
 

 

An overview of Collocations in Saeb Tabrizi's Sonnets 

Mahla Arianpoor 

Ph.D. student of Persian language and literature, Institute of Humanities and Cultural Studies, 

Tehran, Iran 

Maryam Alinezhad (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and 

Cultural Studies, Tehran, Iran 

alinezhadmar@gmail.com 

 

Abstract 

Collocations in the literary texts, resulting from the poet and author's creativity in choosing proper 

words in paradigmatic axis, along with the presentation of novel images create a pleasant meaning 

and word proportionality that sometimes considered as the style of the poet or author. Thus, the 

study of Collocations in literary texts is an interesting subject which provides a basis for a better 

understanding of the literary works and the style of their authors. In the present study, this linguistic 

phenomenon has been studied in Saeb Tabrizi's sonnets, a prominent poet with Indian style. The 

main objectives of this descriptive-analytical research is to show the most frequent type of 

collocations in Saeb's sonnets, and their comparisons with today Persian language collocations. In 

order to achieve these goals, the Safavi classification has been used. The research is corpus based 

and the necessary corpus was extracted from 50 Saeb sonnets (from 1400 to 1450) with about 573 

bits. 

Findings indicate that although all kinds of collocation, except verb-verb, verb-adverb and 

homonymy- homophony collocations have been used in his sonnets but, the meaning associative 

collocations and its sub type such as hyponymy is the most frequent ones. Results show that Saeb's 

collocation can be divided into three groups: 1-Colloctions that apply with the same form and 

meaning in today Persian language. 2- Collocations that are used in our today utterances with little 

change in form but with the same meaning and 3-The obsolete collocations which are not used 

today. 
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 چكيده

تناسب  است، ارائه تصاویر بدیع با ،خالقیت شاعر و نویسنده در انتخاب و تلفیق واژگان در محور همنشینی زبان که حاصلمتون ادبی  در «آییباهم»

منظر روی بررسخخی متون ادبی ازاینرود؛ ازشخخمار مینویسخخنده بهر یا کند که گاهی مشخخخصخخه سخخ شی آن شخخاعمعنایی و لفظی دلپذیری را ایجاد می

در غزلیات  ،این پدیده زبانی در پژوهش حاضخخخر،. کندفراهم می برای شخخخناخت بیشخخختر آبار ادبی و سخخخ ن پدیدآورندگان آنها را ، زمینههاآییباهم

سید س ن هندی کهصائب ت ریزی  شعر او به کمال ر ست، مورد مطالعه قرار هدر  شان .گرفته ا صلی این مطالعه، ن سامدترین نوع اهداف ا دادن پرب

، نیل به این اهداف منظوراست که به تحلیلی-روش توصیفی، به امروزدر زبان فارسی  آنهاتغییرات احتمالی و بررسی  ،در غزلیات صائب هاآییباهم

 50از آن،پیشره موردنیاز  بوده وبنیاد پیشره ،این پژوهش بهره گرفته شده است. ه،ها در زبان فارسی ارائه دادآییای که صفوی از باهمبندیاز تقسیم

 بیت، استخراج شده است. 573( با حدود 1450تا 1400غزل صائب )ازغزل

ست که اگرچه از انواع باهمهای پژوهش یافته سههم-آواهم»و  «فعل قید با» ،«فعل با فعل» آییجز باهمآیی، بهحاکی از آن ا صائب  «نوی در غزلیات 

اسخخت. بیشخخترین بسخخامد کاربرد را داشخخته  ،تداعی معنایی و از میان انواع روابط مفهومی آن، رابطه شخخمول معناییآیی بهره گرفته شخخده اسخخت، اما باهم

امروزه نیز در  ،هایی که با همان لفظ و معناآییباهم-1های غزلیات صخخائب را در سخخه گروه جای داد آییتوان باهممی دسخخت آمده،بهنتایج براسخخا  

آیند واژگان هم-3روند و کار میبهنیز آیندهایی که با اندکی تغییر در لفظ، اما با همان معنا، در روزگار ما باهم-2زبان فارسخخخی کاربرد دارند؛ 

 روند. کار نمیمروزه بهمهجوری که ا

 .«صائب تبريزيغزليات »، «آيي متداعيباهم»، «نشينيهمآيي باهم»، «آييباهم» واژگان كليدي:

 



 

 

 مقدمه

رابطه میان واژگان،  شخخخوند؛ اینمی همراهها روند. آنها اغلب با دیگر واژهتنهایی به کار میندرت بهها بهواژه در هر زبانی،

ست صر و اجزای جمالت،  میان کند؛ بدین معنا کهو از قواعد معینی پیروی می اتفاقی نی  و روابط مفهومی وجود داردهمه عنا

آیی واژگان در محور باهم درحقیقت، آیی اسخخخت؛آنها، رابطه باهم جملهاززند که سخخخامجموعه آنها ین کل منسخخخجم را می

شینی زبان سجام و معناداری زبان  ،همن شروط و ملزومات ان شینیهمشامل  ،این پدیده .رودشمار میبهیشی از  ها، ترکی ات و ن

  .سازی در ین گونه زبانی و شم زبانی گویشوران آن استبرآیند قواعد واژهاصطالحات، 

ویژه در زبان به کننده باشند؛شدیگر تعییننشینی واژگان با یتوانند در همعیارهای متفاوتی میای نس ی است و میی پدیدهآباهم

بدین  ؛شوندمتنوع و متعدد می ،این معیارها و یابدجلوه دیگری میبروز خالقیت، ایست برای ادبی و در بافت شعری که عرصه

شترکی با یشدیگر ندارند، به سندگان گاهی واژگانی را که از نظر ظاهری و در منطق زبان، رابطه م شعرا و نوی ای گونهمعنا که 

 برند.بیرگذار در بافت شعری، در کنار یشدیگر به کار میأتخالقانه و 

و با توجه به  قتضخخای حال و مقام مخا ب داردبه مگفتن ای در بالغت به معنای سخخخنکنندهآیی نقش تعیینباهمبدین ترتیب 

صل گزینش واژگان و این که شیوه این پدیده حا شیوه گزینش  رودشمار میبه های بیان معنایشی از  س ن نیز چیزی جز  و 

ست، چگونگی بهره صر زبانی نی ششلویژه در آبار ادبی، هبآیی گیری از باهمعنا ؛ شودهای متفاوتی میس نگیری موجب 

کارگیری های متفاوت بیانی در بهتوان به سخخخ نین ابر ادبی یا آبار ین دوره ادبی، می در هاآییروی با مطالعه باهماینزا

ر قرن یازدهم و آیی و انواع آن در غزلیات صائب، شاعفرایند باهمضمن بررسی ، حاضر عناصر زبانی دست یافت. در پژوهش

  داده شودهای زیر پاسخ به پرسششود تالش می، نماینده س ن هندی

 آیی در غزلیات صائب کدامند؟پربسامدترین نوع باهم-1

 روند؟کاررفته در غزلیات صائب، در زبان فارسی و شعر معاصر به کار میهای بهآییآیا باهم -2

