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 چکيده
ي تصویرهاي منوچهري، تمایز آشکار و میزان تفاوت دیِد تأمل در ساختار بالغی و هندسه

ي این هسازد و گستري او نسبت به دیگر شاعران سبک خراسانی را پدیدار میزیباشناسانه
خاصه در  -تکراریک نبوِغ ادبی و تا سرحد شاعري یگانه و بی اختالف، او را تا مرز

بررسی و سنجش ابزارهاي ادبی و عنصرهاي کشاند. برمی -توصیف تصویرهاي طبیعت
هاي دقیق براي شناخت و ترسیم سیر تطوّر بالغی موجود در زبان شاعران، یکی از شیوه

راي ببیان عنصرهاي ادبی  يتصویرهاي شعري است. در این روش، بررسی شمار و شیوه
ر اولویت د« بسامد»ي ذهنی، اهمیت بسزایی دارد و بنابراین موضوعِ انتقال صور بدیع و تازه

نوشته شده است، شگردهاي منفرد و کمّی و آماري گیرد. این جستار که با روش قرار می
ی شاعر شاخص سبک خراسان 6بیت از تصویرهاي شعري  500ی بالغی در غیآمصناعات 

کند. )رودکی، فردوسی، عنصري، فرخی، منوچهري و ناصرخسرو( را بررسی آماري می
ي تصویرهاي شعر منوچهري با دیگر ي تمایز هندسهدهندهي این مطالعه نشاننتیجه

ي از گیرشاعران این سبک است؛ در حالی که بیشتر کوشش شاعران این سبک به بهره
شود، ده و به دور از پیچیدگی صرف میشگردهاي منفرد و آفرینش تصویرهاي سا

ابزارهاي بالغی آمیغی براي آفرینش تصویرهاي شاعرانه در  با لحاظ استفاده از منوچهري
 هاياز این منظر، او پیشاهنگ شاعران سبککند و تمام سبک خراسانی یگانه جلوه می

بسامد آن را اي از تصویر که اوج حضور و آذربایجانی، عراقی و حتی هندي است؛ شاخه
 .توان مشاهده کردساز در سبک هندي میدر نقش عاملی سبک
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 مقدّمه. 1
ي اّول قرن پنجم هجري )صفا، شعراي طراز اوّل ایران در نیمه منوچهري دامغانی ازجمله

ش مشتهر اهاي زیبا و شاعرانهخاطر توصیفبیشتر به( و سبک خراسانی است که 580: 1342
ي تمام الوان و اشکال ي نقّاشی نمایندهمانند پردههاي طبیعی او که بهاست؛ خاصه وصف

هاي تأملی در پژوهش (161 :1314ـ1313)نفیسی،  .طبیعت در فصول مختلف است
 تصویر در شعر منوچهري گذارد کهشده بر شعرهاي این شاعر بر این حقیقت صحّه میانجام

ست است دمساوي است با توصیف طبیعت. حکیم دامغانی در توصیف طبیعت بسیار چیره
اندازهاي آن چونان نگارگري زبردست عمل ي وصف چشم( و در زمینه313: 1335)مصفّا، 

بنابراین  (12: 1374سیاقی، )دبیر« .بردهنرمندترین نقاشان زمان داو می»کرده است و از 
شاعر »( و 39: 1343کوب، )زرین« شاعر طبیعت»هایی چون وهشگران از او با عنوانپژ

کنند و به همین سبب است که او را ( یاد می173: 1352ي شفق، )رضازاده« پرستطبیعت
راي زبان گترین شاعر طبیعتي تصاویر طبیعت در شعر فارسی و بزرگبهترین   نماینده

 آورند.( به شمار می525: 1387فارسی )شفیعی کدکنی، 
ي متفاوت این شاعر ـ در قیاس با دیگر ي شعر منوچهري، شیوهي دیگر دربارهنکته     

: 1361شاعران عصر خود ـ براي آفرینش تصویرهاي هنري است و این حرف عوفی )
کند. درنگ در معرّفی می« ي بالغتي چهرهآراینده»( ُپربیراه نیست که منوچهري را 54

ي تصویرهاي این شاعر، تمایز آشکار و میزان تفاوت دیِد ار بالغی و هندسهساخت
این  کند و وسعتي او نسبت به دیگر شاعران سبک خراسانی را آشکار میزیباشناسانه

یف تکرارـ در توصاختالف او را تا مرز یک نبوغِ ادبی و تا سرحد یک شاعر یگانه و بی
ا اسلوب این شاعر ب»کوب ضمن ذکر این جمله که کشد. زرینـ برمیتصویرهاي طبیعت

: 1343کوب، )زرین« آنچه در آن زمان میان شاعران خراسان رایج بود، اندکی تفاوت دارد
 هايشمرد. با توجه به داده(، منوچهري را از بعضی جهات پیشاهنگ شاعران عراق می41

گیري از برخی بهرهتوان افزود که منوچهري از منظر این پژوهش بر این نکته می
بایجانی، عراقی و هندي است؛ هاي آذرشگردهاي ادبیِ تصویرساز، پیشاهنگ سبک

 توان مشاهده کرد.اي از تصویر که اوج حضور و بسامد آن را در سبک هندي میشاخه
 

 چهارچوب مفهومی .1
 دید و زبان هر هنرمند متفاوت از دیگر هنروران است و براي کشف و بررسی تصویرهاي 
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است( نیازمند ابزاري  اي برخوردار و ترکیبی از نگاه و زباناو )که از تشخّص ویژه
ها و ابزارهاي بررسی عناصر مخصوص و کارآمد براي وارسی است. یکی از محک

رفتارهاي  يزبانشناسی و ادبیات بر شیوه»ه در است ک« شناسیسبک»تصویرآفرین دانش 
همیشه از طریق مقایسه قابل ادراک »( و 34: 1392)فتوحی، « شودزبانی افراد اطالق می

هاي مخصوصی که در شناسی با مؤلفهدرواقع، سبک (37: 1371، کدکنی )شفیعی« .است
هنرمندان در مواجهه با ي برخوردهاي زبانی ي امکانات این دانش است، به مقایسهزمره

 پردازد.شان میتأمالت درونی و بیرونی
بررسی و سنجش ابزارهاي ادبی و عنصرهاي بالغی موجود در زبان شاعران، یکی از 

