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 کورتە   چکیده 
کرده است. در زمان قاجار زندگي مي  کهکوليوند از شاعران لک است   مال منوچهر

را بر   مال منوچهرتحليلي اشعار -که با روش توصيفي استاين پژوهش آن هدف 

شناسي مورد بررسي قرار دهيم. پس از بررسي اشعار وي، به اساس سطوح سبک

هاي از وزن  مال منوچهرسطح زباني: الف( سطح آوايي:    -1:  يافتيماين نتايج دست  

هاي عربي، فارسي و لکي را به کار  عروضي به جاي هجايي استفاده کرده و قافيه

آرايي هاي شعر او بيشتر لکي است. انواعي از جناس، سجع و واجبرده است. رديف

او ديده مي لغوي: گاهي  در شعر  »ه، ت، ب« و  مال منوچهرشود. ب( سطح  اج 

کند. تبديل واج »ز« به »ژ« که در  ها حذف ميپاياني و »د« مياني و پاياني را از واژه

هاي کهن لکي که اکنون کاربرد لکي رايج است، در ديوان مال نيز وجود دارد. واژه

هاي عربي را نسبتاً زياد به کار شوند. وي واژهکمي دارند در ديوان وي ديده مي

هاي کهن فارسي در ديوان مال وجود  داد کمي واژۀ ترکي و نيز واژهبرده است. تع

ها هاي ديگر زبانهاي لکي را بيش از فعلفعل مال منوچهردارد. ج( سطح نحوي:  

به کار برده است. وي از برابرنهادهاي لکي »اين« و »آن« و ضمير اول شخص لکي 

استعاره، تلميح، تضمين، سطح ادبي: تشبيه، مجاز، کنايه،    -2استفاده کرده است.  

ديوان   در  نيز  الصفات  تنسيق  و  تضاد  اغراق،  نظير،  منوچهرمراعات  ديده   مال 

سطح فکري: مضامين شعر مال، وصف پيري، ستايش، توصيف بهار،    -3شود.  مي

 گرايي و توصيف طبيعت است. نامه، شاديساقي

له وه ی کۆل  هرێنوچە م  مەال  شاعیرانی  لە  یەکێکە  کە  ند  قاجاردا    یمەردە س  ە لک 
ئەم    .ەاویژ ئەوەیە  ەوە نۆڵیک ێلمەبەستی    ر ە سە ل  هرێنوچە م  الە م  ی کانە عریش  ە لیە 
  ی دوا  رێتەوە.بکۆڵ  ی کاریش -ییسفەو  یک ێ دۆت یم  ە ب  ێوازییەکانش  ە ئاست  یماە بن

ئاستا  زمان:  ی ئاست  -١ :ە نجامانە ئ   مە ئ  ە نیشتەیگ  ی کانەعریش  ین یپشکن   ی ( 
  یەی و قاف  ە ناوێکارهە ب  رووزیعه   ی شێک  ن، ێبزو  ی برە ل  هرێنوچە م  الە م  : کیتێنۆف
له   یفارس   ،یبەرە ع   ە ل  .نیی کله   اتریز  ەیکەعریش  ی کانێڕەد  .ەناوێکارهە ب  یکو 
قس  ەی قس  ی رۆراوج ۆج   ی رۆ ج  دایکانەعریش و  ف  ەی زل  و  ب(    . تێنریبەد  مێ نۆزل 

«  د» و    یی تاۆک   « ت، ب  ، یئ»  هر ێنوچە م  ال ە جار م  ک ێندە : هەییوش  ی ئاست
  ی کله   ە ل  ە ژ ک  ۆ ز ب  ی مێنۆف   ی نۆڕیگ  .بات ەالد  کاندا ە وش  ە ل  یی تاۆ و ک  است ەڕناو

  ی کێ سوود  ستا ێئ  ە ک  یکله   یکانە نۆک  ە وش  . تێنریبەد  ها ەروە ه  الە م  وان ید  ە ل  ، ەباو بوو
  وان ی د  ە ل  .ەناوێکارهە ب  یبەرە ع  ەی وش  ر ۆز   . نێنریبەد  دا ەیکە بێکت  ە ل  ەیە ه  ان یمە ک
ج(   .ەیە ه ن ۆک  ی فارس ەی وش ها ەروە و ه ی تورک  ەی وش ی مە ک  یکەیە ژمار  الداە م

میسازە ستڕ  یئاست زمان  ە ل  اتریز  هر ێنوچە م  الە :  له   یکانە فعل  فعل    ی کتر 
  ی مە کیە   ی سە ک  ەی وەگرێو ج  ە«وە ئ»و  ە«  مە ئ»  ی رێل  ی هاوتاکان  . ەناوێکارهە ب
تیبەدە ئ  ی ئاست  - ٢ .ەناوێکارهە ب  یکله    ر، ۆ تاف ێم  ، ینۆر یئ  ت، ۆڵە م   ، یلی مسە : 

ه  نتراستۆک   ،یو ەڕەادیز  ،ە نموون  یچاوکردنڕە  ، ینتەرە گ  ،ەئاماژ   ی نگە ماهە و 
  ی عر یش  یرە وە : تهزری  ی ئاست  -٣ .تێنریبەد  هارداە المانوچە م  وانی د  ە ل  شیکانە فاتیس
  ی شۆخ ڵد  ، ە نامیساق  هار، ە ب  ی سفکردنە و  ش،یستا  ، یر یپ  ی سفکردنەو  ە ل  ن یتیبر  الە م

 سروشت. ی سفکردنەو و

کلیدی  منوچهر  : واژگان   ؛ یشناسسبک  ؛یلک  ؛کوليوند  مال 

 فهلويات.

