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1. Introduction 

Dore Nadereh is one of the most difficult texts in the history of 

Persian literature. Its author, Mirza Mahdi Khan Astarabadi, has 

provided an artificial narrative of the history of Nader Shah's era. 

Although a group of contemporary critics have called the difficult text 

of this book perverted and misguided, it should be noted that interest 

in this text, like any other book, is relative and variable; however, this 

historical-literary work is a special and excellent text in the history of 

Persian prose in terms of vocabulary and variety of literary 

techniques. Mirza Mehdi has recorded the history of Nader Shah in 

another book called "Jahangshay Naderi", the language of which is 

much simpler than the language of Nadereh. The historical events of 

Nader Shah's era can be considered as the raw material for the 

narrative (Fabiola). "Jahangshay Naderi" and "Doreh Nadereh" are 

two constructs of events (plot); in the former text, the author conveys 

historical data in simple language, but in the latter text, by using 

measures such as creating balance in the levels of speech, he 

introduces it as a prelude to artificial prose. 

 

2. Methodology 

The aim of this study is to analyze the arrangements that, by creating a 

balance, have turned “Doreh Nadereh” from a historical text into a 

literary work. The framework of the study has a formative basis and 
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will try to examine this historical text in a descriptive-analytical 

research, based on the library sources of literary qualities. 

 

3. Discussion 

The present study investigates the significant highlights in Doreh 

Nadereh with a form-oriented perspective (addition rules) and 

analyzes the measures that have been taken to establish its literature 

by creating balance out of language. Among these linguistic units, 

one can mention phonetic balance (phonology - magic of proximity - 

semantic meaning), lexical balance (incomplete and complete 

homogeneity) and syntactic balance (accompaniment and substitution 

of homologous elements). 

Doreh Nadereh is counted in the field of poetic prose; that is, in the 

continuum between poetry and prose, it tends towards the prototype 

of prose. Many parts of the book are related to the field of poetic 

prose of artifacts in which the concepts of report and historical facts 

are presented in various costumes to various literary industries. In 

poetic prose, the author does not merely seek to convey data and 

describe events, but tries to emphasize language through the use of 

literary arrays. This type of prose can be classified into three types 

based on the quality of application of artistic arrangements; 1- Simple 

poetic prose 2- Technical poetic prose 3- Artificial poetic prose. 

Doreh Nadereh is often placed in the category of artificial poetic 

prose due to the use of difficult words and archaic words, the 

excessive use of word arrays and the dominance of words over 

meaning. Doreh Nadereh is an example of historical texts that tries to 

approach the worlds of history from the perspective of poetry and in 

that literary aspect of the work to overcome its message aspect. 

Astarabadi has tried, in addition to the referential function of 

language, to take advantage of its literary and emotional functions, 

and by using artistic means of arrangements, to turn ordinary 

language into a strange language and to make big news out of 

ordinary news. The artistic function of language is to make it difficult 

to express expression in order to increase the time of sensory 

perception in a Doreh Nadereh, and has made the narrator's language 

personal and unconventional. 
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4. Conclusion 

Doreh Nadereh is a historical text with a language that diverts the 

audience's attention before receiving the message beyond the 

language, and deliberately interrupts the transmission of meaning so 

that the audience may enjoy the artistic arrangement of sounds, 

words, and syntax. Of course, there are many cases that have led to 

semantic constraints, but there are also many examples of various 

rule-additions in which the principle of conductivity and aesthetics 

has been observed. Within the text, the application of different 

methods of balance has provided the rule of addition at the phonetic, 

syllabic, lexical and syntactic levels. In the axis of phonetic balance, 

brilliant examples of the magic of proximity and sound were found. 

The use of semantic meaning has a special application in drawing the 

battlefield. In the syllabic axis, we sometimes encounter fragments 

that can be considered prosodic weights. In the lexical axis, different 

types of balance (complete and incomplete homogeneity) have given 

a special characterization to the process of speech. At the syntactic 

level, coexistence and replacement of roles have given rise to artistic 

and poetic sentences. In general, it seems that Doreh Nadereh 

deserves more attention for analyzing the structures resulting from 

literature and examining the linguistic techniques. 

 

Keywords: DorehNadereh, Foregrounding, Parallelism, Phono-

semantic. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 درّهنادرّۀ افزایی در بررسی قاعده

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2ی رستم یمهد، دکتر 1یابوذر خسرودکتر 

 چکیده
 
فانه در زبان و دورافتادگی از پردازی متکلّادبی است كه به دلیل صنعت-متنی تاريخی هدرّنادرّة     

گیـری از  سـازی و بهـره  نمايد. بـا ايـح حـال بـه علـت  ريـ       حالت طبیعی، ارتباط با آن دشوار می
، درّهخان استرآبادی در روايت گیرد. میرزا مهدیی خاص به خود میادبیّتگرايانه، ترفندهای شکل

جا است. از آنسازی زبانی در آن قابل مشاهدهبیانِ خود سوية ادبی بخشیده به طوری كه برجسته به
سـازی كـ م را در آن   توان نمودهای  ري است، میزدايی شدهدچار آشنايی درّهكه زبان در متح 

بـا   درّهنـا  درّههـای شـاخد در   سـازی بازجست و تشـري  نمـود. پـژوها حابـر بررسـی برجسـته      
ها( و تحلیل تمهیداتی است كه با ايجاد توازن و عمل بر برونة افزايیگرايانه )قاعدهدگاهی شکلدي

تـوان بـه تـوازن آوايـی     است. از جملة ايـح شـگردهای زبـانی مـی    متح را محقق ساخته ادبیّتزبان، 
ــاقد و كامــل( و نحــوی   -جــادوی مجــاورت -آرايــی)واج صــدامعنايی(، وااگــانی )همگــونی ن

انـد در جسـتاری   كرد. نگارندگان ايح جسـتار كوشـیده  نقا( اشارهی و جانشینی عناصر هم)همنشین
با ذكر و تحلیل  درّهنادرّة ای به بررسی وجوه توازن در متح تحلیلی، بر پاية منابع كتابخانه–توصیفی
 يابند.ها دستنمونه
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 مقدمه-1

خان . نويسندة آن میرزا مهدیتاريخ ادب فارسی است ون ِ دشوارمتيکی از  درّهنادرّة 

كه گروهی از است. با ايحاسترآبادی، از تاريخ عصر نادرشاه روايتی مصنوع به دست داده

بادی، اند )استرآسلیقه و گمراه خواندهرا كج درّهمنتقدان معاصر، نويسندة دشوارنويسِ 

، مانند هر كتابی ديگر، امری نسبی و متغیر درّهمندی به كتاب : ح( بايدگفت ع قه0831

ادبی از نظرگسترة وااگان و تنوع شگردهای ادبی، متنی ويژه و -است؛ اما ايح اثر تاريخی

