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سبکشناسی شعر شیخ رضا طالبانی در مدح امام حسین
یداهلل پشابادی

(ع)

8

چکیده
شععیخ رنعع ط لبعع نی از شعع کا بکج،ععفد و پععک واز دٌسععی دععکد
اس دد سکودنهع ی کاوانعی بعد زبع هع ی رسعی کبعی و تکدعی نیع داردش
ب رزتکی درونم یع شع ک او هجع اسع بع ایع ع بعد میع ا هعک نعی از
ش کی دعد گع نهع دن بعد ما بع یع شه،ع ار اع هک گهعفد اسع ش شع ک او
بععد هععک ی ع از ای ع زب ع ه ع دععد ب ع دن ب ش ع ص ععی در س ع س سععکودنه ع و
انه ع ی وارد ناهععفد اس ع ش ط لب ع نی در نععم م دن ع ی ش ع ک دععد در م ع
پیغ ع مبک( ) و اهلبی ع او(ع) و ذدععک م ع ی ایه ع سععکودن اس ع ش ع کی در
م و ااهع ر و ع داری بعد امع ،عی (ع) بع م ع «ال ع از هع، ،عی
اسعع و سععک بععک گععکد اسعع  /هععقب زی سععک بععد میعع ا و عع ا لنعع
اسع » دیع ن معیشع دش ایع ج،ععف ر بع رو تح ی ععی -ت عیدی بععد منظع ر
دهف الیدهع ی گ نعدگع م زبع نی ادبعی بٌغعی و نحع ی و ژرفسع ص شع ک
ط لبع نی بععد نا ع ر در مع ن اس ع ش طععی ای ع پععووه سع ای روشع شع
ععکا
ویوگععیهعع ی مهمععی از بیععل روانععی ونعع سعع دگی ص عع
لهجععد و ایم ع میعع ،بععد ان یهععد و ای ع ئ ل ژی م ععک ش ع ن در ش ع ک دععد از
م معع ج و مهععه د اسعع ؛ بععد لحعع سععب نیعع بهععکن
یل یعع ابیعع
گععک ف از واژنهع ی جهع دار و مؤدع بععکای تبیععی و تدهعی م نع تلیععد بععک
عع اه و واهعع ی داللعع دار و هناععی در راسععف ی تق یعع الیعع وایععی
سب نم د ی ف بکصی وج ن بٌغی از ویوگیه ی ب رز ای ش ک اس .
کلیععدواژهها :شققاعرا کُققرد پارسققیگققوی ،شققی رضققا طالبققانی ،مققد،
اه ،ی  ،مد ،امام ح ی  ،اد یا کُردی

8استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان و عضو هیأت علمی پژوهشکدة کردستانشناسی y.pashabadi@uok.ac.ir
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مقدمه

(ت)

شعرسققرایی کققرد انققد یققا
شققاعرا کُققرد همققوار در زمینققا مققد ،اه ،یقق
محبو ی ق و وجاهقق و جایگققا اعرقققادی اه ،یقق را مققیتققوا یلققی از مایققههای
پایقدار شققعر و اد یققا ک سقی کققردی رشقمرد کققه ققامد معنققاداری در آ مشققاهد
میگردد آنچقه در ایق خصقو قر ز قا و خامقا ایق شقاعرا رفرقه اسق  ،نقا قر
قققرای و اسققردا هققای رآمققد از اشققعار و آثارشققا  ،سرچشققمه از اعمققا وجودشققا
دارد.

سؤاالت پژوهش
ای پژوهت در پقی آ اسق کقه تبیقی
کُرد ا موضوت شعر مرعهد ه محبق اه ،یق
و از دیگر سوی روش کند کقه سقب و درو
چه نلاتی اد ی ،فلری ،محروایی و نحوی اس

بیان مسئله
شی رضقا طالبقانی از شقاعرا ک سقی

کنقد از ی سقوی پیونقد عقاطفی شقعرای
در چقه سقعحی و قه چقه شقلای اسق ؛
مایقه شقعری شقی رضقا طالبقانی حقاوی
.

کقرد در سقدم چهقاردهم هعقری اسق
وی چند مدیحه در ار پیقامبر و اه ،یق سقرود اسق کقه قهویژ از حیقم محرقوایی
و اد قی حققائز اهمیق اسق چنققد سققرود ای ازای دسق اشققعار شققی رضققا ققه ز ققا
فارسی اس که از آ میقا یلقی از ایق مدیحقههقا قا معاق افق از عشق ح قی
اسق و سققر ققر گققرد اس ق  /عش ق ازی سققر ققه میققدا وفققا افلنققد اس ق  ،از
رج ققرگی و اهمی ق خاص قی رخققوردار اس ق تحایقق ،سققب شققناخری ای ق شققعر ققه
شیوم توصیفی ق تحایای و قر مبنقای رویلقرد سقب شناسقی ایقهای قا تلیقه ر کرقاک
"سب شناسی" محمود فروحی ،وجها همق ایق ج قرار اسق قدی شقر ،کقه پق
از تشققریح مقققدما ازم و تعققاری و مبققانی نظققری پققژوهت ،ای ق قععققه شققعر را در
ایههای آوایی ،واژگقانی ،نحقوی ،غقی و ایقدئولوژی مقورد تحایق ،و ررسقی ققرار
داد اسق ؛ تققا ظرفیق هققا ،زیبققاییهققا و ارزشهققای لفظقی ،معنققوی و اد قی ایق شققعر
آشلار گردد.
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پیشینه پژوهش
در پهنققا ز ققا و اد یققا فارسققی کوشققتهققایی چنققد در راسققرای شناسققایی و
شناسقاند شققاعرا و ادیبققا کقرد و ققهویژ ادیبققا پارسقیگقوی در قالققبهقای گونققه
گو ا کرقاک ،پایقا نامقه و نوشقرارهای اد قی روزنامقهای و ژورنالی قری صقور گرفرقه
اسق ازآنعاکققه شققمار زیققادی از شققعرای ک سقی کققرد ،تشققی از اشعارشققا را ققه
ز ققا فارسققی سققرود انققد ،هرازگققاهی ایقق سققرود هققای فارسققی را دانشققعویا ،
پژوهشققگرا و آشققنایا ققه اد یققا کققردی در پققژوهتهققای دانشققگاهی خققویت
موردتوجققه قققرار داد انققد و در مققواردی هصققور تعبیقققی و در مققواردی دیگققر
هصور معقزا قه معرفقی ،تحایق ،و ررسقی آ هقا از وجقو گونقاگو دسق یازیقد
اند شقی رضقا طالبقانی در نوشقرارهای مرعقدد غیقر آکادمیق و غیرتتصصقی زیقادی
قیاری از ایق قبیق ،نوشقرارها در ردم
موضوت ای حقمهقا و تحریرهقا قود اسق
عامی -پژوهشی نی رند شقاید نت قری قار عزیقز ژیقا قود کقه در سقا  2811ش
نام و یقاد شقی رضقا طالبقانی را وارد ز قا و اد یقا فارسقی کقرد وی در نوشقراری
کوتققا در شققمارم  32نشققریا دانشققلدم اد یققا و عاققوم ان انی[دانشققگا تهققرا ق ققه
گفرا خودش قرای نت قری قار ق نلقاتی چنقد در قارم شقی رضقا قه رشقرا تحریقر
درآورد اسقق (ژیققا )233-232 :2811 ،؛ امققا یقق پایققا نامققه ققا عنققوا " ررسققی و

