
 

 

 فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتفگمسي)ببگمت دب(

 پژمهشي-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم-شمگموت مل-سگلتهر م
 

ت،ت ثغتاخه تم سترخ ص«كگمخگرةتعشر»ةترعغفيتخسخ
(246-227) 

ت2،تحسنتيعقوبي)خويسه ةترسئول(4عصم ت سمگعي ي
ت41/45/42تگميختدميگف ترقگلهت:

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

تچكي و:

قهن ل ازليم يده ،  گج  شخوه   نجيسلدة اخيي، » خرص»  ع  عخرص(، Anand Ram) آنلد ياه

از ايعخل مجل  يهزا  لي شخوه   خرص لنيخ آ د.  ع اليجي تجا عاز  لي  خش ييخلکجتلي يجليهب 

 هخ يميخل هخ   نخزکياز ايچيدگ يخلش  لى ،ا   جل شخگهلانن کهل   از  هعهي ي ايه   وبدالقخلي  يدل

 ، ذ قه لي شخو  ه قهيحة يهشخي آنلد ياه وه ب .ايد شجل، مخلىي  ليدب  يدل لي شعه يع  عمخ اي 

 شهجي    ي انى  عخند  ع ما  لي نثه ي ناخيش يبک   ايد نيز شخيسعة تججع      نقخل   ىيخععنک

، اند. يلاخ ة وشقا  يع  خرص يا يک  از  هعهين نجيسلدگخن آن ي زگخي مجاندب،  ع گجنعايد  جلب

ق.  خ نثه  شخوهانع   زيبخ  ع يشعة 1144ا  ايد يع آنلد ياه  خرص لي يخل لايعخن  لثجي وخشقخنع

 تحهيه ليآ يل. 

لي اين  قخلع، اس از  عهف  نسخع يخينخ ع وشق   نجيسلدة آن،  يژگيهخ  يبک  اين اثه لي يطح 

ه ايائع تيخي   هجسعع   ها  يه  يژگ  يبک ، نمجنع يخ نمجنعز خن     هغ   جيل  هيي  قهاي گهفعع 

 3شدب ايد.

 

تاه  خرص، يخينخ ع وشق،  يژگيهخ  ز خن ،  يژگيهخ   هغ آنلد يك ي م ژو:ت

ت

ت

ت

ت

                                                 
 . ايعخليخي ز خن   ال يخت فخيي  لانشاخب يملخن1 

 yaghobi_111@yahoo.com. لانشدج  ليعه  ز خن   ال يخت فخيي  لانشاخب يملخن 2 

، يلاخ ة آثخي لايعخن  آنلدياه  خرص اليجي  ل نعقخا تصحيح» انولج  خ بنجيسلد  يعهل يخلعي از  هگهفعع  قخلع ين. ا3 

نخصه يحيم    آقخ  ليعه  يعهل  قخآ  يب شخمخنم ليعه وصمد ايمخوير      يلمخي يا  ع «وشق   يخينخ ة وشق

 .يدا حسن ذ الفقخي 
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ترق رهتت

لي  خش ييخلکجت  (Sodhra) يرجليهب ي يرعخ   لي آنلد ياه  خرص، نجيسرلدب   شرخوه اخييرياج    

(Sialkot (لي شرمخل اليجي )Lahoreلي  لطقة الدخ )نجيسخن  ع ييچکداه از  تذيهب لنيخ آ د.  ع ب

ق. ذيه شدب ايد. 1119اند. لي لانشرلخ ة جهخن ايرهه، تجلد ا  حد ل   کهلبا  نيرخل تجلد ا  اشرخيب  
ق.(  يخن يهلب 1117ه. )1695جهج ه.جيمز، تجلد ا  يا يخل  (2323: ص4)لانشلخ ع الب فخيي  لي شبع قخيب، انجشع، ج

 ق. آ دب ايد.  1111المعخيف ايهانيکخ نيز يخل تجلد ا    لي لايهب

ق. نجشرعع،  ع ينّ مجل چلين اشخيب يهلب:   1144مخنع لي يرخل  خ نخه اه ا  يع   خرص لي ليبخچع

) قخالت وخيف، «ايلجن يع  عد ط   هحرة يرخل ي    يفعم از ومه  سععخي،  ع يهحد يهجلد يييدب... »

ق. تأليف شرردب،  1157   يمچلين لي يعخب لياهش  هآت االصررطهح  يع لي يررخل  (.751نجشررخي :ص