 شێوازناسی؛  ی؛ک له  ؛ندوهلیۆک   هرێنوچەم  الە م  گەلی سەرەکی: وشە  
 . تایوەهلەف

  مقدمه   -1

آن حروف و کلمات را بر   ۀوسيلاز ستيلوس یوناني مأخوذ است، به معناي آلتي فلزي یا چوبين که به  سبک یا ستابل  

گویند: »فالن کس خوب قلمي دهند و مي به »قلم«، معنایي شبيه به سبک مي هم  اند. ایرانيان  کردهروي الواح مومي نقش مي 

خاصي از بيان   ۀان درون و بيرون است که لزومًا در شيو. سبک »حاصل نگاه خاص هنرمند به جه(25: 1378 دارد« )بهار،

(. به عبارت بهتر، سبک هر کس، روشي  ۱۵:  1380نماید« )شميسا،  اي رخ مي اي در زبان ویژهکند و هر دید ویژهتجّلي مي 
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که این روش را خود ابداع کرده باشد؛ یا حداقل با روش دیگران  گزیند، مشروط بر اینخود برمي   ةاست که براي بيان اندیش

  به   معين،  بافت  یک  در  زبان  کاربرد  ۀسبک عبارت است از »شيو  1از نظر ليچ   (.49  -51:  1371متفاوت باشد )محجوب،  

 (. ۳۴: 1391به نقل از فتوحي،  Leech, 1981: 10) مشخص« هدفي براي معين، شخص  ۀوسيل

شناسي در دو بعد صورت و معنا، جهت تجزیه و تحليل اثر، یکي  براي بررسي یک متن به لحاظ سبک

ها این است که متن را از سه دیدگاه زبان، فکر و ادبيات  ترین راهترین و در عين حال عملي از ساده

متن اشراف یافته، ساختار متن را   ۀدهند بتوان به اجزاي تشکيل مورد بررسي قرار دهيم؛ تا بدین وسيله 

 (.  151: 1380اجزا با یکدیگر بفهميم )شميسا،  ةبا توجه به رابط

هدف بررسي سبکي  کوليوند بپردازیم.    مال منوچهرشعار  ا  ۀشناسانسبکدر این پژوهش قصد داریم به بررسي  

است.   فکري  و  ادبي  زباني،  در سه سطح  او  توصيفياشعار  مقاله  این  پژوهش  شيو  -روش  و   گردآوري  ۀتحليلي 

 برداي است.  اي و با ابزار فيشکتابخانه  اطالعات

ترکي  ،  مياني  فارسي، لکي، کردي  اي ازآميخته  او  شعري   سبک  که   است  قاجار  ۀسراي دوراو از شاعران فهلویات

است    نامي(  پارتي  یعني  آن،  ۀاوليو عربي است. »فهلویات )مفرد آن فهلویه، معّرب صورت فارسي پهلوي به معناي  

هاي کهن نواحي پهله/ فهله شامل  ویژه بر دوبيتي و توسعًا بر اشعاري اطالق شده که به طور کلي به گویشکه به

گونه از »اشعار، ناشناخته مانده و  بيشتر شاعران این  (.119:  1385اند« )تفضلي، غرب، مرکز و شمال ایران سروده شده

(. 49  :1379کازروني، اند« )حسينينام یا بانام منسوب کردهدن به شاعران بيمان شعرشان به دليل افواهي و غيرمکتوب

به همت یکي از نوادگان وي به نام منوچهر نورمحمدي به چاپ رسيده و از چنين    مال منوچهر خوشبختانه دیوان  

بررسي شعر   بود.    مال منوچهربالیي محفوظ مانده است. مالک  دیوان خواهد  این پژوهش همين  شعر    ررسيبدر 

شود بهتر دگرگوني زبان و ادبيات را متوجه شویم. از طرف  شان نزدیک به زبان عامه است، باعث ميشاعراني که زبان

 توان فرهنگ عامه را بهتر شناخت. دیگر مي

 پژوهش  يشينۀپ -1-1

  توصيف  و خيال  صور ۀزمينشناسي شعر لکي تا به حال اثري نوشته نشده است. با این حال آثاري در سبک ۀزميندر 

اي صور خيال را در اشعار چند تن  نامه( در پایان1391: چگني ) است جمله آن از  که است   شده  نگاشته  لکي شعر در

اي به بررسي تطبيقي توصيف طبيعت  نامه( در پایان1392حيدري )زبان بررسي کرده است. محمودياز شاعران لک

 و منوچهري دامغاني پرداخته است.    مال منوچهردر دیوان 

 خان کوليوند مال منوچهر  -1-2

زبان، مشهور لرستان  ( از شعراي لکالشتر  در  ق.  هـ  ۱۲۲۹  ۀخان کوليوند با نام خانوادگي نورمحمدي )زادمال منوچهر

 است.  

 
1 Leech 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1
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علي شاه قاجار  نمایان است که او شخصي ادیب و فرزانه در زمان پادشاهي فتح  مال منوچهراز اشعار  

شناسند.  زبان اهل بيت مي هاي بسيار اهل بيت به شاعر لکدحبوده است. این شاعر عارف را به سبب م

از اصطالحات لکي، کردي،  تلفيقي است  اشعارش  بيشتر  آهنگين و روان است.  شعر وي عروضي، 

فارسي، عربي و ترکي که با فني آميخته از عرفان و تفسير، معجوني دلپسند به وجود آورده است که  

مرتبه بوده لطيف لفظي و معنوي است. این عارف نامي، شاعري عالي سرشار از صنایع بدیع و ظرایف  

  (.9 -11: 1381لکي داشته است )نورمحمدي،  ةهاي شایاني در سرودن اشعار به گون كه توانایي 

منوچهر از سنين جواني به سرودن شعر مشغول شده و تا سن پنجاه و هشت سالگي دیواني بزرگ تدوین کرده 

تا اواسط قرن دوازدهم زنده بوده است   مال منوچهررود.  نورمحمدخاني به سرقت مي  ةعّلت غارت طایفاست که به  

. در مقام اجتماعي و اعتقادي این شاعر، باید گفت طبق شواهد و فحواي اشعارش، وي از  (138:  1387  )رضائي،

 : است  کرده ذکر را فاو یا وفایي نام   ابياتي در که چرا  است؛ بوده  ابوترابي خاکسار لةفقراي سلس

 اتڤهه مههه  ره  ره  یلهههعههه  یفههائين ڤهههچۆ
 

ممهههه  زه  و دحهههه  بهههه  ئقتهههدا صۆۆۆۆۆۆۆۆۆال  و  م   
(11:  1381)نورمحمدي،    

  اشعار   موسيقایي  ةخان شاعر اشعار کردي و لکي است و با موسيقي آشنایي کامل داشته است و جنب   مال منوچهر 

  شعر   مثنوي  و  غزل   بند،ترجيع  بند،ترکيب  هايقالب  در  وي(.  14:  همان)  است  نظيرکم  لک  و  لر  کرد،  شاعران  بين   در  او

   (.88:  1364  امرائي،  غضنفري) است  سروده

 کوليوند   مال منوچهر هاي سبکي  بررسي ویژگي   -2

 سطح زباني  - 2-۱

هاي  دهد. »یکي از شاخصهشناسي آن را مورد بررسي قرار ميترین مواردي است که دانش سبکزبان یکي از مهم

سطح زباني   (.48:  1391  فتوحي،) است« متني ۀپيکر یک در خاص زباني رفتارهاي تداوم و تمرکز  ۀمسئلمهم سبک، 

