
 

 فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتفگمسي)ببگمت دب(

 پژمهشي-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم-شمگموت مل-سگلتهر متت
ت

 هگيتسبكتمتديو خت م گختسبگيتشيغ فيتمترعغّفيتخسختمتميژايرحمّ تتقي
(15-1) 

 2(خويسه وترسئول)رب يهت س ي،ت4حسينترسج ي

ت25/44/42تگميختدميگف ترقگلهت:ت
ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

ت

 چكي وت:

، از آثخي  ه جط  ع قهن ب.ق( 1271) فخت تقهيب  مخن شريهاز   عخرّص  ع يهخ ليجان يرهخ اثه  حمّدتق  

خ  يبک  خزگشد ال   يا لايل، شخ ل قصخيد، غزليخت،  يژگيهايد. اين ليجان يع ومج خً  يده  ييزليم

مخن يع از شرعها  نيمة ا ّل    خش  از نيمة ل ه     خمّس ايرد.  حمّدتق   ي خويّخت،  ثلج ،  قطّعخت

 خزگشرد  جل   از  بخشرهان شرخيزالب حسرلعر   يهزا  شدخع السّرطلع  جلب   لي ليجان مجل اشعخي  لي     

 دح يخ  لخ  ع يرفخيش  هم  از ععيّلخن   شخيزالگخن قخجخي  لايل. لي اين نجشعخي، وه ب  ه  عهّف  ليجان  

نخ بهلب   ل  نسررخة مطّ   جججل از آن، يع يک   ععرّق  ع يعخ خخنة  درس شررجيا  ايرره     لياه   

 ها     ععرّق  ع يعخ خخنة آيعخن قدس يضج  ايد، اشعبخب يعخب فههيد لنخ  بل   ه  ججل نسخة لياه

جي، تصرحيح  اين ليجان، تصرحيح  شردب ايرد. از  يژگيهخ  ليجان ا ، ايرعفخلة شرخوه از  هم  لغخت  هد     

تهي ، يهل    لک ، ز خن ا  لي ليجان  ع يع ليجان  ع  يريرة مجل شخوه  ع ايه   از قد خ ،  ججل قطعع 

ايررد.  -فجنيک  ها  يا   لايررعخنايررعفخلب از  ار  -   يژگ   لحصرره  ع فهل  ثلج  لايررعخن  يررهخ  

 زند.  د   ليجان ا  لي نهخيد  ه  خزگشع   جلن يبک شخوه  هه تأييومج   هخ   يژگي

 

فجنيک، اشعخي چلد :  حمّد تق  مخن شريهاز ، ليجان يرهخ، يربک  خزگشد ال  ، ار     هگيتك ي يم ژو

 ، مجيشکخي  لي شعهز خنع

ت

ت
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ترق ّرهت:تت

مخن شرريهاز   عخرّص  ع يررهخ ايررد يع     لخ ه ، ليجان يررهخ از  حمّدتق ل ية  خزگشررداز جمرة آثخي 

ص تخرّ« يهخ» يهخ   رقّب  جلب ايد. اين شخوه يع لي شعه نيزع مخننجشرعة ا عدا  يه ل  نسخة ليجان   

 يکهل، از شرخوهان ل ية ا ّل    خش  از ل ية ل ه  خزگشد  جل   لي اشعخي مجل از شخوهان   ثل يعد  ،  

يخ  مط  )لي يعخ خخنع ةحخفظ، انجي  ، فهّم    ومهميّخه   غيهب ايه    يکهل. از ليجان    ل  نسرررخ

يخ  ليجان ا   عهف  شدب    يژگيهخ  آن يرعخن قدس(  جججل ايرد . لي نجشرعخي زيه نسرخع     درس   آ

  يخن گهليدب ايد.

يخ  اين  ع لليل  ذيجي نبجلن نخه ا  لي اغرب تذيهب گختشرريغ فيتمت حو لتمتديو خت م:ت.ترحمّ تقي4

 3/247 :،هيد يعخ خخنة  درسفهل يب، يه جخ يع نخ   از ا   هلب شدب،  فقط از ليجان ا   جلب ايد.)نگ: 

الشعها  ليجان  ع( . از اين شخوه   ليجان ا  لي يعخب حديق3/212: اثهآفهيلخن  1/278: فهيلگ يخلجيان  

   نخه  هلب شردب ايد.  للّف لي اين يعخب  عد از ذيه نخه « يرهخ  شريهاز   » يا  شريهاز ، ذيل ولجان  

د حخل،  عد از تحصررريل يمخل  خالجمخل، مد د مجلش از  »جيد: يخل  از اصرررخلد مخندان شرررخوه  يا

حسررلعر   يهزا  شرردخع السررّرطلع يا امعيخي يهلب    ع  ايررطة يفخيد   مد د، تهقّ  نمجلب   شررخيزالب

صخحب ليجع    قخه   لقب مخن  شد   يمچلخن لي آن ل لد  عزّز  جل.  عد از تغييه  ضع ] هگ فعحعر  

خ  ع ليررعجي  حمّدشررخب   ع نجيه     هيلخي شرردن يما  آنهت اسررهان    شررخب    ع اخيخن ييرريدن قدي

)ليجان  يا  شيهاز  : « اهلامد    ع  قهيّ     هيرجه  خعصره  يع لاشرد  عخش يهل تخ يحرد نمجل   

( لي الا ع، از ز خن  صرحّح اين يعخب وبدالحسرين نجاي ،  عد از آ يلن تخييخ يزاي   ل يسد     818 1/9

 عد از يرمة شصد قدي  يفيد  خندب، شخيد  للّف لي يقم »آ دب ايد شرصرد)يمخندخ(  ها   هگ يهخ،   

اشعخيش  خ ايلکع صخحب طبع » )يمخندخ( . يمچلين ليجان  يا   يلجيسد «  عد از شرصد تهليد لاشعع  

