
120-134، صفحات1393، تابستان 7هاي ادبی و بالغی، سال دوم، شماره فصلنامه پژوهش

مطالعه موردي سجع در آثار عرفانی و ادبی
1طاهر الوژه

27/10/1393: تاریخ دریافت
17/12/1393:تاریخ پذیرش

چکیده 
این مقالـه در پـی تبیـین اهمیـت و کیفیـت اسـتفاده از       
سجع، مبتنی بر سـاختار و روح زبـان فارسـی در آثـار     

ن، بـه علـل توجـه    در ایـن میـا  . عرفانی و ادبـی اسـت  
ــان در رعایــت قواعــد   نویســندگان و میــزان توفیــق آن
اصولی سجع از منشـأ عربـی آن، بـا هـدف چگـونگی      

نتـایج  . شـود استفاده مؤلفان از سجع و موازنه اشاره می
دهد که بـراي آفـرینش اثـر هنـري مبتنـی بـر       نشان می

سجع، تغییر ساختار ظاهر به تغییر ساختاري درونی اثـر  
. شـود توا و توصـیف رویـدادها منجـر مـی    از جمله مح

همچنین نویسندگانی که به خصوصیات سجع مبتنی بر 
انـد، متنـی   ذات زبان فارسی در اثـر خـود توجـه کـرده    

اند و حال آن که تالش مقلدان آن در ایـن  هنري آفریده
. خصوص، اغلب از روي تفنن و افاده فضل بوده است

ــدواژه ــاکلیـ ــه، : هـ ــجع، موازنـ ــاسـ لکینکنزالسـ ،
.مقامات حمیدي، االسرارکشف
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Abstract
This article explains the importance of
using quality-based rhyme structure and
spirit of the mystical works of Persian
literature. Given that rhyme for the
language (Arabic) and not mix (Persian) to
the attention of writers and their success in
rhyme fundamental rules of Arabic origin,
it is also noted. Persian rhyming prose
based on the characteristics of Iranian
authors found that the apparent differences
between the Arabic and nose. The results
show that the creation of art based on the
rhyme, the structure appears to change the
internal structure of the characterization
and description of the events leading effect.
The authors of the characteristics of rhyme
in his work focused on the nature of the
Persian language, text and artwork created
while trying imitators in this regard, most
of the hobby's grace and pride.
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مقدمه
دهـد و  سجع نثر عادي را به نثر شاعرانه تغییـر مـی  

انـد کـه   از همـین روي گفتـه  . کنـد آن را هنري می
نویسی در زبان عربـی  سجع، اساس نثر فنی و مقامه

و فارسی است، لیکن بیشتر مخصوص زبان قـالبی 
1386شمیسا، (. )فارسی(است و نه ترکیبی) عربی(

فارسی نیز به تبع آثار عربـی،  در متون ادب)42: ب
سجع اغلب از کارکردي ممتاز و هنـري در جهـت   

طهرانـی ثابـت،   (. آفرینش اثر ادبی برخـوردار اسـت  
ترین نویسـندگان  از همین روي، بزرگ) 168: 1389

، همـواره بـراي سـجع    متون منثور در زبان فارسـی 
. اندبودهمنزلت خاصی قائل

از سـجع  از نظر کـارکرد محتـوایی، اسـتفاده   
معنایی به چندمعنایی نزدیک تواند متن را از تکمی

توانـد بسـته بـه نـوع هـدف نویسـنده و       کند و می
اما در . گیردمصداق سخن او نیز مورد استفاده قرار 

هر حال، محتواي اندیشه و کیفیت بیان و انتقال هر 
اي، بالطبع زبـان مخصـوص   نوع تجربه و یا اندیشه

ر ایـن موضـوعات بـا سـجع     طلبد و اگبه خود می
تواند نثر هنري و خـالق  تناسب پیدا کند، ادیب می

در این صورت، عوامل متعـددي بـر مـتن    . بیافریند
شـود کـه بنـابر خـوانش مؤلـف و      ادبی عارض می

.مخاطب، محتوا و مضمون آن متفاوت خواهد بود
در این پژوهش، چهار اثـر عرفـانی و ادبـی    

جع و تأثیر آن بـر  براي بررسی در زمینه کارکرد س
فرم و محتوا انتخاب شده است تـا بـدین وسـیله،    
هم ساختار سجع در زبان فارسی شناخته گـردد و  

هاي سجع در زبان عربـی  هم تفاوت آن با ویژگی
.نیز متمایز شود

بیان مسأله و پیشینه تحقیق
به طور کلی، با نگاهی به متون ادبـی کـه از سـجع    

ید آیـا سـجع سـبب    تـوان پرسـ  اند، مـی بهره گرفته
شود که حقیقتاً کیفیت متون هنري از نظر بالغی می

شناسـیِ سـجع مـد نظـر     ارتقا یابد؟ آیا اصل زیبایی
نویسنده است و یا صرفاً اسـتفاده ابـزاري مقصـود    
است؟ نویسنده براي آفرینش اثر ادبـی خـالق، تـا    

هـاي آن در  چه اندازه مجاز است از سجع و قرینـه 
کنـــد؟ در زمینـــه نقـــش متـــون ادبـــی اســـتفاده 

شناسی و بررسی محتـوایی آثـار مسـجع در    زیبایی
هاي زبان فارسی هنوز مطالعات مبسـوطی  پژوهش

هایی هـم کـه   انجام نگرفته است و آن مقدار نوشته
ــه  ــد مقال ــا در ح ــر،تنه ــوجز و مختص ــزومِ اي م ل

بازنگري در سجع و موارد کاربرد و طـرز اسـتفاده   
کنـد،  نان را تأکید مـی نویسندگان مبتنی بر مقاصد آ
را دایـره شـمول آنهـا    اعتبار علمی الزم را ندارد؛ زی

الباً نظریات قدما را در باب سجع محدود است و غ
؛ محمـدي  1377وحیـدیان کامیـار،   (. شـود شامل مـی 
ــاري، 1388آســیابادي،  ــت، 1388؛ ذوالفق ــی ثاب ؛ طهران

و بهرامیـان و  1390؛ طهرانی ثابت، پورنامداریان، 1389
هایی نیز در زمینه نثـر و  البته کتاب) 1391اران، همک

و حتی ) 1386و خطیبی، 1375کوب، زرین(انواع آن 
به صورت تخصصی، در زمینـه سـجع و موازنـه و    

وحیدیان (تألیف شده است؛ شناسی آنموارد زیبایی
ــار،  ــ) 1392و الوژه، 1383کامی ــه  ام ــت ک ا الزم اس

جع در تحقیقات بیشتري بـر مبنـاي کـل آثـار مسـ     
ــود در    ــرایط موج ــاس ش ــی و براس ــات فارس ادبی

هاي مختلف تاریخی صورت پذیرد تا کـل آن  دوره
. را بتوان بر اکثریت آثار منثور مسجع تعمیم داد
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هاي سـجع  بر این اساس، الزم است ویژگی
اگـر چنـین   . با توجه به آثار فارسی بررسی شـود 

تحقیقی صورت گیرد، با توجه به اینکه بیشتر آثار 
بالغی ما در گذشته مبتنـی بـر نظریـات محققـان     

تـوان  بالغت عربی بوده اسـت، در ضـمن آن مـی   
ــان را بــه لحــاظ علمــی   تفــاوت ســجع در دو زب

بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش . تشخیص داد
به جنبه چگونگی و چرایی کاربرد سجع در متون 

-ادبی و عرفانی تأکید دارد و در ضمن آن فرضـیه 

شناسـی، جهـت   هاي زیبـایی مینههاي مربوط به ز
آگاهی بـر فـرم و محتـوا نیـز مـورد تأکیـد قـرار        