 گيرد. سه سطح آوایي، لغوي و نحوي را در برمي

 سطح آوایي  - ۲-۱-۱

در سطح آوایي روش به کار بردن واحدهاي آوایي )آهنگ و صدا( در موقعيت زباني و نقش و کاربرد بياني اصوات و  

گویند؛ زیرا در مقایسه با بالغت  مي (. به سطح آوایي، سطح موسيقایي نيز  ۲۴۳گيرد )همان:  آواها مورد بررسي قرار مي 

 شود. شعر فارسي، موسيقي بيروني )وزن(، کناري )قافيه و ردیف( و موسيقي درون متن )بدیع لفظي( بررسي مي 

 )وزن(  موسيقي بيروني  - ۲-۱-۱-۱

کارگيري اوزان عروضي در سرودن اشعار محلي غرب کشور است؛ زیرا پيشتر سرودن شعر  از پيشروان به  مال منوچهر

  (.15: 1381با وزن هجایي رایج بود )نورمحمدي، 

 دح تو واتم کم و مهههداح لهههموال مههه مههه
 

نهاتم هدح و ثه ب مهههله ر طههده  یکفظ لههوه لهه   
(79)همان:                                
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  مال منوچهرشعر  این بيت در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف )مفعول مفاعيل مفاعيلن فعولن( سروده شده است.  

 اوست.  ةتوان گذار شعر لکي از وزن هجایي به وزن عروضي دانست. همين امر موجب سادگي بحور مورد استفادرا مي

  و ردیف(   قافيه ) موسيقي کناري  - 2- 1- 1- 2
 هاي فارسي و لکي. هاي عربي و قافيهدو نوع قافيه وجود دارد: قافيه مال منوچهردر دیوان 

 هاي عربي قافيه الف.  
فرجام، اصنام،  هاي اعالم، اسالم، احکام، اکرام، قسام،  هاي عربي هستند؛ براي نمونه، قافيهواژه  مال منوچهرهاي  بيشتر قافيه

اوالد، اجداد، ناد، ایجاد،   ( 42 - 45: 1381اهلل الغالب« )نورمحمدي، اسد  مدح »در ۀضرغام، صمصام، عقبام و... را در قصيد
 (.  46  -49: توان نام برد )همانمي   «(ع ) علي  موال مدح  »در ۀارشاد، افراد، امداد سجاد و... را در قصيد

 هاي فارسي و لکي قافيه ب. 

ساده هستند و به ندرت از کلمات مرکب جهت ساخت قافيه استفاده شده   مال منوچهرهاي فارسي و لکي اشعار  قافيه
 است. 

 ینهن بهشههههههههتهه وبڵوليههل و گهر خهه هگهه ئهههبههاده    هژ
 یگهفها و  ههههههههد  زنهدهژ بهاده مسههههههههي  دا  هههههههه 

 

ینهشهههههتهشهههههته گوش کهدوهور دا عوروغ یژ م ئنه    
بههههاده   بهبوئهههههژ  دا  ژويوب  آکهههه هز   هد  یگهنههههدهخم   

(  63همان: )                          
 مال منوچهرهاي  لکي گاهي حروف بعد از َروي )وصل و خروج، مزید و نایر( نيز در قافيه  -هاي فارسي در واژه

 شود:دیده مي 
 ین عەلسهههتتهگشهههت ماسهههوا وجود هه  یسهههتهه
 

ی لن عههسههههههههتتههزيز پههک خههلههرش نهه فههرير عههسهههههههههه   
(46همان: )                                        

 ردیف  ج.

ها بهره برده است.  آهنگي آنهایش دارد از ردیف براي خوشکردن تحميدیهاي که به آهنگينبه خاطر عالقه  مال منوچهر
 : براي ردیف بهره برده است هاي لکي واژهمعمواًل از  مال منوچهر

 یرن علهشهههه حهفيع م هشهههه   یلهن عهرهفسهههه ئهک هبارهت
خ غهههه وگههههه  ههههه هم   تههههههمير  ئههههه  یمير ئهههههت  هدير 

 

 قهه هسههههههههيم کوثهه هرن عهه هلی  ژه  جوود و ژه  عهه هطهها  ڤتی  
 لههه  ئههههههل دين  هه ههير ههه هت نهه هبی  و بهه هرمهههال  ڤتی 

(87همان: )                                    
زیر    ۀنمون اسم خاص است؛ مانند    مال منوچهرشعر    در جایگاه ردیف قرار دارد. گاهي ردیف  ،« یعني گفته استیتڤ»

 که »علي« )ع( به عنوان ردیف قرار گرفته است: 
 ی لهر يهاد عه هور به ور نوپی  بهاده  یبهار سهههههههههاق

بهههاده  رابوتور کهههام جهههام بوهين دبهههاده کهههامين 
 

لی هالد عوئهو  ئهژ عشههههه   ئهر  بده  یندر پئه  یپ یم    
عههه هد خورد  خور  و  ئهههه  یلهر  عههه ئههههبنههها  ی لهجهههداد   

(47)همان:                  
 شود: بندها مشاهده مي دهد که این موضوع بيشتر در ترجيعگاهي نيز عبارتي لکي را در جایگاه ردیف قرار مي 

 س تو دين هژ دئهسهههت هلئهد  هسهههت عهوخور يوم نده
 س تو دين هژ دئههسهههههههههت  هن مه هان بودهه ل  دو جهههخه 
 

س تو دين هژ دئههسهههههههههت هت په هفعه همها رهرض سههههههههه ئههم  ههه    
س تو دين هژ دئههسهههههههههت  هفر شههههههههکه وک  یوهقه سههههههههالم  ئهه  

(58)همان:                                        
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 ( بدیع لفظي موسيقي دروني )   - 1-3- 2-1

شود  دیده مي  مال منوچهرآرایي و تکرار در شعر  هایي از انواع جناس، سجع، واجهاي بدیع لفظي گونهاز ميان آرایه
 پردازیم.ها ميآنکه در ادامه به بررسي 

 جناس  -الف
 جناس اشتقاق 

 ی دوود وجو و قصهد و مهقصهل مهزئهد  وموجو 
 

کهه ولههزو قهه   چههو  ن ه يهههه یلهه عهه کههرام  ئهه طههره  هقهههه   یم   
(42)همان:                                

 اشتقاق دارند.   ةدر این بيت مقصد و مقصود آرای
 جناسي افزایشي 

 م ژ نگين بکههئههت  کهايههم حههدين بکهه  یهها هههههههه  بههوه
 

ی ل هعه ن  تتههستم ئنبيها و مزد شههههههههههم ژه خههخهاتهه   
(46)همان:                                

