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 مقدمه

 «بزا هزم قزرار دادن   » يبزه معنز   ينز يالت collocareلمزة  كاز  (collocation) ييآ باهم

ه كز است  یساختارگرا، اجماع عناصر يو از منظر معناشناس يشناس در علم زبان يد وآ يم

هزا،   يزي آ گزر، بزاهم  يبزه عبزارت د  ». گر دارنزد يديكز نار كبه ظاهر شدن در  خاصّيل يتما

 یمحور سزاختارها  یروی آنها ريقرارگ ه محلّكهستند  یمحدود ينينش هم یها بكيتر

از »ده يتن و درهم متنوّعتو و و تناسبات تودرها  ييآ باهم. (121: 1931صزفا،  )« ي استبكيتر

در آن منازر بزه    دقّزت شزعر اسزت و    يام فرم درونز كل و استحكّن عوامل در تشتري مهمّ

اسزت از   یا جلزوه  ،تناسب»؛ (103: 1939سا، يشم)« شود يشناسانه م كق سبيدق یها افتهي

شزاعر در هزم    يشخصز  یهزا  افزت يذوق و هنر و در یها هيه با ماك يخوان و هم يسازوارگ

تناسب »؛ (31: 1939ااده، يعل)« د آورديرا پد ييمعنا یها يده تا تداعيرون تراويخته و بيآم

مامزوع اجزاا را    كه ادراكز آورد  يد مز يز پد يوحزدت  ،ندهكپرا یان اجاايم یساز نهيو قر

« شزود  يت مز ش و لز ّ يته خود سبب احساس آسزا كن نيند و همك يتر م تر و آسان عيسر
 .(6: 1991، یخانلر)

هارموني در كالم ادبي، حاصزل ارتبزاط ميزان اجزاای كزالم در دو محزور       آيي و  باهم

همان محور افقي كزالم اسزت كزه اجزاای      ،محور همنشيني. نشيني و جانشيني است هم

محزور  . كننزد  نشزيني برقزرار مزي    رابطزة هزم   شوند و ن مينشي كالم در آن با يكديگر هم

 ةابطز شزوند و ر  مزي ن يكديگر جانشي ،محور عمودی كالم است كه در آن اجاا ،جانشيني

در  فردينزان دوسوسزور  نخستين بار را اين دو نوع رابطه . كنند جانشيني با هم برقرار مي

ايزن صزنعت   »به همين دليل اسزت كزه    .(93: 1913اسكولا، )كرد شناسي مطرح  علم زبان

هزای يزك حزوزۀ     واژه سزازی  همنشينو  آيي باهمشناسي  از ديدگاه علم زبان (تناسزب )

 .(193: 1913صفوی، )« كند نشيني عمل مي معنايي تعريف شده است كه بر روی محور هم

در ابعاد مختلزف سزخن همزواره ممتزاز      يت تناسب و هارمونيرعانظر از  يشعر فارس

 كش از سزب يپز  یا دوره انيز م كِسب يعنز ي ياانيآذربا كدر سب يژگين ويبوده است و ا

، يلقزان يب الزدّين ري، مايشزروان  ي، خاقزان یگنازو  يچون نظام يبا شاعران بارگ ي ز عراق

ل يشزعر تبزد   كيسزب  مختصّزات ن ياز پربسزامدتر  يكيبه  یگناو ي، مهستيشروان كيفل

يم آواها و مفاه ير وتصاو و لماتكة كوجود تناسب و ارتباطات گسترده در شب. شده است

از تزراد    اعزمّ  ن ارتباطْيو اداشته است  ايشاناد ن یا ژهيو اهمّيّت ،تيرفته در هر بكار به
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رار كز ر تيز نظ ی هدفمنزد رارهاكانواع ت تضادّ و تناقض، يعنكس آن ز ي و تناظر و نسبت ع

به اشزكال مختلزف چزون جنزاس، قلزب،      )از جمالت  ييها اصوات و واژگان و بخش ها و واج

ی چزون انزواع   و استشزهاد  ياستدالل یها هيآرا ،نيعالوه بر ا. استز  (تصدير، طرد و عكس

جاو ... ها و عوامّ، مثلات ياكا، حي، قصك انبيو حماس یا حات اسطورهي، تلمينشواهد قرآ

بزر   یريه بزه طزرز چشزمگ   كن شعر است يا يدر محور افق يبر تداع يمبتن یها ييآ باهم

 .ديافاا يم ياانيآذربا كالم در شعر سبك یو ارتباط اجاا يت معانيتقو

 يازان يآذربا كدر شزعر سزب  را و پربسزامد   متنزوّع  یهزا  ييآ وشد باهمك ين مقاله ميا

 .كند معرّفيد و يباو

 

 پيشينه و روش تحقيق

 «شناسي در زبان آيي باهم»نخستين پژوهش نقد ادبي كه به طور ضمني از تناظر مبحث 

نوشزتة شزفيعي   « جادوی مازاورت »سخن رانده است، مقالة  «تيدر بديع سنّ تناسب»و 

   (اغلزب جنزاس و سزاع   )آيي يا تناسب واژگاني در بُعد آوايي  است كه باهم (1911)كدكني 

 نقزد و تحليززل و  »در مقالززة  (113: 1936)مرتضزايي   .را در شزعر مولززوی بازجسزته اسززت  

 تعزاريف و تقسزيمات مختلزفِ    ،«هزا  در سير تزاريخي و رونزد دگرگزوني    تناسببررسي 

  ترين كتزب بزديعي و بالغزي تزا روزگزار مزا بازجسزته         برشمرده برای تناسب را از قديمي

 (هزای مختلزف آن   بندی از تناسب و تقسيم)ف ينواقك هر تعر ها و است و ضمن ذكر كاستي

هنزر  تزا   كگ شزت،  آنهزا   ركز ه ذكز  يعيتزب بزد  كان يز از م»ه كز ده ياه رسز ين نتيبه ا

بزه   يهجالزب تزوجّ   یهزا  یبند مينو و با تقس يبا نگاهل و يبه تفص (بديع فنّ) ييآرا سخن

: 1936)راسزتگو   ،(بزديع  فنّ) آرايي هنر سخنتا  همين كدر . «ية تناسب پرداخته استآرا

ه در كز داسزت  يپكزرده كزه   استفاده  «يخوان هم»لمة تناسب از معادل ك یبرا (249-264

در . مند شزده اسزت   بهره ييآ در حوزۀ باهم يشناس ات زبانيّه، از نظرين آرايا یبند ميتقس

آن،  یو نقزد  يه و حزوزۀ بالغز  يز ن آرايشناساندن ا یبرا یا مهر مقدّكپس از ذ ،تا كن يا