آيد    خيد اشعخيش از مجب  جلب   ليجان  ععبه لاشرعع، نظه  ع نداشعن ا الل ذيجي  عه ف،  ع ليد نم  

ت)يمخندخ(« ع شجل.افجاب، ايعمخ
 لبع لياه  يع از شرخوه نخه  هلب  صطبة مهاب يهيجمخن قخجخي ايد يع  خ آ يلن ل   يد از ا     هلن  

 (                                                  77:  صطبة مهاب نخ ش ا  يا از يدمدازالگخن مفه شيهاز    لاند.)نگ: 

ق 1266خ دب   تخييخ  فختش نيز لي اهلة ا هخه ايد. ا ّخ  خ تججع  ع تخييخ تخييخ  اللت ا  لي ييچ يعخ   ني

يع لي ا عدا  نسرخة آيعخن قدس يضج   ع مط شخوه آ دب ايد   شجايد   قهاين  جججل لي اين نسخع  

  يمچلين طبق گفعة نجيسررلدة حديقع الشررّعها  يع لي  خال ذيه شررد،  خيد تخ ا امه لية شررصررد لي قيد  

يرهايخن فخيس نيز  ه زندب  جلن ا  تخ يخل   خشرد. حدس نجيسرلدة يعخب لانشرملدان   يرخن    حيخت  جلب 

( لينعيدع، شررخوه  يعجاند از شررعها  ل ية ا ّل   5/985:   صررطبة مهابق  هه تخييد  يزند. )نگ: 1271

 قسمع  از ل ية ل ه  خزگشد  ع حسخب آيد.
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ت.تچه تخك هتدمتبگبتخسختديو ختسبگ:2

يخ  ايهان)لنخ(، نسخة لياه   ها  اين اثه نخه  هلب شدب ايد. نسخة نجشععههيد ليدلي يعخب ف  -الف

(  خ يؤيد تصررجيه نسررخع    214/ 5:  1389، ليجان غزليخت، )ليايع ،  21177يعخ خخنع  رّ   ع شررمخية 

  قخ رة تک تک غزلهخ  آن  خ ل  نسرخة لياه ايدايرد، اين نسخع  ه جط  ع شخوه لياه   خ تخرّص يهخ  

ايرد.  خ يخفعن قهائن  ععدّل    قخ رة آن  خ يعخب  هگزيدة ليجان يرع شرخوه)طهب، ولقخ   يرهخ(، از جهل     

(،  عرجه شد اين نسخع  ه جط  ع  حي  919-68:  هگزيدة ليجان يرع شرخوه اصرفهخن    الدّين يمخي )نگ:

نخه يهخ  اصفهخن  يخل الدّين  حمّد يرهخ، ومج   للّف   اسره ل ه يمخ  شيهاز  ايد يع اغرب از ا   خ   

  يشجل.

لي فههيررعهخ  نسررخ مطّ   درس)ذييعع(   لنخ،  ثلج  وخشررق    عشررجق  ع ولجان اثه  جدا از     -ب

: الذييعع،  ذيجي ايررد.)«ذيل ليجان آ دب ايررد» مخن شرريهاز  يخل شرردب   لي يه ل ، وبخيت  حمّدتق 

  نخ بهلب لي ليجان ا   جججل ايد   جز (.  ثلج 7/415:  يخ  ايهانفههيرعجاية ليعلجشعع (   ) 19/215

 آيد.ليجان اشعخي اثه لياه  از اين شخوه،  ع ليد نم 

 يمخننسخة آيعخن قدس يضج  لي فههيد لنخ  خ ولجان نسخة شيخ ور  حيدي نخه  هلب شدب ايد. ) -ج

لاشعع يع  (  ورّد نخ اذاي  اين ايرد يع فهل يخل شدب، تعدال  ييخلة مط  لي  يه ت لي تمرّک 5/415:

خنة آيعخن  خا ،  دّت  يرهگهلان  خندب   يپس  ع يعخ  عد  ع ايهان انعقخل يخفعع   لي اثه تحجّالت يعخ خخنع

 جلب    عد  خ شمخية  1294يضج  انعقخل يخفعع ايد. شمخية اين نسخع لي  دمجوة شيخ ور  حيدي قدس

 ثبد شدب ايد. يضج  فههيد   خخنة آيعخن قدسلي  يخن نسخ مطّ  يعخ 36426

ت.رعغّفيتخسختديو ختسبگ:3

تخسخةترج متشوم يت سالري:ت-4-3

 هگ لي  124نسخع لي .  ع ثبد ييريدب ايد  1111 هلب  خ شرمخية  اين نسرخع لي يعخ خخنة نخه 

 يد، لايا  جرد  14يرخنعيمعه،  ع طجي  عجيّط يه صفحع   11×15قطع مشرع   خييک  خ ا عخل  

خنة فههيد يعخ خ)نخجل  فهنا    مطّ نسرععريق  عجيّط ايد  تيمخج  گل    جتع لاي   يخغذ 

ا ّخ لي صفحة ا ّلِ آن اثه . تخييخ لي ا ّل   آمه   نخه يختب ندايل .(247:  درس شرجيا  ايه   

يا لايايررد    خال   " حمّديخل  ا ن  حمّد ا هاييم "شررجل يع يه ل  ولجان ل    هه ليدب   

  الّخ يلد  عقل  از نخه  "ا هغ شد "نجشعع شدب، ( هاين  ععدّل ع ق) يک  از  ههيخ  خ مطّ شرخوه 

 يعخ د( يهخ)اين نسخع  ع لاليل  ععدّل تقدّه لايل   يم ز خن  خ  ختن . يختب لي ليرد نيسرد  

 لخ  ع نجشرعة نجيسرلدة فههيرد نسخ مطّ   درس شجيا  ايه  ، شخوه لي آن    . شردب ايرد  