؛  ابـن اثیـر،   285-286: 1320عسـکري،  (.گیـرد می
؛ 80-81: تا؛ قدامه بن جعفر، بی1/197-196: 1411

؛ 284-1/289: 1418جـاحظ،  ؛ 26: 1972ابن رشیق، 
: 1976؛ الرمانی و آخرون، به بعد77: 1408الباقالنی، 

: 1374؛ جرجــانی، 58-1/61: 1340قلقشــندي، ؛ 98
ــی، ؛10: 1409و 401 و  297: 1424خطیـــب قزوینـ

)2/944: 1407السیوطی، 
ــی   ــژوهش حاضــر، بررس ــدف اصــلی از پ ه
خصوصیات اصلی سجع براساس روح زبان فارسـی  
با تأکید بر تعیین نقش بالغی زبـان و آهنـگ سـجع    

کیـه بـر   در آثار منثور عرفـانی و ادبـی فارسـی بـا ت    
شناخت فرم و محتواست و براي این منظور، کیفیت 

سـازي براسـاس   پرداختن بـه بحـث سـجع و قرینـه    
ساختار محتوایی متون منثور در بیان تجارب عرفانی 

.و انتقال مفاهیم ادبی، مد نظر نگارنده بوده است

سجع در ادبیات فارسی
ـ از آرایفارسـ سـان ینوکه بالغـت یفیتعار یعیبـد هی

ـ اند، بر پاائه کردهسجع ار ـ نظـر رادو هی و )1362(یانی

بعد از آنان غالباً، بالغیـان  واستطوطوادیاغلب رش
انـد و بـا ذکـر    رفتـه قـدما و مسـلک  قـه یبر همان طر

دگاهیـ دییگـو ، به دوبـاره آنانمثالشواهدو فیتعار
)به بعد15: 1362وطواط، (.اندپرداختهپیشینیان

ـ    الش دارد تـا  در متون مسـجع، نویسـنده ت
صداهاي مختلف متن را به واسطه تأثیر عمیـق آن  
بر مخاطـب از راه آهنـگ و لحـنِ موسـیقایی بـه      

در ایـن  . صدایی بـه پـیش بـرد   سمت و سوي هم
میان، واژه، اندیشه، لحـن و موسـیقی و آفـرینش    
زیبایی در سطح کالم هنري، ارتباطی تنگاتنـگ و  

هرچـه  کنند به طوري کـه  چندسویه با هم پیدا می
تر باشـد،  هاي نویسنده بیشتر و عمیقمیزان اندیشه

تري نیاز پیـدا  هاي متعدد با بار معنایی قويهبه واژ
کنـد و از سـوي دیگـر، بـه نسـبتی کـه زبـان        می

نویســنده از وســعت و تنــوع بیشــتر کلمــات     
برخوردار شود، به همـان میـزان تصـاویر هنـري     

زیبـاتر  تر و برخاسته از عاطفه و احساس او متنوع
عمرانپـور،  (یابـد شود و کل ساختار تغییـر مـی  می

و هرچـه کلمـات   )17: 1392نیاز، و بی154: 1386
منـد باشـند، احساسـات    تـري بهـره  از اصوات نرم

تـر و  گـردد و هرچـه از اصـوات بـم    تر میلطیف
تري استفاده گردد، افکار و احساسـات بـه   درشت

: 1383قـویمی، (شـود تر میتر و جديتبع آن ثقیل
الشــعاع چنــین و آنچــه در ایــن میــان تحــت)13

گیـرد، آهنـگ مـوزون و لحـن     عواملی قـرار مـی  
موسیقایی قوي برخاسته از چنین تلفیقی اسـت و  

ــر صــداي واج ــا و  اگ ــاي معن ــا، گوی ــا و هجاه ه
محتواي اثر بـه صـورت صـدامعنایی نیـز نباشـد،      
حداقل به معناي خاص و یا معـانی متعـدد کـالم    



123طاهر الوژه،العه موردي سجع در آثار عرفانی و ادبیمط

بـاب هشـتم گلسـتان    . دهـد توجه مـی ادبی بیشتر 
سعدي این ویژگی را دارد و پیوند لفظ و معنی از 

گــردد و صــداهاي تــر مــیایــن طریــق مســتجکم
متفاوتی از مـتن ادبـی بـه وسـیله خواننـدگان آن      

لذا، براي آفـرینش خالقانـه اثـر    . شوددریافت می
.ادبی، این عامل مهم است
از هاي همسـان له واژهئدر کنار توجه به مس

طریق سجع و لحن، قـدرت تخیـل نویسـنده نیـز     
آفرین است و بدون آن امکان نـدارد هنرمنـد   نقش

بتواند با تلفیق استعدادهاي ذاتی و اکتسابی، اثـري  
عنصر تخیل، منبعـث از معـانی   . شایسته خلق کند

. نویسـد عمیقی است که نویسنده در آن بـاره مـی  
از اي برخاسته از تصویري روشـن و جـامع   معانی

تجارب آفاقی و انفسی به عنوان تقارنی هنـري از  
هاي ذهنی و عینیِ ادیب براي خلق اثـري  اندوخته
)83: 1392الوژه، (. ماندگار

سجع براي ایجاد تـوازن و انسـجام در میـان    
صـفوي،  (تمام اجزاي متن ادبی نقشی برجسته دارد

ــنظم و  )1/150: 1383 ــاختار مـ ــت سـ و در تقویـ
اي کـه  کند به گونهایفا میهماهنگ آن نقش مهمی

تر اجزاي آن را بـه خـاطر آهنگـین   پیوند مستحکم
فضــیلت (شــودبــودن ســبب مــیبــودن و مــوزون

هرچه ارزش معنایی اثري بـراي  )58: 1385بهبهانی، 
جامعه در نگـاه مـتکلم، مخاطـب و غایـب بیشـتر      
مطرح و مقبول باشد، به همان میزان کارکرد هنـري  

یابـد و در غیـر   رزش بیشتري میصنایع بدیعی نیز ا
در متـون  . شـود این صورت، نتیجـه معکـوس مـی   

عرفانی، استفاده از آرایـه بالغـی بـه اقتضـاي نیـاز      
طلبد و لذا اسـتفاده  معنی به آن است؛ معنا آن را می

هاي آن در این نـوع متـون معتـدل    از اقسام و گونه

البداهـه بـه تبـع    غالباً در چنـین حـالتی، فـی   . است
، اقسـام هنرهـاي   )5: 1374جرجـانی،  (نیازاحساس

یابـد و آنجـا کـه    بیانی و بدیعی به متن ادبی راه می
لزومی براي حضور صنایع نباشد، نویسنده از ترس 

ماندن معنا، خود را در حصـار آرایـش لفظـی    عقیم
.سازدحاصل محبوس نمیبی

اسـتفاده از سـجع، موسـیقی مـتن هنـري را      
دهـد و بـراي   مـی کنـد و بـه آن نظـم   تقویت مـی 

سـازي در آن صـورت   شـدن معـانی، قرینـه   مرتب
در نهایـت، تلفیـق   )151: 1389خبازها، (. پذیردمی

شـدن مخاطـب   همه عناصر مذکور جهت مـأنوس 
گشــتن بــا دنیــاي فکــر و ذهــن نویســنده و زایــل

هاي مؤلـف از  ابهامات موجود در دریافت اندیشه
.کندسوي خواننده، اهمیت پیدا می

کننده در باب سـجع و  عاملی تعیینوزن نیز
قراین آن است و به مرور زمـان منشـأ اختالفـات    
بسیاري در میان پژوهشگران حوزه بالغت عربـی  

اي معتقدند که در سجع، عده. و فارسی شده است
: 1405خلیل بن احمد، (وزن عروضی شرط نیست