 انزد از  ه بزه اختصزار عبزارت   كز افتزه اسزت   يآن انازام   یبرا يمات مختلفيها و تقس گونه

در  (1933)ان يارپورنامزد  .(همزان ) ييمعنزا  يخزوان  ، همييمايس يخوان ، همييآوا يخوان هم

ة يز آرا يّرا در طز آنها  توان يه مز كرا   يادب یها هيانواع آرا ،«تداعي و فنون بديعي»مقالة 

 .استكرده  یبند ميبرشمرده و تقسز دانست  يبر تداع يمبتن ييآ تناسب و از مقولة باهم
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 قيز و تحق ي، لاوم بررسز ياانيآذربا كها در شعر سب ييآ ة باهمكو گسترۀ شب يفراوان

 ،ن منظزور يا یبرا. ن مقاله استيا يه هد  اصلكد ينما يار مكن با  آشيدر ارا  يمستقلّ

جسزته و  باز يشناسز  قات زبانيدر تحق ييآ مبحث باهم یها یبند ميف و تقسينخست تعار

ع، انزواع  يعلزم بزد  مسزالل سزنّتي   ن مباحزث بزا   يز ، و سپس ضمن مطابقت اشده معرّفي

، كزي ، فلي، خاقزان ينظزام  يعنز ز ي ياانيآذربا كسب متقدّمها را در شعر شاعران  ييآ باهم

 .استيين شده تبز  يمهست الدّين،ريما

 

 ييآ مات باهميف و تقسيتعار

ن بزار  ينخست یشود، برا يگرا مطرح م ساخت يشناس يدر معن ييآ چه امروز با نام باهمآن»

 معرّفزي  ييمعنزا  یها در قالب حوزه يزمان هم يبررس يو به عنوان نوع گيپورتس یاز سو

هزا در   ان وقزوع واژه يز رابطة تنگاتنزگ م  ی،به اعتقاد و» .(216: 1932 ،یصفو)« شده است

 یهزا  ن مزورد نمونزه  يز در ا یو. ده شودينام ييآ تواند باهم يه مكسطح جمله وجود دارد 

 .(211: همان)« اند واقعيّتين يه نشانگر چنكدهد  يرا به دست م متعدّدی

بزه   ي،نينشز  محزور هزم   یبزر رو  كن مشزتر ياديبن یها يژگيبا و ييها پس، وقوع واژه

 يشناسز  دورۀ زبزان تزا   كه سوسور در ك ياز مباحث مهمّ يكي». شود يمنار م ييآ باهم

از  يفيتوصز  ه در اصلْكاست  ينيو جانش ينينش به آن پرداخته، مفهوم روابط هم يعموم

وسته در حال يهنگام سخن گفتن پفرد در . (21 :1939، یصفو)« زبان است یايرد زاكعمل

 ،هزر انتخزا   . اسزت  ينينشز  ب آن در محور هزم كيش و تريخو ينة ذهنيانتخا  از گنا

ه هزر  كز اسزت   یها تابع قواعد واژه ينينش را هميز سازد؛ ميرا محدود  یبعد یها نشيگا

 .ش از خود دارديپ یها واژه در جمله نسبت به واژه

 يمتفزاوت  یارهزا ياسزت و مع  ينسزب  فراينزدی ه كز بل ،سزت ين يمطلق يدۀپد ييآ باهم

در زبزان ادبزي و   . ننده باشدك يينگر تعيديكبا  خاصّواژگان  ينينش اان هميتواند در م يم

يابد و شعرا گاهي واژگاني  در بافت شعری، تعداد و تنوّع اين معيارها به شدّت افاايش مي

های خزاصّ   توانند در بافت ميفقط را كه هيچ رابطة ظاهری مشتركي با يكديگر ندارند و 

نشزيني   ثيرگ ار در محور هزم تأ و به شكليگاينند  برميزباني همراه يكديگر به كار روند، 

 .گناانند سخن مي

آيزي   بزاهم »و  «آيزي بافاصزله   بزاهم »را به آنها  توان يم ،ها ييآ باهم یجوار از منظر هم
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 یهزا  ا واژهيز ها  ن، واژهينش هم یها ن واژهيب ،بافاصله ييآ در باهم». ردكم يتقس «فاصله بي

جوار هزم   ن بدون فاصله و همينش فاصله، واژگان هم يب ييآ در باهم. رنديگ يقرار م یگريد

تنهزا  آنهزا   نيه بز كز ا ين ييها ييآ باهم ،انين ميدر ا. شوند يمتفاوت آورده م یها در بافت

ه واژۀ كز چرا  شوند؛ يگرفته مفاصله در نظر  يب یها ييآ واژۀ ربط قرار دارد، جاو باهم يك

 .(43: 1931 ،يفيشر) «ی جداگانه بدهدگروه دستور يكل كيتواند تش ينم ييربط به تنها

 يزي آ و تعزداد روابزط بزاهم    يزي آ ننده در بزاهم ك كتن از نظر تعداد واژگان شريچنهم

و  «آيزي سزاده   بزاهم »بزه  هزا را   يزي آ تزوان بزاهم   ين، مز ينشز  ان واژگان هزم يموجود در م

اسزت كزه در آن    ای آيزي  بزاهم  ،آيي چندگانه باهم». كرد متقسي «های چندگانه آيي باهم»

 ييآ واژگان در باهم دهند و تعداد تر را تشكيل مي آيي بارگ آيي با هم يك باهم چند باهم

 .(همان)« ستيش از دو تاا بين

بزر   یاحزد و» هزا  يزي آ ه در باهمكشناسان معتقدند  ، زبانييآ باهم یها ن حوزهييدر تع

اهزل زبزان از    یه بزرا كز شود  يظاهر م یگريبا واحد د ييآ در باهم ينينش محور هم یرو

تواند  يها م م واژهيمفاه ييآ حوزۀ باهم ،بين ترت؛ بدي(213: همزان )« شده است يينش تعيپ

مد وقزوع  يّت در نظزر گرفتزه شزود و بزر حسزب بسزا      ت تا محدودياز نها یوستاريپ یرو

 .شودن ييتع ،گريديكواحدها با  آيي باهم

 

 ها ييآ مات باهميتقس

 اي آيي حوزه باهم. 3

تزا   مای بنامي آيي حوزه آيي يك واحد زبان را با يك حوزۀ معنايي، باهم اجازه بدهيد باهم

آيي واژگزاني بزه دسزت     از اين طريق بتوانيم يك واحد را با واحد ديگر تحت عنوان باهم

 «جانزداران »بزا حزوزۀ معنزايي     آيي در باهم «رشد كردن» به اين ترتيب كه مثالً م؛دهي

