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چکیده
سازي و مایه مضمونشاعران، اعالم جغرافیایی را دست

هاي گوناگون در اند و همواره به شیوهدهکرپردازي آرایه
اند یا شعر خود دست به خلق تصاویر زیباي شعري زده

هاي مختلف شگردهاي بالغی گوناگون اینکه با روش
ها خلق تصاویر شعري با این روشیکی از اند.آفریده

گیري از اعالم استفاده از شگردهاي بالغی و بهره
جغرافیایی است. سنایی و بدر چاچی از جمله شاعرانی 

اند. در ها بهره بردههستند که در قصاید خود از این شیوه
این مقاله تالش شده است که با ارائه تعریف مشخص از 

یی موجود در قصاید شگردهاي بالغی، اعالم جغرافیا
سنایی و بدر چاچی معرفی و بسامد هرکدام از این اعالم 

توصیفی و با - صورت تحلیلید. این مقاله بهشوارائه 
ارائه جدول انجام شده است که بسامد و کارکردهاي 

هاي شاعرانه با اعالم جغرافیایی آفرینیهنري بر مضمون
براساس یین شده است.در دیوان سنایی و بدر چاچی تب

شده سنایی از اعالم جغرافیایی بیشتر در پژوهش انجام
عنوان النظیر و بدر چاچی از آن بیشتر بهآرایه مراعات

استعاره استفاده کرده است.
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Analysis of rhetorical practices by
declaring geography in sanaei and

badr-e-chachi

Ali Mohammad Giti Frouz1, Ashraf Ghanbari2

Abstract
Poets have used geographic declaration as a
tool for theme-making and terms-creating.
They has always created many beautiful
poetry in their poems in various ways. Also,
they have created various rhetorical practices
with different methods. One of the methods to
create poetic and rhetorical illustrations, is
making use of geographical declarations.
Sanaei and Badar Chachi are among the poets
who have used these practices in their own
ballades. In this research, it has been
attempted to present a clear definition of
rhetorical practices, declarations of geography
in the ballades of Sanaei and Badr Chachi and
to offer the frequency of each one. This
research is analytical-descriptive and
presented with a table. In total, the studied
verses in sanaei’s ballades had the most
frequency of use of these rhetorical technics is
Mor’at-Nazir (Observing the correspondance).
And Badar Chachi, in total, also has the
highest frequency with his instrument of
metaphors.

Keywords: Rhetorical Technics, Geographic
Declaration, Sanaei, Badar Chachi.
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مقدمه
گیري خود ادبیات ایران زمین از آغازین زمان شکل

ت، انگیز و شیوا براي بیان موضوعاهمواره بستري دل
هاي پیرامون بوده است.مفاهیم و پدیده

ادیب فارسی زبان بنابر آنچه از فرهنگ و دین 
اش آموخته و از محیط و تمدن و تفکر و اندیشه

ع نگاهش به جهان ده و از نوکراشت اطرافش برد
سرایان این گویان و سخنسخنادراك نموده است،

فرهنگ و تمدن پربار در آثار خود اغلب با الهام 
می اند. عالگرفتن از عالم خارج، عالمی دیگر آفریده

گوید و رنگ و شکل و که در آن همه چیز سخن می
ر و شعپردازان عرصۀهایی دارد. خیالاندازه و ویژگی
هاي گوناگون از این اصطالحات و ادب به شیوه

ري بهره ـم شعـن و مفاهیـان مضامیـاعالم در بی
عی اند. از جمله دست به دامان طبیعی و فراطبیجسته

یی ها و اعالم جغرافیاشده و از این میان نام مکان
. پردازان بوده استیکی از منابع آفرینش هنري سخن

ف اعالم جغرافیایی صور مختلگیري ازآنها با بهره
اند و کار گرفتهخیال و شگردهاي بالغی را به

همواره دانش جغرافیا و شناخت اقلیم شهرها و 
کشورها را همچون سایر علوم و معارف بشري در 

اند.هاي خود گنجاندهسروده
بسیاري از شاعران نظیر رودکی، فردوسی، 

اعالم خاقانی، حافظ و سعدي در غزلیات خود از 
جغرافیایی در شعر خود به صورت نماد استفاده 

