
انتقال مفاهیم، آثار زیادي از نگارگري ایراني را در  نمادگرایي به عنوان یكي از ابزارهاي بیان تصوووویري  

ست ست نماد صورت   معنا به هم نزدیك کرده ا سوي دیگر کارب سوب  يادب يهاهیاز آرا يكی، از  نیز مح

کند، يخود جذب م يسوهب شتریشاعر را ب لیّدر رهگذر سر دن، آنچه چشم احساس، عاطفه   تخشود. مي

نگارگر ؛ پردازديم نشیآفر به نینماد یيدر فضووا رانيیهنرمند ا اسووت. عتی  پهنه   گسووتره ط  نشیآفر

ملموس، بلكه به  عتیط  یيبازنما ينه در پ ،يفارسوو گرفتن از بسووتر ارزشوومند شووعر   ادب با بهره يرانیا

)شووم ا از  يبلخ نیالد  موالنا محمد جالل يدامغان ياسووت. منوچهر پرداخته نینماد يهاجلوه یيفرانما

شعراترین برجسته س اتیّدر ادب عتیگر ط فیتوص يمهم  ضر با ر ش توصیفي   هستند يفار . پژ هش حا

هاي نمادین ط یعت در شووعر   نگارگري نرن چهارو   هفتم هیري اسووت. تحلیلي در صوودد  اکا ي جلوه

نشووان از آن دارد که منوچهري   مولوي در اشووعار  ي اژگان فیکاربرد طدهد، مي هاي پژ هش نشووانیافته

نمادپردازي تصویرگري ط یعت در  پر ر است. عتیط  ياز نمادهاسرشار  س ز   يها، جهانآن يجهان شعر

شاعر   شعر  ست. نگارگري نرن چهارو   هفتم هیرياین د   صورت زی ایي نمایان ا ستفاده از  به  ابداع   ا

نداشته بلكه ر ند تكاملي  يصورت مستقل ،ينر ن چهارو   هفتم هیر در رانیدر نگارگري ا نیعناصر نماد

این د ره همراه با شوواعراني چون منوچهري   موالنا   يشووعر   ادب فارسووبراسوواس  را در صووورت   محتوا

 طي کرده است. در نگارگري ایران  ر د تصویرسازي ط یعت پردازانه به شیوه چینيتحت تاثیر 

:اهداف پژوهش

شعار منوچهر دیبا تاک رانیا ينگارگر شعر   در یي از ط یعتنمادگرا يهاشناخت جلوه.1    يدامغان يبر ا
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 مقدمه

صر  ستگاه يكیامر ز همواره به از آغاز تا  عتیط عنا شمهاز خا سرچ ست. از يهاها    آنیا که هر ک  در  هنر بوده ا

 يخاص وهیاست   ش يمشخصات يدارا زینا   الیط عاً صور خراست، دا را شیخو ژهی  یيهاخاص خود تیربه يزندگ

به خود  اختصاص بیش   کم ت،یهر شاعر صاحب اسلوب   صاحب شخص يرهایخود ا ست   نوع تصو ژهیدارد که  

به  يآثار گران،ید يشعر يهاالیخ ياغلب از رهگذر گرفتن   دزد ندارند، يمستقل شعر تیها که شخصآن  ا  دارد.

سه اکثراً هفتمشاعران نرن چهارو   . در این میان، آ رندي جود م شنا ساس  سیي ای  ز يشناسختیر يهابر ا  يشنا

شان د ره کالس ستیگرا   ناتورالعتیط  عموماً ،يآثار هنر صا  که كیهستند   همچون نقا  يهااز گل ينیع ریگاه ت

 عتیتنها از ط  یيگو اند،کرده قلکم   کاسوووت منتيخود ب يرا بر بوو نقاشووو يخزان يهانطرات باران   رنگ ،يبهار

صو يبردارعك  شعار خود را  یي ایز ي  ماد يحس يرهایکرده   در اکثر ا نات ت  این يدر نگارگر کنند.خلق ميدر ا

   رانیا اتیبرگرفته از فرهنگ   ادب که اشاره کرد ينمادشناخت از جمله ي جوه اشتراکات مضمون به توانيم، نیز د ره

صور شامل شتراکات  شكال میرد، رنگ اب يا ستفاده از ا صر نماد ناب يهاا شدمي نی  عنا  ينگارگراز آن جا که، . با

شعر   ادب رانیا س با  سالم   يرانیدارد   به مر ر زمان با حكمت کهن ا نهیریالفت د يفار ست ختهیدرآم يعرفان ا ، ا

شعر   نگارگر عتیط  نینماد يهاجلوه صاً در يدر  صو ست خ ضوح نمایان ا که بر يطور؛ بهنرن چهارو   هفتم به  

ساس  سالم نگرشا ستا عتیط  یيبازنما ينگارگر نه در پ ،يرانی  حكمت ا يا  يهاجلوه یيبازنما يملموس بلكه در را

 ،نی. بنابراپردازديم يعیط  از جوهر صووور یينمودها ةئبه ارا   ندارند ينیمع يماد يبسووترها کهاسووت  ينامحسوووسوو

صورت   معنا به هم نزد رانیا ينگارگر آثار که یيهايژگیاز   يكیگفت  توانيم شتراکات كیرا در  صل ي  ا کرده  حا

   يذهن میمفاه انیبه ب دی  تأک عتیصرف از ط  دیبه تقل يرانیا   عدو رغ ت هنرمند یيگرااز  انع يسنت د ر .است

نرار  يرانیانتقال معنا، مورد توجه هنرمندان ا يابزارها نیاز مؤثرتر يكیبه عنوان  یياسوووت. در  انع، نمادگرا نینماد

ستگرفته  شعر   . ا سمت اعظم  صل هیپا دیشا اینگارگري از آنیا که ن ست   خ الیبر خ این د  يا ستوار ا به  زین الیا

. گردديم رایبرعك  م ایشود   ياثر جا دانه م كی ،با انعكاس آن   کنديجلوه م هنرمندمتنوع در ذهن  يصورت ها

صرفات ذهن نیهم ،نیابنابر ست که زم يت صل نهیا صورت نمادین نمود  کنديم يزیريرا پ   نگارگري شعر يا   به 

ساس خ نهیزمیابد. مي صر ط  الی  ا متفا تا  دگاهی)با د  د دهنديانعكاس م يکه موالنا   منوچهرچنان عتیدر عنا

 یيگراعتیط  دگاهیها در دله که شواعران نرن چهارو   پنیم که سور آمد آنأمسو نیا انیب .ردیگينرار متوجه  مورد

 ،يمعنو ينیبجهان از يازهیا  آم الیخ رنگیعارف نرن هفتم که پ عر، شوووا  موالنااسوووت  يدامغان يمحض منوچهر

در  در نتییه، .ردیگيمورد توجه نرار م ،اسوووت يعرفان  اسوووالم يهايسووواز  منزه يعمل اخالق ،ينآنر يهاآموزه

 گیرند.نرار مي يمورد بررس عتی  اجزاء ط  عتیشان به ط متفا ت يهادگاهید لیبا تحل يقیتط  ياسهیمقا

ست.  شته تحریر در نیامده ا ستقلي به ر ضر تاکنون اثر م ضوع پژ هش حا پراکنده    قاتیهر چند که تحقدرباره مو

شده اما ه اتی  غزل يدامغان يمنوچهر وانیدر مورد د یيجز ست چیموالنا انیاو  اي مقاله. کداو مد ن   جامع ن وده ا

ا 1384نیا)بانر طاهريبه نلم علي« بررسي تصویر ط یعت در شعر منوچهري دامغاني   ابن خفاجه اندلسي»با عنوان 

نیا، به رشته تحریر در آمده است. مؤلف در این پژ هش به مقایسه ط یعت در شعر این د  شاعر پرداخته است)طاهري
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«  ط یعت در اشووعار منوچهري دامغاني   ابن ر ميبررسووي تط یقي جایگاه »اي دیگر با عنوان ا. در مقاله143: 1384

زاده   همكاران به رشته تحریر در آمده است. نگارندگان منوچهري را شاعري برجسته در پرداختن به توسط فیض اهلل

ها تذکره رد ای  1اد ارد برا ن اتیادب خیدر تارا. 127: 1391اهلل زاده   دیگران، دانند)فیضط یعت    توصووویف آن مي

شاره صو ياا ست یيجز يشده  ل عتیا  در مورد ط  يگرریبه ت صوا در رابطه با  يستیسوررئال يرهای، در مورد خلق ت

سأشاعرانه موالنا هم کار در خور ت ينیبدر جهان عتیط  شرح م سوط ا اریمل ب ست   نگارنده  د  مقوله را  نیاندک ا

ست.  قیدر تحق سته ا    يعلم ،يخیمستندات تار هیبر پا ي این پژ هش،هاداده لی  تحل قیر ش تحقبر خود الزو دان

ست. لذا،  يدامغان يشم    منوچهر اتیغزل وانیهر د  د شعر   نگارگري ایراني   بر پایه ستوار ا ضر به ا پژ هش حا

اشووعار اي به دن ال انیاو یك بررسووي تط یقي از ط یعت در هاي کتابخانهر ش توصوویفي   تحلیلي   با تكیه بر داده

 است. با نگارگري نر ن چهارو   پنیم منوچهري دامغاني   مولوي

 و گستره مفهومی آن عتیطب.1

حیات ادبي   هنري، در  هاي شاخص درپرداختن به مفهوو ط یعت   به کارگیري اجزاء ط یعت به عنوان یكي از رکن

ستگي دارد.  شاعراناما مرحله نخست، به نوع   مدت زمان ارت اط هنرمند با ط یعت ب شعر    كته یك ن ،در خصوص 

اشووعار یك شوواعر مطالعه کوب بر این با ر اسووت که دکتر ع دالحسووین زرین گرفته شووود؛ یژه نیز بایسووتي مد نظر 