لگد زدن بزا  »آيي  كه باهم حاليخواهد شد، در يای تلقّ حوزه آيي يابد، نوعي باهم وقوع مي

 .(213: 1932 ،یصفو)آيي واژگاني خواهد بود  نوعي باهم «پا

 

 آيي تداعي نشيني و باهم آيي هم باهم. 1

 بزه لحزا    يتزداع  گيزرد؛  مزي صزورت   «تزداعي »بزر اسزاس    ينينشز  انتخا  از محور هم

ه كز را آنچه  تواند هر يهر واژه همواره م. بر مشابهت و مااورت است يمبتن ي،شناس روان
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توان گفزت   يه مكاست  ین روياز هم. ندكبه ذهن متبادر  ،با آن مرتبط است یا به گونه

گر را يديكز در لغزت   يتزداع »: دارد يذهنز  يبزا تزداع   يقز يوند عميا تناسب پي يخوان هم

مربزوط بزه آن را    یهزا  شزه يده بزا اند يپد يكان يرابطة م يشناس خواندن است و در روان

بزر شزباهت    يمبتنز  يشزناخت  رواناز نظزر   يتزداع . (129: 1931داد، )« ينزد گو يمز  يتداع

بزا آن   یا بزه گونزه   هكز تواند هر آنچزه را   يهر واژه همواره م. و مااورت است (هماننزدی )

ات و خزاطرات و  يّز ل تاربيه ناد افراد مختلف به دله البتّكمرتبط است به ذهن فراخواند 

بزه   يبزر حسزب تزداع    يواحزد واژگزان   يزك انتخا  . ات گوناگون آنان متفاوت استكادرا

 :شود يتواند در سطوح مختلف زبان بررس يه مكوابسته است  يط مختلفيشرا

از نظزر  اين امكان وجود دارد كه يزك واحزد واژگزاني     :آيي تداعي آوايي باهم .1.3

تزوان تزداعي    در ايزن مزورد مزي   . سبب تداعي واحدهای واژگاني ديگر شود ،تشابه آوايي

تواند  يك واحد واژگاني مي. نام بردرا واحدهايي نظير مار با مور، كاخ با شاخ، درد با سرد 

آيزي متزداعي آوايزي واحزدهای واژگزاني متعزدّدی        بزاهم های مختلف به  بر حسب تشابه

 .بيناامد

دهنزدۀ   كيلتشز  یهزا  واژه كم تييا بهتر بگويها  سازه :اي آيي تداعي سازه باهم .1.1

 يواژگزان  یاز واحزدها  يگروهز  يمتزداع  يزي آ تواننزد بزه بزاهم    يا مز ين يواحد واژگان يك

ان را كز ن اميز ا «ثروتمنزد »چزون   یا در واژه «مند»حضور پسوند  ،نمونه یبرا يناامند؛ب

هوشزمند،  مانند  ييها با واژه ی،ا سازه يتداعيي مآ در باهم یا ن واژهيآورد تا چن يفراهم م

 .رديقرار گدر يك محور دردمند، ارجمند 

 یه واحزدها كز ده گرفزت  يز د ناديز را نبانكتزه  ن يز ا :آيي تداعي معنايي باهم .1.1

، يي، تقابزل معنزا  ييمعنزا  هم ز همانند يمفهومبر حسب انواع روابط ممكن است  يواژگان

ه، رفزت بزا آمزد،    ب غم با غصّين ترتيناامند؛ بديگر بيد یواحدها يبه تداعز  يشمول هم

از روابزط   یا هكش شزب يدايتوانند به پ يگرند و ميديكبا  يمتداع يي،آ ش در باهميقوچ با م

 .(231: 1932 ،یصفو) يناامندب يمتداع ييآ بر حسب باهم يواژگان

        نزار هزم بزودن    كدر  :(مجداورت )آيي تدداعي مبتندي بدر تناسد       باهم .1.1.3

    بزا   یا ه حضزور نشزانه  كز شزود   يسزبب مز   ي،عز يو طب ياجتماع يم در زندگيا و مفاهياش

         مثززل  كنززد؛ يرا تززداع یگززريد یهززا نشززانه ،هززر فززرد يشخصزز یهززا بززه تاربززه توجّززه

 .دهزرنزت و پزاه و درخزل و سبزون گزچ ر آنزصاغ و عنازن بزيزب بزتناس
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ه ي، مدح شزب یايآم س، حسّك، پارادتضادّ :مبتني بر تضادّ  آيي تداعي باهم .1.1.1

 .ن گروه قرار داديتوان در ا يگر را ميد یه به مدح و موارديشب ، ذمّبه ذمّ

 يعياز فنون بزد  يعيحوزۀ وس ي،ن نوع تداعيا :مبتني بر نحو  آيي تداعي باهم .1.4

تشزابه در  : ي دارندوجوه مختلف ي،زبان یها نشانه. رديگ يم بر را در یو معنو ياز لفظ اعمّ

. نزد ك يرا تزداع  یگزر يد یهزا  نشزانه ممكن است  ،و مصداق هر نشانه يمعنو  خطّ آوا و

ر، ي، سزاع، جنزاس، التزاام، تصزد    ييآرا چون واج يعيبد یها شيآرا (1933)ان يپورنامدار

ن را از يدّالضّز  هام، استخدام، محتمليس، اكرار، طرد و عكع، تيموازنه، ترصاالطرا ،  تشابه

 .ي محسو  كرده استواژگان ين نوع تداعيا

 

 يجانيآذربا كدر شعر سب  ييآ باهم

جانبزه در شزعر    پرتعزداد و همزه   به ايااد روابط داخليزيادی  شاعران اين سبك، اهمّيّت

بزرای   .ع استبسيار وسي ،در محور افقي شعر آنانهايي مختلف  آيي ند و گسترۀ باهما قالل

هزم در زمينزة گزاينش     ،بافتي شزعر، شزاعران   ايااد چنين شبكة وسيعي از ارتباط درون

ي از لز هزيچ جا  اند و ار بردهالفا  و هم در ارتباط با چينش كلمات آن دقّت بسياری به ك

هزر واك و واژه،   ،ن شزعر در ايز . انزد  اجاای شعر را بيهوده و باطل به حال خود رها نكرده

جانبزه بزا اعضزای    استوار و چند عالوه بر نقشي كه به تنهايي بر عهده دارد، اغلب پيوندی

هزايي بسزيار بيشزتر از وظيفزة      نقش ،شود آن حر  يا كلمه ديگر شعر دارد، كه باعث مي

اگزر شزعر فارسزي را بزه فزر       . اصلي و سادۀ معنايي يا نحوی خود را در كالم ايفا كنزد 