 هایی در غزلیات صائب وجود دارند که خاص دوره صائب و یا س ن شخصی او باشند؟آییآیا باهم-3

 



 

 

 پيشينه تحقيق

بار رسیم که نخستینمی« مراعات نظیر»و « تناسب»در زبان فارسی و علم بالغت، به موضوع آیی باهمدر بررسی پیشینه م حث 

سوی محمدبن عمر رادویانی  شد. (5)قاز  سب می ال الغهترجماناو درکتاب  مطرح  چون گوینده جمع »گوید  در تعریف تنا

کند اندر سخن میان چیزهایی که نظایر یشدیگر باشند به معنی، چون ماه و آفتاب و دریا و کشتی و آنچه بدین ماند، آن سخن 

ند. به وجود نوعی ارت اط و پیوند میان کلمات، ) (75  1362)رادویانی، « را مراعات نظیر خوان از لحاظ وی در این تعریف، 

مراعات  ،حدائق السخخحر فی دقایق الشخخعردر کتاب نیز  (6)ق رشخخیدالدین و واط .کندکید میأزمانی، مشانی، مجاورت و..( ت

مراعات النظیر، این صنعت را نیز متناسب خوانند و این چنان بود که شاعر در بیت چیزهایی »نظیر را نوعی تناسب دانسته است  

و پس از آن نیز در  (34  1362) «جمع کند کی از جنس یشدیگر باشخخخند چون ماه و آفتاب و تیر و کمان و لب و چشخخخم و...

)حسین واعظ کاشفی  (9)ق بدایع االفشار، (331، 1373)شمس قیس رازی  (7)ق اشعار العجمالمعجم فی معاییر آباری چون 

شمس العلما ( 13)ق ابدع ال دایع، (214  نجفقلی میرزا1362)( 13)ق دره نجفی، (115، 1369 صنعت  (174، 1377) نیز از این 

ست. ضیح  سخن به میان آمده ا شریح و تو ضمن ت سب ارائه داده،  صر، جالل الدین همایی در تعریفی که از تنا در دوران معا

 یا مشخخابهتیا ازجهت « گل و الله»مانند اند، دانسخخته بالغیان گذشخخته، تناسخخب کلمات در معنی را یا از جهت همجنسخخینظر 

ضمین و مالزمت ست «. انتیروکم»، و «سروپاحلقه و بی»، «دهن و غنچه»، مثل  ت سب معنایی، آن ا شرط تنا ال ته از نظر همایی 

شد. شته با شاعر میان چند کلمه حق انتخاب دا سا در کتاب  از نظر (257  1376)که  شمی سب نگاهی تازه به بدیعسیرو   ، تنا

صل می شند و شود که برخی از واژهوقتی حا سب و ارتاهای کالم، اجزایی از ین کل با  اط وجود ز این جهت میان آنها تنا

شد. شته با شارکی در کتاب  (87  1370) دا شابه و مالزمت کلمات با بدیعف سب، ت صنعت تنا شاره به این نشته که در  ضمن ا  ،

یشدیگر جن ه عرفی و عام دارد و نه لزوماً عقلی، تناسخخخب معنایی میان کلمات در صخخخنعت مراعات نظیر را تناسخخخب به سخخخ ب 

ست شابه و یا مالزمت دان سی یا ت ست. )همجن سخن( در کتاب 143  1374ه ا سنده، واژه همخوانی را آرایی )فن بدیع(هنر  ، نوی

ای درباره آن، انواع آن شخخامل همخوانی آوایی، همخوانی سخخیمایی، عنوان معادل واژه تناسخخب برگزیده و پس از رکر مقدمهبه

بدیع از در کتاب ( 1382یی پرداخته اسخخخت.)همخوانی معنایی را برشخخخمرده و به مراعات نظیر در زیرمجموعه همخوانی معنا



 

 

های های هسخختی و جن هوحیدیان کامیار، پس از توضخخیحی مختصخخر درباره اصخخل تناسخخب میان پدیده ،شخخناسخخیدیدگاه زی ایی

از  شناسانه آن، به ترفندهای بدیعی مانند مراعات نظیر، تضاد، مقابله .... که از ویژگی تناسب برخوردارند، پرداخته است.جمال

تواند از هایی است در سخن که از نظر معنی تناسب داشته و یادآور هم باشند؛ این تناسب مینظر او مراعات نظیر آوردن واژه

روشهای گوناگون  ، پس از برشمردنبدیع نولف کتاب ؤمح تی م (64-63  1379)نظر مجاورت.  بودن باشد یا ازنظر همجنس

نوان یشی انواع تناسخخخب ها پرداخته اسخخخت. از نظر وی مراعات نظیر به معنای نگهداشخخخت ایجاد تناسخخخب، به مراعات نظیر به ع

سب شابهتتنا ست که از جهت معنی یا جهات دیگر با هم همخوان و هماهنگ ها و م صطالح آوردن کلماتی ا ست و در ا ها

شد.  شته با شند و نوعی رابطه زبانی یا معنایی میان آنها وجود دا آیی و باهمله مقاالتی که در آنها م حث ازجم( 103  1380)با

آیی در آن تناسب و باهم شفیعی کدکنی اشاره کرد که جادوی مجاورتتوان به مقاله تناسب، مطرح و بررسی شده است، می

به مل تعیینواژگانی و آوایی را  تعنوان یشی از مهمترین عوا نده در  بانی و شخخخیوهآکن و سخخخپس  ،های بالغی معرفیبیرات ز

به معرفی  آیی واژگاننگاهی به مسئله باهمافراشی نیز در مقاله  (1377) بررسی کرده است. موالنارا در شعر  هایی از آننمونه

هایی است که برحسب مفهوم آیی نوعی مجاورت واژهبندی آن پرداخته است. وی با فرض اینشه باهمآیی و   قهمفهوم باهم

مآیی درونتحقق می خود بر روی محور همنشخخخینی باه به دو گروه  گام نخسخخخت  باهم آیی را در  ند،  باهمیاب بانی و  آیی ز

های اسخختعاری و مجازی زبان، مدعی شخخده بندی کرد. همچنین با بهره گیری از آرای یاکوبسخخن درباره قطبزبانی   قهبرون

پژوهشی ( 1378دهد.)ر قطب استعاری روی میآیی متداعی دکند و باهمنشین در قطب مجازی عمل میآیی هماست که باهم

صفوی در ، عنوان مقالهآیی واژگانی در زبان فارسیدرباره باهم ست که  شینه باهمآای ا ضمن مرور پی سی آیی در زبانن  شنا

یی آآیی واژگانی در زبان فارسخخی را در سخخه گروه باهمی معنایی، باهمهاسخخاختگرا و چگونگی  رح آن در قالب نظریه حوزه