در میان آثار ادبی فارسی به راستی  درّهنادرّة ايح كه »ممتاز در پهنة تاريخ نثر فارسی است: 

باشد، امری است اعتباری در گرو سلیقه و رای مح و شما؛ اما يعنی مرواريدی يگانه می درّه

)مؤيد شیرازی، « بودن ايح اثر به هیچ روی جای سخح نیست درّهو بسیار هم نا درّهدر نا

بلکه »، نوشتح تاريخ نبوده درّهبه گفتة شهیدی، هدف استرآبادی از تحرير  .(04: 0815

استی ی خود را بر لغات عربی و فارسی و مهارت خويا را در انشاء نثر  استخواستهمی

: كد( در تأيید ايح سخح بايد يادآور شد كه میرزا 0831)استرآبادی، «. فنی و مصنوع بنمايد

است كه زبان ثبت كرده« جهانگشای نادری»مهدی، تاريخ نادرشاه را در كتابی ديگر به نام 

توان حوادث تاريخیِ عصرِ نادرشاه را مادة اولیة تر است. میساده به مرات  درّهآن از زبان 

را دو برساختة رويدادها )سیوات( « درّهنادرّة »و « جهانگشای نادری»روايت )فابیوال( و 

پردازد های تاريخی میدرنظرگرفت كه نويسنده در متح نخست با زبانی ساده به انتقال داده

هیداتی چون ايجادِ توازن در سطوح ك م، آن را به عنوان اما در متحِ دوم با كاربرد تم

 نمايد. نمونة نثر مصنوع معرفی میپیا
 

 بیان مساله-1-1

 انیم وستاریدر پ یعني؛ جای دارد (poetic prose) شاعرانه نثر در حوزة درّهنادرّة 

نثر  ةبه حوز درّهاز  یاديز هایدارد. بخا اينثر گرا نمونةایشعر و نثر به سمتِ پ

 یرا در لباس یخيتار قيو حقا یگزارش میمفاه كه در آن مصنوع مربوط است ةشاعران

است كه در آن  ینثر ،نثر شاعرانه است. هشدعربه  یادبف و متکلّمتعدد  عيآراسته به صنا

)سجع(  هیقاف ة( است كه جامیرشعری  قيو حقا یو گزارش یمنطق مینثر )مفاه وهوایحال»

در نثر شاعرانه  (. 424: 0803ی، كدكنیعی)شف« به تح كرده است را یو صناعات شعر
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كوشد زبان را با كاربرد نويسنده صرفاً در پی انتقالِ داده و شرح واقعه نیست بلکه می

های ادبی برجسته سازد. ايح شیفتگی به لفظ و زبان، گاه او را از انتقال معنی  افل آرايه

بر اساس كیفیت كاربرد تمهیدات هنری به  نوع نثر حيا(. 03-00: 0831سازد )حسینی، می

 ةنثر شاعران -8 یفن ةنثر شاعران -4ساده  شاعرانة نثر -0 بندی است؛سه گونه قابل دسته

كاربستِ كلمات دشوار  لیدر ا ل  موارد به دل درّهنادرّة (. 04-08: 0831، مصنوع )طحان

نثر  ةلفظ بر معنا در دست ةو  لب یلفظ هایهياز حد از آرا ایب ةاستفاد ،یو لغاتِ مهجورِ تاز

 . ردیگیم یمصنوع جا ةشاعران

داند و آنچه كه بايد باشد و تاريخ را تقلید از واقعیت ارسطو شعر را تقلید از حقیقت می

شناسی در تقابل (. بنابرايح تاريخ و شعر از نظر هستی23: 0828و آنچه كه هست )ارسطو، 

تر و از د. تاريخ يعنی حوادث عینی كه هرچه به واقعیت نزديکگیرنبا يکديگر قرار می

خوردگی عاطفه با خیال كه هر چه از واقعیت تر است اما شعر، گرهخیال دورتر باشد، اصیل

كوشد از های تاريخی است كه میاز نمونه متح درّهنادرّة تر است. تر باشد، نابگريزان

 يابد. وجه ادبیِ  اثر بر وجه پیامیِ آن  لبه  ود و در آنشعوالمِ تاريخ به عوالمِ شعر نزديک 

است در كنار كاركرد ارجاعی زبان، از نقا ادبی و عاطفی آن استرآبادی كوشیده    

كند و از  بدل  ري به زبانی را نیز بهره بگیرد و با كاربرد هنرمندانة تمهیدات، زبان عادی 

بان يعنی دشوار كردن قال  بیانی به منظور نقا هنری زبسازد.  خبر بزرگ، خبر معمولی

شخصی و  راوی را زبانيافته و  نمودی برجسته درّهنادرّة در  افزودن بر زمان ادراک حسی

است. هدف نگارندگان ايح سطور، تحلیل تمهیداتی است كه با ايجاد كردهنامتعارف 

است. چارچوب كار ما مبنايی را از متنی تاريخی به اثری ادبی تبديل كرده درّهنادرّة توازن، 

تحلیلی، كیفیات ادبی ايح  –كوشیم در جستاری توصیفیگرايانه خواهد داشت و میشکل

 متح تاريخی را بررسی نمايیم.

 

 پیشینة تحقیق  -1-2

های است و پژوهاگرايانه تاكنون مشاهده نشدهبا رويکردی شکل درّهنادرّة تحلیل 

تحلیل »است. نويسندگان جستار:   ت كهح استوار بودهمختصری كه انجام شده بر پاية ب

در سه محور  را با نگاهی سنتی درّهعناصر ادبی « با تکیه بر بديع لفظی درّهنادرّة عناصر ادبی 
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های ب  ت در بررسی جلوه»در رسالة  شهرام فوالدی اند.واكاويده سجع، جناس و تکرار

 را بررسیده عيو بد انیب ،یمعانز منظر علوم ب  ی آرايا لفظی ك م را ا« درّهنادرّة كتاب 

 است. 