تحایقق ،آثققار شققاعرا کققرد پارسققیگوی(م ققرور کردسققرانی ،محققوی ،شققی رضققا
طالبققانی)" ( )2831ققه نگققارش درآمققد اسق کققه محقیالققدی امعققدی نگارنققدم ای ق
پژوهت تقت دوم را قه شقی رضقا اخرصقا داد و در نُقه فصق ،قه ایق موضقوت
پرداخره اس زنقدگی و آثقار ،ررسقی ز قا و سقب  ،صقور خیقا  ،موسقیقی صقوتی،
موس قیقی معنققوی ،ررس قی مضققامی اشققعار شققی رضققا ،را عققا شققی رضققا ققا دیگققر
شاعرا کرد و فارس ،ررسی اجمقالی اشقعار کقردی شقی رضقا ،نمونقههقایی از اشقعار
فارس قی شققی رضققا ،عنققاوی نُ قه فصقق ،ای ق پققژوهت را تشققلی ،م قیدهققد در ای ق
پژوهت در فص ،ز ا و سب شعر شقی رضقا ،اشقار هقایی قه عناصقر سقب سقاز در
شعر ای شاعر آمقد اسق و اوزا شقعر شقی رضقا ،اشقعار مامق  ،اشقار قه آیقا و
احادیم ،کقار رد اصقع حا اد قی و واژگقا و تعبیقرا کقردی در اشقعار فارسقیاش
مورد ررسی قرارگرفره اس فرهاد عزیقز ح ق نیقز در مقالقهای قا عنقوا "داشقؤری
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لققه نیققوا شققی رمزا و ئیققرمج میققرزادا" (هعققو در اشققعار شققی رضققا و ایققرج میققرزا)
( )2831ققر مبنققای روش کرا تانققهای در سققه سققعح واژگققانی ،اد ققی و موسققیقایی
در ارم سب شناسقی هعویقههقای شقی رضقا معاومقاتی قه دسق داد اسق قا ایق
اوصا ،جای خالی پژوهت در موضوت حاضر ماموس اس .

اهداف تحقیق
شقعری شقی رضقا طالبقانی

هد ،اصای پژوهت حاضقر تشقریح و تحایق ،سقب
ر مبنقای سقب شناسقی ایقهای اسق قدیهی اسق کقه در ضقم ایق تحایق ،ا عقاد
دیگری از شتصی  ،شعر و اندیشا ایق شقاعر کقرد و قهویژ عقد عقیقدتی وی در قار
امام ح ی و اه ،ی (ت) تبیی میگردد.

روش تحقیق
ای تحقی ر پایا شقیوم توصقیفی -تحایاقی انعامشقد اسق در ایق شقیو پق
از ررسی و تشقریح شقر،حا مقوجزی از شقی رضقا و دورا حیقا و آثقار شقعری
او ،مبانی نظری پژوهت که سقب و شقیوم تحایق ،آ اسق  ،تبیقی شقد اسق آ گقا
پقق از درج شققعر مققوردنظر ،ققه تحایقق ،و توصققی ایققههققای سققب شققناخری آ
پرداخره اس .

