّ
َ
ّتول ّنـــفسو

 
ّکــل ّمـن ّفـرغُته ّو

 

ّالســـما ّرافــع ّمن عطیَت
ُ
ّأ ّبما ّعلوَت

 

ّفغـثـنّ
ً
ّتـفجُعّّیمـقـامـا ّهـمومو ّمن

 

ّالهویّلّعجفُتّو ّمــــنّقویّیلمُّیْبق 
 

ّوغـثـنّ ّتــفزُعّّیفـاشـفع ّکـروب ّمـن
 

ّالــتّیعـزفتّحـیـات ـتـك ّمـحـب  ّیمن

 

ّتـقـشـعّ ّو ا ّمن  ّاألکداُر ّتـذهب ّبـهـا

 (1990ّ:140)رافعی،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّخالیّ،شودمیداشتهّدوستکن.ّقلبمّراّازّمحبتّغیرّشماّدورّداشتمّوّازّهرّنفسیّکهّ

ّ؛یآسمانّبهّتوّعطاّشدّباالّرفتّۀبرندکردم.ّازّجایگاهّوّمقامیّکهّازّجانبّپروردگارّبااّل

ّبرابرّهم ّّ،پس ّّدر ّّ،آورّاستکهّدردّهاییغمو -یاریمرا

ّ ّتوانی ّبرایم ّعشق ّو ّشدم ّالغر ّ،پسّ؛نگذاشتکن.

ّاندوه ّبرابر ّدر ّو ّکن ّاستشفاعتم ّترسناک ّکه ّ،هایی

ّرنج ّآن، ّزندگیّمنّازّمحبتّتوّکهّبا ّماّیاریمّکن. ّاز ها

ّ«سرّداد.آوازّ،شودوّدورّمیّّزوده

ّکلیّّ ّنگاه ّیک ّویژگیّ،در ّابیات ّکهّّیهایاین دارد

ّجلبّمیّذهنّآدمی ّخود ّبه ّحرفّّ؛کندرا ّبیتیّبا هر

ّمی ّمیعینّآغاز ّآنّخاتمه ّبا ّو ّشاعرشود عکسّّ،یابد.

ّکردهّراّایواژه ّبیتّبعدیّذکر ّآنّبیتّّدر ّبا ّکه آغازّرا

ّواژّ،مثالّعنوانّبهّاست؛نموده ّبه ّتوجهّّۀاگر تدمع

حروفّّ،گرّبیتّبعدیّاست.ّبهّاینّترتیبآغازّ،«عمدت»صورتّآنّبهّۀشکلّوارونّ،کنیم

ّبیتکلماتّاوّ ّۀدهندتشکیل ّدایّۀدهندتشکیلّ،لّهر ّاستّکه ّ،هایّدیگررهیکّدایره

ّگیردمیّقرارحولّآنّ ّشاعر ّقطعهّبیتّۀآخرینّکلمّ،تمامّبامهارت. ّبیتّاوّ ّآخر ّبه لّرا

-میّشروعبیتّاولّخر،ّآّبیتّۀقافیّۀنمودنّواژازّبرعکسّ،بدینّترتیبّوّاستهکردّوصل

ّۀوّبهّنقطّدهدمیّادامهبهّمسیرّتکاملّخودّ،ّایاینّشکلّدایرهّ،شودّوّبهّهمینّترتیب
حرفّعینّّ،رسد.ّحرفیّکهّشایستگیّآنّراّداردّکهّدرّمرکزّاینّدایرهّقرارّگیردلّمیاوّ 

ّ.است

اشکالّّۀباّدقتّدرّاشعاریّکهّبهّگونّوّشعرّفارسیّۀدرّگستّر

ّمربعّ،هندسی ّو ّدایره ّکهمیمشخصّ،اندشدهّارائهّ،چون ّشود

ّاشعاراساسّاین ّاستّ،گونه ّاستوار ّکلمه ّّ،بر ّحرفنه بدینّّ.بر

مصراعیّیاّبیتیّراّ»ّ،نماییگاهّشاعرانّازّسرّتفننّوّهنرّ،ترتیب

ّترتیبّ ّمیطوری ّتوان ّکلمه ّهر ّاز ّکه شمسّ)ّ«کردنآغازدهند

ّواّ،(1377:114العلماء، ّخللی ّآن ّمعنی ّدر ّآنکه ّشودبدون ّ؛رد

ّ ّشعر ّشکل ّخواننداین ّمدور ّشعر ّ(63:1362)الرادویانی،ّ.را

ّهمان ّکه ّطور ّاگر ّ ّبی»مصرع ّعاشقانّای ّبر ّخدا، ّبهر ّبکن، ّرحمی ّ«وفا، ّدایرهّ، در
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 د.ّآینمیّّّّّقصوریّپدیدّّ،یّوزنّآندرّمعنیّوّحتّ ّ،شودخواندهازّهرّرکنیّّ،شودنوشته

ّ (156:1369ّکاشفی،)واعظّ

چنانّاستّّ(،1388ّ:405«ّ)قیسّرازیشمسّ»بناّبرّقولّّ،دیگرّاینّنوعّشعرّۀمونن

ّچنانّ،برّاضالعّشکلیّنهند»کهّ
ً
ّّکهّطوال

ً
«ّد.توانّخواندن،ّآنّراّمضلعّخواننبّرّوّعرضا

رّوّبدین طّخویش ترتیب،ّشاعرّبرایّاثباتّتبح 
 
مّهآوردّکهّکلماتّآنّراّّ،ّشعریّمیتسل

ّوبه ّافقی ّبهّصورت ّعمودیهم ّخواندمیّ،صورت ّتوان ّقابل؛ ّزیرّچنین ّابیات ّدر یتی

