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صنایع بدیعی در قصاید انوری

موضوع این رساله بررسی صنایع بدیعی در قصاید انوری است.هدف از انتخاب موضوع این رساله ، ابتدا

تبحّر یافتن خودم در این زمینه بود، چرا که باید رسالت خطیر معلمی را در حدّ توان به بهترین نحو انجام

الله این رساله بتواند مورد استفاده ی دانش جویان و دانش پژوهان قرار داد و در مراحل بعدی انشاء 

بگیرد.دیوان انوری  شامل  قصاید ،  قطعات ، غزلیات  و رباعیات  می باشد ، بیشترین  بخش دیوان او را

قصاید در برگرفته و شهرت  عمده  انوری  در سرودن قصیده  است . انوری از صنایع لفظی بدیع( نسبت به

صنایع معنوی) کمتر استفاده کرده و در عوض مساعی خود را به ایجاد معانی نغز و مرغوب مبذول داشته

است و خصوصا در زمینه تشبیه بیشتر از سایر آرایه ها هنر نمایی کرده است.در این رساله  ابتدا به  بررسی

و...  همچنین مذهب، سبک،   ، ممدوحان  او  زندگی  مهم  وقایع    ، او  شاعری  زادگاه،  انوری،  زندگی 

خصوصیات قصاید انوری پرداخته  شده است  و بعد  قسمتی  تحت عنوان   سختی درباره بدیع  آورده شده

است .مطالب اصلی این رساله در دو  فصل می باشد: 1-فصل  اول، بدیع لفظی می باشد که به چهار بخش

تقسیم می شود:بخش اول: روش تسجیع، بخش دوم: روش تجنیس، بخش سوم: روش تکرار ،بخش چهارم:

تفنن یا  نمایش اقتدار.2-فصل دوم بدیع معنوی می باشد که شامل شش بخش است:بخش اول : روش

تشبیه، بخش دوم: روش تناسب، بخش سوم: روش ایهام، بخش چهارم: ترتیب کالم و بخش پنجم: تعلیل و

توجیه . بخش آخر : خاتمه در بدیع معنوی می باشد.هر کدام از این بخشها شامل چندین آرایه می باشند

که پس از تعریف هر آرایه از کتب مختلف برای آنها شاهد مثال آورده ام. فصل ها  و بخش های این رساله

را  بر اساس کتاب «نگاهی تازه به بدیع» از دکتر سیروس شمیسا تنظیم کرده ام .
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