 افزون بر اینها، برخی از مقاالت (1382) مورد بحث و بررسی قرار داده است.آیی همنشینی آیی واژگانی و باهمای، باهمحوزه

شعری خاص و یا در  ها راآییباهم نیز شاره آنها می که از جمله انددادهآبار ادبی مورد بررسی قرار س ن  توان به این موارد ا

، در راسخختای های واژگانی در خمسخخه نظامیآییشخخناختی باهمبررسخخی زبانای باعنوان نژاد نیز در مقاله  ابراهیمی و پهلوانکرد

های حاصل از ترکیب اسم و صفت ییآهای مفهومی، باهمآییها را در سه گروه باهمآییشناخت زبان شعر نظامی، انواع باهم



 

 

آیی در شعر اسشویی نویسنده مقاله فرایند باهم( 1392) اند.قرار دادهبررسی  مورد بحث و های تلمیحی، در خمسه،آییو باهم

سخن همواره ممتاز  سب و هارمونی در ابعاد مختلف  شعر فارسی از نظر رعایت تنا ست که  س ن آررباییجانی، براین عقیده ا

س شی شعر ت دیل شده و بر تقویت معانی و ارت اط بوده و این ویژگی در س ن آررباییجانی به یشی از پربسامدترین مختصات 

های متنوع و پربسخخامد را در شخخعر سخخ ن ییآاجزای کالم در اشخخعار این دوره افزوده اسخخت؛ از این روی کوشخخیده اسخخت باهم

که  شخخخناختی و بالغی انواع باهم آیی در شخخخاهنامه فردوسخخخیبررسخخخی زبان (1393) وجو و معرفی کند.آررباییجانی جسخخخت

سخخندگان آن با این اعتقاد که باهم آیی در زبان ادبی حاصخخل تداعی رهن و ابداع ارت ا ات هنری و زبانی میان اجزای کالم نوی

های بالغی و زبانی اسخخت و ضخخمن ارعان به برتری شخخعر فارسخخی در رعایت تناسخخب و هارمونی، به منظور آشخخشارکردن ارزش

 (1398ها را در شاهنامه بررسی کرده اند. )تفرجی یگانه آییشاهنامه، براسا  دیدگاه صفوی انواع باهم

سی زبان نیز در زبان سان غیرفار سی، غال اًژگانی در حوزه معنیمطالعه روابط واشنا شینی از آنها را شنا مورد لحاظ روابط جان

بار بر شخخناسخخان انگلیسخخی برای نخسخختینولی در رویشردی متفاوت در اواخر قرن بیسخختم، جمعی از زبان ،اندبررسخخی قرار داده

را در نظریه معنایی خود  یآینخسخختین کسخخی بود که اصخخطالح باهم (1957) فرث کردند. های همنشخخینی واژگان تأکیدجن ه

سا  رابطه کردن توالیین اصطالح را برای مشخصای معنابنیاد فرض کرد، نه دستوری. او امطرح نمود و آن را پدیده ها، برا

سامد وقوع آنها در زبان به کار برد. )پالمر،-معنایی آیی این است که معنی هر ( از نظر او مفهوم باهم170  1374اصطالحی و ب

ها را آییفرث، باهم (212  1991شود. )بیوگراند، شوند، مشخص میهایی که معموالً با آن همراه میواژه به کمن معنی واژه

کننده تأبیرات ادبی کند که نوع شخصی یا غیرمتعارف آن اغلب ت یینآیی شخصی اشاره میآیی عادی و باهمبه دو دسته باهم

 (198-196  1957شناسی ادبی هستند. )فرث،و س ن

صادفی و باهمآیی، یعنی باهمبه دو نوع باهم( 1966)سینشلر  شاره میعنی میی باآآیی ت صادفی در مکند. از نظر او باها آیی ت

آیندهای ین عنصخخر توان براسخخا  بسخخامد تشرار باهمیی بامعنی، ماهیتی اتفاقی دارد. تمایز بین این دو نوع را میآمقابل باهم

ند تصادفی، آیدهد و وقوع دوباره باهمتری به دست میبررسی نمود. هرچه میزان وقوع ین واحد بیشتر باشد، تصویر شفاف

 (31  1386رسد. )مدر  خیابانی، نظر میغیرمحتمل به



 

 

کند. به نظر او ین واژه ممشن است معنی خود را در یی اشاره میآ( در بررسی انواع معنی، به معنی حاصل از باهم1974لیچ )

 (20  1974شوند، به دست آورد. )لیچ،هایی که با آن همنشین میارت اط با واژه

تواند به صخخورت خود . تشرار میروندبه شخخمار میآیی، ابزار انسخخجام واژگانی (، تشرار و باهم1976دی و حسخخن )از نظر هلی

شود، اما باهمواژه، هم شان داده  شامل آن، یا ین واژه عام ن سطآمعنای واژه، واژه  ها مشخص وقوعی مشرر واژههم ةیی به وا

آیی واحدهای واژگانی را حاصل دو نوع رابطه، یشی با نظام زبان میزان باهم( آنها 287-284  1976شود.)هلیدی و حسن، می

صورت درجاتی از نزدیشی و مجاورت در و دیگری با متن رکر می ستند. بدین  کنند. واحدهای واژگانی متعلق به نظام زبان ه

آیی آیی اسخخخت. عامل دیگر در باهماهمهایی معین به بنظام واژگانی هر زبانی موجود اسخخخت که یشی از نتایج آن، تمایل واژه

یی با واژه دیگر گرایش بیشخختری نشخخان ندهد، انسخخجام کمی پدید آای که در باهمها، بسخخامد همنشخخینی آنهاسخخت. واژهواژه

 (268)همان  آورد.می

ینی میان اعضخخای ین داند. روابط جانشخخها، روابط جانشخخینی و ترکی ی را مؤبر میآیندی واژه( درباره مسخخئله هم1977الینز )

ی با مقوله هایتوانند جانشخخخین هم شخخخوند، وجود دارد. درعوض، وجود روابط ترکی ی میان واژهمقوله دسخخختوری واحد که می

-60  1977پذیر نیست. )الینز، بینی این روابط تنها براسا  مشخصه معنایی امشاندستوری متفاوت میسر است. از نظر او پیش

63) 

ها به نام پایه، معنی مسخخختقلی دارد و واژه داند که یشی از واژهمی« های واژگانی دوتاییتوالی»آیی را باهم( 1984هاوسخخخمن )

آیی را براسخخا  مقوله نحوی عناصخخر آورد. او انواع باهمیند اسخخت که معنی خود را از همنشخخینی با پایه به دسخخت میآدیگر هم

قه ها    ندی میسخخخازنده آن بهبه عقیده وی  کند.ب باهمویژگی نحوی  قدرت جداسخخخازی  هایی  های آزاد و ها، توالیآییتن

 (233-132  1994ها را ندارد و باید معیاری معنایی برای این تفشین به کار رود. )هید،اصطالح