 

 تحقیقو اهمیّت ضرورت  -1-3

به  درّهنادرّة پژوهی، است. های ادبیاتتحلیل وجوه ادبی در متون تاريخی از زمینه

ع و دشواریِ بیا از حد، در عرصة متنی تاريخی به داليل گوناگون از جمله تصنّعنوان 

سازی و بیگانه ادبیّتاست. ايح در حالی است كه از منظر واقع شدهو نقد مهجور  پژوها

در آن گاه با عدم رعايت اصل رسانگی  ادبیّتتوجه است. هر چند زبان، متنی  نی و قابل

توان زدايی توأم با زيبايی را در آن میشود اما از منظر ديگر، نمودهای آشنايیمیديده

 زبان افزونی يابد. ر جان ِ رسمیِهنری ب يافت كه موج  گرديده سوية

 

 بحث-2

شناسِ ساختارگرایِ روس، ست برساختة زبان( اصط حیLiterariness) ادبیّت

 و (40: 0830 ،داد« )سازدی بارزی كه زبانِ ادبی را میهامؤلفه»رومح ياكوبسح، به معنی: 

هر متح ادبی از  .(10: 0801)فتوحی، « ناظر بر كیفیات صناعی و زيباشناختی ك م است»

است. ايح رستاخیز زبانی به ايجاد عناصری تشکیل يافته كه زبان را دچار رستاخیز كرده

ارجاعی و  ةراندن جنباست و با بیان  تشخیدِ اثر  ايتِ ادبیّتشود. در متح منجر می ادبیّت

: 0830 ،دادگرداند )میملموس و محسوس كلمات را  ،زمینهمنطقی زبان به پس ارتباطاتِ

چون خورشید بر كوه تابید بگويیم: سحر چون گاه وقتی به جای آن كه بگويیم: سحر(. 40

خسرو خاور )خورشید( و علم بر  ةدر ايح جا دو كناي ،بر كوهساران زد علم خسرو خاور

 شکل .(002 :0800، شمیسا)ن.ک:  اندمتح یّتادب )طلوع كردن( وجوهِ نكوهساران زد

،  44: 0811 ه،يوتاديان.ک:) دانندمتح می ادبیّتگرايان، موبوع نقد ادبی را بررسی 

ها به جای پرداختح به كیفیتِ مجردی به نام (. آن0: 0830مقدم، ، علوی20: 0833تسلیمی. 

 كنندة متح دست يابند.   ادبیهای كوشند تا به سازهخیال، در كشف وجوه ممیزة زبان می

 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
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 سازیزدایی/ برجستهآشنایی-2-1

ــیآشــنايی ــار اصــلی، زداي ــريح معی ــتت ــح اســت ادبیّ ــور  . اي اصــط ح را نخســت ويکت

كاربرد و كـاركرد ادبیـات   به (0001)«هنر به مثابه تمهید»اشکلوفسکی در رسالة مشهور خود 

 .(050: 0830مقـدم، د )ن.ک: علـوی كـر زدايی و شعر را رستاخیز كلمـات مطـرح  را آشنايی

ــان عــادی را برجســته و ادراک حســی مخاطــ  را دشــوار و  Prim) كــاربرد هنرســازه ( زب

كنـد  ( استفاده مـی Aktualisaceزدايی از )موكارفسکی به جای آشنايی سازد.طوالنی می

شـود  سـازی ترجمـه مـی   ( و در فارسی بـه برجسـته  Foregroundingكه در انگلیسی به: )

های دستوری انحراف هنری از مولفه»سازی: منظور از برجسته .(200: 0800ک: صفوی،)ن.

هـا،  همـاهنگی واج »تمهیـداتی چـون:    با كاربرد ( است كه080: 0802)صفوی،« زبان هنجار

)خلیلـی،  « نويسی و در كل عناصر ادبـی آهنگ، وزن، قافیه، نحو، صور خیال و فنون داستان

سـازی را بـه دو مقولـة:    شناس انگلیسی، برجستهجفری لیچ، زبان آيد.میدست( به00: 0835

 Deviationهنجــارگريزی كــاهی ). قاعــده4( Parallelismافزايــی )تــوازن: . قاعـده 0

From the normلـیچ  منـد باشـد  منـد و  ايـت  جهـت  ،مندبايد نقاكند كه ( تقسیم می .

هـای  دهـد و گونـه  دسـت مـی   افزايی را در چـارچوب صـناعات بـديع لفظـی بـه     انواع قاعده

 .(080: 0802داند )ن.ک: صفوی، هنجارگريزی را به بديع معنايی وابسته می

 

 افزایی )توازن(قاعده -2-2
های ها و تركی افزودن قواعدی تازه به قواعد حاكم بر انتخاب»افزايی يعنی: قاعده

قواعد زبان معیار . در ايح شگرد قواعدی بر (240: 0800)صفوی، « هنجار زبان خودكار

تريح جنبه در مهم ،گردد. توازنسازی در متح ادبی میشود كه موج  برجستهافزوده می

در سط  آوايی، وااگانی و قاعده افزايی است و از طريق كاربست تکرارهای ك می 

آيد و موجد صناعاتی است مربوط به برونة میدستبه ناقد و كامل ةنحوی به دو گون

بخا قابل توجهی از ساخت موسیقايی شعر بر »كند. اد نظم و موسیقی میزبان كه ايج

های همصدا در اثر گاهی ايح تکرار ناشی از واج .ها مبتنی است..تکرارهای ك می و توازن

ها و همچنیح ممکح است از تکرار ها و مصوتادبی است. گاهی هم ناشی از تکرار صامت
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: 0833ياسینی،  -سی)مدرّ« جمله در سط  شعر باشدای از وااگان يا تکرار يک مجموعه

854.) 
 ونشر مرت لفّ                                                                                                  

 اعداد         تکرار منظم                                                                                

 الصّفاتتنسیق        سازی نقشی                                       همنشیح                            

 ونشر مشوّشتکرار نامنظم:                لفّ                                                                  

                                توازن نحوی:             

 تکرار منظم:                  قل  مرت                                                                    

 سازی نقشیجانشیح                            

 « نامنظم:               قل  مشوّشتکرار                                                                     

 (801: 0802)صفوی  

 توازن آوایی -2-2-1 

مجموعه تکرارهايی است كه در سط  تحلیل آوايی امکان بررسی  ،توازن آوايی 

تواند يک واج، چند واج درون يک هجا، كل هجا و توالی چند تکرار آوايی می»يابد. می

در ايح نمونه تکرار معنادار و پركشا برای مثال  .(038: 0802)صفوی، « هجا را شامل شود

شاه طهماس  با دلِ »است: سب ِ تشخد و برجستگی زبان شده« ا»و « پ»های همخوان

 پژولیدهو بمیرِ  پژمان}خشمگیح{ و خاطرِ دِاَندو حالِ  نژندو قل ِ  دامو طبعِ  پژوهمحنت