تعاریف و مبانی نظری
الف) شیخ رضا طالبانی
شی رضقا فرزنقد شقی عبقدالرحما و از خقانواد "کاکقه سقووری ققراد" ،یلقی
از خققانواد هققای ققزرل ایقق ،زنگنققه اسقق وی در سققا  2123 / 2114ش/
2383م (تولققد و وفققا وی مققورد اخققر  ،اسقق ) در روسققرای "قققؤد" از توا قق
چمچمققا مرولققد شققد (روحققانی112-111/1 :1122 ،؛ مقای ققه شققود ققا :خققهزنققهدار:1114 ،
 )133و ققه سققا  2133 / 2813ش در ققداد دار فققانی را ودات گفقق (احمققدی،
 )181 :2831و در جققوار مرقققد شقی عبققدالقادر گی نققی ققه خققاک سققپرد شققد ایق دو
ی فارسقی خقویت را نقا قه وصقی خقودش قر سقنگ مقزارش حق کردنقد :یقا
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رسققو اهلل چققه اشققد چققو سققگ اصققحاک که ق  /داخقققق ،جنّ ق شقققوم در زمققققرم
اصقققققحاک تققو  /او رود در جنّقق و مقق در جهققققنّم کققی رواسقق  /او سققگ
اصحاک که و م سققگ اصحاک تو(سهجادی)813 :2831 ،
شی رضا نا ر رخقی اقرضقائا سقفرهای زیقادی قه شقهرهای اطقرا ،کقرد و
ازجماققه دو ققار ققه اسققرانبو مرکققز امپراتققوری عرمققانی سققفرکرد اس ق او در ای ق دو
سققفر اندوخرققههققای فراوانققی فققرا چنققگ آورد و ققا ک ققا نامققدار و زرگققی پیونققد
دوسققری و آشققنایی ققره اس ق در همققا زمققا ققود کققه ناصرالدی شققا قاجققار ققه
اسرانبو سفر کرد و شی رضقا پق از دیقداری قا او ،اشقعاری در قار اش سقرود کقه
در دیوانت ثب اس (خهزنهدار)131 :1114 ،
اشعار شی رضا قه ز قا هقای کقردی ،فارسقی ،عر قی و ترکقی گقواهی اسق قر
ای که او در ای ز ا ها قه درجقا اسقرادی رسقید اسق (تالقه قانی )11 :1112 ،قه گفرقا
سعادی( )831 :2831شی رضقا در سقب شقعری قهویژ در اشقعار کقردیاش ،از هقیچ
شاعری تقایقد نلقرد اسق شقی رضقا قه خقاطر رج قرگی خاصقی کقه در هعویقه
سرایی دارد ،یشرر قه ایق مضقمو شناخرهشقد اسق و در ایق راسقرا ز قا خقویت
را ه شمشیری را مانند کرد و گفره اسق :تقؤ هاتقه تیقققق ی دم قا و مق هقققامه
تی ی ز ا /فارقی ئقام دوو تی قه هقارومک ئاسقما و ری قما /تو(خعقاک قه شقلری
فضای شقاعر همعصقرش) تیق تیقز داری و مق تیق ز قا  ،فقر ایق دو از آسقما تقا
زمی اسق امقا یق نلرقا مهقم در قارم هعوسقرایی شقی رضقا ایق اسق کقه وی
شققتر مققورد هعققو را ققه عیققب و ایققراد یققا خصوصقیری کققه در او ه ق  ،هعققو و همّ
نمیلرد (تاله انی ،)81 :1112 ،مر ً اگقر ک قی تیق ،قود ،او را قه تق ،هعقو نمقیکقرد؛
چرا که در آ صور توجقه مقردم را جاقب نمقیکقرد و شقتر هعوشقد هقم دلتقور
و عصققبانی نم قیشققد ای ق شققاعر قققدر فو العققاد ای در اشققعار هعققو مققزا ،و هققز
داشققره و در ای ق زمینققه گققوی سققبق از جریققر عققرک و سققوزنی سققمرقندی و عبیققد
زاکانی ر قود اسق (روحقانی )221/1 :2831 ،شقایا هکر اسق کقه شقی رضقا تقا زمقانی
که پدرش در قید حیا ود اس  ،اققدام قه سقرود شقعر هعقو نلقرد اسق (خقهزنقه
دار )131 :1114 ،قههرحا چنقا کقه رخقی پژوهشقگرا معرقدنقد شقی رضقا صقاحب
سبلی اس در هعوسرایی که نه پقیت از او ک قی قدا پایقه رسقید اسق و نقه پق
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از او ک ی قدا خواهقد رسقید (مصقعفی رسقو  )33 :1121 ،شقاید رقوا درگذشق مقادر
و پققدرش و یسرپرسقق رهققا شققد و جایگققا شای ققره نیققافر در نققزد ققرادرا و
عموها را کقه شقرایب مشقق قاری قرای شقی رضقا رققم زد ،عقامای در گقرایت وی
هسوی هعویهسرایی و پرد دری قامداد کرد.
شققی رضققا شعرسققرایی را ققا ز ققا فارس قی و در مققد ،ش قی عبققدالقادر گی نققی
آغازیققد اسقق (تالققه ققانی )13 :1112 ،وی مققد دو سققا در آسققرانه ،مر ققی فرزنققدا
خدیو مصر ود و قه آ هقا ز قا فارسقی آمقوزش داد اسق (تالقه قانی )128 :1118 ،در
اشعار فارسیا شقی رضقا تقأثیر شقعر فردوسقی مشقهود اسق (سقهجقادی )832 :2831 ،در
اشققعار مققدحی و مدیحققهسققرایی هققم ققهویژ در اشققعار فارسقیاش یققد طققوایی داشققره
اس اشعار عرفقانی شقی و قهویژ اشقعار فارسقی او از هرقری اشقعار وی قه شقمار
میروند امی فیضی در کراک "ئهنعومهنقی ئقه-دیبقا " (انعمق اد قا) سقت از ققدر
شققاعری و هکققاو شققی رضققا کققه همگنققا را مققا و مبهققو کققرد  ،ققه میققا آورد
اسقق و شققعر او را در درجققا نت قق  ،خققدادادی و هبهققی و در درجققا دوم اکر ققا ی
دان ققره اسقق (ئققهمققی فهضققی ققهل )13-13 :2338 ،در اشققعار شققی رضققا کاکققهایهققا،
یهودیققا و ا ی ق هشققد هعققو شققد انققد خققود شققی رضققا در مققذهب ههیچوجققه
ست گیر نبود و در دو فرققا قزرل اسق می افقراب و تفقریب را نلوهیقد اسق (تالقه
انی )183 :1111 ،اای حا هنقر شقی رضقا قه مهقار در مقد ،و هعقو خقرم نشقد و
در م ائ ،سیاسی و تد یر امور نیز دسری داشره اس (هما )81 :1112 ،
اسرانی پاریزی در کراک از سقیر تقا پیقاز ضقم یقادکردا شقی رضقا ،قه یرقی از
او اسرشهاد کرد و گفره اس « :مقا قداد پرجمعیق ن قاخرهایقم ولقی مردمقانی پرتقاک
و تققوا تر یق کققرد ایققم کققه را یا ققا را از مینققاک تققا هققرا و از ققداد تققا کرکققوک
آ ادا داشرهاند پ میتقوانیم مرق ،شقی رضقا طالبقانی کُقرد گقوییم :گرچقه جمعیق
کرکوک کقم از قداد اسق  /قا اقققیّ نقه قه تعقققداد ،قه اسرققعداد اسق » ( اسقرانی
پققاریزی )241-241 :2831 ،شققی محمققود آلوسققی شققعر او را مرضققم نلققا غریققب و
شگف آور که ک ی در آ ر او پیشی نگرفره ،دان ره اس (تاله انی)831 :1112 ،
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ب) زبان شعری ،اندیشه و درونمایة اشعار شیخ رضا
شققی رضققا ازآنعاکققه شققاعری فعققری و دیههسراسق  ،پیققرو طبق و هو شققعری
سرشققار خققود ققود اسق تلاق و صققنع گرایققی در هققر سققعح و جنبققهای از حیعققا
شعر او رکنار اسق هرگونقه صقنای و آرایقهای کقه در شقعر او آمقد اسق قر مبنقای
جریا طبیعقی ققو شقاعری و هو فعقری قود اسق ا قامردود روحقانی (:2831
 )221/1اشققعار او را درنهایقق ان ققعام و س سقق و شققیوایی و مشققحو از صققنای
اد ی میداند ز ا شعری شقی رضقا ضقم آگنقد قود از مح قنا لفظقی و معنقوی
و صققور یققانی ،سققاد  ،واضققح و روا اسقق (عققهزیزحققهسققه « )14 :1121 ،شققی رضققا
شققاعری فعققری و دیهققهسققرا ققود اسقق آرایققههققای اد قی و ظرافقق هققای هنققری
هکاررفره در شقعر او رنقگ تلاق قه خقود نگرفرقه و قیار سقاد و طبیعقی قه نظقر
میآیقد و همقی عامق ،سقه ،و ممرنق کقرد شقعر او اسق » (احمقدی )148 :2831 ،وی
منرققدی سقت گیققر اسق ز ققا شقعری قدرتمنققد و تشقبیها صققریح و کنایقهآمیققز از
ویژگققیهققای اصققای شققعر اوسق هعققو ،مققد ،،هم و غققز عمققد تققری درو مایققههای
شققعر شققی رضققا را تشققلی ،م قیدهنققد هنرنمققایی ز ققانی -غ قی و تصققویرآفرینی در
سراسر اشقعار او پدیقد ای غالقب و فراگیقر و رج قره قه شقمار مقیآیقد شقی رضقا
ضققم آسققانی ز ققا  ،از واژگققا و اصققع حا تتصصققی ادک ک سققی هققر ققرد
اس و نیز در غ و آرایههای آ نظیر ندارد (خهزنهدار)131 :1114 ،
شی رضقا نقا قه اظهقارا هقمعصقرانت «درویشقی قود اسق سقعاد نشقی ،
زاهد و مرقی و اهق ،طریق و در اتبقات سقن و انعقام وظقای دینقی قیانقداز اهرمقام
ورزیققد اس ق » ( ا ققامردود )221/1 :2831 ،وی در چنققدی قععققه شققعر عش ق و محب ق
خویت ن ب ه امیرالمقؤمنی حضقر عاقی ق ا یطالقب(ت) و فرزنقدانت ا قراز کقرد
اس (تاله -قانی)231 :1112 ،؛ امقا چنقا کقه احمقد تاقانقه یقادآور شقد اسق وصق و
مد ،و مرثیهسقرایی قرای امقام عاقی و فرزنقدا و نوادگقا زرگقوار ایشقا دلیق ،قر
رگققرفر طریق تشقی نی ق  ،الققه امققری طبیعققی و شققای در میققا عامققا م ققامانا
اس (تاقانقه )231 :1121 ،ایق دسقره از اشقعارش تنهقا یقانگر تقأثرا روحقی اوسق و
اهقق ،ت ققن ققه عرققر و اه ،یقق
همچنققی شققاهد نققاچیزی ققر اراد و اخقق
پی مبر( ) (حیر سعادی)811 :2831 ،
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پ) دانش سبکشناسی
سب نوعی کار رد خقا ز قا اسق و از ارزشهقای درونقی مقر پدیقدار مقی
گقردد قه قاور رخقی سققت شناسقا سقب نریعقا یق گقزینت و قه همقی سققبب
عرصا آزادی اس (غیقاثی )211 :2813 ،در پهنقا ادک عر قی شقاید پقرآواز تقری سقت
در ار شعر و سقب شقعری گفرقا جقاح صقری( ) 111-211اشقد کقه« :إ َّ الشقعرَ
صققناعا و ضققرک م ق الن ق و جققن م ق الرصققویر » (العققاح )281/8 :2313 ،؛ یعنققی
شققعر صققنع سققازی و گونققهای افق و نققوعی تصویرسققازی اسق سققب شناسققی ققه
مرا ققا ی ق دانققت از آلمققا رآمققد اس ق و در سققاد تققری معنققای خققود عبققار از
ررسی سب اثر اس و تحق عنقوا «تحایق ،و تف قیر نققت و تقأثیر م قائ ،ز قانی
در ست » تعری میشود (فروحی)32 :2831 ،