 دو واژه خاتم و ختم جناس افزایشي دارند.
 سجع -ب

   سجع متوازي

 ین  رحژه جوود بههه  یلئههه  یهر نئولووم ده  یبنههه
 

شههههههههههههعنهههه    یبنهههه  نهلم  بهههابوهههها    یلهعههه   یر  تی ڤو   
(14)همان:                     

 هاي سجع متوازي هستند. هاي »دهر«، »بحر« و »شهر« پایهدر این بيت واژه
 سجع مطّرف  

 ن ه حه ه له لئو   تبهههن يهه يهار م ه همه هو چه   ڵو ب ڵو زم بهيهه به 
 

ن هرهسههههههههته هرگس و يهه نه همن يهه نه هو يهه يهاسههههههههه   ڵۆ يهه ال   
(63)همان:                  

 .سازندمي مطّرف سجع »یاسمن« ۀهاي »چمن« و »لحن« با واژواژه
 سجع متوازن  

ن ه ته فها يهه سهههههههههاقيهان سههههههههيمهطربهان خوش  ههههههههه و يهه م  نسخه  ليب خوشندهلقا يه عهئذار خوش  لو يه گ  
(63)همان:                            

 . هستند متوازن سجع   بنابراین اند؛رفته کار به هم ۀقريناند و در وزن»لقا« و »سخن« و نيز »سخن« و »صفا« هم
 آرایي واج  -ج

 لط لط، غولو غههلط، غولو، غههم تو غههزيهاد و کهه
 

ی لعههن  هسههههههههتته هدا پرو سههههههههتش تو کي  و کم خهپر   
(46)همان:                                      

 نوازد. آرایي در واج »غ«، »ل« و »ط« گوش را ميواج
 تکرار -د

 ی حمک لهحمهله یبو زور نه یبر نهه ههه 
 

نهههه هد  ديههههن  ن ه يههههه یلهههه ئهههه سهههههههههههالم  ئ  یپشهههههههههههتهههه   یبهههه هر   
(42)همان:                                          

 . است شده  تکرار بيت این  در بار سه  »نبي« ۀواژ
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 سطح لغوي  - ۲-۱-۲

 فرايند واجي کاهش  -2-1-2-1
ها را رعایت  گاهي بنا بر رعایت عروض و قافيه آن  مال منوچهرشود که  هاي لکي نيز دیده مي واجي در واژه  فرایندهاي

  خوریم: یکي از فرآیندهاي واجي لکي، فرآیند کاهش یا حذف واج بدان برمي   مال منوچهرکند. از مواردي که در شعر نمي 
را رعایت    گاهي آن  مال منوچهر  (.6  -9:  1399وند،  ؛ بيرانوند و زهره37:  1392ها است )آزادپور،  در آغاز، ميان و پایان واژه

گيرد. همچون: حذف »ه« در پایان کلمات مختوم به »ه«؛ حذف »ت« در  کند و گاهي آن را به تناسب وزني نادیده مي مي 
 کلمات مختوم به »ت«؛ حذف »ب« در کلمات مختوم به »ب«؛ حذف »د« مياني و پایاني کلمات است. 

و   (54همان: »داد« را »دا« ) (،47:  1381»کدامين« را »کامين« )   (،46مان:  )هس پيوست را پيَو  ۀ، واژ مال منوچهر
غيرملفوظ آن حذف    »ه«  لکي  در  که  را  »پادشاه«  و  »شاه«  ۀکند. او واژتلفظ مي  (54همان:  »مروارید« را »مرواري« )

 شود، به دو صورت »شاه« و »شا« »پادشاه« و »پادشا« آورده است: مي

 ران ئران وه تو چهه شهههههههههاه لهه تهه هئهه زائره و
 

ن يه ی لشههههههههام عهنههشههههههههه ڵف ماجهزوئار نه   
(45:  1381نورمحمدي، )             

 برگردان: اي زائر ویران، به تو چه که شاه در تهران است؟ من زائر نجف و شاه شاهانم علي است.
 (                                               54»باز سلطان ازل بي پادشاه« )همان: 

 کاربرد دارد:  مال منوچهر»دست« و »دس« هر دو در دیوان  ۀو یا واژ
 س م الهه کههد تو مههسهههههههههت بهان دس لهه عههمهافوو  ده

 
ی ل ن عهههتتهههسدا ئو دهو وه هس خ  یدا توئو سههههههههههت خده   

(46همان: )                                       
 فرایند واجي ابدال »ز« به »ژ«  -2-1-2-2  

شود؛ به عنوان  نيز دیده مي  مال منوچهراین فرایند واجي در شعر    ؛شودگاهي ز به ژ تبدیل ميو کردي  در زبان لکي  
»اژ« و »ژ« را به جاي    ۀ اضاف (. وي در بيشتر موارد حرف  46برد )همان:  نمونه، »روز« را به صورت »روژ« به کار مي

 کند.  »از« و »ز« تلفظ مي
 م هه یکل چهورگ گژه به  یم خوهه یکل لهونبوبا سهه ژ  ههههئ
 

سههههههههههار و گیخههار و مم بههادههههه  یکمههه  می  مول  و  گولژ  هئهه    
(71همان: )  

 هاي کهن لکي  واژه  -2-1-2-3
  ۀجملها بسيار کم شده است. از  خورد. اکنون کاربرد این واژهبه چشم مي  مال منوچهرواژگان کهن لکي نيز در شعر  

  ،(53:  همان)  پایکوبي  و  رقص:  ريگهنههال   ،(49:  همان)  آبادان:  حاودان:  کرد  اشاره  توانمي  زیر  موارد  به  هاواژه  این
 (. 60: همان) پروانه : پيپه

 هاي عربيواژه -2-1-2-4
ت؛  مال منوچهرهاي عربي در دیوان واژه بتًا زیاد اـس يد  نـس داهلل الغالب« واژه  ۀبراي نمونه در قـص هاي عربي  »مدح اـس

شود )نورمحمدي،  دیده مي  ...نعما، انعام، عشر، هو، سماوات، ارض، نبي، اکرام، اعالم، جنت، ازل، انوار، تابع احکام و
 (. بيت آغازین این قصيده به جز در سه واژه، عربي است:  42  -43:  1381
 ن يههه یلهعهه ئههام  نت ئهههعهههلهههان خهههجههه  یمههاعنههه
 

ئههههه  خه ههوو  يهههههعهو دا  و سهههههههههم  عههههه  یکه شهههههههههر  ن يههههه یله نههههام   
(42همان: )                                      
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 ویژه علي )ع( سروده سرشار از واژگان عربي کرده است:  اشعاري را که در وصف ائمه و به مال منوچهر
 خاص اـصل ليس ابدان لباس 