ّاست:مشهودّ

ــا ــتّزیب ــانیّّّایّب ــتّج ــاّّّآف ــهّرعن ــانیّّّایّم ــانّوّجه ّج
ّ

ـــتّجـــانی ـــاتیّّّراحـــتّروحـــیّّّآف ـــیّّّآبّحی ّســـروّروان
ّ

ـــا ـــهّرعن ـــاتیّّّایّم ـــاتیّّّآبّحی ـــانیّّّشـــاخّنب ّشـــوخّزم
ّ

ّروانـــیّّّّوّروحیّّزمـــانّشـــوخّّروانـــیّســـروّّجهـــانیّونّاجـــ

ّ (157:1369،ّ)واعظّکاشفیّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

برعکسّشعرّهندسیّعربیّکهّشاعرّّکهّشودمشخصّمیّ،گونهّاشعارباّدقتّدرّاین

درّشعرّّ،آوردمیباّاستمدادّازّحرف،ّسخنّخودّراّدرّقالبّشکلیّازّاشکالّهندسیّدر

 .کندآفرینیّمینقشّ،کهّدرّایجادّاینّگونۀّشعریاستّفارسی،ّاینّکلمهّ
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،ّکنندایفاّمیانکارّدرّخلقّآنّغیرقابلنقشّّ،ازّاشکالّشعریّکهّحروفدیگریّشکلّّ

ودنّبهّسّرّ،لفظیّهایبازیمتأثرّازّّ،شاعرانّ،درّاینّشیوهّ.استّقصایدّمهملهّوّمعجمه

نکهّیاّایّآورندمیّرویاست،ّدارّاشعاریّبدونّنقطهّیاّاشعاریّکهّتمامیّکلماتّآنّنقطه

ّمیکلماتیّ ّیکّحرفّآورند ّّ،آنکه ّیکّحبا ّو ّباشدّ،آنرفّنقطه ّنقطه ّاینکهّّبدون یا

عدمّّگذاریّحروفّوباّنقطهّ.ّبهّاینّترتیب،ایّبدونّنقطهّباشددارّوّکلمهایّنقطهکلمه

انندّم؛ّاندآوردهّوجودّبهوّجذابیّراّّهایّشعریّجدیدهاّوّگونه،ّسبکهاآنّگذارینقطه

ّت:اسنمودهّخلقراّّهمعجمّلفنّقصیدّدار،استفادهّازّحروفّنقطهّزیرّکهّشاعرّباّۀنمون

ــ ـــبَةّذّیب ـــبّغیــ ّیغیـ ــقیقه ّیش

،ّفتـــــ ّشنشـــــنةّوّیشـــــیُخّفـــــنو

ّ

ــــــنّ ّبیـــ ــــــغنو ـــــّوّضــ بن ّیتجنا

ـــ ّف ـــبا ـــیّیش ّفُبن ـــةو ّنخب ـــت  ّبی

ّ(291:1991)بدیعّیعقوب،ّّ
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«ّ ّآشکاریّداردمنّبرادریّدارم ّکینه ّمانندّفردیّکه ّمنّّ،که ّدوریّپنهانّمیاز ّو ّّشود

ّّ«.وّازدواجّکردبزرگّشدّّ،برگزیدهّۀدرّخانّکهّاستّوّجوانمردّخصلتّپیرّهنرّگزیند.ّمی

ّآوردگیردّوّابیاتیّمیمیخدمتنقطهّراّبهحروفّبیّ،گاهّشاعریّدرّساختّشعرّخود

ّمانندّاینّنمونه:ّ؛استشدهتشکیلنقطهّکهّتمامّکلماتّآنّازّحروفّبی

ـــــمدّ 
ّالصا ـــــه 

 
ّالحمـــــُدّلل

ـــــ
 
ـــــالل

 
ـــــَهّإالّالل ّههّالّال

ّ

مـــدّ ّ
َ
ّوّالک ّالســـرور 

َ
ّحـــال

ـــــــــوالّک ّالصـــــــــمدّم

ّ(69:1972ّ،)شیخّامینّ

ّاندوه.سپاسّمخصوصّخدایّبی» ّحالّشادیّو ّدر ّکهّّنیاز ّاو ّخداییّجز خداییّکه

 «وجودّندارد.ّ،استّنیازبیموالیّ

حرفیّازّآنّمنقوطّوّحرفیّسرایدّکهّشعریّمیّشاعرهمانّاستّکهّّ،رقطاّیاّارقط

ّباشدغیرّ  ّکهّنبدیّ؛منقوط ّنقحروفّبیّمعنی ّیا ّمیانّصورتبهّ،دارطهنقطه ّدر ّ،یکی

ّ:هستندجدیدّشعریّّۀهنرنماییّشاعرّدرّتولیدّگونّۀرّصحنگبازی

ــــــد ــــــاَتّعن ّب ــــــدیمو ّیوّن

ـــل ّجمی ـــنعو ـــنّص ـــافّم ّخ

ّ

ــــــــًةّّ ــــــــهّلیل ّّمن
ُ
ــــــــل ّغلی

ــــ ّّیقلــــُتّل
ُ
ّجمیــــل ّصــــبره

ّ(279:1991)بدیعّیعقوب،ّ

رّنیکّازّکرداّ.ازّاوّدرّسوزّوّگدازمّمنهمنشینیّکهّشبیّراّنزدّمنّگذراند.ّّبساچهوّ»

ّ«.منّصبریّجمیلّدارمّ:گفتمّ،ترسید

ّّاگر ّاز ّکلمه ّیک ّنثرحروف ّیا ّدیگریّ،شعر ّو ّباشدغیرّ ّ،منقوط ّّّّّخیفاّّ،منقوط