 ست   چه عناصري  از خود ادهد بدانیم چه عناصري از آن ِاجازه نمي ه به اشعار شاعران هم عصر   پیش از ا توجّبي

شعري سنت  سي ط یعت350: 1331، کوبنزریوووو) آن  سان با ط یعت از د ران ا. بنابراین، برر گرایي   آمیختگي ان

اي داشته است. تصا یري همچون خانه، باستان براساس تفكر   اعتقاد ایرانیان، در معماري   هنرهاي دیگر اهیت  یژه

صر ط یعي را در حوض، باغچه   انواع درختان   گل ست   عنا شته ا دادند. خدمت زندگي ر زمره  نرار ميها  جود دا

شي سان   ط یعت دیده ميدر نقا صا یر زی ایي از این هماهنگي ارت اط ان شود. این تفكر   عقیده ایراني هاي ایراني ت

سان را جداي از ط یعت نمي ست که ان ساس آنط یعتبه بیان کلي، بیند. ا ست که بر ا تنها نوانین    ،گرایي مكت ي ا

عت هاي ط ی هاي فراط یعي   معنو نیر  یك/ برخالف نیر  حاکم بر ا2ي)نوانین فیز ناک،  نداجهان  ا. 183: 2011)پ

تغییر آن در طول زمان را تعیین  گرایان بر این با رند که تنها نوانین ط یعي رفتار   سووواختار کیهان   نحوهط یعت

گرایان اعتقاد دارند که چیزي فراي جهان ط یعي ط یعت. 1. شوووندسوویم ميگرایان به د  دسووته تقط یعت کنند.مي

شي گرایان کاربردي به ط یعتط یعت. 2اجنه   خدایان  جود ندارند. ار اح، ،از این ر   جود ندارد، گرایي به عنوان ر 

ها را به اضوور بهترین جوابدر حال ح ،گرایيبه این معنا که ط یعت بینند.نگرند   در آن حقیقت مطلقي نميکارا مي

شر، ست   بیش از هر تالش دیگر ب شات مرت ط با ر یدادهاي در حالي خواند.هاي تیربي ميبا داده ما داده ا که گزار

سته آنغیرمستقیم،  فراط یعي، علمي  صورتي که براي جامعهها را بهنامعت ر   غیرنابل اعتمادند   تاکنون کسي نتوان

شد س ،نابل ن ول با سازي کند )م شي دیگر از ط یعت .ا563: 1395پاپینو، تند ساني بخ گرایي که در نالب حواس ان

                                                           
1 Edward Granville Browne 
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هایش در فراط یعي است که نشانه ي علمي نیست موضوعاتشناخته شده هايسازي با ر شگیري   مدلنابل اندازه

 ا.74: 1998)بیكر، یابد بیات به صورت عاو   خاص ت لور ميشعر   اد

 قرن چهارم و هفتم هجری.نگارگری 2

یابد که از آن بعدها به س ك سلیوني ز نرن چهارو هیري   در د ران سلیونیان س كي در نگارگري ایراني ظهور ميا

ست که تاثیرات هنر ایراني در آن کامالً .یاد کردند س ك ا لین مكتب ایراني در زمینه نگارگري ا ست این  شهود ا  م

ران   چین که توسط حكومت   فرستادگان سیاسي   بازرگاني صورت پذیرفته است، رفت   آمدهاي بین د  تمدن ای.

سازي ط یعت صویر شیوه ت شیوه چیني در نگارگري ایران ميیكي از عوامل  ر د  صر د و پردازانه به  شد. در زمان ن با

  دمنه از چین سوواسوواني در ا ایل نرن چهارو هیري نمري )دهم میالديا نقاشووان چیني براي مصووور کردن کلیله 

شي ایراني پیش از مغول )نرن هفتم هیري/ ا ایل شدند، با این  جود، امر زه نميدعوت مي توان نفوذ چین را در نقا

 ا. 27: 1369سیزدهم میالديا مشاهده نمود )گري، 

وص ها در نرن هفتم   اسووتقرار حكومت ایلخاني در سوورزمین ایران، در خصووپ  از نخسووتین   د مین یورش مغول

تاثیرپذیري نگارگري ایراني از نگارگري چیني بحث   سخن فرا ان شده است. همگاو با تأسی  ربع رشیدي در ا اخر 

جامع »هاي کتاب شود. مناظر   کوهها بر اساس تأثیرات هنر چیني مشاهده ميبرداري کتابنرن هفتم هیري، نسخه

شاره دارد. همچنین، « التاریخ س ك تانگ ا ضاي منفي  «منافع الحیوان»کتاب  هاينگاره بنديبنوع ترکیبه  داراي ف

ست. این  یژگي، نمونه بارزي از هنر چیني نلمداد مي ضاي مث ت ا س ت به ف شتري ن صر بی ضور عنا شود. در ابتدا ح

در تواند منشاء شرق د ر داشته باشد،  لیكن پ  از مدتي نه چندان طوالني، این عناصر چیني در نگارگري ایران، مي

صري محلي م دّل  شدند   به عن شكل ا لیه خود د ر  شدند که با گرفتن رنگ   بوي کامالً ایراني از  هنر ایراني محو 

هایي که در این سرزمین ترسیم گردید به مر ر از نرن هفتم هیري بیشتر از گذشته شدند.  یژگي ایراني بودن نگاره

هاي نرن ري، آشكارترین عنصري که در نگارهپژ هشگران نگارگ ا. بنابراین، براساس دیدگاه65: 1392شد )حسامي، 

ها، درختان، ابر   برخي حیوانات هفتم هیري نمري از چین  او گرفته شوووده به شوووكل نمایش ط یعت مانند کوه

ها بر یكدیگر، بین تمدن ایران   اي   عناصووري همچون گیاهان خاص اسووت. بنابر اصوول تأثیر متقابل فرهنگافسووانه

توان چنین اظهار طي نر ن چهارو   هفتم هیري نوعي تعامل فرهنگي   هنري صوووورت گرفته اسوووت که مي چین

اگرچه پردازي در این د  نرن بیش از پیش در نگارگري ایراني دیده شووده اسووت.  داشووت که توجه به مفهوو ط یعت

 که طورها انكارناپذیر اسوووت. همانگها به دلیل ر ابط فرهنگي   تیاري با جنتأثیر پذیرفتن فرهنگي   هنري ملت

ست، هنر  شته ا   نقاشي ایراني همیشه خود را  نگارگريهنر   فرهنگ ایراني تأثیرات عظیمي بر فرهنگ ملل دیگر دا

 .هاي  اال   ظریف ایراني در آن درخشیدن گرفته استاز تأثیرات فرهنگي بیگانه رها کرده   سنت

 و غزلیات شمس های اشعار منوچهر دامغانی.ویژگی3

سیم به د  گونهشعر ادبي  سته تق شعربندي ميباز   ب سته، متون شوند.  ست که از حیث عمق معنا نابل  شعري ب ا

شعار الفاظ    اژگان مورد توجه هستند توجه   تعمق نیستند  لي به لحاظ زباني، منوچهري . این خصوصیت که در ا



 1399 آذر، 39، شماره 17د ره  163 
159-179 

 

ست دامغاني شاهده ا ضح نابل م ست که در برد به طور  ا ساختاري ا ستند به لحاظ معنا   عمق مورد توجهارنده   ،نی

سوب ميناختي، ترکی ات جدید   ش لي به لحاظ زبان سنییده از شوند ابتكاري مح شرح  سي یك  شعار   اگر ک ا

سد   شرح دیگري بنوی شخص دیگري زحمت بكشد    ست که  سد دیگر نیازي نی ست    منوچهري بنوی همان کافي ا

اسووت که از حیث معنا  تون شووعريباز، م در صووورتي که شووعر. یابددسووت ميکف   سووقف موضوووع  به خواننده

ست    جوه مختلفي ميکثیر شد   معنا   ر یكردهاي مختلفي دارد. االحتمال ا شته با شر ح  شعرتواند دا باز نیاز به 

ترین عالياز ني جدید کشووف کند. ن معاتواند در این متون تفحص   از آزیاد دارد   تا ر زي که بشوور بیندیشوود مي

ضرت موالنتوان به مينمونه متن باز  شاره کرددیوان غزلیات ح شوار يکه  ر د به آن کار ا ا شدمي د   خر ج از آن  با

خصوووص که موالنا این غزلیات را در المعاني بودن ابیات غزلیات دیوان موالناسووت. بهعلت آن کثیر   تر اسووتدشوووار

ستي  سكر   م شهحالت  سمي در گو شاعر ر ست   مانند یك  شیاري گفته ا سته تا کلماتي   نه در حالت هو ش اي نن

ا. در کنار این  یژگي متمایز، 241: 1391)زماني،  ه از حیث معاني    اژگان بسوورایدبنویسوود   غزل منقح   سوونیید

شعري ساختار  شم  بین ترکیب  شعار منوچهر دامغاني   غزلیات  شیوه ط یعا ش اهت در  شعار این د  ت،  پردازي ا

شووواعر  جود دارد که هر د  شووواعر با به کارگیري اجزاء ط یعت به نوعي توجه خود را به مظاهر ط یعت به تصوووویر 

 اند. کشیده

کرد. ا  از زمره  شاعران سرآمد س ك يم يزندگ ي  در دربار سلطان محمود غزنو انیدر عصر غزنو يدامغان يمنوچهر

سان شاع يخرا ست. هنر  سر دن  يرا صا  به  ص يهادهین گردد )طال یان، يم باز عتیاز ط  شی ایز فاتیجاندار   تو

 نیترعمده است. يدر شعر فارس يشاهكار عتیا  از ط  يرسازی  تصو يشعر يهاکه ظرافت ياا. به گونه93: 1378