ل يا اشرد يره گذاشرعع ايد.  خ تججع  ع اين اشخيات،  تجلد  خرص يا  ين    يرخ  45اشرخيب لايل يع   

 ق.  يعجان لانسد. 1112تخ  1117يخلهخ  

 يهعه  ،)چهعه  ة چهعهيخنقاليجي ، از طب چهعه ( Hirday Ram) ياه يهلب ياجع  خرص، ادي

 شدند.ي  نفجذ يلد  حسجب صخحب از طبقخت يلد(  جل يع لي   يرپخييخن  ، طبقة ا يهانيشرعه  يخ 

 الد لعيررريف  ييل .(ه1719. )ق1132 جل   لي   لد ههب  معخز اجعمخوى نيز از  جقعيد آنلرد ياه 

 مخن قمهالدين اوعمخلالد لع نجاب   نيز  ييل( Multan) صررج ة اليجي    رعخن نخظم وبدالصرمدمخن 

لييخفد « يايخن يا » لقب ، حمد شررخب از جخنب يررخل   لي يمخن گهليد المرکنظخه جخب هخلي آصررف

 يهل.  

ق.( 1199-1169« )مخنِ آيز »مخن ايبهآ خل   رقب  ع ايررععدالمخن    عه ف  ع الدين ور يررهاج

 ع مد د  ،اقخ د گزيد لي لير  .(ه1721. )ق1132 يررخل لييع  شررخوه، وخيف   لانشررملد يلد 

لة مجل  خ يخ ي  ل يعى  ع اشخيب آيز  ضرمن . )تيجل( يخفد «جخگيه»از ا   لصرب   آنلد ياه ليآ د  

. (197ص :لاس  هاجان)يرفيلع يلد ،  دانسد يشهه  مجل لي آن اقخ د آ خل، يببحضجي ا  يا لي شخيدهخن،   

يع لي ا عدا  تخرص آيز  آ دب، طبق گفعع  هم  تذيهب نجيسرررخن  ع مخطه يک  از « مخن»وبرخيت  

)ال يخت فخيي  لي  يخن يلد ان، ييدوبداهلل: ص  ع ا  لالب شدب ايد« آنلد ياه  خرص»نش يعل  نزليکعهين ل يعخ

117.) 

( آنلد .ه1738 -1737/ق.1151-1151)ليرى نخلي  ع ةاز حمر اسيخ اشررخيب لايند يع  يشررعه تذيهب

 احمدشخب حکج د يخل لي چهخي ين.( ه1751). ق1164يخل شد   لي  نشرين انز ا گزيد   مخنع ،ياه

 . (196: ص لاس  هاجانيفيلع يلد ، )( ليگذشدمجن ايعفهاغ)الدهنفث  يمخي  لي اى

ا   جل،  شررخگهلان هل   از  هعهين يک ايه   از ايررعخل مجل  يهزا وبدالقخلي  يدل لي شررخوه   خرص

. ايد شجل، مخلىي  ليدب  يدل لي شرعه  يع  عمخ اي  ميخليهخ  از ايچيدگيهخ   نخزک يرخلش   لى

لي تذيهب شررمع اندمن،  ص(.197 يمخن:)«ايررعخل ايررد طجي  خ يا  طجي يه ش» لاس گفعة  هاجان  ع

 (.653مخن:ص)تذيهة شمع اندمن، نجاب صديق خرص، شخگهل  يدل    ه   آيز  ايبهآ خل   عهف  شدب ايد
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يخ لي تذيهب طجي اهايلدب از آنهخ  ع يخيىگزيدب يعاند گفعع يزاي  يد الدخب ه  اشررعخي ا  يا  خلغ يريخت

 جعنيز شخيسعة تج      نقخل   ىيخععنک ، ذ قلي شخوه   ه قهيحة يهشخي آنلد ياه . وه بايد آ دب

 . ايد  شهجي  جلب   ي انى  عخند  ع ا  لي نثه يم ناخيش   يبک ايد

، يلد   خرص فعلد،ياشرررعه   « خرص»  خ تخرص يع لياه  يز از شرررعها تمخ يا  ها  آنلد ياه

 اند.   خرص اليجي  يخ  خرص ييخلکجت  مجاندب

تاخه تم سترخ ص:اثگمت

 «گجيه» لي خية شخيزالة چيلى ع نثه،  ايد ا وخشقخنع لايعخن .(:ه1731/.ق1144)وشق يخينخ ة-1