براي شناخت و ترسیم سیر تطوّر تصویرهاي شعري است. در  کیمترهاي دقیق و شیوه
 يانتقال صور بدیع و تازهبراي ي بیان عنصرهاي ادبی این روش، بررسی شمار و شیوه

 گیرد.در اولویت قرار می« بسامد»ذهنی اهمیت بسزایی دارد و بنابراین بحث 
اي نوشته شده است، به بررسی آماري شگردهاي این جستار که به روش کتابخانه     

شاعر شاخص سبک  6بیت از تصویرهاي  500منفرد و صناعات آمیغی بالغی در 
  هاي، فردوسی )بیت(800ـ  900و  550ـ 700، 180ـ 430اي )هرودکی بیتخراسانی )

ـ  3000و  1450ـ  1600، 300ـ  500هاي (، عنصري )بیت2005ـ  2255و  1ـ   250
، منوچهري (1700ـ  1900و  500ـ  700، 1ـ100هاي (، فرخی سیستانی )بیت2850
و  400ـ 600، 50ـ200هاي ( و ناصرخسرو )بیت2100ـ  2350و  250ـ  500هاي )بیت
پردازد. براي افزایش سطح اطمینان، این تصویرها از دو یا سه جاي می (1250ـ  1400

است؛ امّا منظور از هر شاعر و به صورت غیرگزینشی انتخاب شده  مختلف دیوان
هاي کنایه»، «ها )مصرّحه و مکنیه(استعاره»، «تشبیه»شگردهاي منفرد همان فنون بالغی 

است و نه « ایهام تام»در این پژوهش فقط « ایهام»)مراد از صناعت « ایهام»و « دمنفر
 سببهاي ترجمه، تضاد، تبادر و ...( است و بدینهاي دیگر )ایهام تناسب، ایهامایهام

، «ي کنایهاستعاره»آید( و شگردهاي آمیغی شامل شمار این شگرد قدري پایین می
رد شود. منظور از شگمی« ي تشبیهیي ایهامی کنایهستعارها»و « ي ایهامی کنایهاستعاره»

منفرد این است که اگر یک تصویر شعري را تجزیه کنیم، ابزار تصویرآفرین آن یک عنصر 
 هاي رودکی را تجزیه و تحلیلبالغی مفرد خواهد بود؛ براي نمونه اگر تصویر این بیت

 یرساز خواهد بود:ترین عنصر تصوبرجسته« تشبیه»کنیم، صناعت ادبی 
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 ان آید همیـــوي آسمـــاه ســان       مـارا آسمـــت، بخـــاس اهــم رــمی      
 (135: 1336)نفیسی، 

 بود  چراغ تابانالبل  دندانود ـــمرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود      نب      
 (24)همان:                                                                                  

و در  اندتشبیه شده« ماه و آسمان»به « میر و بخارا»هاي در تصویر بیت نخست، واژه     
ود، ترین یا اگر بهتر گفته ش؛ بنابراین برجسته«چراغ تابان»به « دندان»ي بیت دوّم، واژه

ي تصویرها زیهاست که با تج« تشبیه»ها شگرد بیانی تنها عنصر بالغی تصویرساز این بیت
و در مصرع دوّم، شگرد « کنایه»رسیم. نیز در مصرع نخست بیت زیر، صناعت بدان می

 ترین ابزار تصویرآفرینی است:، اصلی«استعاره»
 ، بخَستفندقبه را  گل و ارغوان             بگرفت گیسو به دستفریگیس 

 (203: 1389)کزازي، 
ان و )گیسو به دست گرفتن: پریش« کنایه»تصویر مصرع نخست به دستیاري شگرد      

)گل و ارغوان استعاره از « استعاره»ي عنصر واسطهداغداربودن( و تصویر مصرع دوّم به
یانی صناعت بهمه، این دو رخسار و فندق استعاره از سرانگشت( ساخته شده است. با این

ا اند، اّما هیچ ارتباط و آمیزشی ب)کنایه و تشبیه(، اگرچه در طول یک بیت به کار رفته
ند؛ ایکدیگر ندارند؛ شگردها در عرض هم قرار گرفته و هریک تصویر مجزایی را آفریده

محور( این است که اگر یک تصویر شعري امّا منظور از شگردهاي آمیغی )صناعات کنایه
ه کنیم، ابزار تصویرآفرین آن حاصل امتزاج و اتّفاق چند عنصر بالغی خواهد بود؛ را تجزی

یعنی مصالح ساخت این تصویرها دیگر یک شگرد مفرد نیست، بلکه این سازه از آمیزش 
شود. سطح پیچیدگی این صناعات به ترتیب عبارت است از: چند عنصر ادبی حاصل می

ي تعاره)کنایه + اس« ي ایهامی کنایهاستعاره»ي مکنیه(، ه)کنایه + استعار« ي کنایهاستعاره»
 تشبیه(. ي مکنیه+ایهام+)کنایه+استعاره« ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»مکنیه+ایهام( و 

کنیه به ي مبه دستیاري صناعت استعاره« دامن در دامنِ ... بستن»ي در بیت زیر کنایه     
است؛ یعنی از شکافتن این تصویر دو شگرد بالغی  شدهنسبت داده « وفا»اسم معناي 

 شود:ي مکنیه حاصل میکنایه و استعاره
 (2215) دامن در دامنش وفاکرده ظفر مسکن در مسکِنش           بسته 

 (171: 1385)منوچهري، 
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مکنیه  يتصویر مصرع نخست بیت زیر نیز از اجتماع سه عنصر بالغی کنایه، استعاره      
گیرد و بدون در نظر گرفتن هیأت این شکل می«( ي ایهامی کنایهاستعاره»هام )صناعت و ای

 : توان تحلیل دقیقی از تصویر ارائه کردي عناصر بالغی نمیي درهم پیچیدهامتزاج و شبکه
 دارد سَمَن اندر زنخش سیمین چاه        داغِ سیاهیکی  الله بر دل دارد

 (172)همان:                                                                                      
اي است انسانی، از مجراي شگرد را که کنایه« داغ بر دل داشتن»در این تصویر، شاعر      

« شتناداغ بر دل د»دهد. صورت واقعی نسبت می« الله»به عنصر نباتی « ي مکنیهاستعاره»
 به صورت« داغ بر دل داشتنِ الله»دید: سیاهی وسط گل الله. « الله»توان در هیأت را می

ده زواقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. ملزوم )=سوگوار و ماتم
روشدن دو وجه الزمی و ملزومی کنایه، شگرد نیست؛ از روبه« الله»در  راستیبه بودن(