 وانات،یع ارتند از: باغ   بوسووتان، پرندگان   ح دهديدر اشووعارش ارائه م عتیاز ط  يکه منوچهر یيهايبندصووورت

سال از  يها  فصل عتیر شن مظاهر ط  كیکننده تاررهیخ يهایي ایلو نور   زها   تأل  الحان خوش، رنگ يقیموس

شعر ا  نمود عتیط  زیانگرتیح يهایي ایجمله ز ست که در  موالنا  ،يدر مقابل منوچهر دارد. زیبرانگ مل  تأ  ایز يا

 هیارا اتیکه موالنا در غزل يعتیط  قت،یکشوواند. در حقيرا در چشووم مخاطب خود م عتیاز ط  يجهان پر رمز   راز

 نییکه شووعر موالنا در تالش ت  يجهان انیم ،منظر نی. از االی  جوهره خ عتیاجزاء ط  انیاسووت م يوندیدهد پيم

  يشناختیي ای  ز يعرفان ،يفلسف از منظرآن را توان يبال اسطه  جود دارد که م يانمحض، گفتم عتیآن است با ط 

 ا.127: 1370 جود است )شمیسا، میا  از انل يشناختيهست كرانهی  ب عتیط  ،يبررس نیا يکرد. نقطة اتكا يبررس

هواي ط یعت   جلووهاست. شادماني   طرب جز در دامان  ي از عناصر مهم نظاو فكري منوچهري  صوف ط یعوتیك

 »شووواعر ط یعت»آنقدر زیاد اسوووت که ا  را  با ط یعتسوووت. ان  منوچهري نی ذیرپگونوووووواگون آن امكووووووان

دارد مظاهر ط یعت توجه  تنها به انوواعنه وچهري من ،وسفيی سینغالمحاز دیدگاه . ا55: 1372، کوبینزر)اندامیدهن

صالت تیربه   ارت اط    اینکند همة احوال آن احساس مي را درعووووت یبلكه ط  ،شودهاي آن تهییج ميه  از جلو ا

را بر پردة شعر    آن همه نایل آیدهاي آن ده است که به شناخت   کشف زی ایيشس ب  یعتط  مستقیم   ان  بوووا

رگ ار   امثال سوزان   خزان   زمستان   برف   باران    نقش کند. از بهار   باغ   گلزار خرّو گرفته تا بیابان خشوك  

صمیم  بهاران از هوا، جووان شودن جهوان را درهاي جوی ار، لطف نسیم، رنص گل زمین، زمزمه آن ... گویي ا  نفو 
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افتادن زمین   سكوت   سكون آن را در زمستان    از نفووو  يفرسوووودگ پیري  نیوووز کنووود   دل   جان ح  مي

، پرندگان هاه ها، گیاهان، کوگل) گوناگون آن يهاهمراه با جلوه  صف ط یعتطور کلي، ا. به65-62: 1376، یوسفي)

، مدح ابه آن، فصووول   ایاو، شووب   سووتارگان   دشووت   راغ   بیابان وانات مختلف، باران   ابر   عوارض مربوطحی  

شراب شاهان که ست، توصیف   تعریف از  شراب مه راه با اغراق   گاه منیر به ترک ادب شرعي ا   میال  نوشي    

سبزو، بیان عوالم  شاره به مو شقي میازي ا شق، ع شكایت از یقي ع ستایي   مفاخره، گله    صطالحات آن، خود   ا

علمي در شووعر به  هاي ختهدكوهش   گاه هیو حسووودان   رنی ان، اسووتفاده از انر زگار، ذو   ن حاسوودان   نامرادي

شاره بمآصورت عربي شعراي عرب   ا صاً نیوو   بیان  هبي   تأثیرپذیري از  صطالحات علمي خصو آیات   احادیث   ا

فكري اشوووعار  الوانع محتوايي اینها همه فکه   حیات خاص ا  هسوووتنداندرزي که در جهت ر اخالنیات   پند  

 ا.  244: 1392)گرا ند،  دهندمنوچهري را تشكیل مي

ستردگي  ست. این گ سترده   متنوع ا سیار گ شم  ب هاي عامیانه   غیر به لحاظ کاربرد  اژهزبان مولوي در کلیات 

دهد که عرصه ها نشان ميها است. همه اینهاي متر ک   همچنین به لحاظ چند زبانه بودن  اژهشاعرانه، احیاي  اژه

اي باز بوده اسوووت؛ مولوي هیچ مرز خاصوووي براي شووواعرانه بودن یا ن ودن کلمات زبان مولوي براي  ر د هر کلمه

سد   مونمي ساس نیاز عاطفي خویش  اژهشنا ست )نوامي، لوي برا ساخته ا سیاري  با در نظر ا.  200: 1390هاي ب

 زین ا  يبه تناسووب آن عناصوور سووازنده شووعر کنديجسووتیو م يکرانگيرا در عظمت   ب یي ایز ،يمولو نكهیگرفتن ا

که از عناصر  يال ته زمانکه  باشدي  ... م ایازل   ابد   عشق   در امت،ین ،يهمچون مرگ، زندگ يمیمتشكل از مفاه

 يکه به نوع بخشديم ياتازه يمعناهاخود  ينیبتماو بر اساس جهان ياستادآن عناصر را با  کندياستفاده م يریتصو

در شعر  ریتصا  نیا ،ترر شن انی  حرکت است. به ب اتیح يدارا گریاز شاعران د شتریب ا  در شعر سازيریوتص نیا

شعر مولو دایپ يجن ه آفان يمنوچهر س يکرده اما در  سو يعنی اردد يجن ه انف شه  يدر آن  سن   بنف سو نرگ    

سائل ح سان   م سان انیموالنا، ان سعت   دامنه يان ست. با همه   س نیتوان ايماش، نهفته ا این را به  يبخش از برر

 يهافیتوصوو عموماً شیدر شووعرها عتیاز ط  يمنوچهر يهايردار  بهره  فاتیسوواخت که توصوو كینزد يبندجمع

 امعطوف است. در مقابل، موالن عتیا  به عناصر ط  دنیبخش تیدر شخص زین ي  تا حد د عتیشاعرانه از عناصر ط 

   عتیط  از نینماد يهايرگری، معطوف به تصويشده در شعر منوچهر ادیگانه شم ، عال ه بر موارد د  اتیدر غزل

اسوت که به  ياندازچشوم قتینكته در حق نیاسوت. ا عتیط  يهاتیشواعر با  انع ينیبدر ن   جهان يهسوت قیتلف

 يانیجر .شوديم میشعر ترس يدر فضا ي  اخالن يعرفان حثم ا انیب يریگموالنا   همراه با ا ج ي اسطة جهان شعر

صا  نشیشاعران را به آفر هفتمکه در نرن  صو ينگريجرئاز  زی  پره يکل ریت ساخته  بیترغ عتیاز ط  يرگریدر ت

 يمخاطب را به سادگ اقی  ... برجسته کرده تا اشت يعیط  يکل ریشعر خود را از تصا  ينقاش يشاعر به سادگ» :است

گوناگون کمك گرفته   جلوه    هايد ، از رنگ نیاز ا يقیتلف ای  عاشووقانه    يعرفان میمفاه انی. شوواعر در بزدیبرانگ

: 1383 ،يقاسمابوال)«سراسر شور   شوق کرده است فضایي هارنگ نیخود را با حضور مضاعف ا يشعر ریتصا  ينما

 .ا101-100
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 نمادگرایی در شعر و نگارگری.4

تواند مي ،ل اسووتکید بر این نكته که خالنیت در عالم هنر تا حد د بسوویار زیادي نتییه اندیشوویدن بر اسوواس تخیّأت

 اند:شاعرانه د  کارکرد اصلى ذکر کردهل تر سازد. منتقدان بوراي تخیّرا شفافدر این پژ هش هاي دنیق بررسي زمینه

: 1366)شفیعى کدکنى، « توان شاعرانه بیان کردمعنى دیگووووري را در پرتو خیال مي هر گونه»بیان شاعرانه معانى: 

 1357هنى، آ)« احساسات   ذهنیت شاعر ،لتخیّ هاي متضاد به  سیلهترکیب پدیده ندرتى براي»بیان به منزله   ا 3

ود د زیادي ب   نمادپردازي لندرت تخیّ .ا131: وا ح ور خاص ط یعت است که طه  سیله الهاو از دنیاي بیر ن   به ت

والقتواند مي ول خّ وه نتییوة تخی  ت:در آثار ادبى بر د  نوع کلى اس پذیر سازد کهرا امكان اسوت 3تصوویر شواعرانه ک

واعرتص .1 واه ش ول خودآگ وه حاص وه دال وا یري ک وت   رابط وتقیم  اس و وویرگري، مس و ود تص ودلول در فرآین   م

واعران  انعگرددمحسوب مي وندگان   شو وار نویسو و وازي را در آث وه تصویرسو و ون گون و توان سراغ بیشتر مي4را گ. ای

. این تصا یر آیدنامرت ط با همدیگر به دست مير تصوا یري کوه از پیونود میوان د  یوا چنود چیوز در ظاه .2ت. جس

چنووودمعنایى   مووو هم هسوووتند. بسووویاري از غزلیوووات  ،این نوع تصوووا یر .مده از ضمیر ناخودآگاه شاعر استنیز برآ

 ا160-153: 1380)پورنامداریان، اندعران معاصر چون نیما از این جملهمولووي   حوافظ   برخى اشعار شا

ر گور ه د و، بوه اعت وار برخوورداري از ابهواو هنوري، بوه مراتوب هنوري تر از تصا یر دسوتة نخسوت تصوا ی ط عاً 

تیربوه شوعري خوود هنرمنوود اسوت   نوووع ا ل نابلیووت آن را دارد  ةایون گونوه تصوا یر نتییو هسوتند. غال واً

هوایى کسوى در زنودگى خواص خوود تیربوهاز آنیا کوه هور »کوه از ر ي آثووار دیگوران اخووذ   انت وواس شوند. 