اثلخ  تجضيحختش ذيل ولجان ليجان يهخ، از  ججل ل  ايشخن لي ( ايد )يمخندختصرهّفخت  نمجلب  

يخ  يخللاشرد لي طهف لي ن جرد يع  عض  از  طخلب آن اخک شدب   لايا  ل  تخييخ  ع يخل 
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لي يه . يع  عأيرّفخنع ا ه ز لي ليد نيسد ( يمخندخ)ايرد، يرخن  ياجيد    .ق 1269   1267

ايد يع اين نسخع  خيد قبل از يخل  خ اين  جلبمجاندن اين يخللاشعهصرجيت  هلاشد ا   عد از  

 .عجاند نسخة ايخس  اقع گهلل ياين نسخع لي تصحيح ( يمخندخ. )ناخيش يخفعع  خشد .ق 1267

ت:ره مجگتتخسخه.ت4-4-3

   عض  ائمّة طخيهين   ا ليخ    هاث   حهّه ( ص)قصرخيد شرخ ل تحميديّع، نعد حضهت ييجل   

 12يمين قسمد  اقع شدب ايد يع  دمجوخً  يمچلين  لظج ع لي وجا ل نحج وه   لي. ايرد 

 يد لي اين قخلب لي  1186غزل    132 ع جز ايلهخ  دمجوخً .  يد ايد 441قصريدب   شرخ ل   

 ثلج  وهفخن     يمچلين ل .   يد ايد 118ودل    59ي خويخت نيز شخ ل . ليجان  ججل لايل

لي .  يد 245ع    دمجوخً قطع 22 يد يرره لب ايررد   نيز   796لي قخلب قصررّة تمثير    لي 

تعدال يلّ ا يخت نسررخع . ي خو   ع طهيق يزل  ع چشررم  يخجيل ل قطعع    ل يخ  يخن يرره لب

 . خشد يد    2781

ت:ديگغترشخّصگتتخسخةترج متشوم يت سالري.ت2-4-3

يمة ولجانهخ  خ شررلاهف نجشررعع شرردب   ا يخت  خ ججيه يرريخب. ولخ ين  خ مطّ نسررخ   ا يخت  خ    -الف

 ععريق.نس

 لخ ه قهاين  ععدّل  عن يا مجل شخوه  خزمجان    . مجيلگ  لايلا يخت، تصرحيح شدب    عن مط  -ب

 .تصحيح يهلب ايد   يمچلين  علخ   هم  از لغخت  هدجي يا نجشعع ايد

  ثل يُه ، ايُمبه، جُهخن: اندگذاي  شدب عض  از يرمخت اوهاب -ج

ت:رشخّصگتتخسخةتاس گختق ستمضوي.ت2-3

 هگ   قطع مشع   خ  87لايا  .  حفجظ لي اين يعخ خخنع ايد 36426ع  ع شرمخية  اين نسرخ 

 يد لايا  جرد تيمخج  خشررر    يخغذ نخجل   12 عه، يه صرررفحع يررخنع   5/11×7/17ا عخل 

  ع مطّ( يررهخ)فهنا  ايررد يع  خ ل  ليررعخط، يک  يختب  ع مطّ نسررععريق   لياه   ختن  

ق از يختب يع 1266فحة ا ّل آن تخييخ   ع يخل لي ص. نسرععريق شرکسرعع يعخ د شردب ايد    

اين .  عداً آن يا مجل شررخوه تغييه لالب ايررد ليدب  يشررجل    هه  نخمجانخ ذيل آن  ججل لايل 

ط  ختن نجشعع شدب، نسخة  عأمّه ليجان ايد    خنلد تقهيبخً لي نيمة ل ه،  خ ليرعخ  نسرخع يع 

ا  آمهين قطعع لي آمهين صفحة اين از فحج. نسرخة لياه  ع  يريرة شخوه تصحيح شدب ايد  

اين نجشررعخي آ دب،  عرجه ايررد يع  لخ ه فه خيش صررخحب  11ليجان يع تصررجيه آن لي صررفحة 

 . لصب  يعخ د شدب    ها  ا  فهيعخلب شدب ايد

ت:ره مجگتتديو خ.ت4-2-3
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 يد، يک  خمّس    118ي خو  لي  54 يد    1139غزل لي  129 يد،  384قصرريدب لي  11

   ل يک قطعع .  خشررد يد    1169تعدال ا يخت لي اين نسررخع  . يد لايل 68لي  قطعع 12

يخ، يهآنچع ناخيندب لي لي  حثِ  جضرجعِ يه لب . ي خو   ع طهيق يزل لايل   فخقد  ثلج  ايرد 

 . جيل نسخة لياه آ يلب،  خ اين نسخع  طخ قد لايل

ت:ديگغترشخّصگتتخسخةتاس گختق ستمضوي.ت2-2-3

صرفحة ا ّل ولجان لايل يع شخ ل نخه شخوه، شههت ا  ) مخن يهخ(   ولجان تحميديع )  فقط لي  -الف

 العّجحيد( ايد يع  خ شلاهف   مطّ نسخ نجشعع شدب ايد.ف 

ا   خال  يرمة لياه آ يلب شرردب ايررد    عن مط  گخي  ا يخت  تصررحيح شرردب   گخي  يرمع  -ب

 .نظه  ع مطّ شخوه نجشعع شدب ايد  علخ   عض  يرمخت يم لي زيه يرمة  جيل. مجيلگ  ندايل

ت.تميژايبگيترش غكتدمتخسخه:1

 اغهط ا هي ، اغرب  شعهيلد. ت-الف

 .يه ل  تصحيح شدة شخوه   نجشعع شدب تحد نظه مجل ا يد -ب

يخ، لي يه ل  نسرخع، يک  ايد    خ شلاهف  مطّ نسرخ ايرعفخلب شردب  ها  نخه شرخوه   ولجان     -ج