روشدن این شود، از روبهشود. خواننده وقتی با این تصویر مواجه میحاصل می «ایهام»
 خیال« الله»بیند که باید مفهومی را براي برد؛ زیرا او میدو وجه و درک ایهام لذّت می

بدین ترتیب از امتزاج سه  ، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.«الله»کند که خود 
« نایهي ایهامی کاستعاره»شگرد آمیغی « ایهام»و « ي مکنیهارهاستع»، «کنایه»صناعت منفرد 

 گرفتن خاصیّتهاي ادبی باال و نادیدهگیرد. نادیده گرفتن هریک از صناعتشکل می
گسترش و پیوندپذیري آنها در دریافت و تحلیل صحیح تابلوي زیبایی که شاعر ارائه 

که ابزارهاي الزم براي بررسی این  کرد. در بالغت سنّتیکرده است، خلل ایجاد خواهد 
« نیهي مکاستعاره»ها به ذکر تصویرها و اجزاي ترکیبی را نداشت، در تحلیل این نمونه

 شده است. بسنده شده و غالباً وجوه کنایی و ایهامی آن نادیده گرفته می
 آفریده شده است، سطح« بربط»ي تصویر بیت زیر که در توصیف هیأتِ تجزیه     
 تر خواهد کرد: تنیدگی شگردهاي مختلف بالغی را روشنیدگی و درهمپیچ
 سرِ ما زان سبب آنجاست که او را قدم است     تو چو یکی کودککِ محتشم است        بربطـ 
 است        رودگانیش چرا نیز برون شکم است پشتش به خَمکودک است او، ز چه معنی را  ـ

 (191)همان:                                                                               
اي است انسانی، که شاعر آن را کنایه« پشت بودنخم یا خمیدهپشت»در این تصویر،      

خم یا پشت»دهد. صورت واقعیِ نسبت می« بربط»به « ي مکنیهاستعاره»از طریق شگرد 
ي ي کوتاه و خمیدهمشاهده کرد: دسته« بربط»توان در هیأت را می« ت بودنپشخمیده
خم یا پشت» شود.آن بخش از ساز )شیطانک( که از کاسه جدا و خمیده میساز؛ 
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 يبربط به صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در حوزه« پشت بودندهخمی
 در بربط نیست. شاعر با استفاده از ادات راستیبه (کهولت و پیريانسانی ندارد. ملزوم )=

ي وجود صورت واسطهبار بهکند؛ یعنی عمل کنایی یکتشبیه می« کودک»ساز را به « چو»
شود و به آن نسبت داده می« مکنیه يهاستعار»از مجراي « بربط»واقعی آن در هیأت 

دو وجه  روشدنز روبهشود. ادیگربار نیز با لحاظ وجه کنایی به انسان )کودک( تشبیه می
 و دومی مفهومی است استعاري« بربط»الزمی و ملزومی کنایه، که اولی حقیقتی است در 

از  شود،شود. خواننده وقتی با این تصویر مواجه میحاصل می« ایهام»براي آن، صناعت 
ي ابیند باید مفهومی را بربرد؛ زیرا او میروشدن این دو وجه و درک ایهام لّذت میروبه

 بربط خیال کند که خود بربط، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.
در مرکز و دیگر « کنایه»ي صناعات آمیغی این است که شگرد ي مهم دربارهنکته     

از آمیزش عناصرِ بیانی یا »گیرند؛ بر همین اساس صناعات ادبی بر گرد آن قرار می
حت شود که تد، صناعاتِ جدیدي خلق میاي که قابلیت ترکیب با کنایه را دارنبدیعی

( پس مراد 30: 1391)میرداررضایی، « .محور از آنها نام برده شده استعنوان صنایعِ کنایه
است که شامل « محورکنایه»از شگردهاي آمیغی یا ترکیبی در این پژوهش صناعات 

«    ي کنایهاستعاره» (،423ـ425: 1381جو، )حق« ایهامی کنایهي استعاره» شگردهاي
: 1391)میرداررضایی، « ي همراه با تشبیهي ایهامی کنایهاستعاره»و  (257: 1390جو،)حق

هاي این صناعات در نمودارها، فقط حروف نخست به سبب بلندي نام شود.( می84
 ياستعاره»صناعت یعنی « ا. ک»شگردها به اختصار ذکر خواهد شد و با این توضیح، 

ي ایهامی استعاره»یعنی « ا. ا. ک. ت»و « ي ایهامی کنایهاستعاره»یعنی « ا. ا. ک»، «کنایه
  .«ي همراه با تشبیهکنایه

 
 ی پژوهشپيشينه .1 .1

اي به بررسی موضوع این مقاله و بررسی میزان حضور شگردهاي تاکنون هیچ مطالعه
ي هدربارهایی آمیغی در تصویرهاي سبک خراسانی نپرداخته است و با اینکه پژوهش

 از محجوب سبک خراسانی در شعر فارسیشناختی سبک خراسانی )بررسی سبک
(، 1343از شجیعی ) سبک شعر پارسی در ادوار مختلفِ سبک خراسانی(، 1350)

یک از این مطالعات ( و ...( انجام شده است، اّما هیچ1382از شمیسا ) شعر شناسیسبک
دهاي آمیغی و سیر آنها )خاصه در ي موضوع و رویکرد خود به شگربه مالحظه
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فیعی بار شاست براي نخستین گفتنیاند. تصویرهاي سبک خراسانی( توجّهی نکرده
ي شگردهاي بود که هنگام بحث درباره هاشاعر آینه( در کتاب 70: 1371کدکنی )

به  «اندهم گره خوردهآنجا که استعاره و ایهام به»با ذکر این نکته که « ایهام»و « استعاره»
زاید که افکند؛ هرچند که بالفاصله مطلبی میبودن صناعات ادبی اشاره میوجه ترکیبی

در  تیپور آالش، حسنپس از شفیعی کدکنیکند. توجّه پژوهنده را از ترکیب منصرف می
ئب شعر صا معنی بیگانه در»ي و مقاله شناسی غزل سبک هنديطرز تازه: سبک کتاب

ي؛ استعار-هاي ایهامیبررسی یکی از این صناعات ترکیبی )کنایه( به 1384« )تبریزي
هاي صائب و ي همراه با تشبیه( به صورت موردي در غزلي ایهامی کنایههمان استعاره