نظير  مانند سازيم، و بدانيم كه ارز  آن به اعتبار  راني با آن همه ظرايف و نقو  بياي

يابد، شعر سبك آذربايازاني را بايزد    هايي كه در بافتش وجود دارد افاايش مي مياان گره

يعنزي  ش ز  هزاي  بافت ظريف و نفيس به شمار آورد كه تعزداد گزره   های خو  از آن فر 

ای كزه شزاعران در آن منظزور     هزای هنرمندانزه   با شيوه ش ز يگستردگي ارتباط بين اجاا

 .اند، بسيار زياد است كرده

 يير و معنزا يشود، تا تصزو  يج ميشاعر بس يو ادب يزبان یها ييتمام توانا ،ن شعريدر ا

وسزعت   .ينزد افريسزخن ب  یر اجزاا ي، منسام با سزا حالن يا  و در عتازه و جاندار و ج ّ

ن شزعر  يش خاانة لغات ايافاا همچنينو  ياانيآذربا كلغات و اصطالحات شعر سب دايرۀ

در تمزام ادوار شزعر    بزاً ي، تقريدستور زبزان فارسز   یساز بكياز قواعد تر یمند بهرهراه از 
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وندند يپ يمی به هم و هنر یشعر یف و هنرين لغات با روابط ظريا .ير استنظ يب يفارس

كل آن مخاطزب باشزند،   ن شز يتزر  یذهن و زبان شاعر در هنزر  یها اميانتقال پة تا واسط

در  (تنيزدۀ عناصزر   در صورت توفيق در فهم معاني و كشف روابط درهزم )ه مخاطب ك یا گونه به

 يرت و شزگفت يز آن دچزار ح ۀ ريكموجود در پة پردامن يارتباطكة ن شعر از شبيخوانش ا

 .شود يم

هزر   یم و بزرا يا بازجسته ياانيآذربا كبها را در شعر س ييآ انواع باهم ،سخن در ادامة

 .ميا ه برشمرد يفكم یها مثال ،بخش

 

 يجانيآذربا كپربسامد در شعر سب ييها ييآ انواع باهم

 يا حوزه يها ييآ باهم( الف

آيي واژگاني در شعر سبك آذربايااني بسيار گسزترده و   منار به باهم های مفهوميِ حوزه

ها، وقوع يك واژه يا يك اصطالح از حزوزه يزا ماموعزة     آيي هم در اين نوع با. متنوّع است

نشزيني   ای از تداعي واژگاني را در آن ماموعة ويزژه در محزور هزم    معنايي خاصّ، سلسله

 :شعر ظاهر ساخته است
شزدنم نگ ارنزد   خون شوم باز كه انسزان   شده كا بعد سه ماه غههستم آن نطفة مض  

(921: 1، ج 1911خاقاني، )  

 كدر شزعر سزب   يزي آ ه منار به باهمكرا  يمفهوم یها ن حوزهين و پربسامدترتري مهمّ

 :توان برشمرد ين گونه ميبد ،شود يم ياانيآذربا

از حزوزۀ مفهزومي    يكي از مختصّات سبك آذربايازاني، اسزتفادۀ شزاعران    :اعداد. 3

به سهولت و نرمي در زبزان شزاعران سزبك     ون حرو  ز همچ ز  اعداد و ارقام. اعداد است

تزرين   يكزي از مهزمّ  . آفريننزد  چرخنزد و مضزامين و تصزاوير زيبزايي مزي      آذربايااني مي

ها و رعايزت ترتيزب اعزداد و     آيي های اعداد در شعر سبك آذربايااني، بحث باهم استفاده

بسزامد   .شزود  های شاعران در شعر شزمرده مزي   مندی تيبي است كه از عالقهاعداد ترنيا 

نشيني اعزداد و معزدودهای خاصّزي از اعزداد      اشعاری كه در آنها ساختار كالم بر پاية هم

 :ستزياد ادر شعر سبك آذربايااني بسيار  ،گيرد شكل مي
 به يك دو شب، به سه چهار اهل، پنج شش ساعت

 ناه اندُهان، چون صزيد به بيست سي غم و چهل پ
 

 به هفت هشت حيل، نُه ده آرزو رانديم 

 به شصت واقعه، هفتزاد روز درمانزديم  
(316: 2، ج 1911خاقاني، )   
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 سززپهر و از هشززت بهشززت   ه ده بززار ز نُزز 

 ار اركزان و سزه روح  هز كا پزنج حزواس و چ  
 

 چهار مَلك ز شش كران، هفت شه از نُه آسمان

 

 نامه نوشتجهت اين شش  هفت اختر از 

 اياد به دو عالم چو تو يك كس نسرشت

 (911: 1994نظامي، )

 حكم تو را نهاده جان بر دو كف و ده انمله

 (64: 1949فلكي، )
 

 هززر چنززد كززه آمدنززد بززا تززو     

گان بِزززه آمزززد يبزززا فزززرّ خزززدا    

 

ار گزوهر هز نُه چرخ و سه روح و چ   

 از هشززت بهشززت، هفززت كشززور  

(119: 1913 ،الدّينريما)  

چنزان   (شزوند  ديده ميباال های  كه در مثال)شده با آنها  ساخته اتِيناكاعداد و  ييآ باهم 

ا يز از بزه برشزمردن موصزو     يز ه شزاعر اغلزب ن  شده است كر يگين شعر جايدر ساختار ا

از  یا ماموعزه  يزي آ ل بزاهم كات به شز يناكر اعداد مربوط به آن كند و به ذيب يمعدود نم

 :ندك يم بسندهاعداد 
 افززتيتززو  یوفززاهشززت بهشززت آ   

 

ارهززاثززر هفززت و شززش و پززنج و چ يبزز   

(103: 1913 ،الدّينريما)  

ها، آن عزدد بزه   كند كه در ساختار آن ميرا  ياتيناكم و يمفاه يعدد، تداع يكا يگاه ن

م يمفزاه  يزي آ ه موجزب بزاهم  كز ر يز ت زيز مثل عدد هفت در ب ك وجود دارد؛ل مشتركش

 :استشده شعر  ينينش در محور هم يبه گونة تداع متعدّدی
 ميبه هفت سبع و به هفت اختر و به هفت اقلز 

 

كل و هفت آسمان و هفت اعضزا يبه هفت ه   

(13: 1949 ،الدّينريما)   

ان اربعزه  كز ، اريازان يآذربا كگر در شعر سبيرار دكتيي پرحوزۀ معنا :اركان اربعه. 1

ن يز مفهزوم از ا  يزك ه وقزوع  كز و آتزش اسزت    كآ  و بزاد و خزا   يِعيا چهار عنصر طبي