ّ:شودمیخوانده

ّوّالّینیقالعهـــدّفتشــــّیالّتفـــ

ّ

ـــدّفّ ـــزّالوع ـــفتتنج ـــالّّیش ّالعل

ّ(278:همان)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّنمی» ّبدبختّمیّاینّکار(ّوّبا)ّدکنبهّعهدّوّپیمانّوفا ّدنکنمیّعملوعدهّّ.ّبهدکنمرا

 «.ددهمیراّشفاّّهابیماریّ،)کهّاگرّبکند(

ّزبانّفارسیّهمّچنینّشیوهّ،زبانّعربیّموازاتبه ّحروهنرهایّدر فّرایجّنماییّبا

بیانگرّشعرّّبوده،مطرحّدرّبدیعّفارسیّّیاّمعطلّصنعتّمجردّآنچهّباّعنوانّ؛استبوده

ّ:ابیاتمانندّاینّاست؛ّمهملهّ

ّکــهّکــردّکــارّکــرمّمــردوارّدرّعــالم
ّ

ّوّمحکـمکهّکردّاساسّممالکّممهـدّّ
ّ
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ّعمــادّعــالمّعــادلّســوارّســاعدّملــک
ّ

ّاســـاسّطـــارمّاســـالمّوّســـرورّعـــالمّ
ّ

(1369:138)واعظّکاشفی،ّ  

ّنقطهّراّبهّخدمترّحروفّبیشاعّ،نیزّمانندّابیاتّگذشتهزیرّوّهمچنینّدرّسرودنّبیتّ

ّاست:گرفته

ّمـــادامّحســـودّدرگـــهّاوّمحـــروم

ّ

ّهمــوارهّحصــارّطــارمّاوّمحــروسّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(95:1341)رامی،ّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ:استّشعرّمعجمهّ،درّبیتّزیروّمرادّازّصنعتّمنقوطهّّ

 زّنغــزی،ّزیــبّتختــیّزیــنّجیشــیّ

    ّ

ــتّ ــتّتخ ــتّزین ــهّبخت ــزّب ــدّج ّنزیب

ّ(196:1374)کزازی،                      

ّ:ّشودرقطاّخواندهّمیّّکهّیصنعتّشاهدیّهستندّبرّّ،اتّزیریابوّّ

ــــدّصــــبا ــــوّچــــوّبرپای  زّمشــــکّت

    ّ

ّبگشایدّ ّنافه ّصنوبر ّاز ّنسیمش

ّ(255:1377العلما،مسش)              

ّ بسیّآشوبّکندّبلبلّخوشّطبعّچمن ّتوبهّشکنپریچونّمنّازّهجر   رخّصنم 

ّ(1383ّ:80الحالوی،ّتاج)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّبیت:ّوّاین

ّبختــــتّمعــــالّتختــــتّممهــــد

ّ

ّکـــدّؤجشـــنتّمـــروحّعیشـــتّمّ

ّ(138:1362)نجفقلیّمیرزا،ّ

ّباّحروفّ ّیکّکلمه ّبرخورداریّاز ّدیگریّنقطهّبا ّو ّنّ،نقطهبیدار مودّشاهدیّاستّبر

ّدرّشعرّفارسی.ّصنعتّخیفا

 تطریز -3-3

ّاستّدیگرّکهشعریّمهمّّۀگون ّتأثیرگذار ّو .ّاستّتطریزّ،عنصرّحرفّدرّخلقّآنّمؤثر

ّ ّدر ّمعنایّ،لغتتطریز ّنگارینتزیینّّبه ّنخّلباسّنمودنو َّزَّطرّاّقد»ّ:استهایّرنگیّبا

ّّالثوب
ً
یزا  د:بهّدوّصورتّکاربردّداّرّ،شعریوّدرّاصطالحّّ(398:1389،یالبستان)ّ«َتْطر 

ّ1ّ ّّشاعر. ّابیاتّرا ّمعیّ میقرارّایگونهبهحروفّاوایل ّنام ّکه ّدهد ّدهدمیتشکیلنیّرا

ّاگرّشاعرّبخواهدّنامّّ؛(290:م1991ّ)بدیعّیعقوب، ّتطریزّکند،ّحرفّّ«احمد»مثاًل را

تّبیمیمّوّباّسومّراّوّبیتّّدهدلّبیتّدومّراّحاءّقرارّمیلّراّالفّوّحرفّاوّ بیتّاوّ ّاول
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ّباّحرفّدالّ ّ»مانندّشعرّزیرّازّ؛ّکندمیشروعبعدیّرا
 
ّیمتوفا)ّ«یعبدالقادرّطبریّمک

 است:احمدّراّبهّگونهّمطرزّقرارّدادهّکه(ّم1032ّ

ّفــأ
ً
کمّیستـــودُعّاللــَهّظــــبیا ّمــدینت 

ّ

ّالحــــالّتــودیعاّیفـّیسالُمهّکانّلّ
ّ

ـــَمهح ّإالّأنَّمبس ــــف  ـــُوّالمراشــــ ّل
 

ــّ ــدّرصــعتهّـل ـــیعاّیق ّترصـــ ــر  ّالثغ
ّ

ـــــَقهم ّإالّأنّعــاشــ ــــد  ــــُفّالق ّهفه
ّ

ـــطبوعاّ ـــازالّم ــهّمـــ ّل ــوداد  ــیّال ّعل
ّ

ــــاند ـــوُتّمنـــهّفحابـــ ــــطقهّین ّبمن
ّ

ــــیالّوّ ّتفریعـــاّفـــأنتجّالفکـــَرّتأصــــ
ّ

ّ(224:1927شیخّامین،)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّشیرین.ّبودسپارمّکهّسالمشّبرایّمنّخداحافظیّآهوییّراّبهّخداّمیّ،درّشهرّشما»ّ