بديعی ك سیک از صنعتی  – یدر متون ب  .(408: 0831)استرآبادی، « وارد اصفهان گشته

آرايی واج .(4: 0838كه مربوط به حروف و تکرار واج باشد خبری نیست )ن.ک: كرمی، 

كه موارد های موجود در سط  آوايی است. با ايحتريح آرايهجادوی مجاورت از مهمو 

وجود دارد كه كاربرد زياد از حد توازن آوايی و وااگانی اصل  درّهمتعددی در متح 

است. كرده و به دلیل طوالنی شدن فرايند ادراک به تعقید دچار شدهرسانگی را مخدوش

زَهِقِ و ذهحِ  لَئِقِ خَلِقو طبعِ »در ايح نمونه: « ق»و همخوان: « ِ-»مث ً كاربست تکرار واكة: 
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استرآبادی، )« شتنگار گ، مطل لَهِقِ يَقِقبر بیاضِ  عَبِقِ رَنِقاز مدادِ  زَعِقِ طَلِق، با كلکِ زَلِق

های فراوانی نیز قابل توجه و بررسی است كه در آن اصل ايصال و اما نمونه .(000: 0831

 است از جمله:شدهشناسی به خوبی رعايتجمال

 -«(ر»، «ن»های: ( )توازن در همخوان02)همان: « كردنداز نورِ نگاهِ خورشید كناره می»

به » -«(ر»، «س»های: (  )توازن در همخوان134)همان: « سر بر سرِ سوءِ سريرت نهاد»

های: ( )توازن در همخوان840)همان: « پیکر برآمددستگیریِ اقبال بر پشتِ بادپای كوه

( )توازن در 011)همان: « تیغ كبود دلیران را از خون ايشان سرخ ساختند» -«(ر»، «پ»، «ب»

« بخشا نشدآن جناب، بهجت و جوابی از جان ِ» -«(خ»، «س»، «ن»، «د»های: همخوان

داورِ دادآور » -«(ا»، واكة: «ب»، «ن»، «و»، «ج»های: )توازن در همخوان -(202)همان: 

، «ر»، «و»، «د»های: ( )توازن در همخوان080)همان: « آرا را دود از دوده درآوردِدوران

و شهريار به شهرياری  به عون و ياریِ باری، تا ری» -«(ِ-»، واكة كوتاه: «و»، «ا»واكة بلند: 

 «(.ی»، «ا»های بلند: ، واكه«ش»، «ر»، «ب»های: ( )توازن در همخوان030)همان: « شهره شد

توان آن را در كند و میست كه وزن ايجاد میایگاه توازن در سط  هجاها به گونه 

علُح )مفت كَنان روخراشمویپردگیان، »يک بیت يا مصراع عروبی جای داد و زمزمه كرد: 

گره نوازان ناخحِ چنگ( »014)همان: «. )مفتعلُح فاعلُح( آمدند كُنان در خروشمويهفاعلُح( 

 (811)همان: «. )فاع تُح فع تُح فع تُح فعلح( از كار فروبستة عالم بگشاد

 

 جادوری مجاورت -2-2-1-1 

« ورتجادوی مجا»تريح تمهیدات زبانی در سط  توازن آوايی، كاربرد يکی از هنری

كدكنی در جستاری در مجلة بخارا مطرح كرد است. ايح تركی  را نخستیح بار شفیعی

آفرينا معنا از رهگذر موسیقی صوری »جادوی مجاورت يعنی:  .(01-03: 0811)شفیعی،

هماهنگی و نسبت »( و ناظر است به: 85: 0830گلچیح، -)شفیعی« موجود در كلمات

 .(00: 0803)شفیعی، « در مجاورت با حرف ديگرتركیبی كلمات و طنیح خاص هر حرفی 

های اصوات در ك م در ذيل مباحث توجهی از هماهنگیدر بديع سنتی، بخا قابل

نويسان اما جادوی مجاورت مورد فراموشی ب  ت ،شودتجنیس و تکرار ديده می

از آية  است. ايح تمهید هنری در قرآن كريم به كار رفته است. مث ً در بخشیقرارگرفته
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چینا ..« جَهَنَّمَ نَارِ فِی بِهِ فَانْهَارَ هَارٍ جُرُفٍ شَفَاأَمْ مَحْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى »..( سورة توبه: 050)

 به زبان متح تشخد بخشیده« ِ-»و « ا»های: و واكه« ر»، «ه»، «ن»، «ف»های: هنری همخوان

 هماهنگی است. است؛ حتی استفاده از تنويح نیز در پیوست با همیح

از نظر كاربست جادوی مجاورت متنی سرشار است. ايح ترفند آوايی حتی  درّهنادرّة     

های زبانی نشان شود و تمايل نويسنده را به بازیدر انتخاب عنوان كتاب نیز ديده می

ای بر در محور همنشینی قاعده« درّهنا»و « درّه»های: دهد. تناظر صوتی و صوری وااهمی

 درّهشده است. در محور جانشینی نیز انتخاب صفت نا ادبیّتونة زبان افزوده و موجد بر

هوشمندانه بوده و ايهام تبادرش به نام ممدوح يعنی نادرشاه فراهنجاری معنايی به دست 

از »توان ديد؛ از جمله: های بسیاری از جادوی مجاورت را مینمونه درّهاست. در متح داده

( اگرچه نويسنده 00:  0831)استرآبادی، « های شگفت شکفتشکوفهقلم را  ا گلبحِايح تمنّ

اما كشا آوايیِ  ،و.. استفاده كند«  ري »های توانست در محور جانشینی از صفتمی

 شده است. نحو جمله و استفاده از رای فکّ« شگفت»باعث انتخاب « شکُفت»و « شکوفه»

سب  شده تا سه كلمه با تناظر آوايی پشت سر هم  ابافه نیز در راستای ايجاد توازن بوده و

( 031)همان: « پیما، مهمیزِ عزيمت زدرانِ جهانكران به يکو با فوالدپیکرانِ بی»بیايد. در: 

 در قسمت ابتدايیِ جمله آهنگ ايجاد كرده« ن»و « پ»و « ب»های توازن آوايی همخوان

ای است به گونه« ی»و واكة بلند « ز»و « م»های است و در قسمت دوم، تشخد همخوان

وار ديده سفید شکوفه»توان از آن صدای مهمیز زدن بر اس  را شنید. در نمونة: كه می

« كرده»به جای « نموده»( جادوی مجاورت سب  انتخاب فعل 123)همان: « نموده بودند

بخشد. نی میتناظر آوايی دارد و موسیقی متح را افزو« بودند»و « شکوفه»است زيرا با شده

 شده ترجی  داده .( آفتاب بر خورشید/ مهر..225)همان: « تافتاشعة آفتابِ قیامت می»در: 