 
مک   را و افک فدا ئهقلبک و جـس  

(55)همان:                          
 هاي ترکي واژه   - 2-1-2-5

هایي را از این زبان در دیوان خود به کار برده است که البته زیاد  با زبان ترکي نيز آشنایي دارد و واژه  مال منوچهر
 نيست: 

 تم کهپهکه  یرکۆتکلپ و   یشههههههاها عرب
 

تم کههداح لههطها کهارمهه مههنهد خههر چههههه   
(85همان: )                       

  معني سگ است. ک« به  هپ هدر زبان ترکي »ک
 هاي کهن فارسي  واژه   -2-1-2-6

(، استبرق: پارچه ابریشمي 47(، دادار: آفریدگار )همان:  43(، فام: مانند )همان:  42هایي مانند َخزیر: خاکستر )همان:  واژه
 دارند. به کار رفته است که اکنون کاربرد کمي  مال منوچهر( در دیوان 101( و دیجور: تاریک )همان: 5٤)همان: 
 سطح نحوي  - ۲-۱-۳

 هاي لکي کاربرد فعل   - ۲-۱-۳-۱
 برد. هاي دیگر به کار ميزبان درها هاي لکي را بيش از سایر فعلفعل مال منوچهر

 دڵ  وئهههيههاران نيشهههههههههت    ڵدو  ئهههيههاران نيشهههههههههت  
 

ڵد  وئههمهان نيشهههههههههت  وه غههونهدرد عههم گههههه   
(111همان: )                            

(  دا: داد )همان:  47هاي لکي دیگر عبارتند از: ِبَدر: بگردان و بریز )همان: »نيـشت« به معني نـشـست اـست. فعل
ــت )هـمان: 56(، ِوت: گـفت )هـمان:  55(، هات: آمد )هـمان: 54 ــدم )هـمان:  57(، نـيا: گذاشـ (، هت: آمد  68(، بيم: شـ

(، ِوري: بلـند  102(، ِبَکر: بکن )هـمان:  98(، ـبار: بـيار )هـمان: 77(، بي: بود )هـمان:  71(، دیرم: دارم )هـمان:  70)هـمان:  
پيوندد  ها مي(. همچنين در برخي جاها به جاي فعل »است« و »هستند« پسوند َ» ن« را به یکي از واژه105شو )همان:  

 که کاربرد فعل را دارد.
 ننهیمماوات و زهسههههههت تو معمار سهههههههده  ئێ
 

 ئێ  مهههرحهههمهههتهههت مو رشههههههههه د  جبريههل  ئهه همینههه ن  
(79همان: )  

 صفت اشاره و ضمير  -۲-۱-۳-۲
 کند:  ها؛ یعني »یه« و »او« استفاده مي، به جاي »این« و »آن« از معادل لکي آنمال منوچهر

 ن خهه سههههههههو ليهب خوشنهدهعهه  يههقها  لههذار خوشعههگول  يهه
 

نههههشهههههههههههايهههه دهمههههد  بههههودو  وئههههرگهههه  رم   سههههههههموبو س 
 

 يه  مهطربان خو ش هههههههههفا  يه  سههههههههاقهيان سههههههههيمته ن  
(63همان: )                                  

قهاي  رگ شهههههههههبههلو شههههههههکفيهام چو گو سهههههههها مههئهه  
(68همان: )                                 

 برد: و ضمير اول شخص مفرد »من« را به صورت »مه« به کار مي
 مدح تو واتهههم و مهههکهههداح لهههمههه  مهههموال  

 
م نههاتهههدح و ثهههمهههب  لهههر طهههده  یکفظ لهههو لههه   

(79)همان:                                  



  5٨   کوليوند   مال منوچهر ديوان    ی سبک   ی بررس 

 

 سطح ادبي - ۲-۳

اند، موضوعات علم بيان مانند تشبيه، استعاره، »توجه به واژگاني است که در معني مجازي به کار رفته  سطح ادبي دربرگيرندة

(. آنچه از ۱۵8: ۱۳80ادبي در اثر است« )شميسا،  کنایه و سمبل و موضوعات بدیع معنوي مانند ایهام، تناسب و خالقيت  

گيرد. »کاربرد تخيل آن است که  شود و از تخيل سرچشمه مي انگيزي اثر ادبي مي سطح ادبي مورد نظر است، باعث خيال 

زي  کدکني خيال را به معني مجموعه تصرفات بياني و مجا (. شفيعي ۱۳:  ۱۳8۲اندیشه را با زباني جذاب عرضه کند« )ِبِرت،  

وي در جایي   (.۱6:  ۱۳۹۲کدکني،  در شعر و تصویر را به معني هر گونه بيان برجسته و مشخص به کار برده است )شفيعي 

 ( ۴۳6: ۱۳۹۱کدکني، داند )شفيعي ترین حوزة خالقيت در ادبيات مي کرانهدیگر صور خيال را بي 

 کنيم.دیوان مال را بيشتر بررسي مي   صور خيالدر ادامه  به تناسب موضوع از سطح ادبي بهره جسته است.    مال منوچهر

 تشبيه   - ۲-۳-۱

 شود؛ این موضوع بيانگر ذوق لطيف شاعر و آشنایي او با تشبيه است.  انواعي از تشبيه دیده مي مال منوچهردر دیوان  

 تشبيه مفصل -۲-۳-۱-۱

 ئاشهههههه  مشههههههکات هداتمت  فهروانه  هههههههپه
  

 ئا هههههههه ی و خهطاکار شهههههههههها ڕۊي  وه تو هاتم 
(83:  1381نورمحمدي، )                   

 به، »عاشق مشکات هدات« وجه شبه و »صفت« ادات تشبيه است.در این بيت »من« مشبه، »پروانه« مشبٌه

   تشبيه بليغ و مجمل  - ۲-۳-۱-۲

 گرد چراغم   یپمعهت پههرتو شههههههههههپهه  یپ
 

ل بهاغمو لب و بهت برگ لههبههڵو ت گسههههههههرهژ حههئهه   
(60همان: )                                  

تشبيه  یک  این  ؛  گردداي تشبيه کرده است که در گرداگرد چراغ ميدر مصراع نخست، گوینده خود را به پروانه

است که در حسرت گلبرگ لب معشوق است. این تشبيه  بليغ است. در مصراع دوم خود را به بلبل باغ تشبيه کرده  

 مجمل است. گلبرگ لب هم تشبيه بليغ از نوع اضافي است.