 .ناخشعع شدب ايد

 .تجان گفد امعهفخت ل  نسخع، زيخل نيسد سيخي  شخ ع ايد      عن ليجان، اغرب  -ل

 
 صفحة ا ّل نسخة  درس شجيا  ايه  
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 صفحة ا ّل نسخة آيعخن قدس يضج 

 
 صفحة آمه نسخة  درس شجيا  ايه  
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 صفحة آمه نسخة آيعخن قدس يضج 

 رح و يتر نتخسخ:ت-5

ب  ثلج  لي وجا ل نحج وه   ايد   لي ولجان آن، ا  لي قخل: جز لي يک  جيل يع  لظج عقصگي تت- لف

السرررّهه ،  ع  يژب ا يهالمل لين )ع(  ع غرط قصررريدب نخه گهفعع،  قيّع لي نعد    لقبد ائمّع اطهخي وريهم

ايرد    ع تقريد از فهّم    انجي  يره لب شردب ايرد. شرخوه  خ تحميديّع شه ع  يکلد   يپس حضهت      

يخ  يهخ، ز آن  ع  دح ا يهالمل لين )ع(  يپهلازل. لي  يخن ا يختِ قصيدبييجل)ص( يا نعد يهلب    عد ا

 ل   يد زيه  ع ولجان نمجنع، جهد نشخن لالن ا ج اوعقخلش  ع ا يهالمل لين)ع( آ يلب  يشجل:

 ضا  يررع مرررقررد، از ترج نررخزل  ه  ججل مجيشرررعن                                          

 ، قررديت مررجل اررخيررداي  ا  يررع ايررزل از تررج يرررررخزل      

 ضا  يررع يسررررعرر  از  جررجلت تررخ ا ررد لايل قررجاه                                        

 ا  يررع يررزلان از حصرررررجلررد لالب قررديت يا قررهاي        

 (15تخ:  )يهخ  شيهاز ،                                                                                                                        
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گخب   يخن قصرخيد ا ، نعد حضرهت وبّخس)ع(،حضرهت ور  ايبه)ع(، تجصيف   تصجيه ميمع   يمچلين لي  

حدرع گخب حضرهت قخيرم)ع( ليدب  يشرجل يع فحجا   عن  يهيخند يع ا  يفه   ع يه ه لاشعع   احيخنخً    

 يخ  يخل شدب يا  عد از يؤيد  کخنهخ   ذيب  اين شهه يه لب ايد.قصيدب

شعه   جيل ايعفخلة شخوه، غزل ايد.    از تمخه حه ف الفبخ ،  ها  قخفيع  يشعهين قخلب  ززليگت:ت-ب

يرجل  هلب    ع لليل العزاه  دبجي شدب از يرمخت  هدجي ايعفخلب يلد   يپس لي حخشيع لي اغرب  جايل،  

خ يهلب يطبق ولجان  يع شخوه  ها  يک  از قطعع - علخ  ايلاجنع يرمخت يا نجشرعع ايرد.  ع نظه  يهيد  

شرخوه مجل يا لي  ضخيق   خنلد ايعفخلب از  هيخن    - " ع جهد طرب يعخب  هيخن   انجي  گفعع شرد  "يع

قخطع  ها  يرمخت  هدجي، اندامعع ايرد.  لخ  ه ييرم  عهجلِ يبک  خزگشد، يهخ  شيهاز  لي  ضمجن،   

 يدب ايد: زن   ايرجب غزل، از يعد    حخفظ ايه   نمجلب ايد   لي  يع ، يعد  يا ايعخل مجل نخ 

 شرررخيد اين  خجها،شرررعه  از ايرررعخل  خيرررد

 گجش للم، ه لي ايرررد تررخ يررع چررع آيررد،مبه 

 

 يرش ز يبِ افررعخررخي يهلب يرررهررخ، يررل  اه   

 چشرررم ا يررده  ررع ياب،تررخ يررع  يررخيل ايررخه  

 (112)يمخن:

يمچلين لي  يع ،  ع تعهيض، فها ان   دح يا  ع مخقخن  نسرربد لالب   از شرربيع ا   جلن، احسررخس نلگ  

 لايل:

 ا ررّخ ز  رردّاحرر  تج گرهچررع مررخقررخنر  نريرم    

 

 م آيرد مرق گجيلرده يرع مرخقرخن  ييررريد     نلا

 (67)يمخن: 

يخ   دح  نيز لي ليجان ا   ججل لايل يع لي آنهخ  صررهوهخ   جاضررع  از  ا يخت آمه  ها  اضررخفع   غزل

يلب شدب  دح مخل   خندب ايرد.  عضر  از آنهخ  عداً  خ مط مجل شرخوه اه شردب   نخه شخص  جيل نظه آ     

ا  ايرد يع لي  هييريهخ  جخ عع شرلخير  ال يخت حخئز ايميّد ايد.  لياه آنکع مخن     ايرد.  اين نکعع 

 لصب  اتحخف يهلب  ها  صرخحب  –يعل  يمة نسرخة آيرعخن قدس يا    -يرهخ،  خشر  از ليجان مجل يا   

 ايد.