هاي پایـانی را  و بیشتر، هماهنگی مصوت)1/214
و حـال  )40: ب1386،شمیسا(طلبدها میدر قرینه

بندي انواع سجع به مطرّف، ترصـیع و  آنکه تقسیم
: 1424خطیب قزوینی، (. متوازي ناظر به وزن است

در ادبیات فارسی نیز که سـجع بـه انـواعی    )296
تقسیم شده است، بایـد بـا دقـت بیشـتري مـورد      

.بررسی مجدد قرار گیرد

سجع در آثار عرفانی و ادبی
جع در متـون عرفـانی و ادبـی از لحـاظ     کاربرد سـ 

متن ادبـی نیـز   . کارکرد و هدف متن متفاوت است
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در نوع خود بسته به اهداف نویسنده انواعی دارد و 
در مقامه نیز به عنوان نوعی ادبـی، تأکیـد نویسـنده    

امـا سـجع در اندیشـه    . اغلب بر لفظ است تا معنی
لـیم  عارفانه نشان از استعداد و توانایی آن بـراي تع 

هاي باطنی و اشراقی دارد و به همین لحاظ، اندیشه
نثر نیز همانند شعر در آثار آنان مـورد توجـه قـرار    

گیرد و از طرف دیگر، با توجه بـه اینکـه زبـان    می
چـه بـه   - شعر، زبان استغراق است و نثـر مسـجع  

لحاظ وزن عروضی و چه از نظر هماهنگی واجـی  
تـرین نـوع   کنـد، به به آن نزدیکـی مـی  - و هجایی

ذوقـی، کـالم   - گزینش بـراي کاربردهـاي تعلیمـی   
: 1372؛ یثربی، 159: 1369کوب، زرین(. مسجع است

)به بعد72: 1392و الوژه، 33: 1387؛ براتی، 174
اي بـا  هاي آغازین چندان میانـه عرفاي سده

سجع و دیگـر قـراین آن نداشـتند و غالبـاً سـعی      
هـاي  ی آرایهکردند تا کالم را از زواید و حواشمی

لفظی بدیعی به دور دارنـد تـا مبـادا مشـابهتی بـا      
سخنان مسـجع کاهنـان بیابـد و بـه همـین روي،      
برخی عرفا یا به سجع اعتقادي نداشـتند و تمایـل   

کردند و یا با در نظر داشـتن  به آن را نکوهش می
برخی مسائل و مناسبات، استفاده محدود و مقیـد  

-494: 1373م رازي، نجـ (. دانستنداز آن را روا می
در مقامات، نثـر  )91: 1388حیدري، -صدقی؛490

مسجع فارسی در سده ششـم مـورد توجـه واقـع     
شود که هـدف اصـلی آن تمـرین فـن انشـا و      می

هاي مختلف نثر بـوده اسـت و نـه    آشنایی با شیوه
)13: 1383ابراهیمی حریري، (. توجه به معنی
مجیـد در  آهنگین از دو جـزء قـرآن  ترجمه 

در گرایش عارفان ادیب به سجع حدود قرن سوم

ــه ــود و قرین ــؤثر ب ــازي م ــري (. س ــادات ناص -س
، مطابقت بـا  در این نوع کالم)3: 1369پژوه، دانش

مقتضـاي حـال نویســنده بیشـتر از شـعر رعایــت     
ل مسـجع  بودنِ رسـائ ود و براي نمونه، هنريشمی

میبدي، به ویژه در االسرارکشفخواجه عبداهللا و 
آن، به سبب ساختار متناسبی است که لثـةالثابـةالنو

میان عوامـل و عناصـر سـازنده آن یعنـی خیـال،      
اندیشه، تجسیم، زبـان و موسـیقی وجـود دارد و    
وجود این عناصر، نوعی توجه بـه بـرون و درون   

ــر اســت  ــر از آن مخاطــب اث در . نویســنده و فرات
اي کیفیت استفاده از سجع بـه گونـه  االسرارکشف

هرجـا کـه معنـی و    . طلبدمعنی آن را میاست که
اندیشه پروده در آن ایجاب کند، مؤلف از کلمات 

گیـرد  مسجع و هماهنگ در وزن و آهنگ بهره می
و در غیر این صورت، کالم حالت طبیعی خود را 

پژوهـان  کند و بر همین کیفیـت، بالغـت  حفظ می
فـرم،  )3-5: 1374جرجـانی،  (. انـد نیز تأکید کرده

تجســیم، زبــان و محتــواي فکــري و    عاطفــه،
ــن   ــانی مــورد بررســی در ای ــار عرف اندیشــگی آث
پژوهش، در کلیت ساختاري آن به نیکـی بـا هـم    

. اندانسجام یافته
که از راه استعمال سـجع و  یادبيرهایتصو

تواند منجر بـه ابهـام   شود، مینظایر آن حاصل می
این )7: 1387،یکـدکن یعیشف(. در کالم ادبی گردد

الــت در مقامــات بــه راحتــی مشــهود اســت و ح
غموض و پیچیدگی به سبب استعمال الفاظ نـادر  

اما ابهـام موجـود   . و ناآشنا در آن نمود بسیار دارد
در متون عرفانی، اغلب به سـبب معـانی بـاطنی و    
شــهودي و ذوقــی آن اســت و کمتــر بــه زبــان و 
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شود؛ هرچند که سـجع نیـز   ساختار آن مربوط می
نوبه خود در ایجـاد چنـدمعناییِ مـتن    تواند به می

. آفرینـی آن تأثیرگـذار باشـد   عرفانی و نهایتاً ابهام
تـوان بـه شـواهد    براي مثال، در این خصوص می

:ذیل دقت کرد
ــالکین ــرم  : کنزالس ــر آن محــرم ح و درود ب

ــه    ــد إِال رســول، ک ــا محم م ــدوحِ و وصــول، مم
لٌ برداشت نقاب از جبین، بر مسند إنّی لَکُم رسـو 

هـان اي مشـتی ظلـومِ کفـار، أنـا      : و گفـت . أَمین
أَدعـوکُم إِلَــی العزیــزِ الغَفّــار؛ گفتــار مــرا مشــوید  
جاحد، و إلهنـا و إلهکـم واحـد؛ حـق تعـالی در      
  ـبیلَ الرّشَـادکُم سونی أهدنبوت بر من گشاد، اتّبِع.

)541: 1372انصاري، (
ســرمایه ســمع هنگامــه «:مقامــات حمیــدي

شاید کـه تـا شـمع سـمع در خلوتخانـه      جمع را ن
وجـــود نیفروختنـــد، کـــس را ادب بنـــدگی    

)88: 1372بلخی، (. »درنیاموختند
گرایی متون عرفانی و لـزوم توجـه بـه    عنیم

زمینه هر اثر عرفـانی وجـود دارد   مفاهیم آن در پس
و خصوصیت غالب متون تأویلی نیـز همـین نکتـه    

متـون  از سوي دیگر،)90: الف1386شمیسا، (. است
گیـرد  عرفانی دستورات دینی و شرعی را در بر می

کــــه برخــــی از آن بــــه تلویحــــات آمرانــــه 
)Authoritative Connotations(انـد  تعبیر کرده

که در زبان عربی بر زبان فارسـی تقـدم دارد؛ زیـرا    
اوامــر و نــواهی شــرعی بــه وســیله ایــن زبــان بــه 

ت مسلمانان ابالغ شده است و لذا، زبان عربی نسـب 
. منـد اسـت  به زبان فارسی از اقتدار بیشـتري بهـره  

سجع در قرآن کـریم  )86: 1388محمدي آسیابادي، (
در متـون  . از هر نظر بـراي مسـتمع جـذابیت دارد   