عقیده او آورد. به روند، به شخخمار میآیی را توالی واحدهای واژگانی که اغلب در کنار یشدیگر به کار می( باهم1986کروز )

ها نوعی انسخخجام آییدار اسخخت. باهمها کامالً شخخفاف اسخخت؛ زیرا هرین از عناصخخر سخخازنده، ین واحد معنیآییمفهوم باهم

سازنده آنها، انتخاب صر  سویهمعنایی دارند و عنا سته به انتخاب  ،اند؛ به این مفهوم که انتخاب هر واحدکنندگان دو اغلب واب



 

 

 (41  1986واحد دیگر است. )کروز،

آیی ع ارتی شخخامل دو یا آیی وجود ندارد. از نظر آنها باهم( معتقدند تعریف دقیق و مشخخخصخخی از باهم1999منینگ و شخخوتز )

آیی این اسخخخت که فقط های باهمرود. یشی از ویژگیچند واژه اسخخخت که به شخخخشل قراردادی برای بیان چیزی به کار می

های آنهاسخخت؛ زیرا معنی پذیری محدود نیز یشی ازویژگیگاه هسخختند. ترکیبهای ظریف آن آگویشخخوران بومی از ویژگی

 (153  1999کلی آنها چیزی بیش از معنی عناصر سازنده آنهاست. )منینگ و شوتز،

هایی متفاوت به وجود آییها به کمن باهماسخخخت که جمله این آیی در نظریه واژگان( معتقد اسخخخت نقش باهم2005هوی )

ها غیر  یعی به نظر برسخخخد. ییآای دسخخختوری باشخخخد، اما به دلیل انتخاب نادرسخخخت باهمنظر او ممشن اسخخخت جملهآیند. به می

وقوع واژه دیگر  ،شود. در این فرایند ین واژهمطرح می« بینی واژگانپیش»تأبیر فرایندی به نام ها تحتییآباهمگیری ششل

شخخخود. زمانی که ین واژه از  ریق گفتار یا بینی میآیی پیشی ین نوع باهمبرا ،کند. هر واژه از بعد رهنیبینی میرا پیش

های شود، در کنار آن بافت زبانی و بافت غیرزبانی نیز فراگرفته خواهد شد. با کاربرد هر واژه، واژه یا واژهنوشتار فراگرفته می

های دیگر فراهم کنند. توانند شخخرایط را برای حضخخور واژه یا واژهها میگیرند و دوباره این واژهدیگر مورد اسخختفاده قرار می

 (8  2005نامد. )هوی،می «گزینیالنه»هوی این حالت را 

 

 پژوهش نظريچارچوب 

ست که نقش عمده شینی واژگان آن ا ششلیشی از مهمترین ابعاد بررسی هر زبان، بررسی همن دهی به نظام واژگانی و ای در 

های بسخخخیاری برای شخخخناسخخخان بوده و تالشآیی همواره موردتوجه و مطالعه زبانروی پدیده باهمکنند؛ ازاینفا مینحو زبان ای

ستتعریف، توصیف و دسته صورت گرفته ا ای که بندیدسته شده،های ارائهبندیدر این مقاله، از میان   قه. بندی انواع آن 

ستفاده قرار گرفته (1379،1382) ،صفوی از این پدیده زبانی ارائه داده ست. مورد ا سته ا  هایبندی برخالف پژوهشدر این د

ای، نظرگرفتن سخخطوح نحوی و سخخازهبر در، عالوهآیی نگریسخخته شخخدهپدیده باهمگرایی به بیشخختر از منظر نقش پیش از آن که

 سطوح آوایی و معنایی این پدیده نیز بررسی شده است



 

 

 
آييباهمبندي صفوي از تقسيم 

 

 هايافته

 ايآيي حوزهباهم

ست که به آن تعلق دارند؛ ها با یشدیگر میشینی واژهآیی، آنچه موجب همننوع از باهم در این شترکی ا شود، حوزه معنایی م

صر زراعت ودیگر، حضور ین واژه از حوزه یا مجموعهع ارتیبه سماوی، عنا ستانهای دینی و ملی، اجرام   ای خاص مانند دا

 شود.نشینی میای از واژگان در محور همکشاورزی، حیوانات، گیاهان و...، موجب تداعی مجموعه

 های دینی تعلق دارند.به حوزه داستان«  وفان»و « بحر»، «کشتی نوح»واژگان -

 بود کخخام نهنخخگ حردرین ب کشخخختی نوح

 

که در دامن   فانجان کسخخخی برد  خت  و  آوی

 
(8/ 1410) 

 گیرند.ها جای میمیوه که در حوزه« سیب»و « به»، «انار»واژگان -

 انخخارکنخخد بس دل پرابلخخه را شخخخق چو می

 

یب، این گرد کزآن بهچون   خاسخخخخت سخخخ خدان بر  زن

 

باهم آيي

همنشيني

اسم با فعل اسم با اسم اسم با صفت اسم با  قيد فعل با فعل

حوزه اي
متداعي

معنايي

تقابل معنايي
-هم آوا

هم نويسه چندمعنايي هم معنايي جزء واژگي شمول 
معنايي

سازه اي نحوي آوايي



 

 

(2/ 1418) 

 .ای استیی حوزهآاز نوع باهم ،«خواب»و « بالش»، «بستر»، «لینبا»آیی واژگان باهم-

 مخخن سخخخختخخرمخخن و درد بخخود ب بخخالخخیخخنداغ 

 

که مراسخخخت؟ بالشبه این  خوابچون کنم    و بسخخختر 

 
(5/ 1426) 

 

 همنشينيآيي باهم

شخخود که آیی منجر مینوعی باهم های بنیادین مشخخترب بر روی محور همنشخخینی، بههایی با ویژگیاز نظر صخخفوی، وقوع واژه

آیی، فعلی یا صخخفتی بر روی محور همنشخخینی در کنار گونه از باهمدر این به عقیده ویشخخود. می نامیده «آیی همنشخخینیباهم»

کنار هم قرارگرفتن واژگان بر روی محور (197  1383شخخخده اسخخخت. )شخخخود که برای اهل زبان از پیش تعییناسخخخمی ظاهر می

آیی گیری باهمشخخخشلکه میان آنها وجود دارد، موجب  ایبودن ویژگی مشخخخترب و روابط مفهومیهمنشخخخینی به دلیل دارا

 کند بندی میآیی را در پنچ گروه   قهشود. صفوی این نوع از باهمواژگانی می

 آيي اسم با فعلباهم

های شود. در بررسیآیند آن، منتقل میآیی، فعل از مؤلفه معنایی خاصی برخوردار است که از  ریق اسم همدر این نوع باهم

 اهم آیی اسم با فعل دیده شده است.مورد از ب16ات صائب، بیت از غزلی 573انجام شده بر روی

 برخاستنو براندام «موی»-

ید نگ دم  زان خط سخخخ ز کز آن چهره گلر

 