( به صورت 43: 1387) خوانساري و سبک هندي زاللی نیز سعید شفیعیون در کتاب
زاللی  در شعرهاي« تعاره تشبیهي مکنیه ایهامی یا اساستعاره»موردي به بررسی صناعت 

 پردازد.خوانساري می

 
 ی آماری شگردهای منفرد و آميغی در تصويرهای شاعران سبک خراسانیمقايسه .2

مصرّحه ها )استعاره»، «تشبیه»کارگیري شاعران از شگردهاي بالغی در این بخش، میزان به
ایهامی  ياستعاره»و « ي ایهامی کنایهاستعاره»، «ي کنایهاستعاره»، «ایهام»، «کنایه»، «و مکنیه(

براي تصویرآفرینی تحلیل و سنجش شده است. شمار هر صناعت در « ي تشبیهیکنایه
شده، نخست در نمودارهاي مربوط به هر شاعر رسم شده و سپس با بیتِ بررسی 500

عناصر  یچیدگیشود. امّا در این مطالعه، با توجه به سطح سادگی یا پیکدیگر مقایسه می
ترسیم شده است  ادبی، نموداري جهت الگو براي تجزیه و واکاوي تصویرهاي شاعرانه

 کوشد تصویرهاي شعر هر شاعر برمبناي این الگو بررسی شود:که می

 
 . الگوی سطح پيچيدگی شگردهای تصويرآفرين1نمودار 
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ي استعاره»شگرد آمیغی  ترین، و، نخستین و ساده«تشبیه»بر اساس این الگو، شگرد      
ترین صناعت براي آفرینش تصویرهاي هنري است. پیچیده« ي تشبیهیایهامی کنایه
ند و در ها هستترینساده« تشبیه»از پس « ي مکنیهاستعاره»و « هاي منفردکنایه»شگردهاي 

ن یشود که مابدیده می« ي کنایهاستعاره»و « ي مصرّحهاستعاره»مرکز نمودار، صناعات 
ت نمودار و پیش از شگرد گیرند. در سمت راسشگردهاي ساده و پیچیده جا می

« ي ایهامی کنایهاستعاره»و « ایهام»، صناعات «ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»
گیرند که مقیاس پیچیدگی و دشواري تحلیل اجزاي تصویرهاي برساخته از آنها جامی

اس، هرچه گرایشِ شاعر به شگردهاي سمت بیش از شگردهاي دیگر است. بر این اس
عکس هرچه به سمت تر است و بالسادهچپ نمودار بیشتر باشد، تصویرهاي شعر او 

 راست نمودار متمایل شود، دشواري و پیچیدگی تصویرهاي او بیشتر خواهد شد.
 
 ه. ق( 244ـ329) رودكی  .1 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر رودكی .1 .1 .2

بیت شعر رودکی  500در نمودارهاي زیر که براساس شمار صناعات ادبی مستخرج از 
ا ر شدهکارگیري رودکی از شگردهاي بالغی بررسیتوان میزان بهرسم شده است، می

 مشاهده کرد:

 

 ی شعر رودكیشدهستونی شگردهای بررسینمودار . 3          ی شعر رودكی شده. شمار شگردهای بررسی2نمودار 

 

بار استفاده، بیشترین  188با « تشبیه»شود، شگرد مشاهده می 2طور که در نمودار همان    
تبع باالترین نقش را در آفرینش تصویرهاي از حجم نمودار( و به %52گیري )موردِ بهره

( و %26گیري )بار بهره 96با « کنایه»پسِ آن شگردهاي  پدر شعر فارسی دارد و از
ي ایهامی استعاره»شود. صناعات ( دیده می%13بار استفاده ) 46با « ي مصرّحهاستعاره»
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از فضاي نمودار  %3بار استعمال هریک  11با « ي مکنیهاستعاره»بار استفاده و  13با « کنایه
گیري بار بهره6با « ي کنایهاستعاره»هاي ترکیبی اند و سپس شگردرا به خود اختصاص داده

از مساحت  %1و  %2دفعه استعمال به ترتیب  4ا ب« ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»و 
  اي نشده است.هیچ استفاده« ایهام»اند. از فن بدیعی نمودار را به خود اختصاص داده

آفرینش تصویر بیشتر به سمت چِپ  ، گرایش شاعر براي3هاي نمودار با نگاه به داده    
هاي هکنای»و « تشبیه»( و آفرینش تصویرهاي ساده است؛ زیرا دو صناعت 1نمودار الگو )

اند. از پس این دو شگرد، صناعت ها را به خود اختصاص دادهباالترین ستون« منفرد
ایی است که ي ابزاره( در زمره1قرار دارد که مطابق نمودار الگو )« ي مصرّحهاستعاره»

که از  «ي ایهامی کنایهاستعاره»سازند. صناعت تصویرهاي میانه )نه ساده و نه پیچیده( می
گیرد ي شگردهایی قرار میشود و در جرگه( محسوب می1صناعاتِ سمتِ راست نموار )

 و« ي مکنیهاستعاره»سازند. دو صناعت بعدي شگردهاي می که تصویرهاي پیچیده
سازند. شمار دو شگرد ترتیب تصویرهاي ساده و میانه میاند که به«یهي کنااستعاره»

زارهایی ي اب)که هر دو در زمره« ایهام»و « ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»واپسین یعنی 
ها نکرده اي از آنسازند(، صفر است و شاعر هیچ استفادههستند که تصویرهاي پیچیده می

رودکی بیشتر در راستاي آفرینش تصویرهاي ساده، از پس  است. با این توضیحات، تمایل
 آن با کاهشی چشمگیر تصویرهاي میانه و با کاهشی چشمگیرتر تصویرهاي پیچیده است.