ادبی نیز مبتنی بـر اسـتفاده از مترادفـات و واژگـان     
عربی به صورت کالمی مسـجع و آهنگـین بـا بـار     

، مــتن )97: 1382مطهــري الهــامی، (موســیقایی الزم
ادبی از کیفیت مطلوب براي اقناع خواننده حکایت 
دارد و وجود چنین قابلیتی، ضـمن حصـول التـذاذ    
هنري، فرآیند انتقال معنی را از متکلم بـه مخاطـب   

توجـه بـه خصوصـیت عرفـا     . بخشدنیز تسریع می
.شدن مقصود کمک کندتواند به روشنمی

خواجه عبداهللا انصاري
ثار خود به صـورت گسـترده   اولین کسی که در آ

هاي مهـم زبـانی   از سجع به عنوان یکی از تکنیک
ــی ــدر، (و ادب ــالنی، 7: 1381ص )140: 1385و اص

بهره گرفت، خواجه عبداهللا انصاري بوده است که 
پـردازي سـعدي در گلسـتان از    حتی شیوه سـجع 

بـه  ) 16: 1388کرمی، (سبک او تأثیر پذیرفته است
خت تقارن در نثر مسـجع  گمان نگارنده، اصل شنا

به وسیله عارف، به ویژه که با اسـتفاده از صـنعت   
، نثــر )1388محمــدي آســیابادي، (بــدیعی اقتبــاس

آهنگین خود را بـا آهنـگ مـوزون آیـات شـریفه      
دهد، وي را بر آن داشته است تا ایـن  مطابقت می

نوع کالم را با رعایت اصل اعتـدال بـراي تعـالیم    
همـین عامـل، نشـانه    عرفانی خـویش برگزینـد و   

هـاي  اي براي چندآوایی متن است که رشتهارزنده
)92: 1389اي، شـنبه (. زندمعانی را به هم پیوند می

آفرینـی  تقارن لفظی و معنوي در یک اثر، وحـدت 
و درك زیبایی کالم ادبی را به میزان زیـادي بـاال   

تـرین نقطـه ظهـور و بـروز چنـین      برد و مهـم می
شـفیعی کـدکنی،   (. ثر مسجع اسـت اي، غالباً نپدیده
)94: 1388و ذوالفقاري، 95: 1373
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هاي هرچند که اغلب حاالت عارفانه، گزاره
مناسبی در زبان بـراي انتقـال معنـی نـدارد؛ ولـی      
نسبت و تناسب استفاده از سجع با متن عرفانی و 
در نظر داشـتن کارکردهـاي بالغـی جهـت بیـان      

در مجلس معانی روشن، با رعایت حال مستمعان
ــه کــاربرد ســجع را ســبب   ــژه ب درس، توجــه وی

)230: 1384حمیدیان، (.گرددمی

رشیدالدین میبدي
نمونــه االســرارکشــفشــیدالدین میبــدي در  ر

اي موفق در آفـرینش اثـر هنـري بـر پایـه      نویسنده
. استفاده بجا و مناسب از سجع و مشتقات آن است

دانیم که شخصـیت فـردي و بـه ویـژه حـاالت      می
وحی و درونـی نویسـنده، مخاطبـان کـالم ادبـی      ر

خصوصاً، سنن ادبـی و میـراث گذشـتگان عمومـاً،     
ــاعی     ــی و اجتم ــاع سیاس ــدگی و اوض ــیط زن مح

ــاریخی  ــا گذشــته ت ــد ب ــاران وي در پیون در روزگ
شگردهاي بالغی و ادبی، گزینش واژگانی، لحن و 
موسیقی و مضمون و محتـواي اثـر هنـري تـأثیري     

میبــــدي )32: 1380داریان، پورنامـــ (. بســـزا دارد 
از . اي توانا و آشنا به فنـون کالمـی اسـت   نویسنده

نظر وي، سجعی نیکوست کـه معنـی آن را طلـب    
کند و غرض اصلی در متون عرفانی، دریافت معنـا  

ــدي گــاهی در کــالم . و مقصــود کــالم اســت میب
برد و گاهی بـه تناسـب   خویش سجع را به کار می

او از هرگونــه موضـوع و مضـمون سـخن، نوشـته     
سـازي خـالی اسـت؛ امـا در     کاربرد موازنه و قرینه

عین حال کالم به صورت طبیعـی مـوزون و داراي   
تابعیت مطلق لفظ . نوعی وزن عروضی پنهان است

از معنا، از جمله مـواردي اسـت کـه در آن سـجع     
و 5: 1374جرجـانی،  (. کنـد ارزش بالغی پیـدا مـی  

ن عرفـانی جلـوه   لـذا، در متـو  )4/93: تاصعیدي، بی
برخـی  . تابعیت لفظ از معنا برجسته و قـوي اسـت  

و کنزالسـالکین مظاهر هنري سجع در آثار عرفـانی  
.توان در ذیل مشاهده کردرا میاالسرارکشف

کنزالسالکین
در بررسی این اثر، خصایصی از کـاربرد سـجع را   

توان دید که به صورت تلفیقی از سجع عربـی  می
سـجع  . گیرنـد مدیگر قرار میو فارسی در کنار ه

اي کامالً همسان نمودار هدر قرینهکنزالسالکیندر 
ه چند مثال ساده، به فهم موضوع بیشـتر  ارائ. است

:کندکمک می
عد حد الهی را و ثناي بیحمد بی- 

ها رمد و رفَع پادشاهی را که برداشت از دیده دل
م السموات بغَیرِ عمد؛ و بگسترانید فرش، ثُ

 رشِ؛ و به قدرت از فهم دور، ولَی العي عاستَو
جعلَ الظُّلُمات و النّور؛ و پدید آورد دي و بهار، 
 النّهار و بیافرید کوه و کمر، و خَلَقَ اللّیلَ و و

)539: 1372انصاري، (. سخَّر الشّمس والقَمر
خواجه، مالت سود ندارد؛ اگر مال است، -

یم است، بیم است و اگر جاه مار است و اگر س
است، چاه است و اگر زن است، راهزن است و 

)608: 1372انصاري، (. اگر فرزند است، پیوند است
ها و در مواردي تکرار فعل را در پایان قرینه

هاي سخن نیز دارد که حتی میان کلمات پاره
هنري است و به ویژه، اگر معنی به قصد توبیخ و 

:کندع کالم را اقتضا میتنبیه باشد، این نو



127طاهر الوژه،العه موردي سجع در آثار عرفانی و ادبیمط

ره به تا چند در بوستان نظاره کنید، یک- 
تا چند به بوستان نگرید تا . گورستان گذاره کنید

ره به گورستان نگرید تا اللۀ آبدار بینید؟ یک
تا چند به بوستان نگرید تا پر . زلف تابدار بینید

طاوسان بینید؟ به گورستان نگرید تا گیسوي 
ا چند به بوستان نگرید، تا غنچه ت. عروسان بینید

و گل تازه بینید؟ به گورستان نگرید، تا ناله 
)620: 1372انصاري، (. اندازه بینیدبی

االسرارکشف
نثر موزون و مسجع براي تفسیر آیات قرآنی، 

توان معانی و ترین کالمی است که با آن میروان
. مفاهیم را به آسانی به خواننده منتقل کرد

)Keeler, 2006(هاي و قابلیتاین زبان، ویژگی
در این میان، استفاده از برخی . متنوعی دارد

شگردهاي ادبی از قبیل ورود آرام به فضاي سجع 
آفرینی، میزان توجه به زبان مسجع عارفانه و تقارن

ترین خصوصیت کالم غالباً، مهم. کندرا بیشتر می
وارد میبدي آن است که آرام آرام به فضاي سجع

هاي کالم و فضاي شود و به مرور بیشتر قسمتمی
براي مثال، . دهدسخن او را تحت تأثیر آن قرار می