خوود ا سوت  ةوژصور خیال ا  نیز داراي مشخصواتى اسوت   شویوه خاصوى دارد کوه  ی  یوژه خوویش دارد،  ط عواً

وت   آن وى ا س وم اختصاص ویش   ک ویتى ب واحب شخص ولوب   ص ووع تصا یر هر شاعر صاحب اس وه    ن وا ک ه

هواي شوعري دیگران آثاري به  جود از رهگوذر اخوذ   سورنت در خیال شخصویت مسوتقل شوعري ندارنود، اغلوب

ها   ترکی واتى کوه رد بحوث موا، چوه بسویار نمونوهودر هموین موضووع مو .ا21: 1380)شفیعي کدکنى، « آ رندمي

. بوه تع یور نیموا، ایون ط یعوت هستند اما تیربوه شخصوى شواعر در مواجهوه بوا ط یعوت نیسوتند نمادپردازي از

وه  ويدر حكم مینی هانمادپردازيگون والتى را م وه ح وتند ک وانندواتوري هس ویات را  رس وزء خصوص وزء ج وا ج ام

وث، نمي ووان ثال ود ) اخ وویر کنن ود تص وا یري از ط یعت. ا279: 1369توانن واس، آن تص ون اس ور ای داراي  که ب

از سطح  نتییوه مواجهوه خوود شواعر با ط یعت باشند   ثانیاً  جاهوت   حیثیوت هنوري بیشوتري اسوت کوه ا الً

 ة، بوار معنایى یا ص غط یعت از ادپردازي تصویرگرينم   اقل خولّهواي خ وري فراتور رفتوه   بوا کموك تخیوّ گزاره

شند شاعرانه به خود گرفته با صویرگري از ط یعت در  .عاطفى  صا یر   ط یعت   ت ست ت توان شعر را مي طیف نخ

این توان به سووهولت از عرصووه چرایي ناو نهاد. اکنون مينمادین از ط یعت توصوویفي   طیف د و را تصووا یر  تصووا یر

                                                           
3 imagination creative 
4 realist 
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کرد   دریافت که چرا شوواعري چون منوچهري شوواعر ط یعت بیر ن اسووت   شوواعري همانند موالنا، پرسووش ع ور 

 آید. انلیم در ن انسان به شمار مي گرتوصیف

 نمادپردازی طبیعت در شعر و نگارگری قرن چهارم و هفتم هجری.5

  انداز مفهومي تصویرگري از ط یعت در شعر در شعر به نلمر    چشمط یعت  نمادپردازي بررسي چیستي ط یعت  

برخي  .سووازدرهنمون مي این تحقیقرا به زمینه اصوولي خط مشووي این پژ هش هیري هفتم    چهارونرن  نگارگري

سفه   زی ایي ةصاحب نظران حوز سي بر این عقیدهفل صور خیاشنا س ت   رابطهاند که  شاعران به  لحاظ ن شان با ل 

ملي  یژه دارد که أاب بوطیقاي معماري بر این نكته تدر کت 5گاسوووتون باشوووالر فكیك هسوووتند.اجزاء ط یعت نابل ت

ساس اجزاء ط یعت را ميهاي خیال صورت شعري به یكي از چهار  ،بر این م نا تفكیك کرد.توان بر ا صور  هر یك از 

شمه مي سرچ صلي ط یعت )آب، آتش، خاک   هواا مرت ط بوده   از آن  صر ا ضا با   در ا گیرد.عن کتاب بوطیقاي ف

برد   ماده بهره مي نمادپردازيکار از  ا  براي این پردازد.شناسانه به بازشناسي فضا   ط یعت آن مي ر یكردي پدیدار

ستیو مي کند شعر  ج شالر با اعت ار دادن به تخیل، ناب 6.کار خود را در ادبیات    صورت با شكل آن را که در  ترین 

گزیند. در فلسفه مي   در نتییه مكان برفضا  ةبناي شناخت خود از پدیدشود، به عنوان سنگميخیال شعري یافت 

هاي خیال به شووكل خودانگیخته بر سووطح آن ظاهر شووكل فرض گردیده که صووورتر ان همچون ظرفي بي ،باشووالر

صورت شوند   ر ان بهمي ست، با این  سطه آنكه فاند هرگونه خصلتي مستقل ا صورتارتعاش درميها به  ا هاي آید. 

شوند   سپ  این کیفیت را به مندي برخوردار ميخیال در فاصله این ارتعاش بر سطح ر ان نشسته، از کیفیت مكان

شناختي   چه تخیلي انتقال مي سي، چه  سا مند محتویات ر ان نیز مكان ،دهند. به این ترتیبمحتویات خود، چه اح

شرایط پدیدآمدن سته که در تقابل با شان با خاطره یا خیال مكاني خاص پیوند ميشده   بنا بر  خورند   مكان خی

کا ي را پژ هشوووي جدیدي با عنوان مكان ةکا ي، حوزباشوووالر در برابر ر انایده آید. مكان خنثي نرار دارد، پدید مي

 7ژیل رت د ران .ر حا ما اسووتهاي الیهترین هاي زندگاني صوومیمي )عمیقمكان ةاش مطالعکند که  ظیفهعرضووه مي

ها را به ها به عناصر اربعه آناما به جاي نس ت داد آن ،کندنیز با تأثیر ط یعت بر صور خیال در شعر   هنر تأکید مي

 . ا54 :1382)نامور مطلق، « کند.د  دسته ش انه   ر زانه تقسیم مي

سى زبان با شا شته ،مناظر ط یعى نمادپردازيعران فار ست که مي. اندان    الفت فرا انى دا توان گفت بر همین م نا

واعرانهها اطرز تلقى آن وانز ط یعت تابعى از ذهنیت ش وتفابه طوري است. ش واهى اس  مد ط یعت از ده ابزاريکه گ

این پژ هش د ره مورد نظر  در کلِ .اسوووت گرفتوووه نرار  شانتخیل  موضوع ط یعت خود نیز، زمانى   بوده نظرشان

ر یكرد ، ر یكرد توصیفى: دنیانگبندي زیر ط یعت را در تقسیم شاعران از يهاي تصویرگري   توصیفتوان ر یكردمي

ق   ، بیان حاالت عشهفتمنرن  نرن چهارو   در بر م ناي این ر یكردشناسي .ر یكرد تمثیلى   سوم لیك   استعاري

نامید.  "شعر ط یعت"ها را باید اي که شعر این د رهشده است، به گونه ط یعت آمیخته بزو   مدح با تصا یري بكر از

                                                           
5 Gaston Bachelard 

رابر مفهوو معرف مكتسب بخود، در « فن شعر»به ارسطو است که درکتاب  نید ياثرش  در صدد ادا نیا يبرا قایگاستون باشالر با انتخاب ناو بوط 6

 .شمرد يبر م فیص  تو الیمستقل در موضوع خ يکه جهان يفرع  يادهیرا نه پد يافالطون، مفهوو معرفت مكتسب خالق را نرار داده   شاعر
7 Gilbert Durand 
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سخن بگوید در همه8ي الیزابت در به گفته» شعري که از ط یعت  ست اگرچه نوع :  شاعران بوده ا صار مورد نظر  ي اع

برداشت  ،  لي  با این که ط یعت یك چیز است   حساسیت شاعران متفا ت بوده استآن به اختالفات ذ ق هر د ره 

سخن کالریجشاعران از آن دگرگون مي ست که گفت:  9شود   یادآ ر آن  کند بلكه تأمالت ط یعت هرگز تغییر نمي»ا

: 1375شفیعي کدکني، )« پذیرد   پیر  احساس   ط ایع ایشان استي ط یعت است که دگرگوني ميشاعران درباره

 .ا318

نوان شووعر به ع چیسووتي ط یعت در نگاه شوواعران را مر ر نمود. گاو،در این جا ضوور رت دارد به عنوان نخسووتین 

. شودت رهنمون ميبه ساحت جاد یي کلما دامنه تفكر انسان را از انلیم پر رمز   راز  ط یعت ترین هنر انساني،فردي

سرایندگان ترانهلفهؤمر ري بر م شعرهايهاي ط یعت در  سرزمین «تی بیلي»   «سافو» ها    س ز    ياهدر  سر

اي تغزالت نصوویده ههایي که برانگیزاننده لطایف   نغزآفریني  شووكارگاه   یا مرغزار بیابان سووواحل جاد یي یونان تا

ها یناجهان شوواعر با ط یعت اسووت. همه برخاسووته از ر یار یي جان    همگي که اسووت هفتمسوورایان نر ن پنیم   

ي با ط یعت تاریخ از ت اندر تماو این شوواعران در اد ار مختلف محصووول ت اني ذهن شوواعر با ط یعت اسووت. آنچه که 

سزا داردحاصل مي شاعر در آفریدن آن سهمي ب ست که  با ط یعت   ًشاعراني که مستقیما ال ته هستند .آید، جهاني ا

شر به صف ط یعت را در  ستند     میخته   در ها نیز به نحوي با ط یعت در آآنیال توان دید، اما خعر آنان نمير  نی

: 1394 اه حسیني،)ش یافته استبازتاب ، ي آناناندیشهاي از جلوهاشعارشان، تصویرهایي گوناگون از ط یعت به منزله 

 بندي مفاهیم   موضوعات زیر دید:صورتدر توان چیستي ط یعت در نگاه شاعران را در میموع مي. ا87