 500طور که گذشت ـ حکیم سمرقندي )در محور ـ هماندر بحث صناعات کنایه     
درصد از کل  6ر تقریباً گیرد که این شمابار از این شگردهاي آمیغی بهره می 23بیت(، 

 توان مشاهده کرد:دهد و نمود آن را در نمودار زیر میشعر او را به خود اختصاص می
 
 
 

 
 
 
 

 محور در كنار ديگر صناعات شعر رودكی. شمار مجموع شگردهای كنايه4نمودار 
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 ه. ق( 329ـ416)فردوسی  .2 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر فردوسی .1 .2 .2

بیت شاهنامه ترسیم شده  500در نمودارهاي زیر که بر اساس شمار صناعات مستخرج از 
 رد:شده را مشاهده ککارگیري فردوسی از شگردهاي بالغی برررسیتوان میزان بهاست،می

 

 
 ی شعر فردوسیشده. نمودار ستونی شگردهای بررسی6           ی شاهنامه  شده. شمار شگردهای بررسی5نمودار     

 

ده، بیشترین موردِ بار استفا 194با « کنایه»، شگرد 5هاي نمودار با توجه به داده       
قرار دارد با « ي مصرّحهاستعاره»از نمودار( را دارد و از پسِ آن صناعت  %64گیري )بهره
(، %11بار استفاده، سوّمین ابزار ادبی ) 32با « تشبیه»(. شگرد %19)گیري بار بهره 59

بار استعمال پس از  1با « ي ایهامی کنایهاستعاره»(، %6مورد ) 18با « ي مکنیهاستعاره»
ایهامی  ياستعاره»و « ایهام»، «ي کنایهاستعاره»گیرند. از صناعات شگردهاي پیشین قرار می

 اي نشده است.فادههیچ است« ي تشبیهیکنایه
( مشاهده 6از شاهنامه )نمودارنمودار ستونی صناعات تصویرس در طور کههمان   
تقریباً دو سر و گردن از باقی شگردها باالتر و حتّی « هاي منفردکنایه»شود، صناعت می
ترین صناعت ایماژساز شاهنامه است. بنابراین بیشتر کوشش شاعر توان گفت برجستهمی

( و خلق تصویرهاي ساده است. 1فرینش تصویر به سمت چپ نمودار الگو )براي آ
اندک تالشی است براي تولید « کنایه»پس از « ي مصرّحهاستعاره»حضور شگرد 

ي ه در زمره)ک« ي مکنیهاستعاره»و « تشبیه»تصویرهاي میانه، اّما قرارگرفتنِ صناعات ادبی 
فرینند(، پس از این صناعت، دیگربار گرایش آابزارهایی هستند که تصویرهاي ساده می

سازد. از صناعات سمت راستِ نمودار فردوسی به جانب چپ نمودار الگو را بیشتر می
اي گرفته نشده و بنابراین با این سازند( هیچ بهرهمی الگو )که تصویرهاي پیچیده

 ت.توضیحات، تصویرهاي شعر فردوسی، ساده و به دور از هر نوع پیچیدگی اس
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بار از این شگردهاي  1بیت( تنها  200هم شاعر )در « محورکنایه»در بحث صناعات      
گیرد که این شمار تقریباً صفر درصد از کل شعر او را به خود اختصاص آمیغی بهره می

 توان مشاهده کرد:دهد و نمود آن را در نمودار زیر میمی
 

 
 محور در كنار ديگر صناعات شعر فردوسی. شمار مجموع شگردهای كنايه7نمودار 

 

گفتنی است که آنچه در نمودارهاي باال نشان  پیش از پایان بحث شاهنامه این نکته
ي پرداختن به صناعاتی است که با توجه به موضوع و محوریّت داده شد، فقط در حوزه

یاندنِ میزان هاي شاهنامه نقش دارند و این مطالعه، براي نمااین پژوهش در تصویرسازي
حضورِ این شگردهاي بالغی در تصویرهاي شعر فردوسی است؛ در حالی که رمز تعالی 

بدیل فردوسی را باید در ابزارهاي ادبی دیگري از نوع شگرد تصویرهاي شاهکارِ بی
ها و تنوّع تصویرهاي شاهنامه با توجه به جست؛ جداي از اینکه جنبه« اغراق»بدیعی 
 ي دیگر ایننکتهطیري، حماسی و پهلوانی( آن متفاوت است. هاي مختلف )اسابخش

ي است که حضور ُپرشمار شگردهاي بالغی )خاصه شگردهاي آمیغی( در سازه
 يشان در تصویرهاي شاعري دیگر، به هیچ وجه نشانهتصویرهاي یک شاعر و یا نبودن

توجه  اذعان داشت که باتوان به این امر برتري شعر شاعر نخست نیست؛ امّا با احتیاط می
این پژوهش در ساختمان تصویرها ي شدهبه مقیاس حضور شگردهاي بالغی بحث

توان به سطح و میزان پیچیدگی آن تصویرها پی برد. مثالً حضور شگردهاي آمیغی در می
  فیزیک تصویرها سبب پیچیدگی تصویرها خواهند شد. 
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  ه. ق( 350ـ 431)عنصری بلخی  .3 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر عنصری بلخی .1 .3 .2

بیت عنصري بلخی رسم شده  500در نمودار زیر که بر اساس شمار صناعات مستخرج از 
 کارگیري این شاعر از شگردهاي بالغی مدنظر را مشاهده کرد:توان میزان بهاست، می

 

 ی شعر عنصریشده. نمودار ستونی شگردهای بررسی9                ی عنصری شده. شمار شگردهای بررسی8نمودار 
 

بیت(  500بار استفاده )در  265با « تشبیه»، شگرد بیانی 8با توجّه به اطّالعات نمودار      
نصري ع گیري افراطیترین ابزار تصویرآفرین شعر حکیم بلخی است؛ بهره( اصلی58%)

ي تصویرهاي شعر او حذف اگر این شگرد را از هندسه اي است کهگونهاز این صناعت به
رّحه ي مصکنیم، تقریباً جز مثلثی کوچک و همساز از )اجتماع شگردهاي کنایه، استعاره

و مکنیه( ابعاد تصویرهاي او دیگر چیزي باقی نخواهد ماند. پس از صناعت پُربسامد 
گیري )و مورد بهره 69با « حهي مصرّاستعاره»و  69با « کنایه»، شگردهاي منفرد «تشبیه»

( و از %15کاهشی چشمگیر، تقریباً نزدیک به چهار برابر کمتر از شگرد تشبیه، هرکدام 
( قرار دارد. شگردهاي ترکیبی %12بار استعمال ) 54با « ي مکنیهاستعاره»پسِ آن، صناعت 

ي ایهامی استعاره» کارگیري وبار به 1با « ي کنایهاستعاره»و « ي ایهامی کنایهاستعاره»
همچون فنِ بدیعی و منفرد ایهام هیچ حجمی از نمودار را به خود « ي تشبیهیکنایه

ر عنص« تشبیه»( ستونی  شعر عنصري، صناعت 9نمودار ) اند. با توجه بهاختصاص نداده
ترین صناعت تصویرآفرین است. از سه صناعت بعدي موجود در بالغی غالب و برجسته