بهها رااند که در اینجا قطعاتی از این سرودهکرده
ایم:عنوان شواهد آورده

پرور مـاه حـبش نــگارخورشــید روم
نشین به ساحت طوبی نشان اوستسایه

)21(خاقانی، قصیده 

غمی که چون سپه زنگ ملک  دل بگرفت
روم رخت زدایــد بـازز خیــل شــادي 

)261غزل ،(حافظ
چو اندر هوا شب علم برگشاد

شـد آن رومی روم زنگی نـژاد
)2بخش ،(فردوسی

انگــیزهر کو نکند فهمـی زیـن کلک خیال
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد 

)161غزل ،(حافظ
تو بت چرا به معلم روي که بتگر چین

ري آموخت به چین زلف تو آید به بتگ
)32غزل ،(سعدي

آن که جز کعبه مقامش بند از یاد لبت
بر در میکده دیدم که مقیم افتادســت

)36غزل (حافظ،
آن مصر مملکت که تو دید خراب شـد

و آن نیل مکرمت که شنیدي سراب شد
)51قصیده (خاقانی،

در غزلیات باال و نظیر آن روم نماد و مظهر 
ار و هند ـش و زنگبـایی و حبـسفیدي و روشن

دهنده نماد تیرگی و سیاهی بوده است. نشان
نماد همچنین چین در اشعار فارسی معموالً

تصویرهاي زیبا و رنگارنگی و تلون و سازندة
لم مادي در مقابل امشک بوده و همچنین نماد ع
اد و ره نیز نماد مـعالم معنوي بوده است. کعب

ساخته و خودگاهقبلهرا مقصود است و جوینده آن 
د. همچنین مصر کنکوشش براي رسیدن به آن می

و نیل نماد کرم و مندي از دانش نماد آبادانی و بهره
بوده است. الزم به ذکر است که علت بزرگواري 

عنوان شواهد این است که غزل کاربرد غزلیات به
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بیان عواطف و ذکر زیبایی است و نیز از لحاظ 
عنوان ی هستند و بهمضمون نیز در حس زیباشناس

مثال در ذهن خواننده اثر بهتري دارد. با توجه به 
، ذکر این استاینکه موضوع مقاله دربارة قصاید 

.نستمنکته را الزم دا
اد ـراي ایجـایی بـرافیـالم جغـی از اعـرخـب

کار گرفته شده و تشبیهات وتصویرهاي شاعرانه به
ست.آفریده شده اانگیز زیبا با آنها استعارات خیال

تف تیغش از هند شب کرد بوم
کند باز قندیـل رهبــان به روم

نامه، در ستایش شاه بودلف)(گنجور، گرشاسب
اي بخارا شاد باش و دیر  زي

میرزي تو شادمان آید همــی
)121(رودکی، قصاید و قطعات 

هايگیري از اعالم جغرافیایی ایهامگاهی با بهره
شده است.زیبایی آفریده 

دیگران با همه کس دست در آغوش کنند
ما که بر سفرة خاصیم به یغمـا نرویـم

)441غزلیات(سعدي،
یادام خون گشت کم ز نیم نمیجگر چون نافه

جزاي آنکه با زلف سخن از چین خطا  گفتیم
)370غزل (حافظ،

در دیوان شاعران عرب هم استفاده گوناگون از 
پردازي و شگردهاي ونـمضمرافیایی در ـاعالم جغ

وم ـرانه مرسـسازي و تصاویر شاعبالغی و ترکیب
شمارالقلوب ه نویسنده کتاب ـوده است. چنانچـب

ین فهرست نسبتًا کاملی از االمضافات و المنسوبفی
از .اصطالحات را گردآوري و شرح کرده است

لعل،الدینورکراالهواز صوفیه، مالهندسحرهجمله 
. اسکندریهاره المنوبدخشان

پیشینه تحقیق
ردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی ـه شگـدر زمین
ترین مهمهاي محدودي انجام شده است.پژوهش
پژوهش در شده که به نوعی هاي انجامپژوهش
اند از:از آنها استفاده شده عبارتحاضر 

) در پژوهشی که به صورت 1379راستگو (
تحقیقات مفصلی در خصوص کتاب به چاپ رسیده، 

کرده ه ئشگردهاي ایهام ارابندي و، دستهتعریف
.است

) در 1382یونر (موس، احمدي وسیف، محمدي
قصیده ناصروجوه بالغت در دو«اي با عنوان مقاله