يه ه يع چيز   گيهل از نعد حضررهت ور )ع(، ذيه  صررخيب :  طخلب  خعرف  يا لي  ه   مبگعيگتت-ج

ي خو  ل  يخ  ا  شربيع  هثيع ايرد، تخ ي خويهخ   دح    يفخيش     صف       يخخنع. لي  يخن ي خو   

  يع از  خخطب مجايعع آن يا  ه ي   يلگ  زايش يع لي  خب مريفة ل ه ايرد   ي خوئ   هز ل يره لب 

 آ ي ي خويخت ميّخه ايد.يمين  عن، قسمد ذ(   سيخي  از ي خويخت شخوه، يخل 15 لجيسد.)يک: ص 

ليجان تلهخ يک  خمّس لايل   لي انعهخ   خش ي خويخت آ دب ايررد.  صررهع الدم  خمّس  رخمّم:تت-د

 از  صخييع غزلِ يه لة حخفظ ايد. -ل ي فرک لينگ ندايل، شعخب ين –يهخ   

ژة ليل  خب  ي سمّ   ع وخشق    عشجق ايد. لايعخن ، تعريم ، تمثير    وهفخن  ايد    نا :رثهويت-ن

  ع  سألة وشق لايل. 
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 لي اين  خش اهايلدگ   جضرجو ، فها ان   يشعه  لايل    خ يثخ  ا يه المل لين)ع( شه ع رقطّعگت:تت-م

يخ لي نسخة آيعخن قدس يضج  يمعه ا  وخشرقخنع  ع اخيخن  يهيد. لي  يخن اين قطعع شرجل    خ قطعع  ي

 يعخب حديقع  لايل يع طبق آنچع لي  جيل فقه ا  لي ايرررد، تعدال ، نشرررخن از فقه شرررديد ا  لي زندگ

ا  لياه مطخب  ع قطعة  هز ل   قطعع .ل الشررّعها  آ دب  جل، خيد آن يا لي ا امه ومه مجل يرره لب  خشررد

ز يخيش،  الد. مخن يهخ، لي يه لبيهفعع نشدن لي ليگخب ا  حکخيد  يکشخص   ع نخه آصف لايل يع از اذ

خ ا   ا  يع  ع يرفخيش يضرخ قر   يهزا، نخيب االيخلع يه لب، قطعع  ا ّخ  قطعع مجل    لصربش حهف  نزلب 

لي شرهه  خ ک از قبل آل هخ   عفهّقة نجاب شخيزالب،  "   قطعة  "مد د يرهيخي فه خنفه خ وهض شرد  "نخه

 ند.   يز    ه ايتبخط ا   خ لي خي  حرّ  قخجخييع، تخ قبل از ز خن  حمّدشخب،  هه تأييد "يهيجمخن، گفعع شد.

ت.تميژايبگيتديو خ:4

ت.تديو ختسبگت ثغتبگقيمگخ وت فتدمم ختف حع يشگهي:-4-4

شرخب، آتش زيه مخيسرعهِ  دّويخن يرطلد   شخيزالگخن گجنخگجن شعرع   يق  خ فجت فعحعر1251لي يرخل   

نلد يشررريد   ومجه آنهخ از اطهاف يررره  هآ يلند    هم   ع ميخل تخد   تخجِ تههان افعخلند.  دّويخن   خ

   از طهف ا دالدّ لة گهج   خ  حمّدشخب يمهاب السّرطلع  هالي ا .  ععمحسيلعر   يهزا  فه خنفه خ   شدخع

 ية حمرة احعمخل  أ جي يرهيج   شجيش   تسخيه فخيس شد. نخيخ العّجاييخ لي خية يايزن  ل   هالي، لي  خ 

ن ايررد يع چجن  خ دال  ععمد الدّ لع شرردخع السررّرطلع  خ  هالي گفد: صررجاب آ» جيسررد:  ععمدالدّ لع  يل

 ديلدخ حخضره شرجل    خ  خ يه يخن  خز يلد،  ع ييفه اين زشع  يع  ع ي    خ آ يلب، ا  يا  خ يک ضهب   

يخالي  خند،  خ  عد ل   ه لشکهش  عخزه   جمرع تيغ، ل نيم يلم   چجن از  يخن  خ  هميزل   يرپخيش    

) «: اين نلگ يأي  ايرد ... قبل از اشخيت  ن  ه ايلکخي جسخيت  کن. يا اهايلدب يرخزه ... فه خنفه خ فه جل 

، يييد -شههضخ  فعر  –(  هم   ه آنلد  يع  قع   ععمد الدّ لع  ع حد ل قمشع 2/231: نخيخ العجاييخ 

 خيزاي تفلاچ    چلد وهّالب تجپ  ع  قخ رة آنهيزاي يجاي   الجالسّرطلع يا  خ لبفه خنفه خ  هالي مجل شردخع 

 ععمدالدّ لع  ايل شريهاز شررد.   1251ذيقعدة  25فهيرعخل ا ّخ شرکسرد مجيل    هگشرد. لي آمه لي ي ز     

شررخيزالگخن شرريهاز چجن شررکسررد مجل يا حعم   يديدند لي ايگ نخينج قرعع  عحصررّن شرردند  قع     

حسرررين تصررحيح  تجفيق  خندند)نگ:  ذيّب  هخي، ععمدالدّ لع  ع ايگ آ د قصررد جخن ا  يا يهلند ا ّخ    

السّرطلع  عد از  ي ل  ع تههان لي لب يلخيگهل (  يرهاندخه يهل   هالي ايريه شردند   شدخع   46:  سردد   

)چهخي ييرج عه  جلجب تههان(  ه حسرب ا ه  حمّد شخب تجيّط  حمّد  خقهمخن قخجخي ل لج  ياره يا  از  

يع گفعع شررد، يررهخ   طجي(. يمخن367-87/  1، شررهح حخل يجخل ايهانيهل  چشررم يجي گهليد. )نگ: 

شيهاز  از مد د  ع حسلعر   يهزا  شدخع السّرطلع  ع  قخه مخن  يييدب    ع  هيد اين مد د، وزيز 

يخ   دح   ها  يررهل دايان    ععيّلخن قخجخي   ع    کهّه شرردب  جل. لي ليجان ا   جايل فها ان يرره لب 

مجاي    ذاللد ا   خشد، يمخنطجي يع  چشرم  يخجيل. اس يقيلخً  خيد ل يان حکج د  حمّد شرخي  ل يان  