 .« مرعکعد» مخنم   شخيزالب

   يانى يين يلدي لي خية يلجي ع نثه  ايد ا وخشقخنع لايعخن .(:ه1739/ق.1152)لاخ ة وشقي-2

 .اه هخ چلد

 .  نقخشخن آثخي مطخطخن از ا  ه  دمجوع ايد ا  قد ع(: .ه1731/.ق1144) مخنعاه -3

 .ا يد يخ  دمجوة نخ عه.(: 1736./ق1149) خرص يقعخت-4

-  ضهب شخوهانع   اصطهحخت از تعبيهات ايد ا فهيلالخ ع.(: ه1744/.ق1157)حاالصطهت هآ -5

 .از شعه اخييى المثرهخ،  خ شجايد 

 ه  ، اشخياتىظهيف   نکخت يخ، يلخيختاز لطيفع ايد ا  دمجوع.(: ه1746/ .ق1159)چملسعخن -6

  « چمن»هخي ،  ع نثه  هصع يع لي چيخ، گرهخ    يجباز ليمعخن ن   تجصيفختىا عخصه از  عضى احجال

 .تهتيب يخفعع ايد «گرديعع»يه چمن لي ل  

 . يلد ايد ا  لي شمخل ز خن   ذيه  قخيع نجيسلدب شخصى مخطهات:  قخيع  دايع -7

 . ايد  جلب يلد   ع   اشعخي  فخييى  ع ليجانى صخحب ،آنلد ياهليجان اشعخي:  -8

 . يهزايد از تذيهة يخه ا گزيدب: تحفة يخ ى انعخخب -9

     ع مطخب  حمدشخب فه خن  ع ،صفج  شخب تخجاذاي  يلاخه: اين نخ ع نثه  رلد  ع ا نخ ع -11

 .ايد شدب نجشعع

 د.لب اييع گجيخ  هگهلان  از  عل  يخنسکهيد  ج ايب ناهداي   خيبلي: االفهاس عياح يعخب -11

 تذيهب الشعها. -12

  ثلجيخت  خرص:  دمجوع  ثلجيخت  خرص  ع ز خن ايل . -13

تدمبگمةتك گب:

ق. از ز خن يلد   ع 1144ا  ايد يع آنلد ياه  خرص لي يخل يخينخ ة وشق، لايعخن  لثجي وخشقخنع

از صلخيع  گيه ههبفخيي   هگهلاندب    خ نثه  زيبخ   شخوهانع  ع يشعة تحهيه ليآ يلب ايد.  خرص  خ  

يخ  زيبخي  از نثه فخيي  يا  ع نمخيش گذاشعع ايد. تشبيهخت زيبخ، تجصيفهخ  لفظ     علج ، جرجب

جخنداي    خطها ت    جييق  جخي  لي يهه  خ ايعفخلب از يدع   ايعفخلب از اشعخي  از مجل   شخوهان 

 .لياه لي ال ه  لايعخن، اثه يا للپذيه   مجاندن  يهلب ايد
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حکخيع  لي نثه نجشعع، يمع  قفّ    يناين   نهخيد  عليهخ  تخزب »مجشاج لي خيب  اين اثه  يلجيسد: 

 (333ص  لدي ن لاس مجشاج،)يفيلة مجشاج،  «  تشبيهخت  ريغع لايل.

ا  لي  قد ع اين يعخب  ع يفه  اشخيب لايل يع لي فصل  هخي  ع يمهاب ل يعخنش يهاج الدين ور  

حليف مخن  عخرص  ع يخي، شهف الدين ور  مخن  عخرص  ع ايخه،  حمد جخن مخن آيز ،  حمد

 ع ليع لي يش   اللع يُکههاه صخحب   فهزندانش يا  يهاخياه   يا  فعح يلاعليجانع،  حمد  خب، 

  يهيلد   اين افسخنع يا لي آندخ از يک  از يمهايخن  يشلجل.