، «ردهاي منفکنایه»و « ي مصرّحهاستعاره»، «ي مکنیهاستعاره»شگردهاي ادبی  نمودار، یعنی
 مربوط به بخش« هاي منفردکنایه»و « ي مکنیهاستعاره»( دو صناعتِ 1طبق الگوي نمودار )

« ي مصرّحهاستعاره»اند و شمار شگرد ي تصویرهاي سادهسمت چپ نمودار و در زمره
نه ساده و نه -ي تصویرهاي میانه و بینابین ( و در جرگه1ي )ي نمودار الگو)که در میانه
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نصري کردنِ تصویرهاي عاي نیست که بخواهد بر پیچیدهگیرد( به اندازهقرار می -پیچیده
تأثیر بگذارد. به این ترتیب، گرایش عنصري بلخی براي خلق تصویر، بیشتر به سمت 

 ترین صناعاتکه پیچیده چپ نمودار الگو است. از صناعات سمت راستِ الگو
استفاده شده است و بنابراین « ي ایهامی کنایهاستعاره»بار از شگرد  4تصویرسازند، تنها 

 با این توضیحات، تصویرهاي شعر عنصري نیز ساده و به دور از پیچیدگی است.
 500ي حکیم باژ( شاعر )در نیز درست )به گونه« محورکنایه»در بحث صناعات      

گیرد که این شمار صفر درصد از کل بار از این شگردهاي آمیغی بهره می 2تنها بیت( 
 توان مشاهده کرد:دهد و نمود آن را در نمودار زیر میشعر او را به خود اختصاص می

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 محور در كنار ديگر صناعات شعر عنصری. شمار مجموع شگردهای كنايه10نمودار 

 
 ه. ق( 370ـ  429)فرخی سيستانی  .4 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر فرخی سيستانی .1 .4 .2

در نمودار زیر که بر اساس شمار صناعات مستخرج از شعر فرخی ترسیم شده است، 
 گیري حکیم سیستانی از شگردهاي بالغی مد نظر را مشاهده کرد:توان میزان بهرهمی

 

 ی شعر فرّخیشدهنمودار ستونی شگردهای بررسی .12               ی فرخی شدهبررسی شگردهای شمار .11نمودار

تشبیه
58%

مصرحه
15%

کنایه
15%

مکنیه
12%

شگردهای 
آمیغی

0%

ایهام
0%

عنصری

تشبیه
کنایه51%

32%

مصرحه

7%

مکنیه

7%

ک. ا. ا
2%

ک. ا
.  ک. ا. ا1%

ت
0%

ایهام
0%

فرخی

0

100

200

300



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  14

 

( %51بار استفاده ) 192با « تشبیه»، شگردهاي بیانی 11هاي نمودار با عنایت به داده     
ترین ابزارهاي تصویرآفرین شعر حکیم گیري، اصلی( بهره%32دفعه ) 121با « کنایه»و 

با « رحهي مصاستعاره»از پسِ این دو شگرد، )با کاهشی چشمگیر( صناعات اند. سیستانی
از فضاي نمودار را به خود اختصاص  %7کارگیري بار به 25با « ي مکنیهاستعاره»و  26

ي استعاره»( و %2بار استعمال ) 6با « ي ایهامی کنایهاستعاره»اند. شگردهاي آمیغی داده
بار استفاده( واپسین  2( در کنار عنصر بدیعی و منفرد ایهام )%1گیري )بار بهره 5با « کنایه

گیرد. این شاعر از می شگردهایی است که فرخی براي آفرینش تصویرهایش به کار
 .اي نکرده استهیچ استفاده« ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»صناعت ترکیبی 

رخی به سمت صناعات چپ شود، گرایش فمالحظه می 12طور که در نمودار همان     
کنند( است ( تصویرهاي ساده تولید می1نمودار )یعنی صناعاتی که مطابق نمودار الگو )

ر ترین شگردهاي تصویرساز شعاصلی« هاي منفردکنایه»و « تشبیه»و دو صناعت بالغی 
دهند. شمار کل شعر او را تشکیل می %83طوري که مجموع این دو صناعت، اند؛ بهفرخی

متر از ي کنایه( بسیار کي مصرّحه و استعارهسازند )استعارهاعاتی که تصویر میانه میصن
ز )سمت راست ساسازند. شگردهاي پیچیدهشگردهایی است که تصویرهاي ساده می

شود. پس تصویرهاي شعر فرخی نیز ساده در شعر فرخی دیده می %2نمودار الگو( تنها 
گیري از بار بهره 13، فرخی با «محورکنایه»ث صناعات دور از پیچیدگی است. در بحو به

از تصویرهاي شعر خود را با این صناعات آفریده است که  %3این شگردهاي آمیغی، 
 توان مشاهده کرد:نمود آن را در نمودار زیر می

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 محور در كنار ديگر صناعات شعر فرخی. شمار مجموع شگردهای كنايه13نمودار 
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 ه. ق( 432)وفات  منوچهری دامغانی .5 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر منوچهری دامغانی .1 .5 .2

بیت شعر منوچهري رسم  500در نمودارهاي زیر که بر اساس شمار شگردهاي موجود در 
 نظر را مشاهده کرد:یري منوچهري از شگردهاي بالغی مدگتوان میزان بهرهشده است، می

 

 ی شعر منوچهریشده. نمودار ستونی شگردهای بررسی15       ی شعر منوچهریشده. شمار شگردهای بررسی14نمودار 
 

ي تصویرهاي شعر ي تمایز هندسهدهنده، نشان14هاي نمودار تأملی کوتاه در داده     
ین در اشده و حتّی بسیاري از شاعران پس از اوست؛ منوچهري با دیگر شاعران بررسی

« نیهي مکاستعاره»و « کنایه»، «ي مصرّحهاستعاره»، «تشبیه»تصویر، چهار شگرد ادبیِ 
 ايشود؛ خصیصهچونان چهار رکن اصلی تصویرسازي در شعر منوچهري محسوب می

کم کمتر مشاهده عصر او اگر نگوییم دیده نشده، دستِکه در شعر شاعران دیگر هم
 ي تصویرهاي شعر عنصريرا از هندسه« تشبیه»اعت بالغی شود. براي نمونه، اگر صنمی