 تشبيه تفضيل  -۲-۳-۱-۳

 ر ه مه هه دا قه ڤۆ خ تو جلوۆر رژه نوورت ئقتبهاس خهه
 

عههههبهههه  جلسههههههههههها   امههههگهههههڤۆۆۆ رش  مهههال  لهههه  وتر  یهههها   
(90همان: )                                         

گر  گيرد و ماه و عرش جلوهداند که خورشيد از او نور ميدر این بيت معشوق را از چنان بزرگي برخوردار مي

 امّهات او هستند.                                                

 مجاز -2-3-2

 کنيم.یافت که بنا بر رعایت اختصار بحث به یک نمونه بسنده مي  وچهرمال منرا در دیوان توان انواعي از مجاز  مي

 ژ حسههابتۆر  وئهژ  هنديش ئيهئه شههيعه مه
 

ن ه ي ی لهع  امسههههههه نان قاسهههههههم و قهميزان و جه   
(43همان: )  

 شود.مي  محقق  ميزان  ۀوسيلاست که به  ، با عالقه آليهدر این بيت ميزان مجاز از عدالت
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 کنایه   -3-3-2
اي که دارد از کنایات به فراواني بهره گرفته است. باید یادآور شویم که بيشتر کنایات  به خاطر زبان عاميانه  مال منوچهر 
 کردي مشترک است.   و لکي  ،فارسي درهمان کنایاتي است که  مال منوچهر

 فين ف  ههههر  ههههدا دهو خ رێشۆۆۆ نگ  وه جه یر داسهههه
 

بهههههئههههه  و  و  حهههههو حههه ئهههو در  عهههههلههههه  مد  ن يههههه یلههه ههههنهههگههههام   
(44همان: )                                           

هاي  دادن( کنایه از خود را فدا کردن در جنگ است که در فارسي و دیگر زباننگ )سر به جنگهرداي وه جهس
 ایراني نيز رایج است.  

 الي  ئهشههه  و عر ره تو  همم دهدهر تا قسهههه
 

ناف  و نکوب مه  و مهغرهسههت و تو م هن ژهشههم ود   
(58)همان:                  

 وجود است. ۀهمسر تا قدم کنایه از 
 استعاره    -2-3-3

 ره نيز به فراواني وجود دارد. استعا  مال منوچهردر دیوان 
 ين ڕ فه  ت فه  فوروغ  با باڵ  ينڕهمس زهشهه 
 

ديار  وئهم هات  هدين  ههب ڕهر  گهر  و شهه هفو  ف    
(69)همان:                                  

 خورشيد زّرین بال، با روشنایي و پيروزي باشکوهش، صبحگاهان بر همه جاي کوه گرین پدیدار شد.    برگردان:
 استعاره مکنيه از نوع تشخيص دارد.  ،که شمس بيایداینهمچنين  مکنيه است.  ةبال استعار  ترکيب شمس زّرین

 تلميح  -2-3-4
هاي دیني است. مال در برخي  اشارات قرآني و داستان  ۀ شاعر، در برگيرند  ، به خاطر بينش مذهبيمال منوچهراشعار  

 هاي مّلي هم کرده است. از موارد اشاراتي به داستان
 شههت و ک یڤدبدوعهر  و م طور کهدح بکهر مئ
 

ن ه يهه ی لعهههر مههام  و ان مثههل کههه هر جهه و ک  یک   
(44همان: )                           

 (. 100/ 1: 1413، مفيدنک. شدن عمرو بن عبدوّد به دست امام علي )ع( در جنگ خندق دارد )این بيت اشاره به کشته
 ینهژي ژه چهاه ب ڤریرو  هها کههره  یمغهه  یمده
 

ی نهم ههههل بههنشهههها  ف  ڵزين و کام دو رگهتو ب   
:  1381نهورمه همههههدی،  )                   

63)  
یک لحظه غم را رها کن که مانند چاه بيژن است که باید از آن بيرون بيایي. تو باید کام دل خویش را    برگردان:  

 از فصل بهمن برگيري. 
 (. 59/ 5:  1386اشاره به داستان بيژن و منيژه و به چاه انداختن بيژن دارد که در شاهنامه آمده است )فردوسي،  

 تضمين  -2-3-5
 آن را در سخن خویش بياورد.  ةت و احادیث تضمين کرده و کوشيده است اصل متن و یا ترجمسخناني را از آیا  مال منوچهر

ک ِاال َوجَهه اـل ــيال ـه  کُـُل شـ
 

خو دا   نيهههه هن2  ڤهههههجههههه  هههههالههههک  يهههه هقين   دهر 
(52:  1381)نورمحمدي،                       

 
 : نیست.نی. ن ١
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 را به صورت متن اصلي در این بيت به کار برده است.  (88 /»ُكلُّ َشْيال َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه« )قصص ۀيآشاعر 

 

 دينهه لم مههعژ  هد منم ئه مههرمود م ههفهه
 

شههههههههههههاڤۆۆۆۆ رده  ئهههه زه  من  ن يههههه یلعالم  عهههههژ  هر   
(42:  1381)نورمحمدي،                

 .است( ع) علي  شناخت شهر آن ۀحضرت محمد )ص( فرمود: من مانند شهر علم هستم که درواز برگردان: 

»  ۀترجمشاعر   است:  آورده  بيت  در  را  )ص(  نبوي  حدیث  از  َباُبَها  اْلِعْلمِ   َمِدينَة  َأَنا  بخشي  َفَمْن   َوَعِليٌّ 

 (. 126/ 3:  1401« )حاکم نيشابوري، َفْلَيْأِت اْلَباَب اْلِعْلَم َأَراَد

 مراعات نظير  -2-3-6

  ۀ يها و گياهان را به فراواني در کنار هم به کار برده است که این موضوع آراویژه نام گلعناصر طبيعي، به  مال منوچهر

 مراعات نظير را به وجود آورده است. 

 ڵ ونب و سهرين و سه هن و نهسه وسهو  ڵو ن گمهن و ياسههاڤ غرهئ
 

قاي  داغدار هشهههههه  ڵو ل گو نفهرهخ قورگس شههههههو هن   
(73)همان:                    

هاي ارغوان، یاسمن، سوسن، نسرین، سنبل، نرگس، قرنفل و شقایق در این بيت مراعات نظير به وجود  نام گل

 آورده است.