خاسخخخخت  تان بر ندام گلسخخخ  موی از سخخخ زه بر ا

 
(5/ 1418) 

 رود.کار میاست که امروزه نیز به« مو بر تن سیخ شدن»این ع ارت فعلی معادل 

 افشندندلو در «شور»-

 شخخخور در دل فشند لعل خموشخخخی که تراسخخخت

 

که تراسخخخت  مه نوشخخخی   خواب را تلخ کند چشخخخ

 
(1/1423) 



 

 

 کشیدنگوشو در «حلقه»-

لن می قه در گوش ف له و آهحل نا  کشخخخم از 

 

 کیسخخخت تا تیو شخخخود پیش سخخخپاهی که مراسخخخت 

 
(9/1432) 

  کشیدنگری انو به «سر» -

 چه کنم صخخائب اگر سخخر به گری ان نششخخم

 

 بال و پر خود نیسخخخت پناهی که مراسخخختغیر  

 
(10/1432) 

 افتادنگرهو  «کار»-

 کخخار دنیخخای تو گر در گره افتخخد، خوش بخخاش

 

 هخخاسخخخخت؟چخخه بخخجخخز زهخخر فخخنخخا در گخخره عخخقخخرب 

 
(8/1437) 

 

 آيي اسم با صفتباهم

صفتی که معموالً سم با  ستفاده میباهم خلقرود، برای کار میبرای آن به گاهی از ترکیب ا آیی، در این نوع باهمشود. آیی ا

مورد از این 33در پیشره مورد مطالعه، کند.نشینی خود را بر آن اسم تحمیل میشود و همدار میصفتی نس ت به ین اسم نشان

 آیی یافت شده است.نوع باهم

 ی اوسخخخختقخخد رعنخخاهرکخخه را دیخخدیم حیران 

 

ج  یم سخخخخپخخاه از شخخخخش  ظر دا ن لم دارد  ع  هخختبر 

 
(5/1405) 

 من؟ چشخخخم اشخخخش ارچه گل چیند ز رخسخخخار تو 

 

می  لزارتکخخه  گ یگخخانخخه  ب نم  عرق را شخخخخ   دانخخد 

 
(7/1407) 

نان آنجاسخخختفرح  آباد من آنجاسخخخت که جا

 

 آنجاسخخخت سخخخرو خراماناشخخخرف آنجاسخخخت که آن  

 
(1/1415) 

مو دهخخد از  چش  ی تش سخخخخوزنخخدهپ  خ ر آ

 

پیخخداسخخخخت  تر  ک و من از بخخال  توب  ش م  سخخخخوز 

 
(5/1419) 



 

 

 نخخیسخخخخت در عخخالخخم ایخخجخخاد بخخجخخز تخخیخخو زبخخان

 

 است ح س ابدبیگناهی که سزاوار به  

 

 

(8/1444) 

 

 باهم آيي اسم با اسم

  ل د.آیی، آمدن ین اسم بر روی محور همنشینی، آمدن اسم دیگری را در کنار خود میدر این گونه از باهم

 ی قخخمخخریخخان خخوق گخخلخخوحخخلخخقخخه زنخخار شخخخخد 

 

 سخخخرمشخخخق رعنخخایی گرفخختسخخخرو تخخا از قخخامتش،  

 
(3/1401) 

نخخخدانرسخخخخانخخد بخخه لخخب می  خود را  چخخاه ز

 

 هخخرکخخه در دامخخن آن زلخخف پخخریشخخخخان آویخخخخخت 

 
(5/1410) 

ندان نیسخخخختدل چو بی  عشخخخق شخخخود هیچ کم از ز

 

عانچاه، مصخخخرسخخخخت اگر   جاسخخخخت یوسخخخف کن  آن

 
(8/1415) 

 پخخیخخمخخا گشخخخختخخمتخخا مخخن از گخخرمخخروی بخخادیخخه

 

 بخخرخخخاسخخخخت خخخار مخخغخخیخخالناز ره کخخعخخ خخه روان  

 
(12/1418) 

 دردمخخنخخدی اسخخخخت پخخر و بخخالر ابخخر افخخغخخان را

 

 خخخراش از بخخنخخدسخخخختسخخخخیخخنخخه نخخالخخه نخخینخخاخخخن  

 
(4/1446) 

 

 آيي متداعيباهم

های مربوط به آن را تداعی رابطه میان ین پدیده با اندیشخخه ،شخخناسخخیتداعی در لغت، یشدیگر را خواندن اسخخت و در روان» 

. دن، به رهن مت ادر کنهستندمرت ط  هاای با آنگونهد هر آنچه را که بهنتوانهمواره میها نیز واژه( 123  1387)داد، « گویند.می

شود. )صفوی، نامیده می «آیی متداعیباهم»دهد، ای که آنها را در ین حوزه معنایی قرار میها برحسب ویژگیآیی واژهباهم

 قابل بررسی هستند.« تداعی معنایی»و « تداعی آوایی»آیی در دو دسته این نوع باهم (198  1383

 



 

 

 تداعي آوايي

شابه در سطح هجا و واج، باهمژگاهی بین ین واحد وا س ب ت   «تداعی آوایی»افتد که آیی اتفاق میگانی با واژگان دیگر، به 

 شود.نامیده می

 «آفتاب»و « مهتاب»-

عالم یدحسخخخن،   از نگخاه گرم من سخخخوز گرد

 

 از مخخن گخخرفخخت آفخختخخاب، رنخخگ مخخهخختخخابچخخهخخره  

 
(3/1400) 

 «نشان»و « کمان«/ »کمان»و « کمین»-

خت  کمیندر  لن سخخخ ماناین ف که تراسخخخختک  ی 

 

 ی کخخه تخخراسخخخختشخخخخانخخعخخاقخخ خخت گخخرد بخخرآرد ز ن 

 
(1/1424) 

 «ک اب»و « شراب»-

 دارد از کخخوی خخخرابخخات مخخرا مسخخخخختخخغخخنخخی

 

باز دل و دیخخده   بیّ و شخخخخرا  مراسخخخخت ی کخخهک خخا

 
(2/1427) 

 «جهان»و « نهان»-

 روشخخخن ازوسخخخت جهانیار و  نهاندر دل ماسخخخت 

 

 مخخاه جخخای دگخخر و جخخای دگخخر مخخهخختخخاب اسخخخخت 

 
(6/1439) 

 «رام»و « رَم»-

 به مجنون صخخخائب رام نیسخخخت ممشن که شخخخود

 

خودسخخخخت رم  ل شخخار  لی کخخه   غزا کرده  خود   ز

 
(15/1447) 

 

 ايتداعي سازه

باهمدهنده ین واحد واژگانی نیز میها و تشواژهای تشخخخشیلسخخخازه به  ند  آیی متداعی گروهی از واحدهای واژگانی توان



 

 