تحقیقات مفصلی در خصوص تعریف و»خسرو
ه ئبندي بالغت در دو قصیده ناصر خسرو ارادسته

.کرده است
اي به بررسی چند) در مقاله1390(فروز گیتی

در شعر خواجه شیراز اشارات نویافتهایهام و
. در این مقاله ضمن اشاره به چند پرداخته است

ي سابقه کاربرد،ایهام نویافته در شعر حافظ شیراز
- ها در شعر بدر چاچی شاعر صنعتبرخی از ایهام

هجري قمري) 745(زنده به سال گراي قرن هشتم 
مقاله مذکور هنگامةنگارند.شده استارائه 

- ایهامیاب وتصحیح دیوان بدر چاچی شاعر نکته

ه هاي ظریفی مواجایهامپرداز قرن هشتم با نکات و
پردازي طبع شاعر خیالسنجی وشد که از نکته

ها، از آنجا که بسیاري از نکته.کندحکایت می
داختهاشاراتی که در این مقاله به آنها پرها وایهام
از رهگذر تصحیح دیوان بدر چاچی به ذهن ،شده

نگارنده خطور کرده است، در این مقاله به حکم 
اشعار بدر چاچی که متضمن آن ) به فضل تقدم(

.اشاره شده استها بوده نکته
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اي با عنوان ) در مقاله1391پرنیان رضایی (
شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در شعر «

ی در ـقات مفصلـتحقی»روـر خسـناصی وـانـخاق
بندي شگردهاي بالغی با دستهخصوص تعریف و
ن ه است. این پژوهش نشادکره ئاعالم جغرافیایی ارا

سخنوران از دیرباز براي دهد که شاعران ومی
م وردهاي فکري خود از علوادستمقاصد وها،اندیشه

.اندهاي مختلف بشري بهره جستهدانشو
در پژوهشی که به )1393(پرنیان فتاحی 

ۀ صورت مقاله به چاپ رسیده، تحقیقاتی در زمین
بندي شگردهاي بالغی با اعالم تعریف و دسته

.جغرافیایی در شعر هوشنگ ابتهاج انجام داده است
،ألیفاتی که برشمردیمآوري است که تالزم به یاد

چه بررسی شگردهاي بالغی نگارنده این مقاله اگر
وده، اما در زمینه دیوان سنایی وداراي فوایدي ب

صورت قصاید بدر چاچی تاکنون چنین پژوهشی 
.نگرفته است

ذکر اسـت کـه در ایـن پژوهش با الزم به 
توصیفی موضوع مورد- گیري از روش تحلیلی بهره

سعی شده است که تعریف نظر انجام شده و
مشخصی از شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی و

و این دپردازي با اعالم جغرافیایی درهبسامد آرای
ر دتک ابیاتی که نمونه تکودوشه ئارانمونه شعري 

آن شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در قصاید 
همچنین .بدر چاچی گردآوري شده استسنایی و

شگردهاي بالغی مورد استفاده در این پژوهش شامل 
ضادتایهام و ، تشبیه،النظیرجناس، مراعاتاستعاره،

.است

شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در قصاید 
سنایی

حکیم سنایی کنیه و نام او ابوالمجد مجدوبن آدم 
سنایی است و در دیوان او ابیات نسبتًا زیادي است 
که داللت به نام او دارد. والدت او در اوایل یا اواسط 

بوده اتفاق افتاده و زادگاه او غزنین5نیمه دوم قرن 
است. وي شاعري معتقد و دیندار بوده است و 

هاي پایبندي به تقوا، اصول و شریعت در اشعار نشانه
شود. او اولین کسی است که تصوف را از او دیده می

طریق شعر و شاعري روشن کرده است. حکیم 
سنایی از جمله شاعرانی است که تا حدي به تصنع  

هاي بدیعی و تکلف گراییده است. در میان صنعت
النظیر رغبت نشان در درجه اول به تجنیس و مراعات

و نیز هاي جناس به جناس خط ان نوعـداده و در می
طباق و ،تضاد،هایی از قبیل ایهامتـه صنعـب

:1341(مدرس رضوي،تر استراغبالنظیر مراعات
37-2(.