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/11

 

يخي  لي قخلب قطعع لي ا امه ليجان لي شرکخيد از گهيلا    يمچلين ياندب شدن از  لي ليجان ا  يره لب 

آيد.  خ تججّع  ع اين  طرب   تعدال  حد ل ايلخل تخييخ   ه جط  ع آن ل يب، اين ليجان لي خي  ع چشرم    

 ة تخييخ ل يان فعحعريشخي  يا  ع ليد ليد.يخي  از حرقخت  فقجل يعجاند حرقع

فعحعريشخب قخجخي، حسلعر   يهزا  شدخع .تمجگلتمتصگحبترهصبگختر حتش وتدمت ينتديو خ:ت-2-4

السررّرطلع، حسرريلعر   يهزا فه خنفه خ، يضررخ قر   يهزا، وضرردالدّ لع )احمد  يهزا   چجل  يهزا(، آصررف  

جمخن )احمد قخجخي(، تيمجي  يهزا)اسرره الدم حسرريلعر   يهزا  يخيمخن قخجخي ل لج( فهيخل  يهزا، يهي)اهلل

تالسّرطلع( يهزا نخيب يهزا )اسه ل ه وبّخسفه خ(،  ههاهفه خن

شرخوه از لغخت  هدجي   گخب ليختيه ،  ع مصجص لي  خش غزليخت  .ت سر رگدوت فتلغگتتربجوم:تت-3-4

 ثل: اجخج، ا هق،  يض، ايلخس، مميلع، لي يلاخه ايدخل قخفيع  ه ايررخس حه ف،  ههب  هلب ايررد. لغخت  

تشملد، غهيض، نحخس، مُبخس،  خس،   غيهب

ت.تخسختديو خت،تخسختخگگمشتيگف هتدمتفرگختحيگتتشگعغتمتبگتتصحيمت ودت م:-1-4

ق لي قيد حيخت  جلب ايد . تخييخ ذيه شدب لي نسخة  1271 لخ ه آنچع يع گفعع شد شخوه تخ حد ل يخل 

 شجايد   قهاين نسخة لياه يم لي حد ل يمين يخلهخ يعخ د شدب ايد.ق ايد. طبق 1266يضج  

لي نسرخة  درس گهاخب  خ مط شرکسرعع نسرععريق،تصرهّفخت  لي حجاش  ليجان  ع چشم  يخجيل. گخي       

مط مجيلب   صرجيت جديد  نجشرعع شدب ايد    ع اصطهح   يخ  صرهاو    اضرخفع شردب   يخ يرمع   ا يخت 

اين ليرعخط  خ مطّ نيم  از نسرخة آيعخن قدس يضج  يکسخن  ع نظه   ا ه ز،  يهايرعخي  شردب ايرد.    

 يهيد   لي آندخ يم البعّع  سيخي يمعه از نسخة  درس تصحيحخت  ليدب  يشجل. لالير  يع اثبخت  يکلد 

اين ليررعخط يع  ها  تصررحيح   تعديل ا يخت،  ع يخي  هلب شرردب ايررد،  يعجاند مطّ مجل  ختن  خشررد،  

 وبخيت ايد از:
 

مجيلگيهخ   تغييهات لالب شردب لي نسرخة  درس، يرمع يخ وبخيتِ جخيازين شدب،   لي مط -الف

اغرب انسرردخه  يشررعه   ع ا يخت  خشرريدب   گخي  از ضررعف تأليفهخ يخيررعع ايررد   اين نجع   

اصرهحخت يا لي تصرهّف تدييد  قد خ لي شعه مجلشخن، از جمرع لي شعه حخفظ  يعجان ليد.     

 ايلک چلد نمجنع:

  ض                                از چررع يررربررب ،يررره قرردا ،غلچررع لبررخ ،يمررخگررل 

 نرريسررررد لي گرررشررررن تررج، جررز اثرره مررخي  ررها      

 ي    صهع ل ه مط زلب شدب   نجشعع ايد: 

 (   41)ليجان يهخ  شيهاز ،    تخ:  نيررسد از گرررشن حرررسلد،  رررع جرررز از مررخي  ررها 
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 ض                                ع حررخصررررل ومه تج يا ز صرررحبررد ايه   ججان چرر

 ل رر  نرراررخب جررجانررخن    ررخب   يررررخلررد  ررس       

  ع جخ   صهع ل ه نجشعع شدب: 

 (   89نررررراخي چرررررخيلب    رررررررخلة ل يرررررخلد،  رررس)يمخن: 

 

 ض                                ز ليررررد حررخلثررع تررخ ي  يشرررم جفررخ   يرررعم   

   ارره يررن  ررها ز غصررررّع ايررخغ   رريررخي يررررخقرر      

 ي    صهع ل ه مط زلب شدب   نجشعع ايد:   

 (    96 رررريخي ايرررررخغ)يمخن:  ررع لفررررع غرررصّع  رررريخ يررررخقيخ   

تغييهات لالب شردب لي ليجان يع تجضريح لالب شرد، يما  لي نسخة آيعخن قدس اومخل     -ب

ي نيمة ل ه ليجان يع مطّ   لطبق گهليدب، چع لي نيمة ا ّل يع مط  عفخ ت ايد   چع ل

 .گجنع ايد ضع لي  جيل ا يخت اضخفع شدب يم اغرب يمين.  ه مطّ اصهح يللدب لايل

لي يه ل  نسررخع،  يشررعه لي قسررمد غزليخت يع يوخيد يمقخفيع  جلن حه ف يدخ  خوث   -ج

يخي  هلن يرمخت قديم     هدجي شدب ايد،  خ يمين مط،  عخن   عض  يرمخت نجشعع  ع

 .دب ايدش

لي يه ل  نسخع،  عض  از  صهوهخ   ا يخت  يع يختب آنهخ يا مخل  گذاشعع ايد، لي نسخة  -ل