ت) تحلیو سبکشناختی مدحیة شیخ رضا طالبانی
تحای ،سب شناخری ایق مدحیقه قر پایقا سقب شناسقی ایقهای صقور گرفرقه
اسق ازآنعاکقه ز ققا شقبلهای نظقاممنققد و درهقم افرقه از ایققههقا و پیونقدها اسق ،
سب شناسی ایهای قه واکقاوی و ررسقی ایقههقای گونقهگقو مقر مقیپقردازد کقه
عمدتاً در پقن ایقا آوایقی ،واژگقانی ،نحقوی ،غقی و ایقدئولوژی دسقره نقدی مقی
گردد «ای روش ،کش و تف یر پیونقد مشتصقههقای صقوری مقر قا محرقوای آ را
آسا تر میسازد » (هما )183:

ت )8 .پیکرة پژوهش
شعری که محقور ایق پقژوهت قرارگرفرقه اسق  ،چنا کقه در پقی مقیآیقد ،روا ،
واضح و درعی حا هنرمندانه و مرضم سعو ،فنی مرعدد اس .
افقق از عشقق ح ققی اسقق و سققر رگققرد اسقق  /عشقق ازی سققر ققه
میققققدا وفقققققا افگققققند اس ق  /گققر هواخققوا ح قققینی ،تققرک سقققر ک ق چققو
ح ققی  /شققرب ای ق میققدا ققه خققو خققویت ققازی کققرد اس ق  /از حقققریم کعقققبه
کمققققرر نی قق دشقققق کقر ققق  /صققد شققر ،دارد ققر آ وادی کققه گوینقققد ایمقق
اس  /ای مق و ایمققق فقققدای خققاک پقققاکی کانقدر او /نقور چشققم مصققعفی و
مرتقضی را م قل اسق  /زهقققرم زهققرا نگققققی و خاتققم خقققیر القققوری /زور
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و زهقری مرتقققضی و حیققدر خیققبرک اسق  /سنققققیام سنققققی و لیققل حققب
آ مصقققعفی /دیقققق و آییقققق مقق و آ ققققا و اجققققداد مقق اسقق  /شیقققققعه و
سقققنی ندانققققم ،دوسققققرم ققا هقققر کققه او /دوسقق اشققد ،دشققمنم آ را کققه ققا او
دشقققققم اسقق  /حقققب آ و سققققبّ اصقققققحاک نققققبی یالقاعقققعب /از قبقققققی،
نام سبقققحا رد و خورد اس (تاله انی)233-233 :1112 ،
ای شعر شی رضقا و البرقه سقایر اشقعار پارسقی شقاعرا کقرد حقوزم امپراتقوری
عرمققانی و دورم پقق ازآ در کشققورهای ترکیققه ،سققوریه و عققرا  ،ققهعنوا جزئققی از
کایّ ق شققعر و ادک پارس قی دارای مترصققا ز ققانی ،فرهنگ قی ،ج رافیققایی و تققاریتی
کمقا یت مشققا ه مترصققا اد یققا فارسقی اسق و در چققارچو ی فرانگققر پیققرو همققا
کایّ ق مققذکور اس ق در ای ق شققعر خاققو و صققداق شققاعر در پایبنققدی ققه اندیشققا
غالبا طقر ،شقد در آ مشقهود اسق در ادامقه قه تحایق ،آ در ایقههقای متراق
سب شناخری میپردازیم.