سنایی در قصاید خود از اعالم جغرافیایی براي
بالغی بهره برده است که براي ساخت شگردهاي 

شود (به دلیلنمونه در ذیل ابیاتی از آن ذکر می
فراوانی ابیات براي هر مبحث ابیاتی را به عنوان

شاهد مثال آورده شده است).

مراعات النظیر
بـغداد را به طــرفه بــغداد بــازده

وندر کمین بصره نشین و طرار گیر
)167،(دیوان سنایی

باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتابها سال
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لعل گردد در بدخشان یا عقیق انــدر یمن
)258(همان: 

خاك غزنین و بلخ و نیشابور
وز در روم تــا حــد جبلــم

)311(همان: 
امام عالم کافی، که چون او درگه صنعت

نه از شام و بصره، نه از مرو آمد و زوزن
)266(همان: 

بترك و روم شودر هري این سامري دیدي 
تا چلیپــا سوختن بینی تو در چین وخزر 

)153(همان: 
بابل نفسی است باز ار نکورویان چین

حاصـل روحست گفتار عزیزان ختــا
)18(همان: 

تشبیه
گر تو رنگ آوري و طیره شوي، غم نخورم

سنگ اگر لعل شود، جز به بدخشان نشــود 
)104(همان : 

غزنین چو بهشتستگر جود تو و علم تو، 
زیرا که در و نیست نه بیمــار و نه تیمــار

)116(همان: 
تضاد

گه کند مـاه نقشــت انــدر دل
در خزر، هند و در حبش، بلغار

)118(همان: 
گر بسقالب  بــرد بــاد نهیبش نشکفــت

که سیه روي شود مردم سقالب چو زنگ
)187(همان : 

انجمنیوسف مصري نشسته با تو اندر 
زشت باید چشم را در نقش آذر داشتن
(همان)

ایهام
دل به چین رفت و بازگشت و ندید

بــه ز انــدام تــو کــه انــدامــش
)182: (همان

ایی آفرینی با اعالم جغرافینتایج بسامد مضمون. 1جدول 
در قصاید سنایی

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي بالغی 
النظیر)(مراعات

22بغداد1
32بدخشان2
43بلخ3
22بصره4
33ترك5
1917چین6
22حبش7
73خراسان8
77روم9
33زنگبار10
52مصر11
65هند12
95یمن13

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي بالغی 
(تشبیه)

31بدخشان1
41غزنین2
71هند3
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علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي 
بالغی (تضاد)

155زنگبار1
51مصر2
171چین3

15شایان ذکر است که بقیه ابیات که شامل 
ر کااي بهگونه آرایهباشد عام و بدون هیچبیت می

رفته است.

شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در قصاید 
بدر چاچی

والدتش در،شودچنانچه از نام بدرچاچی مستفاد می
النهر ءاچ بوده وچاچ نام شهري از ماوراـر چـشه
مهارت هنر و.استر مشهوکه به تاشکند باشد می

به هاي آن قطعهبدرچاچی در سرودن قصیده است و
مینی تر همان مضاه متضمن تکرار ستدهعمدطور 

شیوه شاعري وي .است که در قصایدش وجود دارد
ترین اشعار ادب فارسی است. زباندر زمره دیریاب

- سازي و ترکیبشعري بدر چاچی مبتنی بر لغت

ي کار بردن مفاهیم مجازسازي و تعبیرات بدیع و به
توان گفت از اینچنانچه میاست، و کنایی فراوان 

مزیت دارد.یتجهت بر اکثر
ره خصوص استعادر شعر بدر چاچی تشبیه و به

فراوان است. بسیاري از تشبیهات و استعارات و 
اي هاي بدر چاچی تازه و بدیع و زیباست و دارکنایه

(دیوان بدر چاچی تصحیح گیتی قوة تخیل است
.)17- 30: 1387فروز،

بدر چاچی در قصاید خود از اعالم جغرافیایی 
براي ساخت شگردهاي بالغی بهره برده است. براي 

شود (به علت تی از آن ذکر مینمونه در ذیل ابیا

فراوانی ابیات براي هر مبحث بیت شاهد مثال آورده 
شده است).