ّمرواریدّدندانّّدهانشجزّاینکهّّ،لبّاست جزّاینکهّّ،میانّاستّباریکّاست.ّآراستهرا

ّکردیاریباّسخنّگفتنشّمراّّ،بهّاوّنزدیکّشدمّاست.ّبرّعشقّاوّپایدارّپیوستهّعاشقش

ّ«.کردتولیدّاندیشهّرااصلّوّفرعّوّ

ندّوّآغازّکّ،کالمّخودّراّباّذکرّکلماتیّکهّهیچّصفتّوّتوصیفیّنداردّ،گویندهّیاّشاعر.2ّ

ّیکّصفتّبهّ،سپس ّّ،متکررّۀگونبا ّابتدا ّدر ّهمانّکلماتیّکه ّتعداد آنّّ،استآمدهبه

هّکّ«نّرومیبا»مانندّشعرّزیرّازّ؛ّ(2010ّ:312اإلصبع،ّّیکند.ّ)ابنّأبتوصیفکلماتّراّ

 گوید:می

ّیخــــــاقاَنّعنـــدّیأمـــــوُرکمّبنـــ
ّّ

ّفـّ ّفـّیعجـــابه ّّیعجـــابو ّعجـاب 
ّ

ّفـــ ّفــّیقـــــرونه ّوجـــــوهوّّیرؤوسو
ّ

ّفّ ّفـّیصالبه ّّیصــــالبو ّصـــالب 
ّ

ّ(347تا:ّابنّرومی،ّبی)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخاقان» ّفرزندان ّعجیبّ،ای ّمن ّنزد ّشما ّاست.ّّکارهای ّعجیب ّدرّشاخّاندر هایی

ّ«.سختّاندرّسختّاستّ،هاصورتسرهاییّدرّ

ّوگیردّاسامیّوّساختارهایّنحویّشکلّمیّۀواسطبهبیشترّّ،البتهّاینّشکلّتطریز

ّنقشّحرفّدرّآنّکمرنگّاست.

ّ،سازدچونّشعرّمطرزّعربیّمیشعریّّ،آنگرفتنّازّمددگوّباّپارسیفنیّکهّشاعرّّ

ّیاّبیرونبهّمعنایّّ،ادبّفارسیدرّاصطالحّّکهّشودمیخوانده7ّفنّتوشیح ّبیتی، آوردن 

کهّبیانگرّمعناییّباشد،ّازّدلّیکّنوشتهّیاّاستّایّیاّجملهّقطعهّشعری،ّنامی،ّلقبی

ّ ّترتیبیکّسروده. ّحروفّیاّّبدین ّخود، ّسرودۀ ّیا ّنوشته ّضمن ّشاعر، ّیا ّنویسنده که
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ّسرودهّهاآنکندّکهّچونّدرجکلماتیّ ّنوشتهّیا ّاز ّکالمیّمستقلّجداّرا ّکلمهّیا ّسازند،

ّ:استدوّگونهّشعرّموشحّّ،اساسّاینّتعریفبرّّآید.پدیدّعمّازّمنثورّیاّمنظوم()ا

1ّ ّآنبیرون. ّو ّترکیبّالفاظّّ،آوردنّکالم: ّاز ّنثرّ مشخصچنانّاستّکه ّنظمّیا ّشدهّدر

بیتیّیاّّ،هاآنکردنّجمعکلماتّیاّتعبیراتیّکهّازّّآید.بارّبهموشح،ّکالمیّمنظومّیاّمنثورّ

ّّ،آیدمیبارّبهعبارتیّ ّخطوطی ّتقاطع ّمینوشتهدر ّاز ّکه ّکترسیمشود شکلیّّ،هاآنردن

ّکهشومیحاصلخاصّ ّبّرّد ّّ،آمدهدستبهاساسّشکل ّموشح ّ؛شودمیگذارینامانواع

رّمانند ّمشجا رّ،موشح رّ،ُمَطیا ّرشیدک.ر)،...ُمدو  شمسّّو60ّّ:وطواطّالدین:

ّ(405-1388ّ:96ّ3،قیس

ّچنانّاستّکهّچونّحروفّخاصیّراّکهّنویسندهّیاّشاعرّدرّ،آنّآوردنّکلمه:ّوبیرون.2ّ

ّ ّخود ّبهدرجکالم ّو ّگونهکرده ّساختهّمشخصای ّهمجمعاست، ّبه ّو ّ،بپیوندیمّآوریم

زّهّازّآغاز،ّیعنیّاتوشیحّکگونهّآید.ّدرّاینمیّپدیدایّخاص،ّچونّلقب،ّاسمّو...ّکلمه

ّ 5ّّسدۀ ّبالغتّ،ق7ّتا ّتوجه ّمورد ّفارسی ّزبان ّبه ّ)ّقرارنگاران :ّ.کرداشته

کارکردّحروفّّ،(339ّ:1388ّ؛ّرشیدّوطواط،ّنیزّشمسّقیس،106ّ:1389ّرادویانی،

ایّبّرّ؛استزدهدستّبهّهنرنماییّدرّعالمّسخنوریّّ،نمودّیافتهّوّشاعرّباّاستفادهّازّآن

ّ ّاز ّمصراعنمونه ل ّازحروفّاو  نامّّ،(1182-1088الدینّوطواطّ)رشیدّهایّرباعیّزیر

 آید:میّدستبهّ«ّدمحم ّ»