ن حزوزه در  يز ر واژگان مربوط بزه ا يسا التاام ز + از نوع تناسب وع ز  ماموعه، منار به وق

و  ياز ارتباطزات لفظز   يعية وسز كو در ضزمن آن، شزب  شزود   مزي شزعر   ينينشز  محور هم

تال  به گناانزدن هزر   . يابد ميل كدر بافت شعر ش (نحویتداعي آيي  مثل باهم) یريتصو

اتزر بزر   يآم ه مبالغزه تر و البتّز  ن تازهيو خلق مضام يت متواليا چند بي يكچهار عنصر در 

 :ده استيرا آفر يابن چهار عنصر، اشعار ج ّيا ييآ اساس باهم
 فزش  خاقاني اگرچه خاك توسزت، ای مزه  

 خززاكي او اسززت در سززر  چنززدان بززاد 

 

 چززون آتززش و آ  و بززاد، باشززد سززركش 

 كزززرن را نبزززرد آ  و نسزززوزد آتزززش   
(1902: 1 ، ج1911خاقاني، )  
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و يابزد   مزي ب كيگر تريد يو واژگان يمفهوم یها با حوزه ي، بيشترن ماموعة واژگانيا

ه در آن عزالوه  كز  يخاقان زا ريزت يبمثل  شود؛ ميتر  عيآن وس يو انساام يدامنة ارتباط

 آيزي  بزاهم  و (دنز ك ا ز تيز ) تضزادّ  يتزداع  آيزي  توان باهم يان اربعه، مكحوزۀ ار ييآ بر باهم

را  (بادسزاری ز   پاشزي  خزاك ) یا سزازه  يتداع آيي باهم و (پا دست ز)بدن  یها متناسب اندام

 :ردكهم مالحظه 

 خززاك يينززار و بززه كنززدپا يادسززتيبززه ت

 

آ  یبززاد و بززه بادسززار يپاشزز بززه خززاك   

(13: 1، ج 1911خاقاني، )   

 

در تناسزبات شزعری، برخزي كلمزات و      :اي پربسدامد  مجموعده  يها آيي باهم. 1

يابند و به طريق التاام و به گونة  را مي م ماموعهر، حكآيي مكرّ باهمبه سبب اصطالحات 

 شزوند؛  ي توصيفات بزه كزار گرفتزه مزي    ها و حتّ صورتگری ها و آفريني جمعي در مضمون

هزای   بكههزا و شز   اين ماموعه. گونه كه در بخش مربوط به اعداد و چهار عنصر ديديم آن

متناسب، پيوسته با توسعة حيات آدمزي و افزاايش تزوان علمزي و ابزاار كزاربردی او در       

و معلوم است كه هر چقدر تعداد واژگان منتخزب از يزك حزوزه     شوند؛ زندگي، بيشتر مي

از جهزت بالغزي ارزشزمندتر و زيبزاتر      (گانهچند آيي باهم)نشيني بيشتر باشد  در محور هم

گر در هايي كه در پيوند و تناسزب بزا يكزدي    ترين ماموعه از مهمّ .شده است محسو  مي

 :كنند، بايد به اين موارد اشاره كرد آفريني مي ساختار شعر نقش

 خلفای راشدين

 بززه عززدل و عفّززت بززوبكر و عمززر خطّززا 

 

 اصطالحات ناومي

 ای پززيش تززو مهززر و مززاه و تيززر و بهززرام

 جوزا، سرطان، خوشه، كمزان، شزيرت رام  

 

  

در كزرّار يز و صزولت عثمزان و ح   به شزرم   

(101: 1949 ،الدّينريما)   

 

غزالم  س و زحل، زهره، حمل، ثزور، برجي  

 مياان، عقزر ، دلزو، بزره، حزوت بزه دام     

(1903: 2، ج 1911 خاقاني،)  

 اصطالحات شطرنج و نرد

 خورم، باری شد، گو با ، من خون ميدلم خاك تو 

 یدرم، بار ي، به دستخونن دل خاكيز دست ا



 341/ در شعر سبك آذربايجاني «آيي باهم»فرآيند 

 
 

 مهره به كف ماند و تو را داو روان حاصلمرا 

  یزن كه من در ششدرم بار ين مينو كعبت تو نو

(1046: همان)  

 اعضای بدن

 دست و دهان و چشم و دل بدسگال او

  

تر و پر آ  و نار به پر باد و خاك خو   
(31: 1949فلكي، )  

بزه ويزژه   )ان يز ، اصطالحات حوزۀ اديقين، حوزۀ مربوط به اصطالحات موسيعالوه بر ا

، ادوات و اباار مربوط به بام و خوان، ي، ادوات جنگي، اصطالحات عرفان(اسالم و مسيحيت

بزر   يمبتنز  يتزداع  یهزا  يزي آ پربسامد بزاهم  یها د جاو حوزهيا باياهان و جانوران را نيگ

 .به شمار آورد ياانيآذربا كتناسب در شعر سب

 

 يجانيآذربا كدر شعر سب ييآوا يتداع ييآ باهم. ب

ن يشاعران ا. دارد یا و دامنة گسترده اهمّيّت ي،اانيآذربا كدر شعر سب ييآ ن نوع باهميا

، در رابطزة  یريو تصو ینحو يي وع معناينش واژگان، عالوه بر ارتباطات وسيدر گا كسب

 هزا،  يزي آ گونه باهم ينا. اند كردهق عمل يار دقيا بسيواژگان ن ييقايموس يخوان و هم ييآوا

 يقيش داده و موسز يافاابه شدّت  ينينش و ارتباطات واژگان را در محور هم يانساام بافت

 :رده استكت يشعر را تقو يدرون

 سززت آلززودۀ خشززم   يرا دلزز يخاقززان

 حُكم از حَكمزه ندانزد و رسزم از رشزم    

 

چشززززم يشززززة ازرقپ ن زُرّق زرقيززززز   

 پشم سگ لعنت است، مه سگ، مه پشم

(1911: 2، ج 1911 ،يخاقان)  

تصزدير، طزرد و عكزس،    )آرايي، انواع تكرار واژگاني  آرايي، واج های ادبي چون واك آرايه

، اشزتقاق، شزبه اشزتقاق، انزواع     (تشزبيه معكزوس، تأكيزد   )هايي از كالم  ، تكرار بخش(قلب

ايزن نزوع   . آوايي هسزتند  آيي تداعي هم جناس، شعر مساع، ترصيع و موازنه از نوع باهم

 .سازند و بسيار پربسامد سبك آذربايااني، عناصر سبكها در شعر  آيي باهم

 ز جوشززنده جيحززون جنيبززت جهانززد 

 