 ا انلیم حسي ط یعت   اجزاء محسوسات الف     

 ا انلیم  ادراکي ط یعت   ابعاد هندسي معقوالت ب     

 ا انلیم خیال شاعر   شاعرانه آفریني هاي ا  از جهان   ط یعت ج     

عت ميچنین تف فاهیم از ط ی حت م نهكیكي در سوووا به گو ند  نه ايتوا مادپردازا ند را  جهان ن ثر از أتمهنر   هنرم

ستي آن جز با فهم عط یعت راز  ،؛ در هر حالبداندبیني ا  جهان ست که یافتن   دریافتن چی میق   جزء به بزرگي ا

 یيسامدهاب نیترياصلبه طور کلي،  ا.54: 1379 ح،تندر  صال) پذیر نخواهد بوددانش شهود امكانجزء آن با اتكاء به 

س شعر فار شامل معتیط شعر  يهاشاخه ،يکه در  ستوار   به طور شونديگرا را  ست عموو برچند محور ا ا الف: نده

. 6، زییپا. 5، تابسووتان. 4، بهار. 3، فصووول سووال .2، ر ز  شووب .1،يزمان نیوم كیدر تفك عتیمحور ط  يبسووامدها

 .زمستان

 آتش.4 ،خاک.3 ،باد.2 ب،آ.1 ،گانهاجزاء   عناصر چهار فیدر توص عتیط  يا بسامدهاب

 عتیط .3ت، ن اتا عتیط .2، جمادات عتیط .1، اتیمراتب ح يكیتفك يمحورها در عتیط  يا بسامدهاج

با در . عتیط  يبسامدها ي  استعار يلیتمث يهاا جلوهد، لیارکان تمث ةبه منزل عتیط .5، انسان عتیط .4.وانیح

                                                           
8 Elizabeth Drew 
9 Coleridge 
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   يدر شعر منوچهر عتیط  يبسامدها سهیمقادر ادامه به  عتیط  باال از در شده ادیگانه پنج ينظرداشتن محورها

 ریانتخاب به شرح ز بیبه ترت يدر شعر منوچهر عتیط  يرگریاز تصو يانتخاب يبسامدهاشود. پرداخته ميموالنا  

 یعني. است ط یعت انلیم شناختي، هست  جه نخستین زمان، عنصر در :بسامدهاي زمان نیومي   تقویمي :باشنديم

 الینفك بخشي عنوان به را زمان توانمي سازد.مي همراه خود با را انسان چگونه   یافته ظهور چگونه ط یعت در زمان

شب  .اندداده ارائه آن از انگیز ب ملتأ   دلنشین تصا یري خیال نوه مدد به شاعران که نمود نلمداد حیات   ط یعت از

د  مقطع  نیا يهایي ایال ته که ز کند.يم تیشده ت ع ادی يمفهوم يهايبندمیاز تقس زین ي  ر ز در شعر منوچهر

   .در شعر ا  نمود دارد زیاز هر چ شیب يزمان

 بیخط نهیاز مسید آد دیچون بر ن آ                                       ر ز نیمیل ، امر ز يكی میبساز ما

 ا7ق  ،يمنوچهر) 

  جمال ا   یي ایزن   ز تیاز جنس ي ی  ترک زیاسرارآم يزیآمنمود خود را در رنگ نیشتریب يشب در شعر منوچهر

  نظر دارد. فیتنها   تنها به توص يمنوچهر بیترک نیاست   شگفتا که در ا ختهیدرهم آم يهست يزی  رازآم

 قایداشتم ناص ور   نل يدل            شب که معشوق من مرتحل شد بدان

 قای، طرمنازل، منازل، میره                     مه چون مسافر ابانیچون ب فلك

سخن م اتیاب نیا در شونش  ضمن ب يرفتن د،یگويشاعر از رفتن مع شب هنگاو بوده    شوق،  انیکه در  رفتن مع

شو ضطراب دل خود از ا شیت ص يد ر نی  ا ست؛ بد يفیتو ست داده ا شب به د سمان  شب   آ نحو که  نیهم از آن 

سمان را همچون ب ست   ا افتهیدر يابانیآ سافر آن ماه ا ش  نیکه م ست. مضمري  هیماه خود ت ستارگان ارگانیسا   : 

 يم اردمو بیشتر  در  شتهدايونیقد هوتوج موه  يماوس اوجرا به ا،نسما)آ فلك توصیف بر  هعال مغانيدا يمنوچهر

شد تا  ش. نماید توصیف نگارتاووووس   نگارسیا   هما   شیدرخو بهرا  مینيز عناصرکو  نثر   نظمدر اب:   آفت دیخور

 مظهر انشاعر نظمدر  صبخصو ،فتهر  سخن شیدرخو با طت ادر ار ننساا داتعتقا  ا راتتصواز  ريبسیا به سيرفا

 رات،ستعاا ت،تش یها ت،ترکی ا ات،تع یر - هشد نسته  ...دا سرعت ،رونه ي،دوبلن ،شندگيوخ،دری ایيز ،عظمت رت،ند

  :ستا همددر آ تصویر به رهسیا ینا رهبادر  ديدومتع   اوی   ... ز تکنایا

 سر ز مكمن يچون خون آلوده دزد          دیاز ال رز بر زد نرص خورش سر

 ا86:نهما. 15 دةینص ،)منوچهري

  شیدرخو رووناز  ستن طومآن را  روون ،ستهوندا  غفر بي   شخامو جسميرا  هما که نپیشینیا دعتقاا به هوتوج با : هما

  سیاهي باآن را  ده،نمو تصویر هاوووم ايروووب فتوووصرا  سیاهي شتي ردابا چنین تأثیر تحت هم يمنوچهر ،نددشمرمي

  :ستا دهکر مقایسه رنگوا

 صفت ماه ر ان است ياهیکه س رایز                     ستین يعی  ياهیاست   س اهیانگور س
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 ا  13:نهما ي،منوچهر)                                                                                           

گسترده  يتیمانند بر پهنه گيب يطرا ت شود.يجهان رنگارنگ م است که يفصل يمنوچهر يفصل بهار برا فصول:

از اجزاء  یي ایز اریبس فیتوص ابوالحسن، يبرا ياهیمدح در يمنوچهر نگرد.يصنع م نهیی، در آشود   انسانيم

 :دهديدر فصل بهار  را ارائه م عتییط 

 باغ همچون ت ت   راغ بسان عدنا                        اسمنایآمد   آ رد گل    نوبهار    

 ستاک سمن   نسترنا مهیآن خ خیم           ک ود ي ای  د رویزد از ب مهیخ آسمان       

  ثنامرغكان چون شمن   گل نكان چون                 ستفرخار شده ةبتخان یيگو بوستان             

 ا1شماره  دةینص ،ي)منوچهر                                                                            

صر چهارگانه )آب، باد، خاک، آتش سامدها: اعنا صل يمیموعه ب شعر منوچهر اتیعامل ح نیتريآب به عنوان ا  يدر 

 بیآمده به ترت يدر شعر منوچهر  خاک آب  هیکه از تش  یيهاصورت. بخش آن است يهست يهایي ایبازگوکننده ز

 : ع ارتند از

 نستیبا غرفه  فرد س به فرد س نر                       امسال يانصر خیسته که بنا کرده نیا

 نستیخاکش همه از عن ر   کافور عی                         وانیهمه از کوثر   از چشمه  ح آبش

 ا15 دةینص ،ي)منوچهر

 : کندياز عنصر باد استفاده م نیچن گرید يتیدر ب

 نه باداست   نه گرد است دیابراست   نه خورش نه            نت ص وح است نه گرو است   نه سرد است اال

ا10 ةدینص)منوچهري،   

تواند عنصوور  يم نیایباد در ا .هوا   سوواکن بودن هواسووت يعیط  تیبه  ضووع ياشوواره منوچهر قاًیشووعر دن نیدر ا

شودفیلط سي نرار مي گیرد. .کننده هوا برشمرده  صر مورد برر ست که در اجزاء عنا صري ا صر آتش چهارمین عن  عن

آتش  که دهندابیات زیر بسووامد آتش را نشووان مي هاي منوچهري دامغاني تكرار شووده اسووت.بار در نصوویده 19آتش 

 :استعاره از غم   اند ه است

 شمع را چون برفر زي ر شني پیدا کند  دل من، گو فر ز ر همي آتش فر زد در 

ا21)منوچهري، نصیدة   

ش  :ن اتات س هاتیت ستعارات تح  اهیبا توجه به  فور گل   گ اهانیها   گدر مورد گل يدامغان يمنوچهر زیبرانگ نی  ا

ها، نگاه مث ت شوواعر را به هر کداو از گل ياجزا يهايژگیبا نوع، شووكل     یيگرا، آشووناعتیشوواعر ط  نیا وانیدر د
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زیادي داشته است. بنابراین، توجه  هاي ط یعت  المان طیمحاین شاعر به دهد که ينشان م عتیموضوع انسان   ط 

 در شعر خود داشته است.  اهیبه گل   گ ياژهینگاه   يمنوچهر

 يطوب ةیسا ریسازان به زنشسته ارغنون ل                  شاخ سر    نُوژ   گ دیگشت شاخ ب يچو طوب

 ا64 دهینص ،يمنوچهر وانی)د

صید، از جایگاه  حیوانات: شكار    شاهین نیزبه جهت توجه درباریان این د ره به  جانوراني مانند آهو، باز، یوز، پلنگ   

صي د ستندخا شاعران برخوردار ه شعر این  شی .ر  شعار منوچهري نیز پ  از  ، هر: آهو، مار   افعي   تنین   حیدرا

شتر مورد  گرگ، گورخر، نیز نمود ط یعت در غزلیات موالنا  اند.توجه بودهپلنگ، رنگ)بز کوهيا، ماهي،یوز   خوک بی

 .نظر تنوع عناصر ط یعي به کاررفته درخور توجوه است لحواظ تعوداد ابیات   هم از این حضور هم از چشمگیر است.