تخت، دولت ِمرصوصِ خديوِ فیروزبختِ فیروزه»تر نمايد. در: تا ك م را برجسته

، سب  طوالنی شدن ادبیّت( كاربستِ تتابعِ ابافات ع وه بر 021)همان: « فروريخت

كند. تتابع و برای رسیدن به خبر پايانی جمله در مخاط  انتظار ايجاد میوصف شده و 

و نیز درنگ قبل از فعل، ذهح « ی»و واكة بلند « ت« »خ« »ر»، «ف»های چینا همخوان

سازد تا ريختحِ كاخ پادشاه و آماده می« فرو ريخت»خواننده را برای شنیدن خبر يعنی: 

 زوال سلطنتا موثرتر تجسم يابد. 
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محور ت قی، همخوانی اصوات است، نه وحدت مقوالتی و »جادوی مجاورت      

( و گاه دو كلمه كه از نظر معنايی دور از هم 432: 0803)شفیعی، « منطقی مفاهیم اشیا

گیرد. مث ً راوی شکل می« هاعطف ناهمگون»گونه نشاند و بديحباشند را در كنار هم می

 نويسه و همهای همنويسد وااهقوم بلوچ و واليت فارس می آنجا كه در ذكر تاريخ از درّه

از لُجِّ »داند: ها را بر  رابت استعمالشان مرج  میخواند و نظم موسیقايی وااهآوا را فرامی

«. }شمشیر{ بُلوجِ }روشح{ لُجِ }گروه{ بَلوج }بلوچ{، اُبلوج }قند{ مرگ چشید

س، فارِسِ }سوار{ فَرَسِ }اس { فِراست به قصد تسخیر فار( »488: 0831)استرآبادی، 

را  قمخاکِ »( همچنیح در نمونة: 444«. )سواری{ گشته}زيركی{ و فَراست }اس 

رفت و در  کاشانیِ کاشانهبه  کیشانكرد، و از آنجا به همراهیِ آن نفاق يغما یِقمامه

 ها، قمامه و يغما را برای قم و ( عطف ناهمگون100)همان: « انداخت لنگرِ ورود لنگرود

 كیشان و كاشانه را برای كاشان و لنگر و ورود را برای لنگرود برگزيده است.

 

 صدامعنایی -2-2-1-2      

تکرار معنادارِ صدا در بافت ك م و از  ،(Phono-semantic) صدامعنايی   

تواند در كند میكاركردهای جادوی مجاورت است. اگرچه توازن بر برونة زبان عمل می

توان برای تجانس آوايی كاركرد معنايی نیز قائل شد. دهی معنا موثر باشد بنابرايح میجهت

: 0803داند )ن.ک: شفیعی، شفیعی صدامعنايی را به نظرية داللت ذاتی كلمات مربوط می

در  «ل»و « ز»های تکرار همخوانبرای نمونه صدامعنايی در قرآن به كار رفته است  .(800

بخا مضمون اصلی سوره يعنی زلزله است. همچنیح چینا همخوان سورة زلزال تجسم

 .(001-001: 0831كند )ن.ک: محمدقاسمی، در سورة ناس وسوسه را متداعی می« س»

اند. مث ً امرؤالقیس شاعران و نويسندگان نیز آگاهانه يا نیاگاه از ايح ترفند هنری بهره جسته

كند كه سیل از عت اس  خود آن را به سنگی بزرگ تشبیه میدر توصیف مهارت و سر

گر صدای فرو جايی بلند پرتابا كرده باشد و شتابان حركت كند. چینا آواها تجسم

كَجُلمودِ /  مِکَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَع»ای است كه سیل آن را با خود بیاورد:  لتیدن صخره

 .(20: 0833زاده، ترجانی« )صَخرٍ حَطَّهُ السَیلُ مِح عَلِ
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بخشی میدان جنگ و تصويرهای نبرد بیشتر ناظر به تجسم درّهنادرّة صدامعنايی در      

و دَردارِ}آوازِ دُهُل{ طبلِ رزم در دارِ دهر زلزله »است. برای نمونه در جملة خبری: 

مه ( شکوهی كه در كوبا طبل جنگ نهفته است و ه280: 0831استرآبادی، « )درانداخت

دارد قابل تصور و تجسم است. ايح شکوهمندی از كیفیت چینا آواها را به سکوت وامی

شود و تصوير آراما قبل از طوفان و هجاها )دردار/ در/ دار/ دهر/ درانداخت( اداراک می

آورد. همچنیح صدای دمیدن در ساز جنگ در ايح جم ت ِمیدان نبرد را در چشم می

در (. 003)همان: « دَم در گاودُم دمیده» –(481)همان: « مامه دمیدهدَم در دَ»شود: شنیده می

(، صدای اصابت 801)همان: « قلعة قديمِ قندهار مُنهدِم و مُتِدَهدِم }ويران{ گرديد»نمونة: 

، «قلعه»های: در وااه« ق»خوان های توپ را به برج و ديوار قلعه در تکرار همپیاپی گلوله

« متدهدم»و « منهدم»پس فروريختح آن را در چینا آوايی كلمات: و س« قندهار»و « قديم»

 آبِ»ای ديگر: در نمونهتوان شنید و در ذهح هولناكی ايح صحنه را مجسم ساخت. می

-هم كنار هم قرار گرفتح (032همان: ) «ساحل خشک گشت دريا از بیم چون ل ِ دهانِ

باعث « گشت»و « خشک»ات در حالت سکون در كلم «ت»، «گ»، «ک»، «ش» های:خوان

« خشکی»معنای مورد نظر يعنی  گیرد كهبه خود ب حالتیزبان  ،هنگام ادای آنشده كه در 

 تر درک كند.را ملموس

 

 توازن واژگانی -2-2-2     

مجموعه تکرارهايی است كه در سط  تحلیل صرفی امکان بررسی » ،توازن وااگانی

ت به ايجاد موسیقی در زبان از طريق تکرار كامل ( و ناظر اس011: 0802)صفوی، « يابندمی

ها )همگونی ناقد(. انواع سجع، جناس، رديف در ايح )همگونی كامل( يا بخشی از وااه

 سط  قابل بررسی است. 