ّعشـــوقهّدلـــمّبـــهّتیـــرّانـــدوهّبخســـتم
ّ

ــّّ ــمّنمیح ــدمّوَّکس ــتـیرانّش ــردّدس ّگی
ّ

ّـسکینّتنّمنّزّپایّمحنـتّشـدّپسـتم

ّ

ّستّغمّدوست،ّپشتّمنُّخـردّشکسـتّدّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(60ّ:وطواط)رشیدالدینّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّزیر ّقطعه ّدر ّمصراعّ،یا ّنخستین ّحروف ّاجتماع ّکلماولّهایاز ّشمس»ّۀ، حاصلّ«

ّشود:ّمی

ّشـمعّمـیّسـوزدّدرّآنّحســرتّکـهّمیـردّپـیشّتــو
ّ

 

ّ

ــرهّرّ ــدّزّس ــدگیّیاب ــردّزن ــوّمی ــهّدرّپــیشّت ّک
ّ

ّمنّبدینّمـوممّکـهّدرّپـایّتـوّمیـرمّهمچـوّشـمعّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ـــّ ـــاّب ـــدهّت ـــابمّمگـــرّامی ـــدگیّی ّوصـــالتّزن
ّ

ّســرّچــوّشــمعمّگــرّرودّدرّســرّنــدارمّســرّزّتــوّّ
ّّّّّّّّّ

ّ



 

 

 

 

 

  

 

 

173ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهای شعری جدید در... تطبیقی کارکرد حروف در تولید گونه بررسی

 

 

ــرّ ــابمّدگ ــدگیّی ــردمّزن ــتهّگ ــتّکش ــهّتیغ ّورّب

ّ(1341ّ:86،)رامیّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الطرفینمحبوک -4-3

رّفنّدیگریّازّفنونّشعّآوردنپدیددرّّ،انحطاطّرۀدوّعربّبازیّباّحروفّدرّنزدّشاعران

ّاینّشیوهمیّگفتهالطرفینّحبوکمّ،استّکهّبهّآنبودههمّمؤثرّ ّپرکاربردترینّاّ،شود. ز

ّنظیرّشیوه ّشاعرانّبزرگّآنّدوره، ّبسیاریّاز ّتوجه ّانحطاطّاستّکه هایّشعریّدوره

یّوّغیرهّراّبهّخودّ
 
ّ،«حبک»است.ّمحبوک،ّازّمصدرّّنمودهّجلبطغرائیّوّبوصیریّوّحل

ّّ،وّدرّاصطالحّ(106:1389البستانی،).ّبهّمعنایّنیکوّبافتنّپارچهّوّاحکامّنسجّاست

ّبهّآغازّوّیکّحرفّابّ،کلّابیاتّقصیدهّیاّقطعهّشعریّ،شودّکهّدرّآنمیگفتهبهّنظمیّ

ّاینکهّهرّبیتیّباشدشدهّتمامحرفّّهمان ّ.باشدشدهیکیّازّحروفّمعجمّشروعّّباّ،یا

ّ(3ّ:343جّ؛1990ّ)رافعی،ّ

شدهّوّّسرودهلطرفینّاحبوککهّدرّدورانّانحطاطّدرّقالبّمّیدیازّمشهورترینّقصاّ

ّّالدینصفیّ«رتقیاتقصائدّااّل»ّ،استهیافتّدستّگیرعالمبهّشهرتّ
 
750ّفیّمتویّ)حل

ۀّ.ّشاعرّدرّاینّمجموعاستّ«مدائحّالملكّالمنصورّیدررّالنحورّف»موسومّبهّّ(هجری

رفیّازّحروفّقصیدهّداردّکهّهرّقصیدهّباّح29ّحروفّالفبا،ّّتعدادانگیرّبهّزیباّوّسحر

گیریّهرهبّخاطربهزیرّکهّّۀقصیدّ،مثالّعنوانّبهّ؛استیافتهّپایانالفباّآغازّشدهّوّباّآنّ

ّشود:میخواندهّ«رتقیةّالقافیةااّل»یاّّ«القافیةّةقصیدال»ّ،ازّحرفّ)ق(

فـــ قّیق  ّالتفـــر  َّوشـــک 
َ
عینـــا،ّقبــــل َّودا

ّ

ــقّ ــیّحــینّنلت ــاّإل ـــنّیحی ــاَّمـ ــاّان ّفم
ّ

ــ ـــمامّبمهجت ـ ودَیّالح 
َ
ــاّأ ــیُتّوّم َض

َ
ّیق

ّ

ّالبیــا ّبمفرقــّ
ا
ــبُتّوّمــاَّحــل ّیَوّش 

ّ

 ّّ
 
ل
ُ
ّلنا،ّفیّالذ َضیت 

َ
ّفیّمذهبّالَهـویّق

ّ

ّبـــینّالمـــنعمّوّالشـــقیّیوّلـــمَّتفرقـــّ
ّ

ّ(1392ّ،745)الحلی،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تاّپایانّّتوانمنمیکنّزیراّمنّتوقفبرایّخداحافظیّباّمنّّ،ییقبلّازّرسیدنّزمانّجدا»

کهّآنّاستّوّقبلّازنبردهّبینروحّمراّازّّ،ردمّولیّمرگمنّمُّ.ّباشمزندهمدتّزمانّجداییّ

بهّّحکمّّ،درّمکتبّدوستیّوّعشقّ!توّایّمحبوبّمنّپیرّشدم.ّ،مویّسفیدّبرّسرمّآید

ّ«انسانّبدبختّوّشقیّفرقیّننهادی.باّمنّنمودیّوّبینّانسانّسعادتمندّخواریّ

ّباّحرفّقافّآغازّ،بیتّخود29ّاینّشکلّازّقصیدهّتاّپایانّوّدرّهرّّ،بهّهمینّصورت

 یابد.وّباّآنّپایانّمی
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ّقصیدّیشکلّدیگر ّاز ّداردمحبوکۀ ّآنّکهّالطرفینّوجود ّحرفیّازّّ،در ّبیتّبا هر