ت )2 .الیة آوایی
ایا آوایی که سقعح موسقیقایی هقم قه آ اطق مقیشقود (شمی قا،)121 :2838 ،
ه ررسی و تحای ،آواهای ه کقار گرفرقه در اثقر اد قی و تبیقی و تشقریح ویژگقیهقای
ز ا شقناخری و سقب شقناخری آواهقا و دالق هقای رآمقد از هقر یق مقیپقردازد
«آواهققا در گفرققار و نوشققرار ،ققارزتری تفققاو هققا را در سققعح فیزیلققی و مققادی ز ققا
نشا میدهند » (فروحی )148 :2831 ،شقاعر در ایق قععقه شقعر کوشقت کقرد اسق قا
آگاهی از ارزش صداها واژ هقای خقوشآهنقگ و واجهقای نوازشقگر و واکقههقای هقم
گرا را ه خدم گیرد.

آغققاز شققعر ققا ی ق هعققای ان قدا ققا صققدای "( "Āا  )، +نققوعی فضققای ققاز
پژواکدار و آگند از صقدای تنقد قاهیبری را تقداعی مقیکنقد قهویژ چقو قا آهنقگ
وسقی حققر ،عقی در عشق همققرا گشققره اسق  .نلرققهای کققه در ایق شققعر ققهعنوا
موسیقی کناری میتوا از آ یاد کقرد و تقأثیر واضقح و عمیققی قر متاطقب قهجا مقی
گذارد ،آراسر قافیه و ردی شقعر قه شقلَ « ،قق اسق » اسق کقه لحق کق م را قه
سم اا می رد و درنریعقه تأکیقد و ج قار و قاطعیق یشقرر مقرلام را قه نمقایت
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مققیگققذارد و همققی ج ققار و قاطعیقق را مققیتققوا حققاکی از ایمققا و صققداق
سققرایند دان قق  .پدیققد آورد جناسققی در «ای مقق » و «ایمقق » ضققم ای ققرگی
خواند ه وجه ندا در اولی ،ار آهنگی ود و موسیقایی شعر را افزود اس .
تلرار صو در ای شعر نققت پررنگقی قه خقود گرفرقه اسق و موجقب تقویق
تأثیرگذارانا ایا آوایقی شقعر گشقره اسق ایق تلقرار در حقر ،س در یق نت ق
(ح قی  ،اسق ( 8قار) و سققر( 1قار) هوضققو ،مشقهود اسق ایق ویژگققی آوایقی ققا
همی کمی امقا قا کیفیق فروتقری در یق دوم نیقز خودنمقایی مقیکنقد قهطورکای
آراسر ردی شقعر قا واژم اسق رج قرگی خاصقی قه کایق شقعر تشقید اسق
تلرار قا ،اعرنقا و معنقادار حقر ،در یق دوم ( 3قار) ریقرم و موسقیقی شقعر یعنقی
گونققهای تنققاوک اقاعققد (ن ق تققودورو )213 :2831 ،،را تقوی ق کققرد اس ق در ی ق
ششم و هفرم نیز ای حر ،نقت دیگقری را قازی کقرد و قه ترتیقب قا هفق و شقت
ار تلرار ار موسیقایی شعر را یشرر کرد اس .
حر ،کا ،کقه یق حقر ،انفعقاری اسق (نق فیقا  )211 :2333 ،و سقنگینی و
رج رگی مرفاوتی دارد ،در ی سوم محور تلرار آوایی واق شد اس .
حر ،ز کقه خقود از حقرو ،دارای صقفیرو سقو اسق و کشقید شقد صقو
شعر و آهنگی نمود آ را ققو مقی تشقد ،در یق پقنعم در واژگقا زهقر  ،زهقرا،
زور و زهققری نمایققا اس ق متققرج ای ق حققر ،لققب و دارای وضققو ،و رج ققرگی و
تمققاس دنققدا هققا و کمققا یت هماننققد حققر ،سقی اس ق (نق فیققا  )11 :2333 ،وجققه
آوایققی در حقیقق ققه تقویق و تأکیققد و رج ققره سققاخر معنققا کمق مقیکنققد و ققه
واسعا آ خوانند در ژرفنای مفاهیم سیر میکند.

ت )3.الیة واژگانی
هققر گققرفر از واژگققا دارای وجققه عققاطفی قققوی و یققا کننققدم اح اسققا و
هیعانققا درونققی در ای ق شققعر در سققعح ققاایی آمققد اسقق ای ق ویژگققی ققهطور
متصوصی در رخی واژگقا و ترکیبقا همچقو عشق ازی ،وفقا ،صقد شقر ،،فقدا و
نور چشم دید میشقود .از ویژگقیهقای ز قا شقعری شقی رضقا -البرقه ایق ویژگقی
یشرر در اشعار کردیاش ه چشقم مقیخقورد -هقر قرد وافقر از واژگقا و ترکیبقا
عر قی اسق در درجققهای ققااتر وی در مققوارد زیققادی ققه کمق ز ققا عر قی اشققعار
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مام ق سققرود اس ق ؛ چنانلققه در حققب آ و س قبّ اصققحاک نبققی یالاععققب م قی ینققیم.
شاعر گاهی واژگا همگو و دارای ار معنایی هقمسقو یقا نزدیق قه هقم را نیقز کنقار
هم نشاند اس ؛ چنانله در دی و آیی می ینیم.
ازنظققر ز ققا  ،هرچنققد مقیتققوا گفق واژگققا ایق شققعر یشققرر فارسقی اسق و
شاعر کمرر واژم عر ی قه خقدم گرفرقه اسق ؛ امقا تعقداد قا ق،توجهی واژم عر قی کقه
معاد آ هقا در ز قا فارسقی وجقود داردماننقد وادی ،حقبّ و سقبّ ،قه ز قا شقعری
شی رضا رخنه کقرد اسق ترکیبقا عر قی چنقدی هقم در آ قه چشقم مقیخقورد
ازجماه :خاتم خیر الوری ،حبّ آ و سقبّ اصقحاک قر ایق اسقاس در مقواردی حرقی
میتوا گف ک ّ،ی مصرت و یقا کق ،یق یق عر قی اسق  ،ماننقد حقب آ و سقبّ
اصحاک نبی.
در کنققار هققم نشققاند واژ هققا و ترکیبققا همگققو و سققازگار چققو عشق ازی و
میقدا وفقا ،هواخقوا و تققرک سقر کقرد  ،کعبقه و کققر  ،مصقعفی و مرتضقی و دیق و
آیقی ظرافق و ان قعامی سققرودنی قه شققعر تشقید اسق ؛ چققرا کقه از ویژگققیهققای
فصققاح و روانققی سققت همگققونی واژ هققا و آرام گققرفر آ هققا در جققوار همققدیگر
اس تقا سقت نامرعقان نباشقد و انقداموار هقای آ از هقم رم نلننقد ( قوماحم:1111 ،
)11

از طرفقی ققا تحایقق ،واژگققانی شققعر پیداسق کققه نققوعی فضققای انرزاعقی و معنقی
محور قر آ سقایه گ قررد اسق چراکقه از همقا آغقاز قا مفقاهیمی انرزاعقی چقو
مفاهیم واژ های عش  ،عشق ازی ،وفقا رویقاروی ه قریم کقه در ادامقه قا مفقاهیم واژ
هققایی دیگققر چققو هواخققوا  ،شققر ،،فققدا ،نققور چشققم ،ح قبّ ،دی ق و آیققی  ،دوس ق ،
دشم  ،سبّ ای نظرگا تقوی مقیگقردد و ن قب قه آنچقه مقادی و عینقی اسق و در
مفاهیم واژ های سر ،خو  ،وادی و خاک نهفره اس  ،قویتر و پر ارتر اس .