توان ورود آرام می» إنَّ الَّذینَ کَفَرُوا«در تأویل
:نویسنده را به فضاي آهنگین کالم مشاهده کرد

از اول سوره تا اینجا اشارت است به ... «-
شنایان و دوستان و این فضل و لطف خداوند با آ

آیت اشارت است به قهر و عدل او با بیگانگان و 
و خداي را عزّ و جلّ هم فضل است و . دشمنان

هم عدل؛ اگر عدل کند رواست؛ ور فضل کند از 
وي سزاست؛ و نه هرچه در عدل رواست از 

فضل سزاست که هرچه از فضل سزاست در 
او عدل رواست؛ یکی را به فضل بخواند و حکم 

راست؛ یکی را به عدل براند و خواست او 
نیک آن است که فضل بر عدل ساالر . راست

عدل . است و عدل در دست فضل گرفتار است
پیش فضل خاموش و فضل را حلقۀ وصال در 

نبینی که عدل او را همراه است و شاد . گوش
پیر طریقت ... آنکس که فضل او را پناه است

چه آید؟ و آن را که الهی از آنچه نخواستی : گفت
نخواندي کی آید؟ ناکشته را از آب چیست؟ و 
نابایسته را جواب چیست؟ تلخ را چه سود، 
گرش آب خوش در جوار است؟ و خار را چه 

. »حاصل، از آن کش بوي گل در کنار است؟
)1/73: 1382میبدي، (

قاضی حمیدالدین بلخی
قاضی حمیدالدین به آهنگ و فرم کالم ادبی توجـه  

از عناصر مهم و بسـیار نقـش آفـرین    . ایانی داردش
متن ادبی، موسیقی اسـت و آن هـارمونی آوایـی و    
صوتی است که در کالم ادبی به ویژه از راه سـجع  

بهرامیان و همکاران، (شودهاي آن حاصل میو قرینه
ــت  و بالغــت) 61: 1391 ــه جهــت اهمی پژوهــان ب

)75: 1363کـوب،  زریـن (. اندمطلب بدان تأکید کرده
جمالت و مزدوجات و الفاظ متون مسجع عرفانی، 
اگر هنرمندانه و همـراه بـا اعتـدال و ایجـاد تقـارن      
نیکو باشد، در ضمن برخـورداري از معـانی واال و   

بهـار،  (شـود ها ثبت میعمیق، به سادگی در حافظه
شدن به مفـاهیم  و خواننده با مأنوس)2/156: 1376

.پذیردآن، در عمل آن را می
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ــته   ــراي برجس ــدین ب ــی حمیدال ــازيِقاض س
)Foregrounding(ِزبــــــان و ارکستراســــــیون
)Orchestration(گیـرد،  از سجع بهره میباالي آن

اما نتوانسته است صنایع لفظی و معنوي را بـه نیکـی   
با هـم تلفیـق کنـد و در رعایـت اعتـدال در میـزان       

ــره ــت به ــوده اس ــاموفق ب ــفیعی (. وري از آن دو ن ش
توان سطح آوایی زبـان را از  نمی) 392: 1373کدکنی، 

سطح معنایی و محتوایی کالم ادبـی بـه طـور کامـل     
و هرچند هنرمند )197: 1382وارن، - ولـک (جدا کرد

توانسته است با استفاده از کاربرد متعـادل صـنایع   می
تـري  لفظی و معنوي، به مراتب اثـر هنـري برجسـته   

ناچار و یـا  - اثرخلق کند، اما بنا به اقتضاي نوع ادبی 
وجود صـنایع  . از این کار امتناع کرده است- عمده ب

لفظی در یک اثر، در نگاه اول، بیشتر مخاطـب را بـه   
کند و ظـاهراً ایـن عامـل، بـه سـبب      خود جلب می

همان نگاه آغازینِ مخاطب بـه الفـاظ کـالم، بـدون     
.توجه به معنی آن در مرحله بعد است

مقامات حمیدي
ات در ادبیات فارسی که مورد تمجید نوع ادبی مقام

انوري، (دانان بوده استشناسان و سخنبالغت
و همایی،175: 1374؛ شفیعی کدکنی، 2/523: 1372
، )58- 59: 1389،الکفایهمفتاحوالهدایهمصباحبرمقدمه

: 1372بلخی، (. با اقتباس از آثار عربی شکل گرفت
اثر برجسته بنابراین، پسند زمان در انتخاب یک)10

هنري نقش دارد و حتماً الزم نیست که ما مالك 
ارزیابی خود را در باب ارزش هنري یک اثر ادبی، 

در . ذوق و پسند جامعه روزگاران خود تلقی کنیم

این میان، شهرت مقامات به سبب توجه به صنایع 
)92: 1389اي، شنبه(. لفظی است

گیري بسیار از سجع، به عنوان ویژگیبهره
کند که اصلی مقامات ما را متوجه این نکته مهم می

زبان فارسی به اندازه زبان عربی، ظرفیت انتقال 
معانی و مضامین را در قالب نثر مسجع ندارد و به 

توان مقدار زیادي از بودنِ آن، نمیسبب ترکیبی
وزن بودن از واژگان فارسی را با خصوصیت هم

اي بیان مقصود لحاظ اشتقاقی یافت و در کالم بر
به کار گرفت؛ از همین روي، واژگانی که ریشه 
عربی دارند و یا در زبان فارسی به اقتضاي اداي 

اند، کلمات در این نوع زبان تغییر آوایی داده شده
)155: 1373موحد، (. یابندکاربرد می

هاي نثر مسجع از نظر معنایی اختالف قرینه
ي بیشتري براي هاي آن، دشوارو نیز همسانی پاره
شود و رعایت این قاعده در نویسنده باعث می

سازي و مقامات اهمیت دارد؛ زیرا سجع
مقامات در . پردازي بین واژگان مد نظر استقرینه

ها به صورت مترادف ، بسیاري از قرینهحمیدي
هایی که ما در این اند و در بررسیاستعمال شده

ها داراي معانی هایم، قریب به اکثر قرینزمینه داشته
یکسان و همانند است و مفهومی در یک قرینه، 

:شوددر قرینه دیگر تکرار می
از نصاب نقصان جز الف خسران نتوان زد «

و از حبایل شیطان جز شمایل بهتان مشاهده نتوان 
چندین اختراع و نقل در راه ناقصات عقل . کرد

نباید کرد که آن دریا از آفات و این بیدا از 
نـار و سمـل رخسـه گـفات خالی نیست؛ کمخا
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عذار ایشان را خارها در پی است و شراب وصال 
هاي عالم سر همه فتنه. ایشان را خمارها در عقب

- از گریبان چشم و فتّان ایشان برکند و همه زخم

هاي استوار، از غمزه خونخوار ایشان به سینه 
)152: 1372بلخی، (. »احرار و دل ابرار رسد

قیتلفونه مذکور و موارد مشابه آن، در نم
به جهت معنی است که يامزدوجات به گونه

و با شکل، ستیاز دقت الزم برخوردار نروشن 
نیا. نداردمطلوبیو محتوا تناسب، مضمونزبان

نویسنده جهت از حد شیتوجه بهیامر در سا
هاي سخن اتفاق نهیقرداکردنیپنهیدر زمییهنرنما

و يروادهیزنیکه در استینيدیافتد و تردمی
محتوا و ،يسازنهیقريواژگان برانشیاصرار در گز

- خواه ناخواه- یعناصر زباننیمضمون و انسجام ب
:شوددچار نقص می، سخنبیو ترکندیبصدمه می