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي 
بالغی (استعاره)

21بدخشان1
31ترك2
2115چین3
116حبش4
113ختن5
117روم6
159زنگبار7
237هندوستان8

استعاره
اي سیم عارضی که یکی ذره مشک را

ايبر لــعل آبــدار بدخــشان نمــوده
)369،(دیوان بدر

چون ماه من کشد از هند گرد ترك چشم
ز ملــک سینه برآرد دمــار لشکــر غــم

)243(همان: 
آن شاهد عودي نقــاب آورد در چین دّر نــاب

معجزشدر سر درآمد از شتاب در پاکشان شد 
)199(همان: 

کلک هالل قامتت بهر صالح ملک و دین
کنان اذان گرفتاز حبشه بالل وش سجده

)126(همان: 
ها در قفــاسه ختنـی شبــروند  آینه

سیم طلب در میان زنگی زرین قفا
)92(همان: 
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النظیرمراعات
در ربـض ملــک تــو صورت حال عــدو

مالحرخوك و ریاض بهشت حایض و بیت
)266(همان: 

اجري ده شام و روم جزیه خور ترك و چین
فرمانده شرق و غرب یعنی شــه هندوستــان

)243(همان: 
به نزد صبح خورشید است جمشید دیار چین

به نزد اختران ماه است شاهنشـاه هندوستــان
)245(همان: 

اقلیم ترك و روم و خراسان چین و شام
خیر و شــرمأمور امر شه ز بد و نیک و 

)179(همان: 
شهان ترك و خراسان و روم و شام و عراق

به این درنــد و به این بندگی همه شادنــد
)313(همان: 

تشبیه
ايگفتم اي ماه به لب لعل بدخشان شـده

ايگفت کاي بدر نگر، کاهن و نادان شده
)369(همان: 

بساط بارگهت صد چو حاوي گردون
پادشـاه خطــاغالم پایگهت صد چو 

)89(همان: 
جز سر زلف تو بر عارضت اي حور سرشت

ملک فردوس که دیده است که کافـر گیــرد
)135(همان: 

کافرم گر در سرابستان هندستان چو بدر
خوان معنی دان رسیـدطوطی زیبا و قرآن

)151(همان: 

تضاد
سر حد نیم روز است شام خط تو از چیــن

روست چو راي داورخورشید نیم روز است 
)164(همان: 

جستمه از میزان عدل شـاه انجم راستی می
کمی در جانب چین شد فزونی سوي هندستان

)255(همان: 
هــاي مرواریــدز زنگبار برد عقـده

به سوي چین زره بحر بر سر سه ماه
)328(همان: 

گر مکشیدي ز رنگ زلف تو بر چین حشم
نــدادي به ســمتــرك تـو پیــکان ناز آب 

)224(همان: 

ایهام
هر عزیزي که آمد از مصري

به لکوکش زر و گهر دادیم
)325(همان: 

زیورش القاب سلطـانی توســت
هر کجا در مصر جامع منبر است

)303(همان: 

همیشه تا که شهنشاه هند را که مـه است
زرین به گرد نه خوان استۀهزار کاس

)120(همان: 

د را جمشید چین گفتن مجاز آمداگر خورشی
به تحقیق است شاهنشاه هندوستان مه تابــان

)255(همان: 
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علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي 
بالغی (استعاره)

21بدخشان1
31ترك2
2115چین3
116حبش4
73ختن5
33دوزخ6
118روم7
159زنگبار8
53عراق9
31مصر10
237هندوستان11

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي بالغی 
النظیر)(مراعات

11الحرمبیت1
31ترك2
219چین3
111حبش4
73ختن5
22خراسان6
117روم7
155زنگبار8
51عراق9
81فردوس10
41مصر11
236هندوستان12

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي 
بالغی (تضاد)

2112چین1
113حبش2
73ختن3
113روم4
153زنگبار5
232هندوستان6

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي 
بالغی (تشبیه)

21بدخشان1
114حبش2
71ختن3
86فردوس4
233هندوستان5

علم ردیف
جغرافیایی

بسامد 
کاربرد

شگردهاي بالغی 
(ایهام)

43مصر1
233هندوستان2
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قصایددرجغرافیاییاعالمبابالغیشگردهايبسامد
سنایی