 همگونی کامل -2-2-2-1      

كه دست كم از نظر يکی از  نويسه در جملهآوا و همكم دو وااة همكاربرد دست الف(

با  درّهنادرّة . ايح توازن در ندباش نحوی يا معنايی با يکديگر متفاوت ،رفیهای صنقا

دهد. از جمله در ايح می دستخورد و موسیقی و نظم ك م را به بسامد باال به چشم می

( 082: 0831)استرآبادی، « ب  وزيدن گرفت باد، باددر اصفهان كه ابدآالباد آباد »موارد: 
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ستانا چیحِكمندش ختاگیر و همتِ  چیح» -د: يکی از عناصر اربعه{با -}باد: فعل دعايی

و بر آن  بوماز  بومصدای » -چیح: نام كشور{ -( }چیح: پیچ و تاب25)همان: « خطابخا

 هزارِ هزارگلعذارانی كه » -بوم: ناحیه{ -( }بوم: جغد080)همان: « ملک ويران برخاست

به حصح تواليا هر » -هزار: بلبل{ -زار: عدد( }ه214)همان: « زار در گلزارِ حسح داشتند

 -بهشت: جنت{ -( }بهشت: بنهاد025)همان: « سر فرو نیاورد بِهِشت، بِهَشت بِهِشتكه قدم 

( 100)همان: « از ابوالفت  بستی به كار بستی بیتايح  بیتدهر به تردستی در خرابی هر »

رسد كه در سط  سه به اوج میبیت: واحد شعر سنتی{. ايح نوع توازن وقتی  -}بیت: خانه

( }داد: بخا 125)همان: « داد داد دادِمدتی در ممالکِ خداداد »شود: وااه به كار گرفته

 داد: فعل{. -داد: عدالت -اسمیِ فعل مرك 

نويسه نیستند آواست كه همنوع ديگری از توازن وااگانی كاربست دو وااة هم ب(

ستانا نام شهری در چیح{ و همتِ چیح گیر}ختا:ختاچیح ِكمندش »برای نمونه: 

 كثیرجمعی » -(140)همان: « حیاتقلعه پر از اجسادِ بی  حیاطِ»  -(25)همان: « بخاخطا

 (.181همان: « )}شکسته{ و اسیر ساختند سیربر وجهِ يَسیر، كَ

آوا و های همگونی كامل در توازن وااگانی استفاده از دو وااة هميکی از شیوه ج( 

بست }كوله پشتی{ چنديح پُشت»های نحوی متفاوت است مث ً در نمونة: با نقا نويسههم

بست، نقا مفعول )اسم( دارد و پشت بست نقا: متمم ( پشت80)همان: « بر پشت بست

(  گر آيد: حرف 82)همان: « گرايدبلنگی  گرآيدپلنگی »های ديگر: )اسم( + فعل. نمونه

)همان: « ایزن در كارزار ِسخح، كار زار نمودهطعنه بر حريفِ»شرط + فعل/ گرايد: فعل. 

سر با  سرنوشتراهِ بقا را به حکم ِ»( كارزار: متمم )اسم(/ كار زار: مفعول )اسم(+ تمیز. 00

نهالِ »الیه )اسم(/ سر نوشت: متمم )اسم( + فعل. (  سرنوشت: مضاف240)همان: « نوشت

(  برگشت: اسم مصدر / بر گشت: صفت 281)همان: « بر گشتاقبال بی  برگشتِاقبالا از 

(   شاهرخ: متمم )اسم( / شاه رخ: نهاد 102)همان: « از شاهرخ شاه رخ برتافت»+ فعل. 

 )اسم( + مفعول )اسم(. 

يافت و آن زمانی  درّهنادرّة توان در نوع ديگری از توازن وااگانی كامل را می د(    

متفاوت بخشی از يک وااه و نه تمام آن با وااة  ها با نقا دستوریهاست كه در تکرار واا

نويسه گردد آوا و همای ديگر همبعد از خود بتواند شکل يک وااة معنادار بگیرد و با وااه
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ايران  هح دوستانِاز ك هندوستاننگیحِ ممالکِ كه س طیحِ سلیمانبا ايح»مث ً در نمونه: 

سازد كه با ای میوااه« دوستان»با وااة بعد:  «هحك»( بخشی از يک وااه: 200)همان: « بودند

ر مرغ ِكباب، ب»های ديگر: همگونی كامل وااگانی دارد. نمونه« هندوستان»ديگر:  وااه

« گشادنه ما ز، و زمانه گشاددست قضا دائماً گره از كار » -(81)همان: « زنرباب زنباب

 ديناربه ح  » -(023)همان: « شیدندشرع پا ك س ِجادةاز پا سجادهاصحابِ » -(051همان: )

 -(000)همان: « ناسی ااز ياد خد اناسیو عموم » -(005)همان: « اختیار كرده دی ناروا

 نخل ِآفت، ن ِخ فتازما» -(283)همان: « رافکندد بومهح بومِ هندگیرودارِ مردانِ كار در »

« زده دولتبر  لت دواس  تیز» -(848)همان: « شگرف ل شکري لشکر» -(120)همان: « دش

و  خاكستر» -(111همان: « )س آئساساظلم ساِئسِو نفوس از سلوکِ آن » -(842)همان: 

 (. 115)همان: « پوش تح ساختندخاک ستر

های ك می و استفاده از درنگ و در مجموع كاربرد توازن وااگانی در پايان پاره     

كدة در عشرت»سازد: نوا میرا خوش افزايد و جملهفواصل، بر طنیح موسیقايی هر لخت می

/  رنجها{ / بی زحمت و }فرنگی اَفرَنج}زنگیان{/ و روم و  زَنج/ طربِ سپنجايح دير ِ

-/ به كامبهروزی/ و يُمح و فیروزی/ با فرّ و نوروزیجشح (. »400)همان: « میسر گرديد

/ شام/ از راه عوام / از خواص وعامهر (. »831)همان: « / انقضا يافتاندوزیبهجتتوزی و 

 (003)همان: «. / گشتهالحراماهللبیتعازم 

 همگونی ناقص -2-2-2-2       

های ها و واكهخوانتوازن وااگانی از نوع همگونی ناقد وقتی است كه بخشی از هم

، مَساویمحاسنا با »های متغیر: خوان كامل با واكهدو وااه تکرار گردد. الف( تکرار هم

ناوکِ » -(1)همان: « برويانید و از خاک سنبل گُل لاز گِ» -(020همان: ) «آمد مُساوی

 مَحالديگر در آن »  -(440همان: « )با عیحِ اعدا گرفت إلف، ألِفنشان، بسانِ دلدوز ِراست

 -(012همان: « )}فري { نیافت مِحال}ناممکح{، مَجالِ  مُحال}اطراف{ به خیاالتِ 

 گُردانِ گَردِچون » -(104)همان: « ا بی بقاتر از حُبابو حُباب گِ بِاحسانا  گُ ب»