 (11  1382بیانجامد. )صفوی، 

 «پرواییبی»و « رحمیبی»-

 پرواییبیو  رحمیبیجنخخگ و بخخدخویی و 

 

 جا، صخخخلح و صخخخفای تو کجاسخخخت؟همه هسخخختند به 

 
(4/1414) 

 

 نحوي تداعي

صورت پذیرد؛ برای نمونه واحد آیی متداعیباهم ست به تداعی« از»در محدوده اعضای ین مقوله نحوی  واحدهای  ممشن ا

بدین معنی که گاهی وجود ین مقوله  (12  1382بیانجامد. )صخخفوی، و... « در»، «با»، «به»بندی حروف اضخخافه نظیر دیگر   قه

کننده همان ساختار نحوی در بخش دیگر جمله تداعیممشن است نحوی در بخشی از ین جمله، یا در ین مصراع از بیت، 

 .یا مصراع دوم آن بیت باشد

 که تراسخخختشخخخور در دل فشند لعل خموشخخخی 

 

 کخه تراسخخخختخواب را تلخ کنخد چشخخخمخه نوشخخخی  

 
(1/1423) 

نه اشخخخخن بود توشخخخخه راهی   که مراسخخخختدا

 

 کخخه مخخراسخخخختگخخاهخخی دل آسخخخخوده بخخود قخخافخخلخخه 

 
(1/1432) 

 جم اسخخختکه در جاماشخخخن در دیده شخخخرابی اسخخخت 

 

نه چراغی اسخخخت    که در محراب اسخخختداغ بر سخخخی

 
(6/1438) 

کرده است که در ای ایجاد حرف ربط )که( در مصراع نخست، مقوله نحویه در این ابیات مالحظه می شود، همانگونه ک

  شود.مصراع بعدی نیز همان مقوله نحوی تداعی می

 

 تداعي معنايي

نایی، هم نایی، چندمع نایی، گاهی ممشن اسخخخت واحدهای واژگانی برحسخخخب انواع روابط مفهومی همچون شخخخمول مع مع



 

 

 گر واحدهای دیگر شوند. این، تداعیتواژگی، تقابل و جزء

 

 شمول معنايي

ن، مفهومی بتواند ین یا چند مفهوم دیگر را شخخامل شخخود؛ بدین آمنظور از شخخمول معنایی، نوعی رابطه مفهومی اسخخت که در 

و مفهوم یا مفاهیمی که برحسخخب ین ویژگی در  «شخخامل»گیرد، واژه میکه ین یا چند مفهوم دیگر را دربرترتیب مفهومی 

هایی از ین مجموعه که شوند. در این پژوهش، کاربرد واژهنامیده می «زیرشمول»های گیرند، واژهین حوزه معنایی قرار می

 اند.آیی آمدهشوند نیز در این نوع باهمتناسب دارند و در فنون و صناعات ادبی، تناسب یا مراعات نظیر نامیده میباهم

 «ماه»و « خورشید»، «چرخ»

که گردد بی گان هر پا در خم چو  چرخسخخخرو

 

هت ماهگیرد، چو می یدخورشخخخنور از    از شخخخش ج

 
(6/1405) 

 «  مستان»و « جام می»، «باده»

باده گلگون چنین سخخخرشخخخخار خواهی شخخخخد  اگر از 

 

ندت  بای تان ر جام می مسخخخ شدگر چون   ز دسخخخخت ی

 
(4/1406) 

 «تاج»و « یاقوت»، «لعل»، «گهر»

 ان، آبلخخه پرخونی اسخخخختگهرپیش روشخخخن

 

قوتو  لعخخل  پیخخداسخخخخت تخخاجکخخه از  یخخا  فریخخدون 

 
(9/1422) 

 «بینایی»و « سرمه»، «چشم»

 و دل سخخخودایی ماسخخخت چشخخخمالله روشخخخنگر 

 

تگخخان،   خ یی سخخخخرمخخهدیخخدن سخخخخو ینخخا  مخخاسخخخخت ب

 
(1/1435) 

 «مزرع»و « دانه»، «گل»، «تخم»، «میوه»

 عخالم امشخان پوا اسخخخخت گخلو  تخمو  میوه

 

ین  دانخخهسخخخخر بخخهسخخخخر  پوا اسخخخخت مزرعا یران   و

 
(1/1442) 



 

 

 

 واژگيجزء

نمایاند. این کل به جزء را میان دو مفهوم می ةیشی از انواع روابط مفهومی میان اقالم واژگانی اسخخخت که رابطواژگی، جزء

شخخود. قرار میردهنده اجزاء بجزاء و کل تشخخشیلامرات ی اسخخت که میان رابطه نیز همچون شخخمول معنایی نوعی رابطه سخخلسخخله

 (103  1383)صفوی،

 « چشم» و« مژگان»نس ت میان 

 ام چاب اسخخخت از رشخخخن نگاه توسخخخینه مژگانچو 

 

به گرد   مارت چشخخخمکه در هر گردشخخخی گردد   بی

 
(10/1407) 

 « نیستان»و « نی»نس ت میان 

 هخخمخخدمخخی سخخخخیخخر مخخقخخامخخات نخخفخخرمخخود او را 

 

لع ز  نی   برخخخاسخخخخت نیسخخختخخانمخخا تخخا بخخه چخخه  خخا

 
(8/1417) 

 « آتش»و « شرر»نس ت میان 

 ی؟شخخخرر، چخخه نمخخایخخد آتشپیش دریخخای پر

 

 سخخخر از خخخاب شخخخهیخخدان برخخخاسخخخختاللخخه افشنخخده 

 
(7/1418) 

 « ماه»های روی ماه( و )لشه« کَلَف»نس ت میان 

 مخخاهبخخرد از چخخهخخره مخخی کخخلخخفدیخخده پخخاب 

 

مراسخخخخت  هی کخخه  نگخخا گردان ز  م چون مخخاه   رخ 

 
(7/1432) 

 « عقرب»و « زهر»نس ت میان 

 کخخار دنیخخای تو گر در گره افتخخد خوش بخخاش

 

 هخخاسخخخخت؟عخخقخخربخخفخخنخخا در گخخره  زهخخرچخخه بخخجخخز  

 
(8/1437) 

 



 

 

 معناييهم

صورت سیار نزدیشی باهم دارند، بههای هممنظور از  ستند که رابطه ب صورت ه توان آنها را در ای که میگونهمعنا، دو یا چند 

کار برد بدون اینشه در معنای زنجیره گفتار تغییری به وجود آید. ال ته الزم به رکر اسخخخت که به جای یشدیگر به ،جمالت

 معنایی مطلق وجود ندارد.معنایی، مفهومی نس ی است و همهم

به نازب  به دسخخخختآسخخخخانی نمیمعنی  ید   آ

 

تا   یان،  ید آن م تابپیچ موی گرد فت و   از من گر

 
(11/1400) 