 وز آناززا سززوی دشززت خززوارزم رانززد   

(241: 1936، ينظام)   

ناشي از تكرار در اركان مختلزف كزالم اسزت و در شزعر سزبك       آيي، عمدتاً اين نوع باهم
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ايزن تحقيزق،    نويسزندۀ . شزود  كي پربسزامد شزمرده مزي   ات سزب آذربايااني، جاو مختصّ

كه بزه بررسزي مقولزة تكزرار در شزعر سزبك       ز  یديگر آيي تداعي آوايي را در مقالة مباه

 .(1932: اسكويي)كرده است به طور كامل بازجسته و تبيين  آذربايااني پرداخته است ز

 

 يا سازه يِتداع ييِآ باهم. ج

 توسزززت بزززاددادۀگزززو آن كزززه بزززه  

 

 همززي گززردد و همززي سززايد وار خزراس 

 

 خاك در  ز چشزم و لزب ميرزادگزان   

 

 از لب چون الله و رخسار چون گلبرگ او

 

 سززكندر پزز يرفت از او آنچززه گفززت   

 

 بززززر خززززاك ره اوفتززززادۀ توسززززت 

(34: الف 1933نظامي، )   

 سززتوروار مززرا بززر اميززد آ  و گيززا   

(3: 1913مايرالدّين، )   

 الله ستان جنّز ت و عبهرسزتان  اوسزت 

(223: 1، ج 1911خاقاني، )   

 اللززه زار طبززع و گلززاار روان آراسززته

(906: 1949فلكي، )   

 پ يرنززده برخاسززت، گوينززده خفززت

(143: 1930نظامي، )   

 

 تضادّبر  يمبتن يِتداع ييِآ باهم. د

ازاد  يه موجزب ا كزه عزالوه بزر آنكز    است  ييها ن امور، از آن دست نسبتيب تضادّنسبت 

را خلزق   یاريبسز  یر هنزر يتصزاو شزود،   يالم مك ین اجاايق و گسترده بيعم یوندهايپ

ابنزد؛  ي يارتباط م تضادّ بر يمبتن يتداع ييآ باهمة ا با هم به واسطيآنها نة ه همكند ك يم

 :وجود دارد تضادّبر  يمبتن يتداع ييآ ، سه گروه باهمير از خاقانيت زيدر ب

 خزون منزي   تشزنة ، سيرگر نه تو ای زود

 

 بگوی راستنشين و  كژز تيغ اوست، بيا 

 

 دلززم مخززواه زيززانبسززيار گفتمززت كززه 

 

 با من ديرينه دوست چند كني دشزمن ي؟ 

(1011: 2، ج 1911خاقاني، )   

 كه نيست كژ به جهان جا كمانچة طغزرا 

( 16: 1949مايرالدّين، )   

 گفتن چه سود با تو كه فرمان نمي كني؟

(1063ٰ: 2، ج 1911خاقاني، )   

ت بزه  يز ن بينهد و در چنزد  يم تضادّاساس را بر  ي،ت متوالين بيشاعر در چند يگاه
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يم ا  و مفزاه ر جز ّ يبرقرار است، تصاو تضادّنشان نسبت يه بك يلماتية كدنبال هم، بر پا

 :ندك ين خلق مينش دل

 باز آمده بهزار و دل از مزن جزدا شزده    

 مهززر يززار سززردنهززاده داغ دل  مگززرم

 جززان مززرا ز فرقززت رخسززار خززو  او  

 زمانززه را جفززایبززر مززن حوالززه كززرد  

   فزرو رفزت روز مزن   وفابا من كه در 

 

 من بينوا به دست غزم و دل  نزوا  شزده  

 بززر داغ گززرم او دم سززردم گززوا شززده

 بيگانه گشته راحت و رنزج  آشزنا  شزده 

 و او چون زمانه از سر مهزر و  وفزا  شزده 

 چون طبع روزگار، دلش پر جفزا  شزده 

(32: 1949فلكي، )   

 يِتزداع  ييِآ ق باهمياز طر ييو معنا يتناسب لفظ ااديه در اكبا يار زيبس یها از رو 

در  .ي اسزت سز كر پاراديبه تصو يكناد تضادّ يشود، نوع يااد ميدر شعر ا تضادّبر  يمبتن

تزوان   يمز  شزود ز   يم قلندرانه و عارفانه از آن اسزتفاده مز  يشتر در مفاهيه بز كوه  ين شيا

امّزا   اسزت،  تضزادّ رات، اصل بر يتعبن يه در اكن گونه يد، بديرا هم د ييزدا ييآشنا ردّپای

ل كن شز ياست و بزد  یو سار یدر آنها جارهم و منطق « آمد عادت خال »جنبة  معموالً

ا يز « جستن يامكام در ناك»ا ي« فركمان آوردن به يا»ا ي« يآباد بر خراب»چون  ينيمضام

 :دشو يااد ميا« شاد از غم گشتن»و « ين شدناز طر  غم»

 ناكززام مززن اسززتكززام مززن بززا  كززه  

 

 سززت يدر عشززق همززه نززام نكززو بززدنام

 سزت  يسرتاسر عشق جمله دشمن كام

 

شيبززرآرم كززام خززو  يتززا بززه ناكززام    

(323: 2، ج 1911 ،يخاقان)   

سززت  يآرامزز يو تمززام بزز ا كززررام در  

سززت يدن خززاميززار بززه هززر بزال بر يز از   

(19: 1911 ،يمهست)   

كزه در ايزن   ز نمزا هزم     آييِ تداعيِ مبتني بر تضادّ را در تركيبات كنايي متناقض باهم

از ديگر شزگردهای ايزن شزاعران     ،اين شيوه. توان جست مي شود ز  شعر به وفور يافته مي

      بيشزتر  در  لمزات اسزت؛  بزين ك  در خلق تصاوير و مضامين بزا اسزتفاده از نسزبت تضزادّ    

    در سزاختار ايزن نزوع     .داسزت رات عارفانزه هوي رفزان و تصزوّ  ع ردّپزای اين تركيبات هزم  

             تركيززب  شززود و مززيتعززابير، دو مفهززوم متضززادّ و نقززيض هززم بززه يكززديگر اضززافه     

   ، «جزام : خشزك  آ »، «سزت نيهسزت  »ل از قبيز  آيزد؛  بزه دسزت مزي   نما  اضافي متناقض

 :«زيرِ باال» ،«رِ ناشتاسي»، «زندۀ مردار»، «آ  آتشين»، «شرا : تر آتشِ»
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 يدانمزز يسززتانن هسززتگززر مقززام  

 

 از حرص ياگر كس زندۀ مردارمبا  

 