 اغراق -2-3-7

 در وصف موالي متقيان گاهي به مقام غلو گرایيده است:  مال منوچهر

 لی ئهژ ئم  هالئن  وسهکو   یلعهژ  ئهم هدئارشهت  هسه 
 

ی ت ڤدا  و س خهد  یسهههههه هد  یلعهژ ئغم    یلعه یشههههههاد   
(87همان: )                      

داند و زندگي که شاعر بر خالف اشارات قرآني، به جاي پيامبر اعظم، علي را منشأ وجود و سکون عالم مياین 

  دیوانش   ۀداند غلو اـست که همين موجب ـشده اـست که به روایت گردآورندخود و عالميان را در گرو عـشق وي مي

 (.45علي الهي بدانند )همان:   ۀفرقوي را منتسب به 

 تضاد  -2-3-8

به کار رفته است که تنها یک نمونه را از آن همه   مال منوچهرهایي است که به فراواني در دیوان  تضاد از آن آرایه

 آوریم: مي

 من سبم و شهههههههههاهها يهه بههوحسههههههههو مهه  و ت  شێروده
 

فهههههئههههه  سههههههههههههاير  فهههههژ  ههههههقهههههقر  ههههههرات  من سوهم   
(84)همان:                                      

آیم و اي شاه این براي من بس است. فقرهاي دیگر براي من مانند هوس  من درویش تو به حساب مي  برگردان:

 است. 

 درویش و شاه تضاد دارند.
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 تنسيق الصفات   -2-3-9
 کند. زده مياي که خواننده را شگفتگونهدرپي مهارت خاصي دارد؛ به در آوردن صفات پي مال منوچهر

 رده و ماتمو ژمدم نادم و پهژ فعل بهئه
 

 ئها هههههههه ی  و خههطهاکهار شهههههههههههها  ڕۊي  ڤۆ    تو   ههاتم  
(85)همان:                                      

 از فعل بد خویش نادم، پژمرده و مات هستم. بنابراین اي شاه، گناهکار و خطاکار رو به سوي تو آمدم.  برگردان:
 ، عاصي و خطاکار را به خود نسبت داده است. صفات نادم، پژمرده، مات

 فکري   سطح  -2-4
 وصف پيري   -2-4-1

 گوید: پيري خود مياست. او در آغاز مثنوي   مال منوچهرپيري و مصایب آن یکي از موضوعات شعر  
 وه سهههههههههههبه   یوه پيرسهههههههههههبه   یپير

 وه سههههههههتهههشههههههههکه  ڵدار دڵۆ ز ميهل د
 وه سههههههههههمان بهم کهتهنگ قامهخد
 

نههههه  ڕۊيم  بهههه هسهههههههههههههوه   عيش   پيری  بههههاب 
و شهههههههههو   هخهوارم  مهههه وديههههده  وه سههههههههههههههخ   

دا  ی هههههههههههاهعهههه  وهسهههههههههههههد  هو  زنهههههارم   
(108)همان:              

خوشي را به رویم بسته است. از اشتياق معشوق دلم شکسته است. از   پيري دیگر بس است. پيري دِر برگردان:
ام. قامتم که همچون چوب خدنگ راست بود، مانند کمان خميده شده است. پيري  چشم مست معشوق خوار گشته

 چوبدستي زنهارخواهي را به دستم داده است. 
 دیني   ۀانديش -2-4-2

مذهب   اوورزي  اصلي اندیشه  ۀيتوان یافت که رنگ و بوي مذهبي نداشته باشد. مامي  مال منوچهراز کمتر شعري را  
برد با ستایش علي و خاندانش )عليهم شيعه و در مرکز آن اهل بيت است. هر جا هم نامي از بهار و گل و... مي

 دهد.  السالم( آن را پایان مي
 ن هز و نگارونورو هژ  یاران کهبه هژ  یدم کهقصه هم

 ر هفت کشو هخش ههربور نو هقليم و خاوئفت  هه هه شاه
 

دهيههدهحههه   حههامهسهههههههههه   ڵودڵۆۆۆ ور  مههار و شهههههههه ژڕۆ  یوارن   
ردگههار  هضههههههههههل کهه هر ذات فهه همبهه هيهه هر و يههار پهه هيههاو  

(74:  1381نورمحمدي،  )  
 ستایش  - ۲-۴-۳
آغازین دیوان خود را به ستایش    ۀدهد. او سه قصيد ميرا تشکيل    مال منوچهربخش زیادي از دیوان شعري    ستایش

بندي در ستایش  وي همچنين غزل و ترجيع(.  50- 42:  1381حضرت علي )ع( اختصاص داده است )نورمحمدي،  
)همان:  دارد  )ع(  علي  بن(51  -62  حضرت  محّمد )ص(  ستایش حضرت  که    ةمای.  است  منوچهردیگري  در   مال 

اي  معراج پيامبر موضوعي است که شاعر به آن اشاراتي داشته است. او همچنين قصيدهاشعارش بدان پرداخته است.  
 نامه سروده است:به نام معراج

 نام دائهلئهالم داد و بهتر هسهههه   هت وهه  یخئه
 ن تهه تهاجهه  خرفهه  و  رفهه  يهه  نهته هگهه معراجه   ڤری
 یردگهار بهم که وحکو همه   یب  يهار  موطيع  بینهه
 

ی ت ڤراء  هو لئهههخيره    وهيههام دا  هالم دا پهه هسههههههههه    
ی ت ڤ  ئاشههههههنا  ديدارت  نهتها م تاجڤ يه ماسهههههه   

ی ت ڤوا  هر هه هوج دورو ع  یوار بهرا  را سهههههههه و ب  
(90 -91همان: )                      
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برادر آمد و به بهترین مردمان سالم داد. او سالم و پيام خود را به بهترین فرزند ادا کرد. او گفت: برخيز    برگردان:

  همين   به  هستند؛  تو  دیدار  نيازمند  مردمان.  بود  خواهد  تو  پيامبري  تاج  افتخار  و  شکوه  ۀماي که هنگام معراج توست. این  

کرد. او سوار بر براق شد و در آسمان ار بود و از کردگار پيروي ميی   فرمانبردار  نبي.  است  داده  آشنا  صفت  تو  به  خاطر

 به سمت خدا باال رفت. 