زّشیخّاایّراّبرّهمینّشیوهّقصیدهّ،درّکتابّخویشّ«رافعی»شود.ّمیّآغازحروفّالفباّ

«ّ
 
ّ،یتبشاعرّدرّآغازّهرّّ،کهّدرّآنّاستآوردهدرّمدحّپیامبرّ)ص(ّّ«هّبنّعمرانابوعبدالل

هایّآنّاست.ّازّجملهّیّازّتفعیلهیوّهمانّحرف،ّجزّکندمیّذکرحرفیّازّحروفّالفباّراّ

ّابیاتّاینّقصیده:

ّهــــــذه ّالبـریة ّخیَر ّأیا ّالف،

ّ ّأظـهرُت ّبها ّمحـــبتیباء، ّصدق

کــــُته ّماح  ّوسیلًة دُت ّتخ  ّتاء،

ّ

َدحـــیّوّماّأناّفیّمقامیّ ّّم  ّهاذی 

ّلیاذ ّالکریم ّالــــجاه ّبذلک ّیو

ّمعاذ ّ ّ ّ ّ ّ ّالمعاد  ّیوَم ّ ّ ّجعلُته ّیو

ّ(1990ّ:331)رافعی،ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالف،» ّبهترین ّای ّهذیّمنّهایستایشّ،هاانساناین ّجایگاهم ّدر ّمن ّو ّدریاب( ّّّّّانّ)را

ّایوسیلهّ،برم.ّتاءبزرگّپناهّمیّّکردمّوّبهّآنّمقامآشکارّراّباّآنّمحبتمّ،ّّباءّگویم.نمی

ّ«.برایّروزّقیامتّپناهّقرارّدادمّآنّراوّاتخاذّکردمّّ،چهّساختمنبرایّآ

اینّّ.کندمیّآغازهرّبیتّخودّراّباّحرفیّازّحروفّالفباّّ،مدحیّۀشاعرّدرّاینّقصید

فصیحّوّّکهّدرّانواعّاستبودهمملوکیّوّعثمانیّۀّشعرّدوّرّترینرایجازّّسراییشعرشیوهّ

ّدورانّۀعامیان ّحروفرواجّ،آن ّاز ّاستفاده ّبا ّشاعر ّو ّسرایشّاشعاریّخاصّ،داشته ّّّبه

ّپردازد.می
درّّعریشّۀاینّگونّ،آیدمیّدستبهّبالغیّزبانّفارسیّّهایکتابچهّازّبررسیّناّآامّ 

ّ؛اشدبآنّلغاتّّۀمحدودبودنّدایّرّ،دلیلّآنّترینمهمشایدّّ.اینّادبیاتّکاربردیّندارد

ازّّاینّنوعّشعریّنیازّبهّحجمّزیادیّ،کهّدرّنمونهّعربیّمالحظهّشدّطورهمانچراّکهّ

ّّلماتکّهاآنبینّّلغاتّداردّتاّشاعرّاز نّبدّمحم ّ»کهّچنانّ.کندگزینشموردّنظرّخودّرا

ّو»ّگویدکندّوّمیاشارهّمیّمسئلهبهّاینّّ،درّبابّبررسیّصنعتّمجردّ«عمرّالرادویانی

ّاینّعملّبیشّآیدّبه>عربی<ّازّآنکّبهّپارسی،ّایراّکهّپارسیّراّحروفّاندکّاستّوّهم

ّ(108:1362ویانی،)الرادّ«.کلماتّوّالفاظ

 گیرینتیجه -4

ّ-ّّ ّزبانیّترینکوچکّعنوانبهحرف ّشاعرانّ،واحد ّدست ّّ،در راوانیّفّهایکارکرداز

ّ.شعریّاستهایّجدیدّتولیدّگونهّهاآنّترینمهمبرخوردارّاستّکهّازّ
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درّحروفّّکارگیریبهخاصیّازّۀّشمردّکهّشیوتوانّبرهایّشعریّمختلفیّراّمیگونهّ-ّ

شعرّّالطرفین،تاریخ،ّشعرّمحبوکمادهّتوانمیّهاآنّۀازّجملّ؛مؤثرّاستّهاآنتولیدّوّخلقّ

ّبرد.نامراّمعجمهّوّمهملهّوّتطریزّقصیدۀّهندسی،ّ

یّمایگبهّسستیّوّبیّبهّمیزانّزیادیّشعرّراّ،لفظیّهایبازیشدنّدرّغرقبدونّشکّّ-

ّدهد.میّسوقوّمحتواّّدرّمعنا

ّقدیمیّازّ-ّ ّفارسیبررسی ّبالغت ّکتاب ّترجمانّیعنیّ،ترین ّبن»البالغه عمرّّمحمد

ّمباحثیّمیّمعلومّ،«رادویانی ّاینشود ّدر ّبدیعّعربیّبّرّکتابّمطرحّشدهّکه ّاز گرفته

ّبدیعّعربیاستّ ّبدیعّفارسیّ،و ّاز ّزودتر ّّ،بسیار شکیّّ،بنابراینّ؛استرسیدهبهّظهور

ّ ّکه ّآفرینشّّگوپارسیّشاعراننیست ّبررسیگونهدر ّمورد ّتأثیرّعربّادبیاتّازّ،های

ّ.اندپذیرفته

ّاینّزباّبعضیّازّ،گوشعرّعربیّبرّشاعرانّپارسیّتأثیرّوجودّباّ- ّنفنونّادبّعربیّدر

ّکهّدرّموردّفنّتوشیحّشاهدّآنّبودیم.ّطورهمانّ؛استکاربردیّمتفاوتّیافته

لقّچنینّشعریّدرّدارّخمّ؛روّهستیمهایّشعرّهندسیّروبباّگونهّ،درّهرّدوّادبیاتّ-

ّفارسیّوّتنوعّزیادیّداردّچرخدحولّمحورّحرفّمیّ،ادبیاتّعرب اینّکلمهّّ،ولیّدر

ّشعری ّچنین ّبنای ّزیر ّمیتشکیلّراّاستّکه ّمربعدهد ّو ّمدور ّشکل ّبه ّجز نمودّّ،و

ّدیگریّندارد.