 كزززه دل آبزززم آتشزززيناز مزززژه در 
 

يان افشززززاندميززززخززززود در م يهسززززت   

(1069: 1، ج 1911خاقاني، )   

 كه آن سگ است كه هم زنده است و هم مردار

(104: همان)   

سززت بززاز  رون دادههززا بزز  ن غززميززغززور ا  

(313: 2همان، ج )   

 

 ينحو يتداع ييآ باهم. ز

 ياانيآذربا كدر شعر سب (فاتالصّ تنسيق مثل جمع يا هايي در آرايه) ینحو يتداع ييآ باهم

در  ینحو يتداع ييآ ل باهمكن شيشتريب. ابدي يار وقوع ميبس ،شعر ينينش و در محور هم

. دهزد  رخ مي (فاتالصّ تنسيق)گانه يموصو   یبرا يمتوال یها رار صفتك، در تیبافت شعر

ن يز ا. شزمارد  ين صفت به دنبال هم برميموصو  واحد، چند ی، شاعر براآيي ن باهميدر ا

يزا  ر اوصزا  ممزدوح و   كذبرای و عاشقانه،  ين مدحيشتر در مضاميب ،ايآم صنعت مبالغه

ار كز بزه  زز   ي هسزتند هن فارسكشعر  كّنفيه جاو الك یا ت برجستهيّدو شخصمعشوق ز  

دسزت   بزه )ي شزعر را  و هم مقصود اصزل  ی،ه و صورتگريهم تشب كند،رود تا هم وصف  يم

 .ندكت يتقو (آوردن خاطر ممدوح يا معشوق

فات نهزاده  الصّ قيتنس یساختار شعر را بر بنا به طور كلي، شاعر ير از نظاميدر غال ز

يّة بق (بت، زيرك، مستكبر: مثل)لمه كر از چند يغ ، بهداستيه در شعر پكگونه  است؛ همان

ی هزا  يزي آ ن دسزته از بزاهم  يز ا. جزا  دارنزد   يكش از يو باند  كّبمرة لمك يهمگ ،لماتك

 :هستندفاصله  يب یها ييآ جاو باهم ی،نحو يتداع

 یا ارهيّززبززدادم در كززف ع  يدل بززه نززادان 

 یبزر  نيمي، سيدل ني، سنگيرلب، شكّيرخ گل

 يدهز  ، عشزوه یسر ، كجيستان ، جانينشان دل

 ي، بتز یانزداز  و نزاوك  ي، سركشيچشم شوخ

 وصالي همچو مزاه  لقايي، خو  نوايي، خو  خو 

 ی، رامشززگری، دلبززرينززي، دوربيافهمززيت

 

ای خواره فاايي، دلبر خون گشايي، جان دل   

یا رخسزاره  یمشزتر  ی،خدّ ، اللهیسروقدّ  

ای خزواره  كشي، خون وفايي، پرجفايي، كين بي  

یا ارهي، هشی، مستكبريركي، زیريدلپ   

یا پاره ، مهیا چهره ، مهيمهوش ،ييرو ماه  

یا دارهدل ،ي، مونسیگساري، غمطبع راست  

(921: 1994 ،ينظام)   
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نزه   است؛  كردهر كن شعر، صفات را جدا از هم ذيا یها ييآ باهم مواردِ ي در همةنظام

رفته كار كيبات بهان ترياز م. است رده كو نه آنها را به هم اضافه  كردهآنها را به هم عطف 

مثزل دلگشزا،    انزد؛  صزفت  ،ييو معنا یبات از لحا  ساختاركياز تر ي، بخشها تين بيادر 

لمزات  كل كه از شكگونه  همان .كش نكيانداز،  كستان، ناو وفا، جان ينشان، ب فاا، دل جان

 .هسزتند  (ممزرخّ )ب كّز مر يفزاعل  یهزا  هزا از نزوع صزفت    ن صفتيشتر ايك است، بمشخّ

است، اضافة تشبيهي يزا   مقام صفت از آنها استفاده شده تعدادی ديگر از تركيبات كه در 

 خزدّ،  بزه هسزتند؛ مثزل شزكرلب، اللزه      هٌه و مشزبّ ب از دو ركن مشبّتركيب تشبيهي مركّ

 .ی، سروقدّرو رخساره، ماه یمشتر

يافتزه  ل كش ینحو يتداع ييآ باهمية ه آن هم بر پاز ك الدّينرير از مايات زيا در ابامّ

 :اند شمرده شده يثكچ ميو بدون ه يپدر ياند و پ به هم اضافه شدهها  صفتة هم است ز 

 سوز، شاه نيمروز آن كاو افروز دشمن مصا 

 آلزت  كزوه  يرثتزأ  ، فلكيينبدرآ تأييد ملك

 

ظزنّ  يصاف عهد يواف یرا ين ملك است كافيدر ا   

رافكنيشز  آشزو   ببرآفت، پلنگ يبآس نهنگ  

(141: 1949 ،الدّينريما)   

 

  جهينت

 ير وتزا تصزو   شود يج ميشاعر بس يو ادب يزبان یها ييتمام توانا ياانيآذربا كشعر سبدر 

هماهنزگ بزا    امالًكز ار منسزام و  ي، بسحالن يا  و در عتازه و ج ّ ييا معنايو  ي،قيموس

 یو هنزر  يزبان یها اميم، پكن شعر در حام ين جهت ايبد .دننيافريسخن ب یر اجاايسا

ار مخاطزب  يز در اختی را اديز ز شزدۀ  فشردهات اطّالعدهد و  يرا انتقال م یاريبس يو ذهن

يزنش آن  نش واژگزان و چ يدر گزا  كن سبياشاعران نظر  دقّتاز  يناش ،ن امريا. نهد مي

ر عناصزر و  يگاه خود و هم در ارتباط بزا سزا  يه حضور هر عنصر، هم در جاك ینحو است به

آوايي، معنايي، نحزوی،  )ن منظور يچند يد و گاهينما يده ميهدفمند و سنا ،سخن یاجاا

ه از كز  يو ادبز  یهنزر  یهزا  دادهزيزاد  حام . سازد يجا برآورده م يكرا با هم و  (تصويری

بزر   يمبتنز  یهزا   يزي آ از انواع بزاهم  يعيحاصل دامنة وس ،شود ين شعر منتقل ميق ايطر

ه شده يع تعبيوس يارتباط یها هكل شبكق آن به شيف و دقيه در بافت ظركاست  يتداع

و چندگانه در محزور   متنوّع كل گسترده وبه ش يبر تداع يمبتن یها ييآ انواع باهم. است