ي آن تصویرها از اساس فروخواهد ریخت؛ امّا در و حتّی فرخی حذف کنیم، سازه
در راستاي هم گام پا و تصویرهاي شعر منوچهري، عناصر تصویرآفرین تقریباً هم

« ي مصرّحهاستعاره»، (%30بار ) 158با « تشبیه»دارند. به هر ترتیب، شگردهاي ادبی برمی
کارگیري دفعه به 81با « ي مکنیهاستعاره»( و %19بار ) 99با « کنایه»(، %20بار ) 106با 
 ي شعرترین ابزارهاي تصویرآفرین سازه(، همچون چهار ستون متسحکم اصلی16%)

اند. امّا بررسی و واکاوي اجزاي تصویرهاي این شاعر به ي دامغانیقریحهشاعر خوش
شود؛ شمار شگردهاي ترکیبی در شعر منوچهري )به نسبت این دوره( اینجا ختم نمی

با رقم  «ي ایهامی کنایهاستعاره»برانگیز است. میزان استعمال صناعات آمیغی بسیار تأمل
همتاست ( در تمام سبک خراسانی بی%3بار )14با « ي کنایهاستعاره»(، %10بار ) 50درخور 

ته. نیز کار رفي تصویرهاي شعر منوچهري بهی ظریف و زیبا در سازهمثابه تزییناتو به
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دست  هاي یکبه تعداد انگشت« ایهام»بار در این دوره، شمار عنصر بدیعی براي نخستین
ي استعاره»ترین صناعت آمیغی، یعنی شگرد رسد. پیچیده( می%1گیري، دفعه بهره 5)با 

( )با شمار رودکی برابر و( در باالترین سطح %1فاده )بار است 4با « ي تشبیهیایهامی کنایه
 استفاده در شعر شاعران این عهد قرار دارد. 

شود، نمودار اجزاي تصویرساز شعر منوچهري طور که در جدول باال مالحظه میهمان     
عصر او متفاوت است. صناعات ادبی تقریباً در راستاي یکدیگر گام با دیگر شاعران هم

ي انواع ابزارهاي تصویرسازي )ساده، میانه و پیچیده( در شعر او رند و از همهدابرمی
و « ایهام»بار در کُنه تصاویر این دوره از شگردهاي شود. براي نخستینمشاهده می

استفاده شده است؛ اگرچه شمار و بسامد این صناعات « ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»
ت، امّا ي شعر منوچهري باالسگفت بسامد تصویرهاي پیچیده اي نیست که بتوانبه اندازه

ي سبک خراسانی بسیار مهم است. در کل، با توجه بود و نمود این عناصر ادبی در دوره
به شمار ابزار ادبی موجود در تصویرهاي شعر منوچهري، در تصویرهاي این شاعر )با 

 شود. پیچیده مالحظه می توّجه به نمودار الگوي( از هر سه نوع ساده، میانه و
گیري از بار بهره 68، منوچهري با رقم در خور توجّه «محورکنایه»در بحث صناعات      

از  %13شود، با اختصاص زیر مشاهده میگونه که در نمودار این شگردهاي آمیغی، همان
 کند:نمودار به این ابزارهاي بالغی در تمام سبک خراسانی، یگانه جلوه می

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محور در كنار ديگر صناعات شعر منوچهری. شمار مجموع شگردهای كنايه16نمودار 
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 ه. ق( 394ـ481) ناصرخسرو قباديانی .6 .2
 نمودارهای آماری و تحليل شگردهای تصويرساز شعر ناصرخسرو .1 .6 .2

، استدر نمودار زیر که بر اساس شمار شگردهاي مستخرج از شعر ناصرخسرو رسم شده 
 گیري حکیم قبادیانی از شگردهاي بالغی موردنظر را مشاهده کرد:توان میزان بهرهمی

 

 

 خسروی شعر ناصرشده. نمودار ستونی شگردهای بررسی18     ی شعر ناصرخسرو شدهشمار شگردهای بررسینمودار . 17
      

استفاده، بیشترین بار  233با « تشبیه»شود، مشاهده می 17طور که در نمودار همان
گیري بار بهره 123قرار دارد با « کنایه»( را دارد و از پسِ آن، صناعت %53کارگیري )به
« ي مکنیهاستعاره»( و %11بار استفاده، سوّمین شگرد ) 50با « ي مصرّحهاستعاره(. »28%)

با گیرند. شگردهاي آمیغی ( پس از شگردهاي پیشین قرار می%6بار استعمال ) 24با 
با « ي ایهامی کنایهاستعاره»(، %1مورد استعمال( ) 4)با « ي کنایهاستعاره)»شماري معدود 

بار استفاده واپسین شگردهاي  1با « ي تشبیهیي ایهامی کنایهاستعاره»گیري و بار بهره 2
اي تفادههیچ اس« ایهام»تصویرساز شعر ناصرخسرو هستند. این شاعر هم از صناعت بدیعی 

ترین شگردهاي تصویرساز شعر ، اصلی18هاي جدول است. با توجه به داده نکرده
بار )از  356هم اند که برروي«هاي منفردکنایه»و « تشبیه»ناصرخسرو، دو صناعت بالغی 

اند؛ این امر گویاي گرایش شاعر به سمت چپ نمودار کار رفتهبار کل صناعات( به 444
ا کاهشی ، ب«کنایه»و « تشبیه»است. پس از صناعات و تمایل به تولید تصویرهاي ساده 

ي ابزارهایی است که شود که در زمرهدیده می« ي مصرّحهاستعاره»چشمگیر، شگرد 
ر از پسِ این شگرد، دومرتبه ب« ي مکنیهاستعاره»سازند. حضور صناعت تصویر میانه می

 ساز )سمت راستدهتمایل ناصر بر خلق تصویرهاي ساده تأکید دارد. شگردهاي پیچی
بار در شعر ناصرخسرو استفاده شده است. با این توضیحات، بیشتر  3( تنها 1نمودار الگو 
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 دوراش( از نوع ساده و بهدورهي شاعران همسان قاطبهتصویرهاي شعر ناصرخسرو )به
 ( تصویر میانه است. %12از پیچیدگی و مقداري )

از نمودار  %2گیري از این شگردها، بار بهره 7ا در بحث شگردهاي آمیغی، شاعر ب       
 توان مشاهده کرد:دهد که نمود آن را در نمودار زیر میرا به این صناعات اختصاص می

 