یشهّازّرّهایّمتعددازّخاصیتّاشتقاقّوّقابلیتّساختنّکلمهزبانّعربیّباّبرخورداریّّ-ّ

ّ.کر)ّواحد، 1384ّشکیب،: ّهنّ(162-149: ّمانندّرنماامکان ّقالبی ّدر ّرا ّشاعر یی

کهّدرّاستّساختهّفراهمّ،گیردالطرفینّوّیاّشعرّهندسیّکهّباّحروفّشکلّمیمحبوک

ّوّیّفنونّدرّچنینّشعرّعربیّ،آنّۀنتیج ّزبانّدارّبودهّاستیّمیدانحتّ پیشتاز ّولیّدر

ّ.استنیافتهّفارسیّنمودی

ّ

 هایادداشت
یّ(،ّ)9طّ=ّ(،ّ)8(،ّ)حّ=7ّ(،ّ)زّ=6ّ(،ّ)وّ=5ّ(،ّ)هّ=4ّ(،ّ)دّ=3ّ(،ّ)جّ=2ّ،ّ)بّ=1ّالفّ=.1ّ

(،ّ)ص80ّ(،ّ)فّ=70ّ(،ّ)عّ=60ّ(،ّ)سّ=50ّ(،ّ)نّ=40ّ(،ّ)مّ=30ّ(،ّ)لّ=20(،ّ)کّ=10ّ=ّ

(،ّ)ذّ=600ّ(،ّ)خّ=500ّ،ّ)ثّ=ّ(400(،ّ)تّ=300ّ(،ّ)شّ=200ّ(،ّ)رّ=100ّ(،ّ)قّ=90ّ=ّ

ّ(.1000(،ّ)غّ=900ّ(،ّ)ظّ=800ّ(،ّ) ّ=700ّ

ّ.32=2=ب+30ّ=.ّل2
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400ّت=80ّف=20ّک=30ّّل=1ّا=50ّن=8ّح=400ّت=80ّف=4ّد=100ّق=30ّل= .3

ّ.1=50ّ1ن=10ّی=2ّب=40ّم=8ّح=

ّبا4 ّبرایّکهّداردّوجودّدیگرّحرفّچهارّابجدّحروفّبرّعالوهّفارسیّزبانّدرّاینکهّبهّتوجهّ.

ّحرفّجایبه(ّب)ّحرف(ّپ)ّحرفّجایبهّکهّشود¬میّعملّصورتّاینّبهّهاآنّی¬محاسبه

ّ.گیردمیّقرار(ّک)ّحرف(ّگ)ّحرفّجایبهّو(ّز)ّحرف(ّژ)ّحرفّجایبه(ّج)ّحرف(ّچ)

ّ.496=3ّ+ج+3ّّ=ج+3ّّ=ّج+60ّ=س+400ّ=ت .5

ّشاعرّالیازجی،ّناصیفّهایسرودهّازّشعری،ّگونۀّاینّتوضیحّدرّاستشهادّموردّعربیّ.ّابیات6

ّ.استآوردهّشدهّشده،ذکرّمنابعّازّنقلّبهّاستّکهّعربّمعاصر

ّکهّاصطالحّفارسیّوّعربیّآنّبهّکلیّتفاوتّدارد.ّ)بهّنقلّاز.ّصنعتّتوشیحّازّمواردیّاست7ّ

 (64:ّص1389ّهمایی،

ّ

 منابعفهرست 
ّم2010ّ)ّعبدالواحد بن عبدالعظیمّ.صبعااّلّیبابنّاّ-  فی تحریر التحبیر تحریر التحبیر(.

 .ی،ّبیروت:ّإحیاءّالتراثّالعربصناعة الشعر و النثر

 .،ّبیروت:ّدارالکتبّالعلمیةیالرومبن ادیوان م(.2002ّّ.ّ)یبنّالروماّ-

ّدارّالعلمّ.ّبیروت:یالشعر المملوکی و العثمان یمطالعات فم(.1972ّّامین،ّشیخّبکری.ّ)ّ-

 .للمالیین

ّعمر،ّ- ّ) باشا 1999ّّموسی. ّتاریخ االدب العربی )العصر العثمانی(م(. ّط ّدمشق:1ّ. .

 دارالفکر.

 بیروت:ّدارالمعرفة..ّالمعارف ةردایتا(ّالبستانی،ّبطرس.ّ)بیّ-

ّ)یالبستانّ- ّأفرام. ّفؤاد ّریگی.ّّۀترجممنجد الطالب.  ۀفرهنگ جدید ترجم (.1906، بندر

 .انتشاراتّاسالمی

 دارالعلمّللمالیین.بیروت:ّ.ّالکتابه العربیه والسامیهم(.1981ّّبعلبکی،ّرمزی.ّ)ّ-

ن:ّدّکاظمّامام.ّتهرا.ّتصحیحّسیدّمحم ّدقائق الشعر(.1383ّد.ّ)تاجّالحالوی،ّعلیّبنّمحم ّّ-

 دانشگاهّتهران.