از امكانات  يآگاهي   معلوول ذ ق شواعرانه   مطالعوة فورا ان ا سوت،که عال ه بر آن کثورت توجوه موالنا به ط یعت،

توان گفت نگاه غالب در اشعار موالنا، نگاهي برگرفته از مي .گوذارديرا به نمایش م ط یعتلفظي   تأثیربخشي مظاهر 

راي بیان مقاصووود تعلیمي   ها باي نگریسته   از آنا  به اکثر عناصر ط یعي از دید تازه فرهنگ اسالمي   نرآن است.

در  يدگیانسووان به جهان   عشووق   شووور ينگرش آسوومان ناو موالنا با عرفان، دیترديعرفاني خود بهره برده اسووت. ب

سان يبه انسان   زندگ يداران نگرش عرفاناز سلسله يكیچرا که ا   شده است. نیعی يزندگ نگاه ا  به  در .است يان

 يای  غرق در در زیشورانگ ي. موالنا در جذبة عشقشوديم دهیآشكار د اریبس يزیتما گرینس ت به شاعران د عتیط 

ش  نیمعرفت ا صال به د ست لغات، ت ستعارات   هات،یاتّ س يمیموعاً  نگاه ا  یيبه جهان  دارد   گو زیانگشگفت اریب

به رنص  يرینظيب ياهنگاشووعارش با هم زیانگرتیح يقی  موسوو الیّسوو يهاکوه   درخت   ر د   آسوومان در  اژه

 يهادر بخش كیتوان به تفكيشم  را م اتیدر غزل عتیط  يبسامدها يبررس: زمان نیومي   تقویمي اند.برخاسته

 : نمود يبررس ریز

که  یيبا موالنا يکنند موالنا در مثنويفكر م ي. برخموالناست اتیدر غزل عتیط  يبسامدها نیتريشب   ر ز از اصل

شم  ت ر اتشیغزل ست میتقد يزیرا به  شته ا ص  نخواهد بود ستین نیکه چني. در حالتفا ت دارند ،دا شخ  تی؛ 

نكته  .ا ست ينقطه از نله  جود كی زیشم  ت ر اا  در مواجهه ب تی  شخص زیچ كی يموالنا در زمان سر دن مثنو

اسووت نرار  ي  سووار يکه در معمول جار یيهاتیدر شووعر موالنا صووورت خود را فراتر از  انع عتیکه ط  نیا گرید

 نیکنند. ا  ايم فیهسووتند که  جود موالنا را تعر یيهایي ای، سووتارگان   درختان از جمله زنی، زمدهد. آسوومانيم

سمانینابل شمند   آ ست که به مفهوو کنديم انیرا با  اتكاء به ندرت ذکر ب يت ارز   « ذکر». موالنا، از جمله عرفایي ا

ترین عوامل شود، توجه خاصي نشان داده است. ذکر از مهمبه صورت نمادین در کالمش ظاهر ميکه بیشتر لوازو آن 

مادهاي فرا اني را در مورد آن اسووت که در غزلیات شووم  ن يپیوند با عالم فرامادي   رسوویدن به مراتب  االي عرفان

 نیتر  دلكشبیشترین  از اشاره  به شب ندر  جود دارد. ينابل توجه يموالنا  نمونه ها اتیدر غزل .توان پیدا کردمي

  خواند: يتا سحر در شب ندر فرا م يداریرا به ب شیشب ندر مخاطب خو  يهايژگی  انیدر ب اشعار ا 

 اى جان   دل مهمان زنهار مخسب امشب                        تواو اى جان زنهار مخسب امشب مهمان
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 اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب                       تو چو بدر آمد امشب شب ندر آمد ر ى           

 بردى دل   جان بستان زنهار مخسب امشب                          سر  د  صد بستان آراو دل مستان اى           

 آنى تو   صد چندان زنهار مخسب امشب                      تو د  جهان زندان يباغ خوش خندان ب اى             

 ا293غزل )                                                                                    

بخشند: بهار يآ ردنِ ط یعت زی ا دارند   هرکداو رنگ خاصي به ط یعت م ها نقش بسیار مهمي در پدیدفصل :فصول

ستان همه جا را  سفید ميس ز م  تاب ستان بر ط یعت ل اس  شاند   پاییز بيکنند، زم ا  ر دش همه جا را رنگین پو

سامد را در غزل کند.مي صول، بهار باالترین ب شووووعار  دارد. م ش اتیاز میان ف سیاري از ا ساز ب ضمون  صل م این ف

وو   رنگارنگ به تن م وة ن وار جام ول به وت در فص وت. ط یع وا گل شوند،يیاهان زنده مکند، زمین   گيموالناس ه

 .دهنديزنند   شكوفه مر ینود   درختوان جوانوه ميموي

 ایدهان، باده بده سانماهرخ   خوش           نهان يبهار جهان هست بهار ریغ

 ا81غزل )

 :است آ ر یارکنود، در چشوم بواطن بوین موالنا، پیاواین بهار شهرآشوب که آب حیاتي در رگ ط یعت ر انه مي

 هوااي از تو آبستن چمن   اي از تو خندان باغ اي نوبهار عاشقان داري خ ور از یوار موا

ا12) غزل    

 عناصر چهارگانه

 خوار را چنگال   دندان بشكنمچرخ مردو نی              نو تا نفل زندان بشكنم دیباز آمدو چون ع

 هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشكنم         خورنديرا م انیخاک نیرا کا آبياختر ب هفت

 بشكنم رانی  ریرا در د خواريتا جغد طوط              من، پرّان شدو چون باز من آغازيشاه ب از

ا1375غزل  )  

 .بخشد یياز جانب حق آمده   سر آن دارد که بشر را از اند ه   زندان رها يچونان انسان کامل موالنا

ند. باد را نف  لوّامه، آب را نف  اند: آتش را نف  امّاره ناو کردهاعنصوور را به چهار نف  تشوو یه کرده چهار صوووفیان

 اند:اربعه را به د  دسته تقسیم کرده )سیادي، ذیل عناصرا عناصر خاک را نف  مطمئنّه ملهمه،

صر خفیف س ب نرار گرفتن    عنا صر آتش   هوا )بادا را به  صر ثقیل. د  عن صر خف گرید يباالعنا صر، عنا    ف،یعنا

بیت  524موالنا در . ا163 :1969اند )جرجاني،دهیشان به سوي پایین، عناصر ثقیل  نامآب   خاک را به س ب حرکت

وا استفاده از مفهوو آب حیات داستان خضر ن ي  از ابیات غزلیات خویش به آب اشواره   در بسویاري از ایون ابیوات ب
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نظر خود را بیان کرده است. موالنا از آب حیات به عنوان نمادي براي معارف الهي   علوووم لووودني   ) عا مقاصد مورد

 :نیوز سوخن پیور استفاده کرده است

 جان را از ا  خالي مكن، تا بردهد اعمالها               آب حیات آمد سخن کآمد ز علوم مون لودن

ا2)غزل   

صیف باد   انواع آنهمچنین، در  ص تو سیما، حد د ) صر، ن صر صاص  209ا،  بیت از ابیات دیوان ک یر را به خود اخت

 داده است.

 هر ذره اي خندان شود درفر آن شم  الضحي            باز از میان صرصرش درتابود آن حُسن ُ  فورَش

ا20)غزل                                                                                                           

ور چهارگانه، همیشه در  تیب 484خاک در  وي از عناص ور ط یع ون عنص وت. ای وه اس وار رفت از ابیات دیوان ک یر به ک

شدن خاک در  ضمن بیان این موارد، به بار ري   رنگین  ست. موالنا  شي بوده ا ستي   حقارت   بي ارز ادبیات نماد پ

  ت.ة خاک دانسته اسهاي آموزند یژگيفصل بهار اشاره کرده   ظرفیت پذیرش رشد   نمو را از 

 هاها   سالفز ن از ماه ياماهت نخوانم   خون يایاز تو سرنگون خاک از تو چون در افالک

ا2)غزل    

بیت از ابیات غزلیات دیوان ک یر آموده اسوت. موالنوا در بسیاري از این ابیات،  574گانه در از عناصر چهارعنصر آتش 

ستان ابراهیم ) عا   آتش  سند تلمیحي به دا صفات ناپ شهوت    ضي از ابیات، آتش رمز   نمادي از  نمر د دارد. در بع

ترکیب  عشق را به آتش تش یه کرده است. موالنا گاه به طور صریح،. اسوووت   در برخوووي نموووادي از عشوووق اسوووت

زي   گاه تش یهي است که در آن عشق حكم مش ه   آتش حكم مش ه به را دارد   گواهي میوا «آتش عشق» اضافي

 .استعاره است که در این صورت آتش یكي از صفات   متعلقات عشق است

 هاشهیاند شةیآتش افر خته  در ب يا            منتهايرحمت ب يناگهان،   زیرستخ يا

ا1)غزل    

که با  ریش . ها اشاره کرده استاف خود به آنتوصیف   یا ضمن ا صاز حیوانات در دیوووووان ک یوووور حیوانات: موالنا 

منشي والنا، مظهر شیاعت   ندرت   بزرگبسامدترین حیوانات در دیوان ک یر است در اشعار م بیت، از پر 150بسامد 

 :دهدخرگوش را نقطة مقابل آن نرار مي است که موالنا اغلب ر باه   یووز   گربوه  

 دمدمه   هاي   هوي نیست گفتم که این به            لنگ گفووت کووه بوور شوویر عاشووقم ر بوواه

ا459)  
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ها را در پي دارد   این همه در خوووون دارد. غرش شیر، فرار گلهباک هموووواره پنیوووه جگرخوار، بي شیر خونریز    

 :داندصفت عشق است   موالنا عشوق را شویر خونریز عالم مي

 چه شد این ضمان تو؟بُدي پ منني تو ضمان                 کند استخوان من يسوویاه عشووق تووو م شویر