ت )4 .الیة بالغی
ا تف قیر و تأویق ،خاصقی کقه شقاعر از عشق ازی و چنقدوچو
در ی نت
آ ارائققه کققرد  ،ش قیوم صققحیح و دقی ق آ را خققود تشققریح کققرد اس ق  .در ی ق دوم
شاعر دسق قه تعیقی و تشقریح شقرایب ورود قه میقدا هواخقواهی ح قی زد و آ
را ا ز ا معاز و کنایه آراسره اس تقا تقأثیر یشقرر و عمیق تقری قر متاطقب داشقره
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اشد و دی سا تعبیر زیبقای قا خقو خقود قازی کقرد را در ضقم سقت خقویت
گنعاند اس  .را قر نهقاد و قیقاس هنرمندانقه و معنقیداری کقه میقا دشق کقر و
آ وادی = ایمقق انعققام داد اسقق  ،هققم ژرفنققاک اسقق و هققم شققاعرانه از ی سققو
دش کر را ا حریم کعبه را قر دان قره و آنگقا قه صقد شقر ،آ را قر وادی ایمق
رتری داد اس هرچنقد قا آورد فعق ،گمقا انگیقز گوینقد در مقورد آ وادی ،ایمق
ود آ را در مظا ش و گما نهاد اس .
یققا وجققه دی ق داری خققود و پققدرا و نیاکققا شققاعر و آنگققا مقیققد کققرد ای ق
دی ق داری ققه ح قبّ آ مصققعفی ققه ش قیو ای ادیبانققه و در سققعح واایققی از غ ق و
فصاح ادا شد اس  .پارادوک قی زیبقا و هنقری در یق واپ قی دیقد مقیشقود کقه
ققه ن ققب دو طققر ،آراسققره گشققره اسق ؛ شققاعر حققب آ را در را ققر سقبّ اصققحاک
نشانید اسق ؛ یعنقی دوسق داشقر را قه آ پیقامبر ن قب داد و ناسقزا گفقر را قه
یارا او و ای دو ازنظقر او البرقه ناسقازگار و مایقا شقگفری اسق  ،ازایق رو قا عبقار
دال نمقای یقا لاععقب نادرسقری و عاق ،تععقبانگیقز قود آ را نمایانقد اسق در
ی پ ی هم ا کنار هم نشاند دوس و دشم پارادوک ی دیگر آفرید اس .
تعای ،در چند سعح و چند جنبقه در ایق شقعر دیقد مقیشقود هرچنقد در رخقی
مققوارد مقیتققوا آ را ح ق تعایقق ،رشققمرد؛ ماننققد اینلققه در یق نت ق و دوم در
مصرت او معابقی را طقر ،کقرد و در مصقرت دیگقر آ را تعایق ،کقرد و دایق ،آ را
تشریح کرد اس در یق نت ق آمقد ایق تعایق ،قه دنبقا یق اسقرفهام انلقاری
ضم اینله ر زیبایی یا افقزود اسق  ،در مققام نفقی معاقب پیشقی و اثبقا معاقب
پ ی  ،مفاد آ را ا قو در اعما جا مینشاند.
شقاعر از صققور یققانی در نققاز تققری سقعح هققر ققرد اسق از آ مققوارد نققادر،
تشبیهی اسق کقه در یق دوم هصقورتی لعیق در ا قهای الفقاِ جقایداد و گفرقه
اس  :همچو ح ی که تقرک سقر کقرد ،تقو نیقز تقرک سقر کق قرای روشق گشقر
ارکققا تشققبیه مقیتققوا یق را هگونققهای روا تققر و روشق تققر نگاشق  :تققو در تققرک
کرد سر همانند ح ی ه قری قر ایق اسقاس تقو مشقبه ،ح قی مشقبه ه ،تقرک سقر
وجقه شقبه و چقو ادا اسق همچنقی در یق سقوم نیقز کقه دشق کقر را را قر
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حریم کعبه نهاد اس  ،در حقیقق نقوعی تشقبیه ضقمنی آفریقد اسق یق واپ قی را
نیز ا گونهای دیگر از تشبیه و ا اسرفاد از ادا خا از قبی،ا آراسره اس .
اگر در ی هفقرم پقذیریم کقه آ ضقمیر اسق و قائق ،قه محقذو ،شقد کَق
پ ازآ نباشیم ،مقیتقوا گفق کقه شقاعر در ای گونقه سقت آرایقی تعمقدی داشقره و
شتصقی و منزلق ک قی را کققه ققا امقام ح قی دشققمنی کنقد ،پققایی آورد و ققه ردم
شی رسقاند اسق و ای گونقه ،رندانقه و قا زیبقایی و هنرنمقایی تمقام نقاچیز و حقیقر
ود چنی شتصی را اثبا کرد اس .