چون حبشی شب پاي از در درنهاد و رومی «
روز رخت بر خر، کواکب ثواقب آسمانی سر از 

ه در کردند؛ چون دست روزن دخانی ب
م دار ظالالنعش در گردن حمایل شد، و سپاهبنات

ل، من در اثناي آن گیر و میان کفر و اسالم حائ
دار و در ضمن آن پیکار و کارزار، اندیشه 

بودم و شمایل او را با خود بازیافت آن جوان می
ستودم، چون شباهنگ به غروب آهنگ کرد،می

ح را رنگ، با باد مشاطه رواح جبین صبا] و[
پوي بودم، و به قدم عشق در وصبحدم در تک
از آن مقصود جز سبوي و سنگ . جستجوي شدم

. »ندیدم و از آن مفقود جز بوي و رنگ نیافتم
مقامات، نمایش اقتدار در )27: 1365بلخی، (

اي براي پردازي است و معنا، بهانه و زمینهسخن

. شودبروز و ظهور عرصه چنین اقتداري می
)40: الف1386شمیسا،(

مقامات حمیديذیل 
مجموعه رسایلی از محمد بن محمود » نامهزنگی«

مقامـات  ذیـل  «در ایـن مجموعـه،  . بخاري اسـت 
و یا مناظره مسافر عالم صورت با مسافر » حمیدي

اي است که عدد مقامـات  عالم معنی، عنوان رساله
زنگـی  (. رسـد چهـار مـی  وحمیدي با آن به بیست

)81: 1372خاري، ب
ترین ویژگی قابل ذکـر در ایـن مقامـه،    مهم

آوردن توصــیفات طــوالنی از طریــق اطالــه کــالم 
ــب بیشــتر از قاضــی    ــه مرات ــنده ب اســت و نویس

سازي خـود را، آن  حمیدالدین، صرفاً قدرت سجع
هاي مترداف معنـایی نشـان   هم غالباً در بین قرینه

ه بغـداد، در  در آغاز مقامه، به بهانه سفر ب. دهدمی
اي آن، دو صفحه تمام از مجمـوع دوازده صـفحه  

پـس از آن، از  . پـردازد به توصیف شهر بغداد مـی 
آورد و یـک  پیري خانقـاهی سـخن بـه میـان مـی     

صفحه از مطالب مقامه خود را تنها به وصـف آن  
دهد و همین کیفیت در مراحـل  پیر اختصاص می
هاي رسـیدن بـه کعبـه و منـاظره    بعد همچون راه

تـا پایـان ادامـه    » شیخِ صـوفی «و» پیرِ سیاح«میان
.یابدمی

مقامات در این مقامه به تقلید از سبک 
شود؛ اما ، به نظم در کنار نثر نیز توجه میحمیدي

نویسنده تنها به هفت بیت فارسی و یک بیت 
کند و در دیباچه عربی از شاعران دیگر اکتفا می

قه کاربرد طری. آوردآن نیز دو بیت فارسی می
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ابیات فارسی و عربی آن نیز بسیار ناهمگون است 
.گیرندو به طرز ناقصی پشت سر هم قرار می

هایی را که در باب کیفیـت اسـتفاده از   نقص
برشمردیم، در باب این مقامات حمیديسجع در 

رساله کامالً صادق است؛ جز آنکـه کـار حمیـدي    
ار به مراتب، از هنرمندي و حسنِ بیشتري برخورد

:مقامات حمیـدي ذیل است و به اعتراف نویسنده 
و آن مقامـه کــه گفــتم، ایــن اســت؛ و اگــر آنهــا «
آسمان است، این زمـین اسـت   ] مقامات حمیدي[
هرکس که سخن این ضعیف را بخواند، قوت ... و

سخن آن بزرگ را بدانـد و از ایـن نکتـه بـابی از     
تواضع را معلوم کنـد و بـه زیـادتی ادب و خـرد     

شود و در آثار و اخبار عزیـزان بـه چشـم    موسوم 
عزّت نگرد و به تواضع خود را خاك قدم ایشـان  

)82: 1372بخاري، زنگی(. »شمرد
بساتین وي به نخیـل و اعنـاب آراسـته    «:مثال

هاي وي از گـل صـد بـرگ و اللـه     است و چمن
درختان خرما را از بلندي سر بـر  . سیراب پیراسته

نج از میـان درختـان   ساید و ترنج و نارآسمان می
هـاي  صحن بـاغ . نمایدچون کواکب بر آسمان می

وي پر از بنفشه و نسرین است و آب و زمـین او  
در هـر  . از کثرت نیلوفر چون طاق آسمان رنگـین 

طرفی از انبوهی عیدي و نوروزي است و در هـر  
همـه شـاهدان وي   . سـوزي افروزي عالمجوقه دل

. مطیـع فرمـان  اند و جمله خوبـان وي  العنانمطلق
هیچ کس را با کسی کار نـی و مـردم را از کـردار    

)83: 1372زنگی بخاري، (. »الابالیان آزار نی
هاي همسان شروع یکنواخت با ذکر عبارت

در آغاز کالم، از جمله عیوب دیگر مقامه حاضر 

براي مثال، در اول نُه جمله از . شودمحسوب می
هاي یک صفحه و با تکرار مجدد آن در قرینه

: آیدمی» گاه«دیگرِ همان لخت، عبارت
نواخت؛ گاه لطیفان ماوراءالنهر را به سخن می«

دلِ بادیه گاه تیر شکایت بر عربان سخت
انداخت؛ گاه از وصف پارسایان پارس و می

داد خیزان آذربیجان ترکیب سخن را ترتیب میشب
گاه آدم، درویشان و گاه به زیارت سرندیب و قدم

)85: 1372زنگی بخاري، (. »...کردب میرا ترغی
ذیل «با توجه به اینکه برد یکی از دو قهرمان

، با توجه به انتخاب واژگان براي هر»مقامات
بینی است، نشانه بارز کدام، در مناظره قابل پیش

گر آوایی است که نوعی نظام سلطهنظریه تک
سر و همکاران، کلهمحمدي(. شودمحسوب می

)152: 1390طاهري، - و  رحیم بیکی147: 1390
براساس آثار مشهور مسجع در زبان فارسـی  

توان گفت کـه مختصـات سـجع در آن، دقیقـاً     می
تکرار دستورالعمل قواعد مبتنی بر سجع در زبـان  

توان دانست کـه زمینـه   همچنین می. عربی نیست
براي اسـتفاده از سـجع در زبـان فارسـی، بـدون      

گـرفتنِ لغـات   دفات لفظی و وامگرفتن از مترابهره
عالوه، اگر در یـک  ه ب. عربی، تقریباً ناممکن است

اثر ادبی نثر تغییر کند، محتوا نیـز تحـت تـأثیر آن    
یابـد و ایـن مـورد در رابطـه بـا سـجع       تغییر مـی 

مبتنـی بـر آثـار مـورد     . کندمصداق زیادي پیدا می
توان ادعـا کـرد کـه سـجع در زبـان      بررسی، نمی
استقالل دارد و لذا متـأثر از سـاختار   فارسی کامالً

صرفی، نحوي و آوایی زبان عربی نیز هست؛ امـا  
اي اسـت  لهئمقدار، کمیت و حد و حدود آن مسـ 
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که به صورت تطبیقی، بـاز بـه صـورت گسـترده،     
.باید مورد توجه قرار گیرد

گیريبحث و نتیجه
کنـد و آن  سجع نثر را از عادي به هنري تبدیل می

گرداند و مخاطبان بسـته بـه   عر نزدیک میرا به ش
توانند معانی و مضامین متفـاوت و  بینش خود، می

احیاناً مشابهی از آنچه به نگـارش درآمـده اسـت،    
. استنباط کنند

امتیاز اصلی متـون عرفـانی مسـجع، تکـرار     
آفرینـی  سازي و تقـارن حروف مشترك براي قرینه