به مهر  ماده شخخخخد بال و پرمحضخخخر قتلش   آ

 

گرفخخت  یی  خودآرا ن خخال  چون  خخاوو  د  هرکخخه 

 
(11/1401) 

 ایمدر چنین وقتی کخخه مخخا از خویش بیرون رفتخخه

 

 ، وقت اسخخخت، وقتو صخخخفاصخخخلح گر درآیی از در  

 
 (5/1404) 

 کنم انشخخخاپرده چون صخخخائب نصخخخیحت میازان بی

 

به که می  تانترسخخخم  له و دسخخخ ندت مشر و حی بای  ر

 
(5/1406) 

 آسخخخخیخخا گخخرچخخه بخخرآورد ز بخخنخخیخخادش گخخرد

 

 در گخخره دانخخه بخخجخخاسخخخخت نشخخخخو و نخخمخخاهخخو   

 
(4/1412) 

 

 چندمعنايي

ای چندمعناسخخخت که شخخخود که ین واحد زبانی از چند معنی برخوردار باشخخخد. از نظر پالمر واژهچندمعنایی زمانی مطرح می

توان در سطوح مختلفی چون تشواژ، واژه، گروه و جمله مورد چندمعنایی را می( 115  1374نفسه دارای چند معنی باشد. )فی

بررسخخی قرار داد، هرچند در سخخنت، چندمعنایی تنها در سخخطح واژه اهمیت یافته و تحلیل آن نیز به همین سخخطح محدود گشخخته 

 رفته است.( در این پژوهش نیز چندمعنایی در سطح واژه مورد بررسی قرار گ111  1383است. )صفوی، 

 «.آبرو»و « مایعی آشامیدنی»در دو معنی  ،«آّب»-



 

 

پرگخخار چرخ مرکز  من شخخخخد  قطخخه سخخخودای   ن

 

 از من گرفخخت بآ ،پرگخخاراین کهن دوالب بی 

 
(2/1400) 

 «.ص ر و تحمل»و « تابش»، در دو معنی «تاب»-

ند کرد چن ر دسخخخخت من؟ تا توا  کیسخخخخت گردون 

 

 از من گرفخخت اببخخارهخخا سخخخرپنجخخه خورشخخخیخخد، تخخ 

 
(8/1400) 

 

 «.مح ت»و « خورشید»، در دو معنی «هرمر»-

 هخخر دلخخی مخخظخخهخخر انخخوار تخخجخخلخخی نشخخخخخود

 

 

 آنشخخه کنخخد سخخخینخخه سخخخپر مهتخخاب اسخخخخت مهرپیش 

 

(5/1439) 

 

 تقابل معنايي

 ، وجود دارد. اگرچه در بیشترهستندایست که بین مفهوم دو صورت زبانی که به نوعی در تقابل با یشدیگر تقابل معنایی، رابطه

ای از تقابل محسوب گونه اند، اما تضاد صرفاًهای متضاد مشخص شدههای معنایی با عنوان واژههای لغت، انواع تقابلفرهنگ

شخخخود. تقابل معنایی تحت عناوین مختلفی چون تقابل مدرج، تقابل مشمل، تقابل دوسخخخویه، تقابل جهتی، تقابل واژگانی و می

 (120-117، 1383)صفوی، شود.بندی میتقابل ضمنی   قه

 «آتش» و« آب»تقابل ضمنی میان -

 مخرا آتخش بخر آبزد از نصخخخخیخخحخخت آن کخخه مخی

 

 گخخرفخختکخخاش اول پخخرده از رخسخخخخخار او بخخرمخخی 

 
(4/1402) 

 «ناآشنا» و« آشنا»تقابل واژگانی میان -

قوق  ح میآشخخخخنخخاگر  نییی را رعخخایخخت   ک

 

ناعمر چندان نیسخخخت ای    ، وقت اسخخخت وقتناآشخخخ

 
(7/1404) 



 

 

 

 «سفید» و« سیاه»تضاد میان -

 دل سخخخیاه اسخخخت اگر گشخخخت بناگوش سخخخفید

 

 پخخا اگر نیسخخخخت بجخخا، لغزش مسخخختخخانخخه بجخخاسخخخخت 

 
(2/1412) 

 «.آمدن» و« رفتن»تقابل جهتی میان -

 رفتن از عخخالم پرشخخخور بخخه از آمخخدن اسخخخخت

 

 غنچخخه دلتنخخگ بخخه بخخاغ آمخخد و خنخخدان برخخخاسخخخخت 

 
(10/1418) 

 «.مهمان»و « میزبان»تقابل دوسویه میان -

یزبخخان یهخخده بخخاز ،م ب شنخخد  ن عوی  فره د  سخخخخ

 

 پیخخداسخخخخت مهمخخانشخخخشوه و شخخخشر ز پیشخخخخانی  

 
(17/1421) 

های آییاست. در باهم یافت شده آیی متداعیباهم %2/71آیی واژگانی و باهم %8/28،غزلیات صائبهای آییبررسی باهمدر 

در جایگاه  %8/39آیی اسم با صفت، بابه خود اختصاص داده و باهمبیشترین فراوانی را  %9/40آیی اسم با اسم باواژگانی، باهم

کمترین  %5/0ای با ، بیشخخخترین فراوانی، و تداعی سخخخازه%7/89تداعی معنایی با نیز  های متداعیآییدوم قرار دارد. در باهم

 اند.فراوانی را داشته

شد، باهم سته تداعی آوایی و تآییچنانچه رکر  سیم میهای متداعی بر دو د  %7/89شوند که تداعی معنایی با داعی معنایی تق

فراوانی،  %4/0ای با و تداعی سخخخازه %5/1و تداعی نحوی با %4/8فراوانی، به میزان زیادتری نسخخخ ت به تداعی آوایی با فراوانی 

طه شخخخمول معنایی.با اند از  رابکاربرد داشخخخته اسخخخت. میزان بسخخخامد انواع روابط مفهومی در غزلیات صخخخائب به ترتیب ع ارت

 .%5/1و چندمعنایی با  %8/10معنایی با ، هم%15یی با، تقابل معنا%17واژگی با ، جزء%4/30فراوانی

 

 همنشینیآیی باهم
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 هاآييجدول انواع و تعداد باهم 

 

 گيرينتيجهبحث و 

شان، چگونگی بهرهیشی از مهمترین ویژگی شعار شاعران در ا صائبآییاهمبگیری آنان از های زبانی  ست.چنانشه  در  نیز ها

ها، تصخخاویر و موسخخیقی، گیرد تا با کنار هم نشخخاندن واژهکار میهای زبانی و ادبی خود را بهها و تواناییغزلیاتش تمام آموخته

 ای را نیز خلق کند.آفریند، معنای تازهیحال که کل منسجمی را مدر عین

سی  شد که میدر برر شخص  صائب م سه گروه   قهییآباهمتوان انواع غزلیات   هاییباهم آیی-1 بندی کرد های آن را در 