ت )5 .الیة نحوی
هققر گققرفر از وجققو گونقاگققو نحققوی در ایق شققعر زیبققایی فزاینققد ای ققه آ
تشید اسق عبقدالقاهر جرجقانی صقاحب تئقوری نظقم قر ایق قاور اسق کقه «در
چینت واژگا تو دنبالهرو معانی ه قری تقا آ را قدا گونقه کقه در ققوم متیّاقه نققت
ققره اس ق  ،مرتبسققازی » (العرجققانی )43 :2331 ،فرمالی ق هققا نحققو را نظققام تافی ق
کامققا در سققت عققادی م قیپنداشققرند (تققودورو )214 :2831 ،،سققاخ هققای نحققویای
که هظاهر مشا ه مقینماینقد ،قره قه ایق کقه در سقت عقادی یقا شقاعرانه قه کقار
گرفره شوند ،ممل اس دارای معقانی مرفقاو اشقند(همقا  )211:یشقرری جماقههقای
ای شعر از نوت خبقری اسق و تنهقا در چهقار مقورد انشقایی در آ نمقود یافرقه اسق ؛
یقق مققورد اسققرفهام انلاری( یقق نت قق ) ،یقق مققورد نهی( یقق دوم) ،یقق مققورد
ندا( ی چهارم) و ی مورد هم تععبی( ی هشرم)
در ا ردا ا ندای همقرا قا تععقب کقه تف قیری در تعقیقب خقود دارد ،ایق فراینقد
را آغاز کرد اس و ا عبار تععبقی یقا لاععقب در یق واپ قی ایق امقر را تلامق،
همچنی نقا قر رویلقرد شقمای،گقونگی نحقوی مقیتقوا
تشید اس در ی نت
ترتیققب و تققوالی واژگققا را ققه مرا ققا نشققانهای ققرای رخققدادها در نظققر گرف ق ( ن ق
نینانوگققارد و دیگققرا  )284 :2834 ،و عش ق ازی سققر ققه میققدا وفققا افلنققد را ققهعنوا
ی رویداد ،تا عی قرای صقدای پقژواکدار مح قوس در افق از عشق ح قی اسق
دان .
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در ای میانه اما گونههقای نحقوی دیگقری هقم مقی ینقیم کقه آفریننقد و القاکننقدم
ار معنقایی خاصقی اسق ازجماقه در یق دوم وجقه امقری را هگونقهای تأثیرگقذار و
رندانه ه خدم اغرا خود درآورد و گفره اس  :ترکا سر ک .
شاعر زمقا حقا را در سرتاسقر شقعر خقود حقاکم گردانقد اسق زمقا غالقب
در آ اکنو اس که اید دریافرقه شقود هقیچ اشقار ای قا فعق ،ماضقی نیامقد اسق
ای م ئاه از ی سو پایقداری و ادامقه داشقر مفقاد شقعر را نشقا مقیدهقد و از دیگقر
سو حلایق از قاور شقاعر قه اهق ،زمقا حقا قود و دریقافر آ دارد قه همقی
خاطر اس کقه درخواسق دسق ش قر از حیقا (تقرک سقر کُق ) را در را آرمقا
معر ،میکند.
جماققههققا غالبققاً سققاد و روا و واضققح اسقق  ،اا ای ق کققه در دو مققورد انققدک
تعقیدی در آ رخنه کرد اس نت
قا سقاخر جماقهای کقه سقه حقر ،واو ععق
ا فاصقاهای انقدک در آ گنعانقد اسق در یق ششقم ایق م قئاه در دیق و آیقی
م و آ ا و اجداد مق اسق  ،رویداد اسق ایق پدیقد سقبب شقد اسق کقه کمقی
تأمقق ،در درک معنققا و مفهققوم سققت و تشققتیر ععق و مععققو،هققا ازم اشققد؛ امققا
دومی در ی هفقرم رویداد اسق کقه گونقهای ا هقام در دریافق مرجق ضقمیر او قه
وجود آمد و ضم آ ست را دوپهاو نمایاند اسق کقه البرقه قه هقر دوپهاقو درسق
مینماید :دوسرم ا هر کقه او  /دوسق اشقد دشقمنم آ را کقه قا او دشقم اسق در
تف یر و تأوی ،ای ضمایر ای رداش ها محرم ،اس :
دوسرم ا هر که حضقر ح قی قا او دوسق اشقد و دشقمنم آ کق را کقه قا
حضر ح ی دشم اس  /دوسرم قا هقر کقه او قا حضقر ح قی دوسق اشقد و
دشمنم آ ک را کقه حضقر ح قی قا او دشقم اسق  /دوسقرم قا هرکقه حضقر
ح ی ا او دوس اشد و دشمنم آ ک را که حضر ح ی ا او دشم اس
هر گقرفر از سقاخ کمقا یت کهق و خقا ِّ نقدانم در مفهقوم نمقیدانقم ،هقر
مربق و اغاققب دارای اسق در مقققام م ققند جماققه از دیگققر
گققرفر ا یشققرر از جمق
ویژگقیهقای ایقا نحقوی شقعر اسق هنققدر شقاعر فعق ،و جماقا منفقی را نیقز ققه
خدم گرفره اس ؛ امقا انقدک قود آ رسقید قه سقعح و درجقا تلقرار معنقادار را
منرفی ساخره اس ایق مقوارد عبار انقد از کمرقر نی ق ( یق سقوم)؛ شقیعه و سقنّی
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نققدانم ( ی ق هفققرم)؛ و دو مققورد دیگققر هققم مشققهود اس ق کققه یلققی در ی ق نت ق
هصور اسرفهام انلقاری و دیگقری قا لفق یقا لاععقب مرضقم نقوعی انلقار و نفقی
معاب اس .
همچنی شاعر در سقاخ جماقه هنعقارگریزی هقم داشقره اسق وقرقی در یق
هفرم گفره اس  :دشمنم آ را کقه قا او دشقم اسق  ،هو و سقیا شقعر چنقی اقرضقا
کرد اس که در اینعا م ند مقدم گردد.

ت )5 .الیة ایدئولوژیک
فضای اعرقادی محض قر ایق شقعر حقاکم اسق اورمنقدی قه امقری معنقوی و
ارزشی که ریشقه در اعمقا تقاری اسق می دارد ،ژر،سقاخ آ را پقیافلنقد اسق
صققراح و قاطعیق شققاعر در ا ققراز اورهققا و اندیشققههققایت سققرودنی اسق یققا او
البره تأکیقد مؤکّقدی اسق قر آنچقه نقزد عامّقه و خاصقا اهق ،سقنّ جقاری و سقاری
اس  :اورمندی ه اه ،ی و ارجگذاری قه سقاار کقر و دوسق داشقر هقر کقه قا
او دوسق اسق و دشققم دان ققر هققر کققه ققا او دشققم اسق ضققم ایق کققه نلرققا
اعرقادی مهمقی را تصقریح کقرد اسق ؛ اینلقه دوسق داشقر اه ،یق پیقامبر قا امقر
ناسزا گفر ه اصحاک او همتوانی ندارد.
اشققار هققای تققاریتی نیققز در ایق شققعر کوتققا معققالی ققرای ظهققور یافرققه اسق
شققاعر ققا نققام ققرد هنرمندانققه از وادی ایم ق هققم یققاد و جایگققا آ را تعدیققد کققرد
اسق و هققم آ را ققا دشق کققر قیققاس کققرد و البرققه دومقی را فراتققر نهققاد اسق
همچن قی ققا تعبیققر ققدی خیبققرکَ نبققرد خیبققر و آ اقققدام شققعاعانه و پهاوانانققه کققه
حضر عای طیّ آ دروازم قاعقا خیبقر را از جقا کَنقد ،مورداشقار واقق گشقره اسق
آورد نققام زهققرا(س) و مرتض قی(ت) در ی ق ی ق در کنققار هققم پیونققد آسققمانی آ دو و
تعایگا نور چشم مصعفی ،ح ی (ت) را یادآور شد و گرامی داشره اس .
شققاعر نققا ققر یققنت خققویت ققرای عش ق ازی و هواخققواهی "میققدانی" مرصققور
شد اس که حریق مقیطابقد تقا گقام در آ نهقد همچنقی خقاکی را کقه ممقدو ،در
آ خفره اسق  ،معهقر مقیدانقد و انقگ رمقیآورد کقه :ای مق و ایمق فقدای خقاک