سـبب  اي که معانیدر لفظ و معنی است، به گونه
تکرار این حروف است و نـه اینکـه لفـظ آنهـا را     
. همراه با تکلف براي اداي معنی اراده کرده باشـد 

در زبـان عرفـانی، نویسـنده بـا اسـتفاده از سـجع       
خواهد به کالم خویش استعال ببخشـد و آن را  می

سازي برتـري  هاي عاري از سجع و قرینهبر نمونه
مفـاهیم  هـا و دهد و این حالت اغلـب از اندیشـه  

ذهنی و عینی هماهنگ و منسجم نویسـنده تـأثیر   
پذیرد و برخاسته از کیفیت مطلوبی است که از می

راه توجه به استعداد کالم ادبـی در جهـت انتقـال    
شـود و حـال آنکـه در    معانیِ بسـیار حاصـل مـی   

ــدي  ــات حمی ــاري و مقام ــی بخ ــین زنگ ، از چن
خصوصیت ممتازي براي هنرآفرینی و ایجاد مـتن  

صدایی نشانی نیست و کـاربرد سـجع در آن   چند
اغلب بدان علت است که نویسنده توانـایی خـود   
را در کاربرد وسیع واژگان عربـی در کنـار لغـات    

. به خواننده اثبات نماید) گونهنوعی ملمع(فارسی
دادن اهمیـت معـانی و   در متن عرفانی براي نشان

مضامین، کاربرد سـجع در جـایی کـه مـتن آن را     
کند، ضروري است؛ اما در نـوع مقامـات،   میالزام

هرجا که نویسنده براي رعایت تناسـب و اعتـدال   
در میان الفاظ نیاز بداند، سجع و نظـایر آن را بـه   

ا عـدم  برد و در این میان، به ضرورت و یـ کار می
گونـه ادبـی بـا شـیوه     کند و لذا ایـن آن توجه نمی

مقامات، به هیچ وجه براي زبـان فارسـی مناسـب   
توانـد  توان گفت که نثـر عرفـانی مـی   نیست و می

معیار خوبی بـراي تعیـین چهـارچوب و سـاختار     
.سجع و مشتقات آن در زبان فارسی باشد

منابع
در یسـ ینومقامـه .)1383(فـارس ي، ریـ حریمیابراه

.دانشگاه تهران:تهران.یادب فارس
الجامع الکبیر فـی  .)1411(ابن اثیر، نصراهللا بن محمد

ــنا ــور ص ــالم و المنث ــن الک ــق .عۀالمنظوم م تحقی
.الدکتور مصطفی جـواد و الـدکتور جمیـل سـعد    

.جلد اول. المجمع العلمی العراقیمطبعة: بغداد
، محمـد  ةالعمـد .)1972(ابن رشیق، ابی علی الحسن

.دارالجیل:بیروت.الدین عبدالحمیدمحیی
ــا  ــالنی، محمدرض ــان و  .)1385(اص ــگ واژگ فرهن

.انتشارات کاروان:تهران.اصطالحات طنز
مجموعـه رسـائل   .)1372(انصاري، عبداهللا بن محمد

مصــحح محمدســرور .خواجــه عبــداهللا انصــاري
.دو مجلد.انتشارات توس:تهران.موالیی

بـه اهتمـام   . دیوان انوري). 1372(انوري، محمد بن محمد 
: تهــران. چــاپ چهــارم. محمــدتقی مــدرس رضــوي
.جلد دوم. هنگیشرکت انتشارات علمی و فر
ــوبکر   ــی اب ــاقالنی، القاض ــازالقرآن.)1408(الب .إعج

.الکتبعالم:بیروت
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ــود  ــی، محم ــتان (برات ــخن  «. )1387تابس ــبک س س
پژوهشـنامه زبـان و   . »فخرالدین عراقی در لمعات

.6شـماره  . سـال دوم . )گـوهر گویـا  (ادب فارسی
.52-29صص 

گزیـده مقامـات   .)1365(بلخی، قاضـی حمیدالـدین  
:تهــران.نــژادبــه کوشــش رضــا انزابــی.یــديحم

.انتشارات امیرکبیر
مصحح رضـا  .مقامات حمیدي.)1372(ــــــــــــ
ــی ــژادانزاب ــاپ دوم.ن ــران.چ ــر  :ته ــز نش مرک

.دانشگاهی
شناسی یا تاریخ تطـور  سبک.)1376(بهار، محمدتقی
.انتشارات بدیهه:تهران.نثر فارسی

بررســی «. )1391هــارب(بهرامیــان، زهــرا و همکــاران
در دوره (کارکرد عناصر موسـیقایی شـعر انتظـار   

گـوهر  (پژوهشنامه زبان و ادب فارسی.»)معاصر
صـص  .21پیـاپی  . شماره اول.سال ششم.)گویا
82-59.

نویسـی و  درآمدي بر داسـتان .)1392(اهللانیاز، فتحبی
.انتشارات افراز:تهران.چاپ سوم.شناسیروایت
:تهـران .در سـایه آفتـاب  .)1380(ن، تقیپورنامداریا

.انتشارات سخن
البیـان و  .)1418(جاحظ، ابوعثمان عمرو بـن البحـر  

.بتحقیق و شرح عبدالسالم محمد هـارون .التبیین
.الخانجیلمکـتبةا:القاهره

ترجمــه .اســرارالبالغه.)1374(جرجـانی، عبــدالقاهر 
.انتشارات دانشگاه تهران:تهران.جلیل تجلیل
.چاپ دوم.سعدي در غزل.)1384(حمیدیان، سعید

.نشر قطره:تهران
تکـرار و سـبک شـعر شـیخ     «. )1389(خبازها، رضـا 

شناسی نظم و نثر فصلنامه تخصصی سبک. »بهایی
پیـاپی  . شماره اول.سال سوم.)بهار ادب(فارسی

.141-156صص.7

.فــن نثــر در ادب پارســی.)1386(خطیبــی، حســین
.انتشارات زوار:رانته.چاپ سوم

االیضـاح  ).  1424(الدین محمد خطیب قزوینی، جالل
. الدینوضع حواشیه ابراهیم شمس.غـةالبالفی علوم

.العلمیهدارالکتب : بیروت. الطبعه االولی
ــن ــاري، حس ــتان (ذوالفق ــارن«. )1388زمس ــا و تق ه

پژوهشنامه زبـان و  .»ها در گلستان سعديتناسب
.4شـماره  . سـال اول .)ویـا گوهر گ(ادب فارسی

.91-110صص 
، البالغـه ترجمـان .)1362(رادویانی، محمد بن عمـر 

انتشـارات  :تهران.چاپ دوم.تصحیح احمد آتش
.اساطیر

ــدرت    ــاهري، ق ــاناز؛ ط ــی، س ــیم بیک ). 1390(اهللا رح
ــار   « ــعر گفت ــانی در ش ــر زب ــر غی ــی عناص . »بررس

سـال ).گوهر گویا(پژوهشنامه زبان و ادب فارسی 
.145- 174صص . 20پیاپی . شماره چهارم. پنجم

ثـالث  ). 1976(الرمانی، علـی بـن عیسـی و اآلخـرون     
محمد : حققها و علق علیها. رسائل فی إعجازالقرآن

.دارالمعارف: مصر. الطبعه الثالثه. زغلول سالم
دروغ؛ شـعر  شعر بی.)1363(نیکوب، عبدالحسنیزر

.رات زیباانتشا:تهران.چاپ چهارم.نقاببی
:تهـران .ارزش میراث صـوفیه .)1369(ــــــــــــ 