 (203همان: «. )كرد گَردانآن ناحیه، آهنگِ چرخِ  گِردِكُردان، 

عالم را از ظلَم }تاريکیها{ ظلم، بر چشم ترک و »ها: خوانب( تکرار ناقد هم     

 بَریبرنِ و با خوبا تَریبر پَری بر بَریدل در» -(120)همان: « كرده تاريک تازيک
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..« کوشبه گوشمالِ خصمِ رزم كیح كمانِ، كمیحاز » -(210همان: « )دندكرمی  بَریبرا

-جهان رایِِ  دارای» -(80همان: « )همتح تهمتحبا  باالو  بالاز برز و » -(181همان: )

ِ نوائ   موجِ  اوجاز  فُلکِ مُلکو » -(82همان: « )افزای ديهیم و اورنگآرايِا، آرايَا

كه به آشنايی  باستانی دوستان ِِ  دوستیِ  بوستاناز » -(000همان: « )داب تباهی درافتادبه گر

همان: «. )ساختند اسیرو  سیر، كَ يَسیرجمعی كثیر بر وجهِ » -(008همان: « )ايشان شیفته بود

181) 

 توازن نحوی  -2-2-3       

دستة توازن نحوی در  ،باشد هايی كه در سط  جمله قابل بررسیمجموعه هماهنگی

بخشی به زبان شاعر، در جهت القای مفهوم ايح نوع تکرار ع وه بر انسجام»گیرد. قرار می

(. توازن نحوی تکرار يک 025: 0831ياسینی، -سی)مدرّ« كندای را ايفا مینقا برجسته

نقا يا ساخت است كه زبان را تشخد بخشد و بتوان در آرايا عناصر دستوری سازنده 

 هماهنگی و نظم مشاهده كرد.جمله 

 سازی نقشینشینهم -2-2-3-1

نقا است. در بديع سنتی سازی و تکرار عناصر همنشیحايجاد توازن نحوی از طريق هم

گیرند. در الصفات در ايح دسته جای میصناعاتی چون لفّ ونشر، تقسیم، اِعداد و تنسیق

سخنان بلند را  بامو  فبا پای تدبر رَ»: سازی نقشی استفاده شده است. مث ًنشیحاز هم درّه

، همچنیح «بام»و « رف»های ( نقا ِمفعول در وااه04: 0831استرآبادی، « )امفتهو رُ رَفته

در چینشی منظم، همنشینی را به دست « امرُفته»و « امرَفته»های مناس  ايح دو نقا فعل

هیچ كس از »بخشد. در نمونة ديگر: نقا به جمله توازن میاست. ايح تکرار عناصر همداده

}اس  نیکوروی{  سیرِ جوادِ خوشخرامو  كارِ بدرِ تمام}اس  كُند{ فَرَسِ مُصَنّعو  ماهِ مُقَنّع

در كنار « فرسی مصنع»و « ماهِ مقنع»( نقا تکرار شوندة متمم: 21)همان: « توقع نکرد

كارِ بدرِ »الیه+ صفت؛ فهای: مضاها با گرفتح زيرنقايکديگر و دو مفعول متناس  آن

به جملة مورد نظر نظم و زيبايی افزوده است. موارد ديگر: « سیرِ جوادِ خوشخرام»و « تمام

مال و  جهان» -(011)همان: « بازو گشادو  شمشیر بست كشیدشمحو  لشکرکشیبه »

گشت. و  افروختهو  افراخته گونة استع و   لوای استیالشد.  توختهو  تاخته جهان

 (811)همان: «. اندوختهو  انداخته اسباب بهجتو  اد محنتبنی
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 از ديگر تمهیدات نحوی در ايجاد توزان، آوردن يک زيرنقا )صفت/ مضافٌ       

الیه( به صورت متوالی برای يک نقا دستوری است. برای نمونه در ذكر ازدواج شاهزادة 

)موصوف( عنصر « تیرم»برای نادری )نصراهلل میرزا( با تِیرَم }خاتون بزرگ{ گوركانی 

توان ِ ناهیدنهاد ِ چهرزادنژاد ِ قدر ِارزيتونتیرمِ كتايون»آورد: را پیاپی می صفتتکرارشوندة 

گیسِ هنگِ فرنگیسفرِ فرهنگنجابت ِارنواز نوازِ فرانکهمتِ گلشهرشهرت ِمنیجههمای

نقاِ صفت مشاهده صر همبرای شاهزادة نادری نیز تکرار عن« روان ِ..رایِ روشنکرودابه

كامِ سپاهِ شادكامشهامتِ سپهرمقدر ِشیدهشاهزادة فیروزروزِ منوچهرچهرِ بهمح»..شود: می

(. نويسنده، ساختِ: 235-230)همان: « مکانِ..سنانِ سیامکروانِ زوبیحدوانِ رويیحاردوان

منوچهر+ »و يا « گیسفرنگیس+ گیس= فرنگیس»مث ً « شخصیت زن/مرد مشهور+ اسم»

سازی را الگوی تکرار قرار داده است و توازن نحوی از نوع همنشیح« چهر= منوچهرچهر

 نقشی بوجود آورده است.

 سازی نقشیجانشین -2-2-3-2     

 ادبیّتتواند سب  افزودنِ توزان و موجد سازی عناصرِ سازندة يک جمله میجانشیح

نصر جمله با يکديگر تركیبی تازه پديد آيد و جايی دو عهبه ايح ترتی  كه با جاب ؛متح شود

در تقابل با جايگاه پیشیح آن عناصر زيبايی و نظم ايجاد كند. ايح نوع توازن نحوی با 

( با 015)همان: « و با كار ِآب، آب ِكار بردند»خوانی دارد. برای نمونه: صنعت قل  هم

است كه توجه مخاط  را فتهبه جای يکديگر تركیبی تازه شکل گر« آب»و « كار»جانشینی 

از حسرتِ پستة خندانشان  شکوفة بادام»های ديگر: كند. همچنیح در نمونهبه خود جل  می

« جريان يافت رنگآب ِآتا، رنگآتا ِآباز » -(024)همان: « شدفشان میبادامِ شکوفه

)همان: « آتا ِگلخح دانرا در ايح چمح بر اهل دانا  گل ِخندان ِآتشی» -(851)همان: 

 سیاهای در » -(103)همان: « يکباره كناره گزيد زنهار و عهداو،  زنهارِعهدِ بیدر »  -(00

« پريشانیِ خاطرو ماية  خاطرپريشاناسباب جمعیتِ » (.10)همان: « توأم روزِ سیاهمبا  روزی

هر » -(800همان: « )افراخته درجاتِ آسمانبر  درجاتآسمانو منجنیقاتِ » -(008همان: )

 (. 284همان: « )بودند جهانِ آشوبو  آشوبِ جهانيک 

 