 درس  خ مطّ نسررععريق   لي نسررخة آيررعخن قدس  خ شررکسررعع نسررععريق،  ع قرم يمين 

 . عصهّف، نجشعع شدب ايد

افجاب الشررّعها  از آن  ع ولجان شررعه  يع از لي يه ل  نسررخع، ي خوي  يع لي تذيهة حديقع -ذ

 :يخل شدب،  ججل لايل( 2/818:  يا  شيهاز ليجان)شجل هله شليدب   

 مدا، گل مرق يهشد           خ يخل ور   ررررررلخ  ايررردخل،  ِرررهِرررشد   ي ز  يع، يهخ

 يا         يره لفعه اومررررخل اسرلديدب نجشد   ا    ه جمرة  مکلخت حرررررررررررررررربّ  

 لي  خال  آن آ يلب ايد: لي نسخة  درس  خ يمخن مط، اين ي خو  يا نجشعع  

 «.شخ اهلل تعخل  ه يلگ  زايه نجيسلد، ان»       

  لياه قصريدة فخيم  ايرد يع لي  لقبد حضهت ا يهالمل لين)ع( لي ي ز ويد غديه         

نجشررعع شرردب ايررد   شررخوه لي آن  دّو  ايررد، مجا   ليدب   يرريّد  اال قخ  ، از ا   

قصيدب از قصخيد شجيانايز ا يد يع وريهغم  قيّة  مجايرعع يع اين قصيدب يا  اجيد. اين 

يخيش تخرّص مجل، يهخ يا ل  خي لي آن آ يلب ايد.  ديه  ايد  خ تججّع  ع اين يره لب 
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تجاند نجشعة يس لياه   ع جز  ختن گجي ، نم  سرألع   نيز  يخن   يبک ا  لي قصيدب 

  خشد.

يهجاً اندامعع ايد  خ يمين  لي يرهتخيره ا يخت نسخة  درس، يرمخت  يع يختب آنهخ يا   -ي

مط اضرخفع شردب تخ حدّ  يع اين ا ه، لقّد لي اين نسرخع يا نسربد  ع نسخة لياه  ع     

  يزان زيخل   خال  هلب ايد.

 "خ"   "ه"لي  جايل  يع يختب، يهجاً ا يخت يا جخ دخ نجشعع ايد، يمين مط، حه ف  -ز

   ا يخت نجشعع ايد.ايد لي  خال " لمّه"   " قدّه"يا يع احعمخالً نشخنديلدة 

 ع ظخيه   صرهوهخي  يع مخل   خندب ايد  ع جز  جايل اندک لي يهل  نسخع يک  ايد.  -س

هخ يا نيخفعع ايد. ليحخل  يع اگه اين تصهّفخت از شخص مجل شرخوه فهصرد اهيهلن آن  

 جلنهخ تخ اين حد لياه   رع جز  رختن  جل، نبخيد  صرررهو  مخل   يمخند   يخ اين مخل   

 ه ل  نسخع نداشد.انطبخق لي ي

 لي ا عدا  نسخة آيعخن قدس يضج ، نجشعة زيه آ دب ايد: -ش

قدي  از اشرعخي حقيه ايرد، نجشرعع شردب ايد لي اين جرد، تخ آنکع ان شخ  اهلل  عد،     » 

 « خق  يا از قصخيد   غيهب  لجيسم،  فهيعم.

جشعع شدب ،  خ يمخن مطّ  عصهّف ن« فهيعم»  « حقيه ايد» خ لقّد لي اين  عن، ايدايرد  

 ع  « فهيعم» ع جخ  آن نجشعع شدب   يرمة « حقيه ايد»ايرد. گجي  يرمخت  اخک شدب    

 عن اضرخفع گهليدب شردب ايد. چجن اين نجشعع  خ مطّ يختب نجشعع شدب،  ع نظه  يهيد يع   

يختب آن يا نجشرعع )البعّع تخ نيمة نسرخع(   تخييخ زلب ايرد. يرپس  عصهّف يع يمخن  ختن     

صررميم  ع ايدا  ليجان مجل گهفعع،  عن يا تغيييه لالب    ها  شررخص  جيل   خشررد  قع  ت

 نظهش فهيعخلب ايد.

 ع يه ي  اين نجع تغييهات، يع  ع  ه ي ز خن  خ تدديد نظه مجل شررخوه صررجيت  يپذيهل،  ها  

 حثهخ  نقد ال   ايزشملد ايد   از قديم االيّخه  جيل تججّع  جلب ايد. صخحب المعدم قهنهخ 

   عخن  تمخه گشد، جمرع يا  چجن ا يخت،  سريخي شد » يلد يع  ع شرخوهان تجصريع     ايش 

اُمه ، از يررره اتقرخن  خز مجاند   لي نقد   تلقيح آن،  بخلغد نمخيد    يخن ا يخت ترفيق    هّب

(. ليجان يررهخ نشررخن 447شررمس قيس ياز : «) يلد   يه يک يا  ع  جضررجع مجيش  خز  هل

 يخ يا ومل يهلب ايد.تمخه اين تجصيع يديد يع ا   ع تقهيب 

انجي ، وطّخي، نظخ  ، حخفظ   يه ش اصفهخن  از يهايلدگخن  يسعلد يع شجايد  از اين نجع 

 اند.مجيشکخي  لي شعه مجل يا  ها   خ  ع جخ  گذايلب



 
 
 
 
 

 13خان سهای شیرازی و معرفی نسخ و ویژگیهای سبک و دیوان او/محمد تقی

 
 

ا  تمثير   ججل لايل يع  خ  ججل  خ، قصّعيرهخ لي  خش  ثلجيه يخ  . لي  يخن يره لب -5-6