 ا2152)

شته است. پردازي   منظرهط یعت همچنین، سازي به گونه نمادین به صورت سنت دیرین در نقاشي ایراني حضور دا

هاي ، گل   بوته   میوه به صوووورت جلوهه با عناصوووري چون آسووومان، کوه، آب، پرنده، انواع گیاهان   درختمنظر

هاي خیال پردازانه   نمادین پدیدار شده است. نگارگري ایراني ایراني از گذشته تا کنون به شیوهگوناگون در مینیاتور 

شناسي   با رهاي ایراني است به مسیر   سنت خاص خود که متكي بر زی ایياز نر ن ا لیه هیري تا به امر ز با شیوه 

موضوووعات عاشووقانه   عارفانه، جنگ   شووكار،  به تصووویرسووازي کتب با وماًمخود ادامه داده اسووت. نقاشووان ایراني ع

ام ر توسووط میهماني   تفرج در باغ   موضوووعات مذه ي مانند حضوورت ابراهیم در آتش   معرفي حضوورت علي به پی

اند. موضووووعات متفرنه مانند برپاکردن نصووور خورنق، خلیفه مامون در حماو، زاري بر مرگ ج رئیل   غیره پرداخته

سكندر   همچنین نصه صویرسازي  ا ست که ت شاهنامه فرد سي   غیره نیز از مواردي ا هایي از کتب ادبي مخصوصا 

ست. بنابراین شتهشده ا سایر ر ستقل مطرح ن وده بلكه ارت اط ، نگارگري ایران مانند  صورت هنري م هاي هنري به 

 ژهیهنگ   هنر   به  در فر عتی، ط تنگاتنگي با متون ادبي داشووته   همچنین در خدمت شووعر بوده اسووت. همچنین

ست که م نیدارد. بر هم يمهم گاهینقش   جا رانيینگارگري ا سنی توانيم نا  ا س ت به   ي  چگونگ يستیچ دنین

 يگاههیبه تك زیشووناخت موضوووع ن يایز ا قیموثر داشووت   در تط  ينگاه ي  نوع اثر هنر عتیارت اط هنرمند با ط 

 .تداش هیتك نیادیبن

صر ط  يكی ست   باغ تمث يرانیا يدر نگارگر عتیاز عنا شده خدا ند در زم يلیباغ ا شت گم  ست. باغ در  نیاز به ا

فرهنگ عامه    نیمفهوو باغ چه در مضام نیسرزم نیا ياز هنرها ياریدر بس   دارد يامفهوو گسترده يرانیفرهنگ ا

ط یعي در نالب غیر ط یعي    همچنین، کاربرد اشووكال شووده اسووت. يمتیل شووده ي  نقوش حیار يچه در معمار

هاي نگارگري ایراني اسووت. انواع گل   بوته، درختان سوور  که با شووكوفه ب از  یژگيهاي بدیع   غریپردازيصووحنه

هاي گوناگون که گاه این انیا   درختان دیگر با گل   میوهآمیخته اسوووت، درخت چنار با گل هاي رنگین   چندپر، ان

ندازه درختان هایي که بزرگ تر از اندازه ط یعي   گاه هم در امانوس هسووتند. یا گل   بوتهنعي ناها نسوو ت به عالم  ا

 يچگونگ     عناصوور متشووكلة آن، الگو   من ع الهاو هنرمندان بوده عتیهمواره ط کنند. گري ميبلند   تنومند جلوه

ا  را رنم زده اسووت. در  نيیبآن، نوع نگرش   جهان از حاصوول جی  نتا عتی  گسووتردة انسووان با ط  قیارت اط عم

صر ،يبندط قه سان، گ يعنا صر نماد آب چون آتش، باد، يیر هاین زیجانور   ن اه،یهمچون ان  انعگرا  نیبه عنوان عنا

س نیدر ا شعر   نگارگري ميرندیگيم نرار يگر ه مورد برر شكال نمادین در  دازد، پر. از آنیا که این مقاله بر پیوند ا

سي  شعار فار سي نمادهاي به کارگرفته در نگارگري ایران در نرن چهارو   هفتم که متأثر از ا لذا در این بخش، به برر

 نیترحیآب، باد، خاک   آتش، صر : يادیبن نیعناصر نمادشود. باشد، پرداخته ميخصوصاً اشعار منوچهري   موالنا مي

صر ست عنا سوب م يه صر، نظاو ط  نی. چرخش اشونديمح را حفظ کرده   به عنوان  نشیذات آفر   عتیچهار عن
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به  يادیعناصر بن نیا نینماد به  فور شاهد حضور رانیا ي. در آثار نگارگرشونديم شناخته عتیدر ط  يادیعناصر بن

ا نگارگر 1در تصویر ) .شوديها اشاره مبارزتر آن يهاجلوه لیآب   آتش به دل به نیایکه در ا میخاص هست يهاگونه

اند   خود اندازي از یك باغ را به تصووویر کشوویده اسووت که در ان میموعه از درختان، حیوانات   انسووان جمعچشووم

 تواند تمثیلي از بهشت باشد.مي

 

 ا.99: 1389ه.ق.، کتابخانه ملي پاری )آژند،616تا 596. شیر   دمنه،1تصویر

 دیپاکي   رستگاري، بار ري   رشد، تید نش،یآفر راز ز،یزندگي، مرگ، رستاخ نماد»که  يهست يادیاز عناصر بن:  آب

از آب در  نیشوودن زم دهیی  زا آب . زنده بودنشوووديمحسوووب ما. 20: 1377 پور،لیاسووماع) «سوويیدگرد   اتیح

س رانيیا شهیفرهنگ   اند سالمي ن مورد اریب ست. در تفكر ا باطني،  معرفت شفقت، عنيیآب » زیتوجه نرار گرفته ا

ا. 2: 1379 کوپر،)« نشیآفر عنيیآب  زی  ن قتیالهي   حق مكاشفة عنيیچشمه  ایزندگي. آب به شكل باران  ر،یتطه

 از با ر، نیاز هم زین اتیها شووده   آب حفرهنگ ي جه آن در تمام نیا شوودن نیبخشووي آب، سوو ب نماد زندگي

آن با خرد  وندیآب، پ نینماد گریادامه دارد.  جه د امر ز انواو کهن شكل گرفته   تا به شةیر زگاران در اند نیترکهن

ست   دانش صري . آب، نمادي از عالم ملكوت  کنديکه جان آدمي را زنده م ا سان با ط  عن ست که رابطة ان را  عتیا

کند   هدف اسوووتفاده از مي دایپ نقره نمود اي   در  انع با فلزبه رنگ نقره رانيیهاي انگاره در آ رد. آببه  جود مي

 ارد ت ادل معنوي  نندهیاسووت که با ر ح ب يیپرتوها یادیانعكاس نور   ا ي،یر شوونا یادینقره براي نشووان دادن آب، ا

 مادي است ايیهاي دن بر اعتقادي متفا ت با خصلت يم تن يانقره آب به رنگ نینماد شینما ن،یخاص شوند. بنابرا

 . فراتر رفته است تینیاز ع که

زندگي انسووان،  طی  توجه بوده   همواره در مح احتراو مورد ربازیاز د نیزم رانی  درختان در ا اهانیگ: اهيینقوش گ

 نیاست. در ا شدهيم برگزار عتیها در ط   جشن هانییاز آ يکه برخاند. چنانخود اختصاص داده به جاي خاصي را

 ختهیخاص در آم میثمري با برخي مفاهبي ای ثمردهي سرس زي، ي،ی ایز چون اتيیفیبسته به ک اهانیبرخي گ ان،یم
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 نیا نيیآفر به نقش رانيیفرهنگ ا با در ارت اط رانیاند. هنر ا  نماد شوووده هیما نقش به لیت د رانيیدر فرهنگ ا  

  تصرف  دخل نمادها بنا به ضر رت دست به نیا ريیگدر ر ند شكل رانيیا هنرمند پرداخت   نینماد اهيیعناصر گ

توان مي انیم نیها توجه داشته است. در ابگران يیهاجوهره به دنی  رس عيیها، پالودن صور ط آن عيیدر شكل ط 

شاره کرد که دردرخت نی  نماد نيیآئ اسطورهاي، به نقش مورد استفاده  شتریب يرانیا شعر   هنر هاي سر    چنار ا

ست   از ا پ  اتیح يعنی ،يبهار، نماد جا دانگ شهیدرختان هم گریمانند د»، سر . اندنرار گرفته ستیاز مرگ ا  نیا

ستان، ا ونانیکه در کنار گورها در   در ربازیسر  از دا. 193: 1383، هال) «شوديم افتی نی  چ انهیم خا ر ا،یتالیبا

نقش سر   رانی  نگارگري ا ي. در نقاشاست دستي   معماري استفاده شده عیاز جمله نقاشي، صنا رانیا يهنرها انواع

کرده  كینزد باغ را به فضاي ریمتن تصو کادر، ةی  در اغلب موارد با نرارگرفتن در حاش داردي اوستهیحضور پ نینماد

شا دهی  به خارج کادر کش شماره )سر  در ذهن مخاطب باشد يیباال بلند گر مفهووتداعي دیشده که  صویر  ا 2. در ت

گر اهمیت آن در ارت اطات انساني   که ترسیم رابطه استاد   شاگرد است، رد   بدل شد گیاه در دستان آن د  ر ایت

 نوع نگاه نگارگر در این د ره به گیاهان است.