 گیرینتیجه -3
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افزايـی كـه توجـه مخاطـ  را قبـل از      متنی تاريخی است با زبانی پـر از قاعـده   درّهنادرّة 

عامدانـه اخـت ل و وقفـه ايجـاد      ،كند و در انتقال معنـا دريافت پیام به برونة زبان معطوف می

هـای نحـوی لـذت ببـرد. البتـه      آواها و وااگان و سـاخت  كند تا مخاط  از چینا هنریمی

هـای فراوانـی نیـز از انـواع     امـا نمونـه   ،مواردی كـه بـه تعقیـِد معنـايی گرايیـده بسـیار اسـت       

اسـت. در  شناسیک رعايت شـده ها در آن وجود دارد كه اصل رسانگی و جمالافزايیقاعده

هـای آوايـی، هجـايی،    يی را در سط افزاهای مختلف توازن، قاعده، كاربست شیوهدرّهمتح 

های درخشانی از جـادوی  داده است. در محور توازن آوايی نمونهوااگانی و نحوی به دست

مجاورت و صدامعنايی يافت شد. كاربرد صدامعنايی در ترسیم میدان جنگ كاربردی ويژه 

زن عروبـی قائـل   ها وتوان برای آنهايی مواجهیم كه میدارد. در محور هجايی گاه با پاره

شد. در محور وااگانی انواع توازن )همگونی كامل و ناقد( رويـة كـ م را تشـخد ويـژه     

سازی نقشی و جانشـیح سـازی نقشـی بـه سـاخت      نشیحبخشیده است. در سط  نحوی نیز هم

برای تحلیـل   درّهنادرّة رسد جم ت سوية هنری و شاعرانه داده است. در مجموع به نظر می

 و بررسی شگردهای زبانی شايسته توجه بیشتری است. ادبیّتج به تمهیدات منت

 

 منابعفهرست 

 منابع فارسی (الف

 قرآن كريم. .0

كوب. چاپ دوم. تهران: بنگاه ترجمه و . ترجمة عبدالحسیح زريحفن شعر(. 0828ارسطو. ) .4

 نشر كتاب.

شاه. به اهتمام : تاريخ عصر نادردرّهنادرّۀ (. 0831استرآبادی، محمدمهدی بح محمدنصیر. ) .8

 .سیدجعفر شهیدی. چاپ چهارم. تهران: علمی و فرهنگی

 . چاپ اول.محمدرحیم احمدی ةترجم .بیستم ۀنقد ادبی در سد (.0811. )ايوتاديه، اان .2

  .سوره :تهران

نثر  بررسی سبک» (.0830مؤخر، محسح. )حسینی -نیکوبخت، ناصر -سعید ،بیگدلی بزرگ .0

 .40-20ششم. صد . شماره پژوها زبان و ادبیات فارسی .«شاعرانه در عبهر العاشقیح

 . چاپ سوم. تهران: سروش.شرح معلقات سبع(. 0833زاده، احمد. )ترجانی .1

  .آمهكتاب  :چاپ اول، تهران. نقد ادبی (.0833. )تسلیمی، علی .1
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 آموزش ؛رشد ة. مجل«نثر شاعرانه ،شعر منثور ،نثر هنری» (.0831حسینی مؤخر، محسح. ) .3
 .01-10.  صد 33. شماره ارسیزبان ف

  .سخح . تهران:اول. چاپ سیب باغ جان(. 0835. )مريم، خلیلی جهانتیغ .0

  مرواريد. :تهرانسوم. چاپ  .فرهنگ اصطالحات ادبی(. 0830. )داد، سیما .05

 میترا. :تهران اول ويراست سوم.چاپ  .نقد ادبی (.0800) .سیروس ،شمیسا .00

 . چاپ دوازدهم. تهران: میترا.رشناسی نثسبک(. 0831شمیسا سیروس. ) .04

 ه.آگ :تهران .منوزدهچاپ  .موسیقی شعر (.0803. )دربامحمّ ،كدكنیشفیعی .08

. سال اول شماره دوم. بخارامجلة «. مجاورت یجادو(. »0811دربا. )محمّ ،كدكنییعیشف .02

 .41-00صد.

در  مجاورت یاز جادو هايیجلوه(. »0830. )ترایم ح،یگلچ -دربامحمّ ،كدكنییعیشف .00

(. مهی)بم 2-0شماره  2. دوره دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ة. مجل«یمثنو

 . 24-40صد 

 چاپ پنجم. تهران: )جلد اول: نظم( اتشناسی به ادبیّاز زبان(. 0802) .كورش، صفوی .01

 .سوره مهر

. چاپ شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان(. 0800صفوی، كورش. ) .01

 تهران: علمی. دوم.

 هایپژوها ة.  فصلنام«المصدورةنفث یباشناختيز ینقد و بررس» .(0831) .طحان، احمد .03

 .001-30. صد 00 شماره 0. سال یادب

های نقد ادبی معاصر )صورتگرایی و نظریه(. 0830م، مهیار. )مقدّعلوی .00

 چاپ دوم. تهران: سمت. .ساختارگرایی(

: راهنمای اصول شناسیدرآمدی بر ادبیات(. 0801فتوحی رودمعجنی، محمود. ) .45

آموزش و پژوها در ادبیات فارسی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی.

ای بديع در آفرينا هنری )بر آرايا و آفرينا واكی، شیوه(. »0838دحسیح. )كرمی، محمّ .40

. شماره 21دانشگاه تبريز. سال ی. دانشکده ادبیات و علوم انساننشرية «. پايه ديوان خاقانی(

 .0-82. صد 008مسلسل 

چاپ اول.  آفرینی در قرآن.هایی از هنر تصویرجلوه(. 0831محمدقاسمی، حمید. ) .44

 تهران: علمی و فرهنگی.
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 دانشکدةنشرية «. قدر شعر حمید مصدّيی افزاقاعده(. »0833. )دیام ياسینی، -فاطمه ی،سمدرّ .48
 41 ةشمار دورة جديد. ادب و زبان فارسی كرمان.نشگاه شهید باهنردا .ادبیات و علوم انسانی

 .400-841صد (. 48)پیاپی 

تاريخ ة نامپژوها «.شمس اتِیدر  زل يیافزاقاعده» (.0831. )دیام ياسینی، -فاطمه ی،سمدرّ .42
 .000-028صد . 00شماره  ی.بهشت دیشهدانشگاه  .ادبیات

ادبستان فرهنگ و . «و اشعار عربی آن درّهنادرّة  :نقد و نظر (.»0815، جعفر. )دشیرازیيّؤم .40
 . 04-00. صد 48شماره  .هنر
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