 دين ا ه ز ،  ثل زا يع يخ  لايعخنهخ  اسدهة  ضخ ين تکهاي  قديم ايد  از  خيعيع از ز 

 لد ايررد. شررخوه لايررعخن مجل يا  خ يا   لانخ  يل  فجنيک(  ههبليد چلد  جه  يا  ) ار 

شه ع يهلب   چلد   عد آن يا  ع يا    - ع ي ال يايج لايعخنسهاي  آن ز خن  -يرجه شخص 

يرررپس لي ا يخت انعهخي ، زا ية ليد يا   يا  ع يرررجه شرررخص  ا ّل شرررخص تغييه  يديد 

ي خ ليخ  يخمعخيشکل  ي اي  ا  حضجي مجل شخوه  خ تخرّص يه ه ياهلاند. يمچلين از نمجنع

ي ل.  ع لليل ايميد    خ  اصررر  قصررّع  ع شررمخي    لايررعخن ايررد يع يک  از شررخصرريعه 

 ل. يشج  جيل،  ع  دخل  لياه يپهلب  يژگيهخ   خيز    لحصه  ع فهل اين قصّع  حث لي اين

لي شرهه خ ک از قِبلل آل هخ   عفهّقة نجّاب شهزالب  "ا   خ ولجان . لي  يخن  قطّعخت ليجان يرهخ قطعع 4-6

 ع چشم  يخجيل يع  ع گفعة مجل شخوه  ع گجيشهخ  تهي ، يهل  ، لک   فخيي   "يهيج مخن گفعع شد

يع  شمجل ليمجايعهخ  شخوه از شخيزالب ايد  يخلآ ي گجيش يه لب شدب ايد. ا يخت فخيي  اين قطعع 

مخصرّ  نيسد ا ّخ شخوه لي آن، گخب از يرمخت وخ يخنع ايعفخلب نمجلب ايد. اين نجع شعه تفلّل  لي ال يخت  

ا   لسجب  ع يعد  انجاع گجيشهخ  ي زگخي شخوه يا لي اطهاف شيهاز،  سربجق  ع يخ قع ايد. لي قصيدب 

الدّين  حمّدا ن (  يمچلين لي يجيررلخ ة قطب  ازنيق   يع  از شررمس 444 5 ز خش:  يعجان ليد.)فيه

جنع ( ايلا319: نخصرهالدّين ومه شرريهاز  شرخوه قهن يشررعم يده   ع گجيش شرريهاز  آ دب ايرد.)يمج   

الدّين لي  هم  از اشررعخي شررلخيرر    فجلکرجييک نيز لايل. يمچلين  جالنخ جهل يخ ايزش گجيشيرره لب

س نشرخن لالب يع چهخيز خنع ايرد   فخيي ، وه  ، تهي    يجنخن  يا لي  رمّعخت   ع يخي  هلب   يرّيخت شرم 

ايد. لي اين يه لب ل   يد لک ، شش  يد يهل    ل   يد تهي  آ دب ايد يع اندک امعهفخت آ اي  

يهيک  ها  يللدب يا  ع ز خن    علخي   خ گجيش ا ه ز لايل. يررهخ لي اين يرره لب ليللل افهال ليمجايررد

 يهيج مخن يه لب   لي آمه ليمجايعهخ  مجل يا نيز  يخن يهلب ايد.

تايغي:تتخ يجه

ايرررد   اثه   خ ذيه نخه  عضررر   ل يان فعحعريشرررخي ليجان يرررهرخ، يرخلگرخي  تخييخ  از     -1

ت.لي اين صجيت از ايزش تخييخ  مخل  نيسد. يخ   دح ل يب   يه لب  لصبخن آنصخحب
 درس شجيا  ايه    )نسخةيرهخ  شيهاز ، ل  نسخع  جججل ايد  مخن از ليجان  حمّدتق  -2

الدّين  حمّد يهخ نسرخة يرجه ذيهشدب لي فههيد لنخ، از آثخي  حي   (.   آيرعخن قدس يضرج   

 .الدّين يمخي  ايد، نع يهخ  شيهاز ومج  ايعخل جهل

  شمخية حيدي ور ، لي فههيد لنخ  خ ولجان شيخ 36426نسخة آيعخن قدس يضج   ع شمخية  -3

 .يع شمخية  لديج لي  دمجوة  يه ت  جلب، نخ بهلب شدب ايد 1294

 .لغخت  هدجي   گخب ليختيه ، لي آن تجان يخفد -4
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يخ  اصل   تغييهيخفعع شرخوه شرخصخً يه ل  نسخع از ليجانش يا  يهايعخي  نمجلب ايد   نمجنع   -5

 .لي ليجان ا   شخيدب  يشجل

هش  ها  شرکسرعن يرخمعخي تکهاي  قصّع  ع  ييرة     ثلجيهخ  تمثير  ليجان يرهخ يع نمجنة ت  -6

 فجنيک لي صدا  يا   ايد   از  يژگيهخ  مخص اين ليجان ايد يع ا ه زب ليايرعفخلب از ار  

 .شجللايعخنهخ  اسد  دين ليدب   

خ  تهي ، يهل    لک  ع گجيشها   شخوه  بل   ه ليمجايد آل هخ  يهيج مخن قخجخي، قطعع -7

 .يهلن ليمجايعهخ  مجل  ع ز خن فخيي ، آن يا  ها  شخيزالب فهيعخلب ايديه لب    خ اضخفع 

 يژگيهخ  ليجان يرررهخ  ه  خزگشرررع   جلن يررربک ا   هه تأييد  يزند.  يژگيهخي   ثل  ججل   -8

لي ليجان، ايعفخلب از  زن    ضمجن يايج قد خ، مجيشکخي  "طرب يعخب  هيخن   انجي   "قطعة

 يخ   دح    غيهب.لي شعه، شعه چلد گجيش ، يه لب
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