 محور در كنار ديگر صناعات شعر ناصرخسرو. شمار مجموع شگردهای كنايه19مودار ن
 

شاعران سبک  يشدهتأملی در جدول زیر که بر اساس شمار شگردهاي استفاده     
ي تمایز سبک و سطح تصویرآفرینی منوچهري با دهندهخراسانی رسم شده است، نشان

  دیگر شاعران است:
 ی شاعران سبک خراسانیوسيله. شمار كلّی مجموع شگردهای استفاده شده به1جدول 

 

 مجموع ا.ا.ک.ت ا.ا.ک ا.ک ايهام مکنيه مصرّحه كنايه تشبيه شاعر

 364 4 13 6 0 11 46 96 188 رودکی
 307 0 1 0 0 18 59 197 32 فردوسی
 461 0 1 1 0 54 69 70 266 عنصري
 377 0 6 5 2 25 26 121 192 فرخی

 516 4 50 14 5 81 106 98 158 منوچهري
 437 1 2 4 0 24 50 123 233 ناصرخسرو

 2461 9 73 29 7 213 356 705 1069 مجموع

تشبیه
52%

کنایه
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گیري شاعران از هر شگرد را به تفکیک مشاهده شمار بهرهتوان در این جدول می     
ي را از گیرهاي این جدول، عنصري بیشترین و فردوسی کمترین بهرهکرد. بر اساس داده

یري را از گو از سوي دیگر، فردوسی بیشترین و عنصري کمترین بهره« تشبیه»صناعت 
ي دیگر، مجموع شمار همهي اند. نکتهدر بین شاعران این سبک داشته« کنایه»شگرد 

بیت( براي آفرینش تصویر است که منوچهري با رقم  500گرفته شده )در شگردهاي بهره
کمترین  307بیشترین و فردوسی با عدد  (2469÷516=  78/4پنجم: )نزدیک به یک 516

 گیري ازاند. همچنین بر اساس این جدول، منوچهري در بهرهعدد را به خود اختصاص داده
نایه، ي ایهامی کي کنایه، استعارههاي مصرّحه و مکنیه، ایهام، استعارهصناعت ادبی )استعاره 6

ي تشبیهی( یک سروگردن باالتر از دیگر شاعران است و این یعنی، ي ایهامی کنایهو استعاره
کوشد تا تصویرهاي میانه و ي خویش میدورهمنوچهري دامغانی به نسبت دیگر شاعران هم

زان توان مطرح کرد، این است که میي دیگري که ذیل همین بحث میچیده بیافریند. نکتهپی
 بار بیشتر ازگیري منوچهري از شگردهاي آمیغی براي خلق ایماژهاي شاعرانه چندینبهره

قریباً ت« ي ایهامی کنایهاستعاره»دیگر شاعران است؛ براي مثال این شاعر از صناعت آمیغی 
 توان سیر صناعاتعصرهاي خویش بهره گرفته است. در نمودار زیر میرابر همب 50تا  5بین 

شده در سبک خراسانی و تمایز چشمگیر استعمال در بین شاعران بررسی« محورکنایه»
 منوچهري از این شگردها را به نسبت دیگر شاعران مشاهده کرد:

 
 . سير صناعات آميغی در سبک خراسانی20نمودار 

 

ي صفر و شروع شود، رودکی با اینکه نقطهطور که در نمودار باال مشاهده میهمان     
بار استفاده از شگردهاي آمیغی باالتر از  23سبک خراسانی است، با رقم درخور توجّه 
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توان گفت که این سطح از گیرد و میفردوسی، عنصري، فرخی و ناصرخسرو قرار می
اي آفرینش تصویرهاي پیچیده در شعر فارسی استعمال صناعات آمیغی، آغاز خوبی بر

ک رسد و در ادامه نیز با انداست. از پسِ رودکی، نمودار با افولی چشمگیر به فردوسی می
گذرد تا با جهشی ناگهانی به منوچهري اختالفی در یک راستا از عنصري و فرخی می

دار رفته است و به باالي نمورسد. در اینجا نمودار با تصاعدي شایان توجّه رو می
یک از کارگیري با هیچشود از لحاظ گسترش و بسامد بهگونه که مالحظه میهمان

دیگرشاعران سبک خراسانی قابل قیاس نیست. در پایان نمودار، خط سیر این صناعت با 
 رسد.   افول و تنزّلی دومرتبه به ناصرخسرو می

      
 گيرینتيجه. 3

صویرهاي ي تاست با توصیف طبیعت. بررسی و تجزیهتصویر در شعر منوچهري مساوي 
ي تصویرهاي شعر ي تمایز هندسهدهندهشاعر شاخص سبک خراسانی نشان 6بالغی 

اي تمایل رودکی بیشتر در راستمنوچهري با دیگر شاعران این سبک است. در این راستا، 
اهشی با ک آفرینش تصویرهاي ساده، از پس آن با کاهشی چشمگیر تصویرهاي میانه و

تصویرهاي شعر فردوسی، عنصري و فرخی ساده  چشمگیرتر تصویرهاي پیچیده است.
شاعران  يسان قاطبهبیشتر تصویرهاي شعر ناصرخسرو )بهدور از پیچیدگی است. و به
 شماريدور از پیچیدگی، مقداري تصویر میانه و اندکاش( نیز از نوع ساده و بهدورههم

یري کارگدر ساختمان تصویرهاي شعر منوچهري، ضمن بهامّا  تصویرهاي پیچیده است.
هاي مصرّحه و مکنیه، و ایهام( در راستاي مصالح ادبی منفرد )تشبیه، کنایه، استعاره

ي انواع ابزارهاي آمیغی طور گسترده ـ به نسبت شاعران این دوره ـ از همهیکدیگر، به
استفاده  ي تشبیهی( نیزي ایهامی کنایهاستعاره ي ایهامی کنایه، وي کنایه، استعاره)استعاره

 ي سبک خراسانی بسیار بااهمیت است.شده است که بود و نمود این عناصر ادبی در دوره
ابزارهاي بالغی ترکیبی براي آفرینش تصویرهاي شاعرانه،  بنابراین از لحاظ استفاده از

ین منظر، او پیشاهنگ شاعران   از اکند و منوچهري در تمام سبک خراسانی یگانه جلوه می
اي از تصویر که اوج حضور و بسامد هاي آذربایجانی، عراقی و هندي است؛ شاخهسبک

 .توان مشاهده کردساز در سبک هندي میمثابه عاملی سبکآن را به
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