 

 ا.121: 1389وپقاپي سراي استان ول)آژند،ه.ق.، کتابخانه موزه ت626.شاگرد   معلم، کتاب دیوسكورید س، 2تصویر

گارگري ایراني در این د  نرن دیده مي نقوش حیواني گارگري ادر  شوووود.نیز در ن تأثر از ادب ران،ین    فرهنگ اتیم

 يیپند   اندرزها تیجانوران   ر ا هايداستان ها شامل از آن ياژهیمتوني پرداخت که بخش   رنگاريیبه تصو راني،یا

ستان عی نا اسیها   ناز زندگي آن ست. درآن دا ساني ا س ران،یا نگارگري ها با حوادث زندگي ر زمرة ان  مرغیبُراق   

صر ح .شودجز  نمادهاي تعالي محسوب مي ش توانمي رانیدر نگارگري ا نینماد وانيیاز جمله عنا گا    انواع  ر،یبه 

 به آن پرداخته شوووده، رانیا ي  گا  که بارها در هنر   نگارگر ریشووو ن رد پرندگان اشووواره کرد. به عنوان مثال، نقش

 ياز گرما يخود، نماد نیاصول آتشو»با  ریشو .باشود زین نینماد میمفاه يدارا ،يریتصوو يهاعال ه بر جلوه توانديم

 ير ی  ن نیزم نماد»  در مقابل گا ، که  شوووديمحسوووب ما، 235:  1379کوپر،) «نور   يشوومسوو ير ین د،یخورشوو
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 فر، ح یب جدید االسالميشهره چلیپا، مهناز شایسته

متضووواد جهان  ير هایاز ن ينماد توانندياسوووت، ما 301)همان، « باران زا يگر ماه   ابرهايتداع عت،یمرطوب ط 

شند.  سالمي، ا دربا صو نید رة ا سخه ندر چندی نینماد ریت صور، اغلبن ست  متأثر هاي م شده ا از متن ادبي ظاهر 

 .ا3ری)تصو

 

 ا.99: 1389ه.ق.، کتابخانه ملي پاری )آژند،616تا 596بیدپاي، . شیر   دمنه، کلیله   دمنه 3تصویر

 گیرینتیجه

شاعر دیترديب صي  يدارا زیا  ن نمادپردازيدارد که  یيهاتیربه يهر هنرمند    ست   همس ك خا  ژهی  وةیش نیا

صا  ست که نوع ت ص ریا شخ صاحب  سلوب    صاحب ا شاعرِ  صاص   بیش به خود ا  کم يتیهر    آن ها که  دارد اخت

شعر تیشخص سرنت در يمستقل  . آ رنديم به  جود يآثار گرانید يشعر يهاالیخ ندارند، اغلب از رهگذر اخذ   

 پردازد  به تصویرپردازي نمادین از ط یعت مي گردديمعر ف م عتیبه شاعر ط  ياست که منوچهر یيار یر  نیدر ا

ست يایجان را در جغراف می  موالنا، انل سرم شوريبه جان ب يشور    سان دهینرار    شقان را، يم هیها هدان دهد   عا

ش میسلطان انل ش يخامو صر چهارگانه، نقوش گیاهي   حیوانيلوهج. سازديم یيدای   در نگاهي  هاي ط یعت در عنا

رتیب مفهومي بدین تاي هستند. مشخصاتي که در موارد چهري   موالنا داراي مشخصات  یژهتط یقي میان شعر منو

د   هایي در حد  انعیت معمول خود را دارناک   آتش در شعر منوچهري زی ایي، باد، ختوانند برشمرده شوند: آبمي

ز هر ، بیش ادر شعر موالنا باالخص غزلیاتشسرایي. وند   در خدمت مدح   مدیحهشبه نول معر ف آفاني توصیف مي

اند، کرده انیب عتیکه از  صووف ط  يیهاهی  تشوو  رهایاین د  شوواعر در تصووو .گرددچیز به ط ایع انسوواني باز مي

 شتریاز موضوعات چون:  صف عناصر چهارگانه   زمان نیومي ب يها در بعضش اهت نیدارند که ا يفرا ان يهاش اهت

که از دیرباز تاکنون ارت اط انسان با ط یعت با ري است به طور کلي، ها اندک است. از عناصر ش اهت ي  در برخ ستا

ست.من ع آفرینش آثار هنري از هم شعر   نگارگري بوده ا شعري این د  ر این میان، ميد چون  توان رد پاي مفاهیم 

صحنه صا یر    شاهده کرد که ت شگفتي که دربردارنده شاعر را در نگارگري نرن چهارو   هفتم هیري م هاي بدیع   

 یينمادگراتوان چنین بیان کرد که ها نمودار شده است. به ع ارت دیگر، مي رهاین مفاهیم هستند در نگارگري این د

صور هاي مهم هنر ایراني است   یكي از مشخصه رانیا يدر شعر   نگارگر انیب يهاوهیاز ش يكیاز ط یعت به عنوان 
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صو نیا وانیدر د الیخ صرفا ت شاعر  ست.  نیجن ه نماد بلكه وده نمحض  يسازرید   شته ا لذا در یك کالو بر این دا

اسووت، مي توان صووحه گذاشووت.  آسوومان ریتصووا  يعرصووه گشووا   موالنا ينیزم ریشوواعر تصووا  يمنوچهر مفهوو که

صووورت به  ،ينر ن چهارو   هفتم هیر رانیدر نگارگري ا نیابداع   اسووتفاده از عناصوور نمادهمچنین، به بیان کلي، 

ستقل ست بلكه  يم صورت   محتوا نی س  ر ند تكاملي در  شعر   ادب فار ساس  ست. این د ران  در يبرا شده ا پدیدار 

سان تعیین  بنابراین،  ساس تحول فكري   اعتقادات هنرمند جایگاه ط یعت یا ان شخص مي برا اهي ط یعت شود، گم

صویر، بي سیم ميدر پ  زمینه ت شكوفا تر ست از گویي ،شودتوجه باني مانده، گاهي پویا    شي خیالي ا شت نق . به

انسان برتر از ط یعت است   تماو توجه به ا ست   گاهي مانند نقشي از گل   گیاه در میان ط یعت جاي نیز، گاهي 

 . کندکند ا  هم خود نمایي ميگیرد   به همان اندازه که درختي  پرشكوفه جلب نظر ميمي
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 فر، ح یب جدید االسالميشهره چلیپا، مهناز شایسته

 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

 ج ا ل، تهران: سمت. رگري ایرانا.)پژ هشي در تاریخ نقاشي   نگا ا. نگارگري ایران1389یعقوب. )آژند، 

 .تهران: مدرسة عالي ادبیات   زبان هاي خارجي .معاني   بیان ا.1357) .آهني، غالمحسین

 .تهران:  زارت فرهنگ   ارشاد اسالمي .الحات   مفاهیم عرفاني دیوان شم صطا ا.1383) .ابوالقاسمي، مریم

 :تهران .ید اما باید زیست و د زخ اما سردگودر حیاط کوچك پاییز در زندان و زندگي مي ا.1369) .ثالث، مهدي اخوان

 .بزرگمهر

 .: سر ش. تهراننینماد انیب .سطورها ا.1377) .ابوالقاسم پور، لیاسماع

 .نشر مرمر تهران: ي.شعر فارس يمفهوم میانل يایشناس ا.1379. )تندر  صالح، شاهرخ

 ، تهران: نقنوس. آرا يریمترجم حسن ام .ا70نامه فلسفه استنفورد  )دانش یيگرا عتیط  ا.1395پاپینو، دیوید. )

 .سخن :تهران .ر سایه آفتابد ا.1380). نامداریان، تقى پور

 ي.العرب يمرکز الثقاف: ر تیب .فاتیالتعر ا.1969. )محمد ،يجرجان

 .علمي :تهران .کار ان حلهبا  ا.1372. )سینکوب، ع دالحزرین

 تهران: شهر کتاب.  .موالنا يعرفان اتیغزل يها يژگی  ا.1391. )زماني، کریم

 تهران: کتاب مهناز.  ن.شاعرا شعر در گفتگو با   عتیط  ا.1394. )شاه حسیني، مهري

 .معاصر تهران يموزة هنرها: تهران ا.1384) .رانیا ينگارگر يشاهكارها

 .نيکرمان: عماد کرما .صور خیال در شعر شاعران س ك خراساني ا.1378. )، یحیيطال یان

 .: فرشاد. تهرانانیکرباس حهیمل . ترجمهفرهنگ مصور نمادهاي سنتي ا.1379). کوپر، جي. سي

 .: فرهنگ معاصرتهران ،بهزادي هیرن . ترجمهفرهنگ نگارهاي نمادها در هنر شرق   غرب ا.1383) .مزیهال، ج 

 

 مقاالت:

نشریه  ".مطالعه تاثیر متقابل ایران   چین در سده هاي هفتم   هشتم هیري نمري"ا. 1392حسامي، منصور. )

 .63-76، ص5عات تط یقي هنر، شماره مطال
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 .349-354ص ،8شماره  یغما،میله  ".ط یعت شاعر منوچهري" ا.1331. )عو دالحسوین ،کوبزریون

سي" ا.1384). بانر نیا، علي طاهري شعر منوچهري دامغاني   ابن خفاجه اندل سي ط یعت در  الیمعیه العلمیه  ".برر

 .143-157، صص2االیرانیه للغه العربیه   آدابها، شماره

 .   244-219ص .53میله آینه میراث. شماره  ".يدامغان ياشعار منوچهر يسطح فكر يررسب" ا.1392. )يگرا ند، عل

بررسي تط یقي جایگاه ط یعت در اشعار " ا.1391. )کریمي، شیرزاد زند زاده، ع دالعلي؛ رضایي، ابوالفضل    اهلل فیض

 .127-152، صص4پژ هشنامه نقد ادب عربي، ش ".منوچهري دامغاني   ابن ر مي

کتاب ماه هنر،  ".  بهزاد ينظامکاخ خورنق در نگاه ، يپرداز   اسووطوره یيزداسووطورها"ا. 1382. )نامور مطلق، بهمن

 .49-56ص، ص64   63شماره 
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