.امیرکبیر
ـ .)1375(ــــــــــــ :تهـران .رانیـ ایاز گذشته ادب

.يالهد
.نامـه زنگی.)1372(بخاري، محمد بن محمودزنگی

.انتشارات توس:تهران.مصحح ایرج افشار
). 1369(پژوه، منوچهر سادات ناصري، سیدحسن؛ دانش

.نشر البرز: تهران.زار سال تفسیر فارسیه
أإلتقـان  .)1407(الـدین عبـدالرحمن  السیوطی، جالل
ــوم  ــی عل ــرآنف ــق .الق ــدیم و تعلی ــطفی : تق مص

.جلد دوم.کثیردار ابن:بیروت.البغادیب
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.موسـیقی شـعر  .)1373(شفیعی کدکنی، محمدرضـا  
.انتشارات آگاه:تهران.چاپ چهارم

نقد و تحلیـل  (مفلس کیمیافروش). 1374(ــــــــــــ 
.انتشارات سخن: تهران. چاپ دوم). شعر انوري
.»ریتصــوکیــتکامــل «. )1387بهــار (ــــــــــــــ 

ســال .یو علــوم انســاناتیــمجلــه دانشــکده ادب
.7-12صص .60شماره .شانزدهم

.چـاپ دوم .نقد ادبـی .)الف1386(شمیسا، سیروس
.نشر میترا:تهران

چـاپ  .نگاهی تازه به بـدیع .)ب1386(ــــــــــــ
.نشر میترا:تهران.سوم

چگونگی استفاده از فعـل در  «. )1389(اي، رقیهشنبه
فصــلنامه .»)یــک ویژگــی خــاص(نثــر گلســتان

بهـار  (شناسی نظم و نثـر فارسـی  تخصصی سبک
صـص  .10پیاپی . شماره چهارم.سال سوم.)ادب
101-86.

:تهــران.ل بــا طنــزبیســت ســا.)1381(صــدر، رؤیــا
.انتشارات هرمس

بهــار و تابســتان (حیــدري، فاطمــه؛ صــدقی، حامــد
مطالعـات  .»لسـجعةو اصـلةالفرق بین الفا«. )1388

. سال چهل و یکـم .علوم قرآن و حدیث: اسالمی
.83-106صص .82پیاپی . 3شماره 

االیضـاح لتلخـیص   بغیـۀ .)تابی(صعیدي، عبدالمتعال
.النموذجیههالمطبع:مصر.غـةالالبالمفتاح فی علوم

.الجزء الرابع
.شناسی بـه ادبیـات  از زبان.)1383(صفوي، کوروش

.جلد اول.انتشارات سوره مهر:تهران
ادب . »وزن در سـجع «). 1389بهار (طهرانی ثابت، ناهید 

.پژوهی، فصلنامه تخصصی زبـان و ادبیـات فارسـی   
.167- 177صص . شماره یازدهم. سال سوم

بهــار و (پورنامــداریان، تقــی؛انــی ثابــت، ناهیــدطهر
فنـون  .»نگاهی دیگر بـه جنـاس  «. )1390تابستان

یاپیپ. 1شماره .سومسال .دانشگاه اصفهان.یادب
.21-28صص . 4

ــی  ــانی، محمـــود بـــن علـ ) 1367(عزالـــدین کاشـ
مصــحح علّامــه .الکفایــهالهدایــه و مفتــاحمصـباح 

مؤسسـه  :تهـران .چاپ سـوم .الدین هماییجالل
.نشر هما

ــوهالل ــا(الصــناعتین.)1320(عســکري، اب و بــةالکت
ــد قمیحــه .)الشــعر ــد محم ــدکتور مفی ــه ال .حقق

.همحمود بک الکائنهمطبع.االولیهالطبع
اهمیت عناصـر و  «. )1386بهار (عمرانپور، محمدرضا

هـاي سـاختاري واژه در گـزینش واژگـان     ویژگی
گــوهر (پژوهشــنامه زبــان و ادب فارســی.»شــعر
.153-180صص .1شماره . سال اول.)گویا

نقـد و  «. )1385تابسـتان  (فضیلت بهبهـانی، محمـود  
مجلـه  .»بنـدي جنـاس  هـا در طبقـه  بررسی روش

.دانشکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تهـران   
صـص . 2شماره . 57ه دور.ايرشتهمجموعه میان

76-57.
تحقیق و .الشعرنقد.)تابی(قدامۀ بن جعفر، ابوالفرج

ــاجی    ــدالمنعم خف ــد عب ــق محم ــروت.تعلی :بی
.هدارالکتب العربی

.صـبح األعشـی  .)1340(القلقشندي، ابوعباس احمد
.ةدارالکتب المصر:القاهره

رهیافتی بـه شـعر   (آوا و القا.)1383(مهوشقویمی،
.انتشارات هرمس:تهران.)اخوان ثالث

ــین  ــی، محمدحس ــاییز (کرم ــ«). 1388پ ــار منش اء چه
. »حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشـتگان 

سـال  ).گوهر گویا(پژوهشنامه زبان و ادب فارسی 
.1- 20صص . 11پیاپی . 3شماره . سوم

ــاهر ــاز .)1392(الوژه، ط ــفر حج ــاز در س ــدم مج ق
تحلیل و بررسی نثر موزون و مسجع از خواجـه  (

.الملکانتشارات نظام:تهران.)عبداهللا تا جامی
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بـاد و بـاده  «. )1387بهـار  (یعلـ ،يابادیآسـ يمحمد
ــتحل( ــاختارلی ــيس ــویغزل ــه . »)ياز مول مجل

.سـال شـانزدهم  .یو علوم انساناتیدانشکده ادب
.107-130صص .60شماره 

شناسـی  زیبایی«. )1388پاییز و زمستان (ــــــــــــ 
سـال  .دانشـگاه اصـفهان  .یفنون ادب. »رمزگردانی

.81-96صص .1شماره .اول
. )1390پـاییز  (همکـاران و سر، علیرضـا محمدي کله

پژوهشـنامه  .»هاي گفتگویی طنز در مثنـوي زمینه«
.سـال پـنجم  .)گـوهر گویـا  (زبان و ادب فارسی

.143-166صص .19پیاپی . شماره سوم
عرفـان،  -هنـر «. )1382پاییز (مطهري الهامی، مجتبی

شـماره  .15دوره . مجله هنرهـاي زیبـا  . »موسیقی
.97-105صص .15

. نشر طرح نو:تهران.سعدي.)1373(موحد، ضیاء
کشف االسـرار  .)1382(میبدي، ابوالفضل رشیدالدین 

چاپ .به اهتمام علی اصغر حکمت.االبرارةو عد
.10، 1جلد .انتشارات امیرکبیر:تهران.هفتم

.مرصـادالعباد .)1373(نجم رازي، عبداهللا بن محمـد 

:تهـران .چاپ پـنجم .تمام محمدامین ریاحیبه اه
.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

ــی  ــار، تق ــدیان کامی ــدگاه  .)1383(وحی ــدیع از دی ب
.انتشارات سمت:تهران.شناسیزیبایی

نثـر مسـجع فارسـی را    «. )1377پـاییز  (ــــــــــــ 
ــیم ــان و ادب   .»بشناس ــتان زب ــلنامه فرهنگس فص

.58-77صص. مشماره سو.سال چهارم.فارسی
ــیدالدین ــواط، رش ــدایق.)1362(وط ــی ح ــحر ف الس

کتابخانه :تهران.تصحیح عباس اقبال.الشعردقایق
.طهوري و سنایی

.نظریـه ادبیـات  .)1382(وارن، اوسـتین -ولک، رنـه 
.چـاپ دوم .ترجمه ضیاء موحد و پرویـز مهـاجر  

.انتشارات علمی و فرهنگی:تهران
دفتر تبلیغات :قم.ن نظريعرفا.)1372(یثربی، یحیی
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