دوستي حسين بن علي )ع( و عباس بن علي )ع( را نيز در سينه دارد و بخشي از اشعارش را به این    مال منوچهر 

 گوید: هاشم ميموضوع اختصاص داده است. او در قصيده بدر بني

 ب ه قههاشههههم ل ینهدر بهب  یرهپيک
 ی ل هبهاس عه هعه  شۆۆۆۆۆۆۆۆێربن  ئ شۆۆۆۆۆۆۆۆێر

 د ه حه ئههزو دين  هغه   یزا غهازهر غه هد
 

ا ضهههههههههه هرتهه و م  یلهر عهه وون  یره ههه همهه    
دا و   جهناح  حه سههههههتده  ڕو سههههههت کهد  

ال ه ربهشهههههههت کهطشهههههههان دهم عهيغهضههههههه   
(56)همان:                         

تي که اي عباس، لقب تو ماه بنيبرگردان:   يري هـس تي. تو ـش ي )ع( هـس ت. تو مظهر نور علي مرتـض مي اـس هاـش
اي هـستي کرد بریده ـشده اـست. در جنگ رزمندهپـسر ـشير اـست. در حالي که دـست پـسر کـسي که عدالت را اجرا مي

 .هستي کربال  دشت  ۀتشنجنگي. تو شير  که در راه خدا مي
 توصيف بهار -2-4-5

 پردازد.شود و به توصيف آن ميهاي بهار و رستاخيز طبيعت شاد ميشاعر با دیدن زیبایي
 ی مع روشههههههههن هسههههههههيه شهههههههه هر  یل  چهيام تار تعه
          ن حه لهئول  تهبهحو ن يه يار مهمهل و چو لب و زم بهيه ب

ی نهن هه يههیقهام شهههههههههادهن و مه ههزهسههههههههير ر  هدال و   
رن هسهههههت هرگس و يه نهيه ن  نهمهيه الله و يه ياسههههه   

(63همان: )                                   
 نامهساقي -2-4-6

ستاید؛ اّما این مي، یا مي رباني  پردازد. او مي را ميهایش ميبه توصيف عاشقانه  نامهبا سرایش ساقي  مال منوچهر 
 شود: موال مياست یا مي دوستي علي )ع(. او مست مي جام نادعليا حضرت 

 فتاب ئا   فو ئو رج  و ر و بهحهت سهههه هه
 جناب  یالئ  ههههههههههه شهه  وئه  یلهر عوون
نههه وون و  یبهر   ی ل هنجههه و م  نيههههیلهو 
 

ر  چههههههو  نههههههمهههههها  بههههههوتهههههه وجههههههلههههههوه  راب و خ   
کههههامههيههههاب جههلههوه  وئههههه  ژئهههههم  لهههههائهههه  و  گههر   

عهههه ن  يهههههیلههه هعهههه   نيهههههیلههه هنههههادعهههه  ی لههه هيهههها   
(98همان: )                           

 گرایي شادي  2-4-7
سراید، شادي به اوج خود جا که در وصف حضرت علي )ع( شعر ميویژه آنگراست؛ بهشادي  مال منوچهر شعر  

 رسد. شادي در نوع گزینش واژگان و وزني که برگزیده کاماًل پيداست.  مي
 ر هشههههههههه هخر به هر بهاده فه هبهاده بهد

 ر ه تو سههليمان شههم   یمور بنوشهه 
 ی ل ه منجه   نيههیلهو و  یبهنور نه 

  

ر ه شههههههههه هعه   اثنه ئههر بهاده  هبهاده بهد   
رههل بئه  وئهفاخر   یشههه خورهپ  

ی ل هيها عه   نيههلیهعه   نيههیلهنهاد عه   
(99)همان:   
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 توصيف طبيعت -2-4-8

ها، گياهان، خورـشيد و... را به زیبایي در ـشعر خود توـصيف کرده اـست. او براي  عناـصر طبيعي مانند گل  مال منوچهر

 نيز بهره برده است.این کار از صور خيال  

 بوهس  ڵو و مينو گ  ڵو و دلجو گ  ڵو دبو گشهئه  ڵو گ
 

يار هکوگل ع ڵو گ  هو ڵو برو گئە هو ڵو عين گ  هو ڵو گ   
(72)همان:   

بيه بهـشت و کوزه اـست. گل با چـشمان و ابروان قـشنگ آمده  برگردان: بو و دلجو اـست. گل ـش يار خوـش گل بـس

   است؛ در حالي که شبيه خرمني است که معيار بهار است.

از طبيعت و همچنين احاط»این وصف زیبا  الفاظ عربي، قصاید و در عربي  مال منوچهر   ةهاي  داني و کاربرد 

 (.  8: 1392کند« )محمودي، ي را در ذهن خواننده تداعي ميهاي منوچهري دامغانمسمط

 گيري نتيجه   -3

توان گفت ـسبک  . مياـستنزدیک به زبان فارـسي    اـشعاري زبانيـسبک  کوليوند از ـشاعران لک اـست که   مال منوچهر

را در سـه سـطح آوایي، ادبي و   مال منوچهراین پژوهش دیوان لکي، فارسـي و عربي اسـت.    اي ازشـعري او آميخته

 فکري مورد بررسي قرار داد و با این نتایج به پایان رسيد:

طح زب -1 طح آوایي: ـس تفاده کرده و قافيهاز وزن  مال منوچهراني: الف( ـس هاي  هاي عروـضي به جاي هجایي اـس

آرایي هاي ـشعر او بيـشتر لکي اـست. انواعي از جناس، ـسجع و واجعربي، فارـسي و لکي را به کار برده اـست. ردیف

ني و »د« مياني و پایاني را از واج »ه، ت، ب« پایا  مال منوچهرشــود. ب( ســطح لغوي: گاهي در شــعر او دیده مي

هاي کهن لکي کند. تبدیل واج »ز« به »ژ« که در لکي رایج اســت در دیوان مال نيز وجود دارد. واژهها حذف ميواژه

ویژه هنگامي که خواـسته اـست، از هاي عربي را بهـشوند. وي واژهکه اکنون کاربرد کمي دارند در دیوان وي دیده مي

خن ب ت. تعداد کمي واژبزرگان دین ـس بتًا زیاد به کار برده اـس ي در دیوان ترکي و نيز واژه  ۀگوید نـس هاي کهن فارـس

طح نحوي:   ت. وي هاي دیگر زبانهاي لکي را بيش از فعلفعل  مال منوچهرمال وجود دارد. ج( ـس ها به کار برده اـس

 ت.از برابرنهادهاي لکي »این« و »آن« و ضمير اول شخص لکي استفاده کرده اس

تعاره، تلميحات   -2 ت. مجاز، کنایه، اـس يل را به کار برده اـس ل، بليغ، مجمل و تفـض بيه مفـص طح ادبي: مال تـش ـس

 شود.دیده مي  مال منوچهرقرآني و ملي، تضمين، مراعات نظير، اغراق، تضاد و تنسيق الصفات نيز در دیوان 

هاي دیني خود در ســتایش  اندیشــهمنوچهر در وصــف پيري شــعرهایي دارد. او در پي   ســطح فکري: مال -3

گرایي و توـصيف  نامه، ـشاديهاي دیگر ـشعر او توـصيف بهار، ـساقيبزرگان دیني اـشعار زیادي ـسروده اـست. مـضمون

 طبيعت است.
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