ّمحم ّّ- ّ)التونجی، .ّیالعصر العثمان یبالد الشام ف یتجاهات الشعریه فاال (.1993د.

 تحادّالکتابّالعرب.امنشوراتّ

مالّ.ّبهّاهتمامّکگل و نوروز(.1350ّخواجویّکرمانی،ّابوّالعطاّمحمودّبنّعلیّبنّمحمود.ّ)ّ-

 فرهنگّایران.نتشاراتّبنیادّتهران:ّعینی.ّا
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  .ّتنسیقّوّفهرسته:ّد.ّالشویحی.ّبیروت:ّدارّصادر.دیوان(.1962ّالدین.ّ)ی،ّصفیالحلّ-

 .ّتهران:ّطهوری.تفنن در شعر فارسی(.1380ّپژوه،ّمنوچهر.ّ)دانشّ-

 یر..ّتصحیحّاحمدّآتش.ّانتشاراتّاساطترجمان البالغة(.1389ّدّبنّعمر.ّ)الرادویانی،ّمحم ّّ-

.ّمعارف«.ّتاریخچۀّابجدّوّحسابّجملّدرّفرهنگّاسالمی»ش(.1379ّّذاکری،ّمصطفی.ّ)ّ-

 .50ّۀشماّر

 .صادرّ.ّبیروت:ّدارخ آداب العربیتارم(.1990ّّرافعی،ّصادق.ّ)ّ-

ام.ّ.ّتصحیحّسیدّکاظمّامحقایق الحدائقتا(.ّد.ّ)بیالدینّحسنّبنّمحم ّرامیّتبریزی،ّشرفّ-

 تهران.چاپّدهم.ّتهران:ّدانشگاهّ

 .ّمشهد:ّآستانّقدسّرضوی.انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(.1370ّ،ّحسین.ّ)رزمجوّ-

ها و معانی شعر انواع شعر فارسی )مباحثی در صورت(.1373ّرستگارّفسایی،ّمنصور.ّ)ّ-

ّ.ّشیراز:ّنوید.کهن و نو پارسی(

ّرویّنسخهّقدیمیّمورخّبهّسالّوطواطالدینّرشیدّ- ّ)از .668ّّ حدائق السحر فی هجری(.

ّ.ّتصحیحّعباسّاقبال.ّتهران:ّمطبعهّمجلس.دقایق الشعر

ات زبان و ادبی مجلهّایرانیّ«.یاشتقاقّوّواژهّسازیّدرّزبانّعرب»(.1384ّشکیب،ّمحمود.ّ)ّ-

 .162-149صصّّ،اولّۀ.ّشماّرعرب

ّ.ّتبریز:ّاحرار.ابدع البدایع (.1377)حسین.ّدشمسّالعلماءّگرکانی،ّمحم ّّ-

ّشمسّرازیّ- ّ)محم ّ، ّبنّقیس. 1388ّد تصحیحّاستادّّمعاییر اشعار العجم. یالمعجم ف(.

 مدرسّرضویّوّتصحیحّمجددّسیروسّشمیسا.ّتهران:ّنشرّعلم.

 ..ّالنجف:ّمطبعةّالنعمانوان شیخ یعقوبیدم(.1962ّّشیخّیعقوب،ّحاجّجعفر.ّ)ّ-

 .بنانیة.ّسوریا:ّمنشوراتّالجامعةّاللبالد الشام یدبیة فالحرکة اال (.1971ّسامة.ّ)ا،ّیعانوتّ-

 ..ّقاهره:ّدارالنهضة4.ّجّتاریخ الشعر العربیتا(.ّد.ّ)بیعبدالعزیزّالکفراوی،ّمحم ّّ-

.ّتهران:ّحساب جمل در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی(.1378ّصدری،ّمهدی.ّ)ّ-

ّمرکزّنشرّدانشگاهی.

 .3.ّالعددّمجله البالغّ«.فنّالتاریخّالشعری»م(.1998ّّالقزوینی،ّجودت.ّ)ّ-

 نشرّمرکز.ّزیبایی شناسی سخن پارسی )بدیع(. تهران:(.1374ّالدین.ّ)ازی،ّمیرّجاللّزکّ-

 کتابّمهناز.تهران:ّ.ّهنر شاعری ۀواژه نام(.1376ّصادقی،ّمیمنت.ّ)میّرّ-

ّتهران:ّفروغی..ّتصحیحّحسینّآهی.ّنجفی ۀدر (.1362ّنجفقلیّمیرزا.ّ)ّ-

 .مجلة االستاذ «.یالقرنّالسابعّالهجرّیحالةّالشعرّف».ّ(م1970ّنوری،ّشاکرّاالوسی.ّ)ّ-

ّ)ّ،واعظّکاشفیّسبزواریّ- ّویراستبدایع االفکار فی صنایع االشعار(.1369ّمیرزاّحسین. ّۀ.

 الدینّکرازی.ّتهران:ّمعراج.جالل
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 .ّتهران:ّاهورا.فنون بالغت و صناعات ادبیش(.1389ّّالدین.ّ)همایی،ّجاللّ-

.ّعلم العروض و القافیة و فنون الشعر یالمعجم المفصل فم(.1991ّّمیل.ّ)ایعقوب،ّبدیعّّ-

 .بیروت:ّدارّالکتبّالعلمیة

ّربیة..ّبیروت:ّدارّالنهضةّالعالشعر العربی أیام الممالیکم(.2003ّّیوسف،ّخالدّابراهیم.ّ)ّ-

-ّ(ّ ّفاضل. 2012ّّیونسّحسین، ّالهندسیة»م(. ّالقصیدة مجلة کلیة العلوم ّ«.جمالیة

ّ..ّجامعةّالموصلنسانیةاال
 

 