56: النظیرمراعات
7: تضاد
3: تشبیه
1: ایهام

بسامد شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در قصاید 
بدرچاچی

49استعاره:
38النظیر:مراعات

26تضاد:
15تشبیه:
6ایهام:

گیريبحث و نتیجه
هاي تحقیق بیانگر این است که در این پژوهش یافته

- هر دو شاعر در زمینه اعالم جغرافیایی به آرایه

تضاد و ،تشبیه،پردازي در حوزه ایهام، جناس
ش که به ـن پژوهـاند. ایهـر پرداختـالنظیاتـمراع

آمار ه جدول وتوصیفی با ارائ–صورت تحلیلی 
شرح است دینآمده بانجام شده که نتایج به دست

66بیت، 123که سنایی در قصاید خود از مجموع 
کار را بهمرتبه شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی 

مورد 3نظیر،لامورد مراعات56ه است که شامل درب
بدر چاچی در وباشدمیمورد ایهام 7وتشبیه 

از مرتبه 134،یتب783قصاید خود از مجموع 
مرتبه 49شگردهاي بالغی بهره برده است که شامل 

تضاد،مرتبه 20، النظیرمورد مراعات38،استعاره
.  الزم به باشدمیایهام مورد 6و تشبیهمورد 15

- که بدر چاچی کوشش بیشتري در آرایهذکر است

هاي ده است و بسامد بیشتر در قصیدهکرپردازي 
و در استالنظیر سنایی استفاده از آرایه مراعات

شعر بدر چاچی تعداد ابیاتی که در آن استعاره به 
کار رفته بسامد بیشتري دارد که در نمودارها بررسی 

شده است.

منابع 
شمسی (پاییز وزمستان ،رضایی؛ موسی،پرنیان

شگردهاي بالغی با اعالم جغرافیایی در«.)1391
مجله پژوهشنامه نقد ». شعر خاقانی ناصر خسرو

. 41- 66صص ، 2شماره ،2، دوره بالغتادبی و
.)1393سهیل (بهار ،فتاحی؛ موسی،پرنیان
تصویرسازي با اعالم جغرافیایی در شعر «

قد ادبی ومجله پژوهشنامه ن».هوشنگ ابتهاج
. 76- 86، صص 2شماره ،2، دوره بالغت

14دهخدا.نامهلغت). 1372اکبر (دهخدا، علی
مؤسسه انتشارات چاپ اول. تهران: . جلدي

دانشگاه تهران. 
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». اينامه واژهایهام. «)1371راستگو، سیدمحمد (
.57- 61صص ، 34، شماره 1، دوره دبستان

:. تهرانشعرفارسیایهام در ). 1379(ـــــــــــــ 
انتشارات سروش. 

صور خیال در ). 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا (
انتشارات نیل.:. تهرانشعر فارسی

فرهنگ تلمیحات و ). 1366، سیروس (شمیسا
انتشارات فردوس.:. تهراناشارات

:. تهراننگاهی تازه به بدیع). 1381(ــــــــــــــــــ 
میترا.نشر

دستور تاریخ زبان ). 1393فرشیدورد، خسرو (
انتشارات زوار.:. تهرانفارسی

.دیوان بدر چاچی). 1387(فروز، علی محمدگیتی
انتشارات :روز. تهرانفمحمد گیتیتصحیح علی

کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي 

اسالمی.
تر زمو هزار نکته باریک«.)1390(ـــــــــــــ 

مجله پژوهشی ». ایهام نویافته در شعر حافظچند 
و، 4، 3، شماره دانشکده ادبیات فارسی تهران

. 191- 208صص 
تصحیح .دیوان حکیم سنایی). 1389مصفا، مظاهر (

انتشارات زوار.مظاهر مصفا. تهران:
. فرهنگ فارسی (دو جلدي)). 1345معین، محمد (

انتشارات امیرکبیر.تهران:
.جلدي6.فرهنگ فارسی.)1371(ـــــــــــــ 

.کبیر: انتشارات امیرتهرانچاپ هشتم. 
فنون بالغت و صناعات). 1364الدین (همایی، جالل

انتشارات توس.تهران: . ادبی
:. تهرانفرهنگ اساطیر). 1369یاحقی، محمدجعفر (
.انتشارات سروش