، «یر قضخخات»، «بدح س ا»، «گره در کار افتادن»روند؛ مانند در زبان و شخخعر معاصخخر به کار می نیز با همان لفظ و معنا امروزه که

؛ مانند نیز کاربرد دارند در روزگار ما همان بار معنایی، با اندکی تغییر در لفظ، اما با کهآیندی هم واژگان-2«. خواب شخخیرین»

، «دسخخت و پنجه»که امروزه به ترتیب به صخخورت « ازقید آزاد کردن»، «زمین و فلن»، «بیرون و اندرون»، «دسخخت و سخخرپنجه»

به کلی  آن،یشی از واژگان  آیندهایی کههم-3 روند.به کار می« از بند آزاد کردن»و « و آسخخخمان زمین»، «بیرون و درون»

شده و در  شعر امروز به کار نمیمهجور  شراب( و« کدو»رود؛ مانند زبان و  یا اینشه با بارمعنایی جدید در زبان فارسی  )ظرف 

مورد  صمیمی توسعه معنایی یافته و در معنای دوست و رفیق ( که امروزهپیالهو هم ه شراب)پیال« ایاغ»امروز کاربرد دارد؛ مانند

 گیرد.استفاده قرار می

در آیی در خلق معانی اشعار صائب راهگشا بوده است. توان نتیجه گرفت که پدیده باهمهای تحقیق میهمچنین با مطالعه یافته



 

 

پوشانی با یشدیگر هم گرفته،آیی قرار در دو یا چند نوع باهم انزمآیند، به  ور همهای هماژهغزلیات صائب گاهی برخی از و

سته می« شراب و ک اب»عنوان مثال ؛ بهدارند سته تداعی آوایی قرار گیرند و هم در د «  فنا و بقا»معنایی.  شمولتواند هم در د

 گیرند، رابطه تداعی آوایی نیز میان آنها وجود دارد.حال که در دسته تقابل معنایی جای میدرعین

وجود به غزلیاتشای از انواع ارت ا ات را در بافت تنیدهواژگان، شخخ شه پیچیده و درهم نشخخاندنصخخائب با کنارهمدر حقیقت 

این  های زبانی، ادبی و تصخخویری باشخخد.ای از پیامزمان، حامل مجموعهآورده و موجب آن شخخده اسخخت که هر بیت به  ور هم

شعری اوست و در اغلب موارد به دور از تشلَف، آییباهم سجام و پختگی زبان  شاعر به زبان فارسی و ان سلط  شانگر ت ها که ن

 افزوده است. نیز شناختی آنهاهای زی اییوارد نساخته، بلشه بر ارزشاو به جن ه هنری اشعار  ایگیرد، نه تنها لطمهششل می

 منابع و مآخذ

ادب و زبان، ، «های واژگانی در خمسه نظامیآییشناختی باهمبررسی زبان» (.1392) .نژاد، محمدرضاابراهیمی، شیما، پهلوان-

 .34ش ،، پاییز و زمستان16سال

 .1ش، بهار و تابستان، 4فارسی، سال، ادب «در شعر س ن آررباییجانی« آییباهم»فرایند  »(. 1393. )نرگساسشویی، -

 .8و7، ش 4، زبان و ادب،دوره «آیی واژگاننگاهی به مسئله باهم»(. 1378افراشی، آزیتا. )-

 نشر مرکز. ، ترجمه کوروش صفوی، ا اول، تهران نگاهی تازه به معنی شناسی .(1374) .پالمر، ف-

سرشت، کیومرث- سی زبان» (.1398. )تفرجی یگانه، مریم، نین  شاهنامه فردوسیشناختی و بالغی انواع باهمبرر ، «آیی در 

 .19عات زبانی و بالغی، سال دهم، شمطال

 .مروارید، تهران  سوم ، افرهنگ اصطالحات ادبی (. 1378) .داد، سیما-

شی و توضیحات احمد آتش، ا دوم، تهران  جمان ال الغهتر (.1362.)الرادویانی، محمد بن عمر- ، به اهتمام و تصحیح و حوا

 اسا یر.

، به کوشخخش دکتر سخخیرو  شخخمیسخخا، ا اول، المعجم فی معاییر اشخخعار العجم (.1373. )الرازی، شخخمس الدین محمد بن قیس-

 تهران  فردو .



 

 

 تهران  سمت. ، ا اول،آرایی )فن بدیع(هنر سخن (.1382. )راستگو، سیدمحمد-

 .2، بخارا، ش«جادوی مجاورت» (.1377. )شفیعی کدکنی، محمدرضا-

 ، ا سوم، تهران  فردو .نگاهی تازه به بدیع .(1370) .شمیسا، سیرو -

ا اول، تهران  انتشخخخارات علمی و ج دوم، به کوشخخخش محمد قهرمان،  ،دیوان (.1371. )صخخخائب ت ریزی، میرزا محمدعلی-

 فرهنگی.

 .18، زبان و ادب، سال هشتم، ش «آیی واژگانی در زبان فارسیپژوهشی درباره باهم» (.1382) .صفوی کوروش-

 تهران  سوره مهر.ا اول، ، شناسیدرآمدی بر معنی (.1379. )صفوی، کوروش-

 ، ا اول، تهران  جامی.بدیع(. 1374. )فشارکی، محمد-

، به اهتمام حسخخخین جعفری، با مقدمه جلیل تجلیل، ا اول، ال دایعابدع (. 1377. )گرگانی، حاج محمدحسخخخین شخخخمس العلما-

 ت ریز  انتشارات احرار.

 ، ا اول، تهران  سخن.بدیع نو (.1380. )مح تی، مهدی-

 ، رساله دکتری، تهران  دانشگاه عالمه   ا  ایی.آیی واژگانی در زبان فارسیبررسی باهم (.1386. )مدر  خیابانی، شهرام-

سی- ضایی،  سیر تاریخی و روند دگرگونی» (.1386. )دجوادمرت سب در  ششده اد«هانقد و تحلیل تنا سانی،، دان  بیات و علوم ان

 .49شتابستان، 

فروشخخی ، با تصخخحیح و تعلیقات و حواشخخی حسخخین آهی، ا اول، تهران  کتابدره نجفی (.1362. )«آقاسخخردار»نجفقلی میرزا -

 فروغی.

، به کوشش رحیم مسلمانقلیف، ویراسته میرجالل بدایع االفشار فی صنایع االشعار(. 1369. )واعظ کاشفی س زواری، حسین-

 الدین کزازی، ا اول، تهران نشر مرکز.

 ، ا اول، تهران  دوستان.شناسیبدیع از دیدگاه زی ایی (.1379. )وحیدیان کامیار، تقی-

، تهران  اول ، به تصحیح و اهتمام ع ا  اق ال آشتیانی، االشعرحدائق السحر فی دقایق  (.1362. )و واط، رشیدالدین محمد-
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