پاکی کاندرو /نور چشم مصعفی و مرتضی را م ل اس
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نتیجهگیری
شی رضا طالبانی از شقاعرا ک سقی

اسق کقه دیقوا
کقرد سقدم سقیزدهم
شققعریاش مرضققم حعققم وس قیعی شققعر فارس قی ،ترک قی و عر قی نیققز ه ق تحایقق،
سب شناخری شقعر فارسقی او در مقد ،امقام ح قی (ت) ،در درجقا او نشقا از ت قاب
و ز ققا آوری وی در ز ققا و اد یققا فارس قی دارد همچن قی وجققو شققباه مرعققددی
در ای دس از آثار فارسی شاعرا کرد قا معمقوت و کایق اد یقا فارسقی قا حفق
مترصا شتصی و منعقهای شاعرا کرد ،قا  ،ردگیری اس .
در سعح ایا آوایقی هقر گیقری از واجآرایقی و پدیقدم تلقرار معنقادار اصقوا و
آفرید لحق تنقد و قاطعانقه قهویژ در سقرآغاز شقعرُ ،عقد موسقیقایی آ را تقویق و
ققارور سققاخره اسقق همچنققی شققاعر گققاهی از همققاهنگیآفرینققی میققا واژگققا و
ان عام تشقید قه شقعر از طریق کنقار هقم نشقاند واژگقا هقمآوا و هقمسقو ژر،
ساخ آوایی شعر را اسروار کرد اس .
اغاققب کوتققا و روشقق و سققاد و ققهدوراز پیچیققدگی
ازلحققاِ نحققوی جمقق
اس  ،جز در دو مورد که قرای درک و دریافق پیقام مقر انقدکی تأمق ،و درنقگ نیقاز
اس شیو هقای متراق خبقری و انشقایی (نقدا ،اسقرفهام انلقاری ،نهقی و تععقب) در
شعر ه کار گرفرهشد اس .
معانی و پیامهقای مقر قا صقراح لهعقه و لحق ققاط ادا شقد اسق و ایمقا
عمی فرسرندم پیام در زیقرو م آ مح قوس اسق صقور یقانی (معقاز ،کنایقه ،تشقبیه)
و چند مورد کنایه ،معاز و تشبیه در آ مشاهد شد.
چشمگیر نی
اف مقر از همقا آغقاز هروشقنی ایقدئولوژیم قا اسق و فضقای اعرققادی
و اورمندی ه رخی مبادی در آ تصریحشد اس .
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محوی ،شیخ رضا طالبانی) پایا ناما کارشناسی ارشد ز ا و اد یا فارسی ،دانشگا تهرا .
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چاپی یهکهم ههولیر :و زار تی پهرو رد .
تالققه ققانی ،ش ( )1118دیععوانی شععیخ ذهزای تالععهبععانی کؤکردنققهو و لیلدانققهو ی شققئ محققهمدی
خا چاپی یهکهم سایمانی :و زار تی رؤشنبیری.
تالقققه قققانی ،م ( )1112شعععیخ رهزای تالعععهبعععانی ژیعععانی پعععهروهردهی ،بیروبعععاوهری و شعععیعری
لیلولینهو ی موکهرر م چاپی یهکهم ههولیر :و زار تی پهرو رد .
تققودورو )2831( ،،نظریععه ادبیععات مععتنهععایی از فرمالیسععتهای روس رگققردا ققه فارسققی
ا راهیم حقیقی چاس دوم تهرا  :دا .
العققاح  ،أ ( )2311الحیععوان .الجععزء الثالععث .تحقیععق عبدالسععالم محمععدهارون العبعققا الرانیققا مصققر:
شرکا ملربا و معبعا مصعفی البا ی الحابی.
العرجانی ،ت ( )2331دالئو اإلعجعاز ققرأ و عاَّق عایقه محمقود محمدشقاکر العبعقا الرانیقا مصقر:
مبعا المدنی /جدّم :دار المدنی.
حیر سعادی ،ت ( )2831شاعران کرد پارسی گوی چاس او تهرا  :نشر اح ا .
خهزنهدار ،م ( )1114میژوودی ئهدبی کوردی هرگی  4چاپی یهکهم ههولیر :ئاراس.
روحانی ،ک ( )2831تاریخ مشاهیر کرد .جاد دوم تهرا  :انرشارا سروش.
.سهجادی ،ت ( )2833مثژووی ئهدهبی کوردی چاس دوم سنندج :انرشارا کردسرا 21.
شمی ا ،س ( )2838کلیات سبکشناسی چاس چهارم ویراس دوم تهرا  :میررا.
غیاثی ،م ( )2813درآمدی بر سبکشناسی ساختاری چاس او تهرا  :شعاا اندیشه.
فرققوحی ،م ( )2831سععبکشناسععی نظریععهها ،رویکردهععا و روشهععا چققاس دوم تهققرا  :انرشققارا
ست .
فهیضی هل ،ئ ( )2338ئهنجومنی ئهدیبان [چاس دوم داد :کؤری زانیاری کورد.
فیققا  ،س ( )2333اسععتخدامات الحععروف العربیععة معجمیععا ،صععوتیا ،صععرفیا ،نحویععا ،کتابیععا.
الریا  :دار المری .
مصعفی رسو  ،ت ( )1121الواقعیة فی األدب الکردی العبعا الرانیا أر ی :،ئاراس.
نینانورگققارد ،ک و روس قیو مونرققورو ( )2834فرهنععب سععبکشناس عی ترجمققا احمدرضققا جملران قی
و م عود فرهمندفر چاس او تهرا  :مروارید.
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ب) مقاالت
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ژیققا  ،ت (« )2811شععیخ رضععا طالبععانی شععاعر ناشععناختة کردزبععان» .نشققریا دانشققلدم اد یققا و
عاوم ان انی شمارم  :32صر .233-232

14

عهزیزحهسقق « )1121( ، ،شععیعری داشععؤرین لععه نیععوان شععثخ رهزا و ئیععرهج میععرزادا» نشققریا
دانشگا نگو سا دوم شمارم دوم :صر .38-13
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