ده و يز چية پكهزا، شزب   يزي آ ن بزاهم يز ا. افته استيوقوع  ياانيآذربا كشعر سب ينينش هم
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ه هر كباعث شده است  و به وجود آورده یرا از انواع ارتباطات درون بافت شعر يمتداخل

اگرچزه  . در بطن خود داشته باشزد  یريا تصويو  يادب ي وزبان ينِآهنگام ين پيچند ،تيب

 یا لطمزه  اكثراًاما  رد،يگ يل مكف و التاام شلّكمواقع بر اساس ت يها در برخ ييآ ن باهميا

 .شعر وارد نساخته است یهنر یها و جنبه يشناخت ييبايز یها به ارز 

 

 منابع
 .، تهران، آگاهی، ترجمة فرزانه طاهرادبيّاتدر  ييبر ساختارگرا یدرآمد ،(1913)ولا، رابرت كاس

هزای نقزد ادبزي و     فصزلنامة پزژوهش  ، «تكزرار در شزعر سزبك آذربايازاني    »( 1932)اسزكويي، نزرگس   

 .66-91 ، صك(19پياپي )، سال چهارم، شمارۀ اول شناسي سبك

صزك  ، 3 و 1، شزمارۀ  فصلنامة زبزان و اد  ، «واژگان ييآ لة باهمي به مسئنگاه» ،(1913)تا ي، آزيافراش

19-32. 

مارۀ ، شز نامزة فرهنگسزتان   ،«يند در زبان فارسيآ بات باهمكيو تر ييآ باهم فرايند» ،(1931)ا يّ، ثريپناه

 .211-113، صك 13

 .12-1ك ، ص1ل، شمارۀ ، سال اوّيفنون ادب، «يعيو فنون بد يتداع» ،(1933) يان، تقيپورنامدار

، تهزران، پژوهشزگاه فرهنزگ و هنزر     ييپارسا ی، ترجمة مهديشناس ي نشانهمبان ،(1931)ل يچندلر، دان

 .ياسالم

، يقزات زبزان و اد  فارسز   ينامزة تحق  فصل، » هيور آراير، زيظالنّ مراعات» ،(1933) يد ماتبيّ، سينيحس

 .31-61، صك 6 ياپيشمارۀ پ

 .اكتهران، مردو جلد، ، یازاّك الدّين رجالليتر مكراستة ديو ،وانيد ،(1911) الدّين ي، افضلشروان يخاقان

راث يز ل، تهزران، م رج افشزار، چزاا اوّ  يز وشزش ا ك، به بيالغرا ختم ،(1931) الدّين ي، افضلشروان يخاقان

 .تو كم

 .دي، تهران، مرواريفرهنگ اصطالحات ادب ،(1931)ما يداد، س

 .سمت، تهران، (بديع فنّ) ييآرا هنر سخن ،(1932)د محمد يّراستگو، س

و علزوم   ادبيّزات دۀ كة دانشمالّ، «و حافظ يهام و تناسب در شعر خاقانيا» ،(1911)  الدّيناي، ضیادساّ

 .110-31 ، صك30 و 13، شمارۀ دانشگاه تهران يانسان

 یهزا  شيو گزو  يشناسز  زبانة مالّ، «يواژگان ييآ د انواع باهميجد یبند ميتقس» ،(1931)، شهال يفيشر

 .62-93، صك 1 ياپي، شمارۀ پخراسان

 .ترايتهران، م ع،يتازه به بد ينگاه ،(1939)روس يسا، سيشم

 .ي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمدرآمدی بر معناشناسي ،(1913)ورو  ك، یصفو

 ياپي، شمارۀ پزبان و اد ، «يدر زبان فارس يواژگان ييآ دربارۀ باهم يپژوهش» ،(1932)ورو  ك، یصفو



 341/ در شعر سبك آذربايجاني «آيي باهم»فرآيند 

 
 

 .233-216، صك 13

 .نظم، تهران، سورۀ مهر :2لد ، جادبيّاتبه  يشناس از زبان ،(1939)ورو  ك، یصفو

 ، صزك 2، سزال نهزم، شزمارۀ    ينامة پارس، «ها در تناسبات حافظ ع نسبتتنوّ» ،(1939)زاده، ناصر  يعل

13-33. 

، «يو فارسز  يع عربز يان و بزد يو ب ينو نسبت به فنون بالغت و معان یديد» ،(1916)دورد، خسرو يفرش

 .221-211 ، صك11، شمارۀ ة گوهريّنشر

 .، تهران، سمتعينقد بد ،(1913)د ، محمّكيفشار

 .نايس ابن تهران، ل،، چاا اوّیح شها  طاهري، به تصحوان اشعاريد ،(1949)ي شروان يفلك

 .ايا، دانشگاه تبريتبر ،یآبادد ح محمّي، تصحوان اشعاريد ،(1913) يلقانين بيرالدّيما

ة مالّز ، «هزا  يو رونزد دگرگزون   يخير تاريتناسب در س يل و بررسينقد و تحل» ،(1936)جواد ، ييمرتضا

 .121-101، صك 43، دورۀ دوم، شمارۀ دانشگاه اصفهان ادبيّاتدۀ كدانش

 .يرانياجا،  بيل، ، چاا اوّیخوانسار يلين احمد سهي، جمع و تدواتيّرباع ،(1911) یگناو يمهست

 .، تهران، دانشگاه تهرانيوزن شعر فارس ،(1991)ا ي، پرویناتل خانلر

 .ي، تهران، فروغيسيد نفيح سعي، تصحوان اشعاريد ،(1994) یگناو ينظام

 .، تهران، دانشگاه تهرانيح برات زنااني، تصحاالسرار مخان ،(1914) یگناو ينظام

 .ريبكريل، تهران، امان، چاا اوّيح بهروز ثروتي، تصحنامه شر  ،(1936) یگناو ينظام

 .ريبكريل، تهران، امان، چاا اوّيح بهروز ثروتي، تصحنامه اقبال ،(1931) یگناو ينظام

 .ريبكريان، چاا دوم، تهران، اميروتيح بهروز ث، تصحو مانون يليل ،(الف 1933) یگناو ينظام

 .يربكريچاا دوم، تهران، ام ،انيروتث ح بهروزي، تصحريكپ هفت ،(  1933) یگناو ينظام

 .، چاا دوازدهم، تهران، قطرهید دستگرديح حسن وحي، تصحنيريخسرو و ش ،(1930) یگناو ينظام

 .، چاا دوم، تهران، سمتيشناس ييبايدگاه زيع از ديبد ،(1931) يار، تقيامكان يديوح

 .ی، تهران، حوزۀ هنریورو  صفوك، ترجمة استعاره و مااز یها قطب ،(1930)وبسن، رومن كاي

 