لد زيخيت ليد  ع يم لال   لي مخنقخب تعميه قهيب  ع شخه يع صبح يعخلت وبخيت از آن ايد، ل  »

افعخل. يلاخه شب چجن  ه  نشيناهلل مخن  هحجه  به ي يع يلخي تخالب ايد اتفخق شبولخيد يهلب

 سعه مجاب تکيع زلب شد، يک  از يخيان اين حکخيد شجيانايز يا يع ورد غخي  تحهيه اين  خجها  

امعيخي لل يا  ع ليل آ يل.  ع مخطه ن  نقل يهل يع   گجي   ع ولجاافزايد،  ه يبيل افسخنعحيهت

 حعا   ه صفيقم، اين  عشجق يلد  يا لبخس فخيي  اجشخند، يخلگخي طهفعگذشد يع اگه قرم  دايع

ي زگخي  يمخند.  ع قه خن فضل  يکهانش ي ه يع آنچع  هيجز مخطه  جل،  ع  لصة ظهجي يييد  يعل  لي 

 (.  8)يخينخ ع وشق، آنلد ياه: ص« عهجم گهليد يمعه  دت  از يلد   ع فخيي 

فهزند ، تخج   تخد يا  ع  زيهش شخي   ع نخه شههيخي لي چين، از اند ب    ه ايخس ي ايد آنلد ياه، 

ا  طجط    شخيي  نشسعع  جلند   از اند ب  اگذاي يهل   يره  ع جلال گذاشد. لي جلال  ه شخمع 

العدخي شهه چال چلخن مبه  يدالند يع اگه شخب  خ لمعه  رک ا  يرخن  يافعلد. آنهخ از ايهاي غيب 

شلخيخن ايش  يل  يهلند ازل اج يلد، صرخحب اسره   ع نخه گجيه مجايد شد. چلين شد، ا خ يعخيب  

 يع اين اسه لي چهخيلب يخلا   خ ليدن تصجيه لمعه  گهفعخي وشق  يشجل. 

يه زن  ل ي ناع  يداشررعلد. ا  لي چهخيلب شررخيزالب  زيگ  يشررد   اطهافيخن ا  يا از ليدن تصررجيه  

يرخلا  لي شرکخيگخي   ع لنبخل آيج  جل يع از يمهايخن جدا شدب،  ع  خغ  ليآ د. لي آندخ اسه  يا   

ليد يع للبخمعع شرخيدمع   ع نخه  رکع  مرکد  جل ا خ چجن شرهايط يمسه  ا  يا نداشد،  ع ييخب   

زل اسه ليد   مجل نيز شيفعع ا  شد. گجيه يمهاب ي ز  افعخلب  جل. شرخيزالب وکس آن شخيدمد يا ن 

اسره  زيه   ل يرعخنش لي ا  ا   ع شرهه حسرن آ خل ييسپخي شد. آنهخ لي ياب، نخسد گهفعخي طجفخن     

شردند   تلهخ شرخيزالب   اسه  زيه از  آن  هرکع جخن  ع لي  هلب، يهيک جداگخنع  ع يخحل يييدند.   

جل ليآ د. لي آندخ حخل مجل يا  خ الل اه   خزگفد   از ا  شرررخيزالب  رع  رخغ  يع يخخ اهيخن لي آن    

يخي  گهفد، ا خ جگ ليج يع  ع يا طع اين ل  يشرک  يبهل، ا  يا  ع زندان اندامد. شخيزالب لي   ة ود

زندان اسره  زيه يا ليد يع  ع يمک ييمهغ از طجفخن ندخت يخفعع  جل. آن ل   خ يجزاندن اه ييمهغ  

 ع حسن آ خل يفعلد. لي حسن آ خل  خ زن گرفه ش  يع يه ي ز ليعع گر   ها   از زندان ييخي  يخفعع،

شرخيدمد  يبهل، آشلخ شدب، نخ ع شخيزالب يا لي ليعع گل جخ  لالب  ع ا  ييخندند. اسه  زيه نيز لي  

جخ ع   آيايش زنخنع نزل شررخيدمد يفد   شررهح حخلشررخن يا  ها  ا   خزگفد. شررخيدمد يم شررهط 

ا  لي  يخن گذاشررد. لايررعخن  خ شررهح  خجهايخ   شررافعيهخي  لياه يع گجيه     يمسرره  مجل يا  خ

 يخ د   يهاندخه گجيه  خ  رکع  مرکد ازل اج  يکلد. زيهزالب  خ آنهخ ي  ه   يشجند الا ع   
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ا  لياه خيب  ع تهجمع  جلن اين لايعخن از يلد   ع فخيي ،  خرص لي انعهخ  لايعخن، ضمن اشخيب

 نخ ع وشق  ياذايل: نخه آن يا يخي

  اا  ايد لي يمخل ينايل    اودج عاين لايعخن ليلآ يز   افسخنة شيهين شجيانايز يع گرديعع»

)يمخن، «دنهخيد يحهآفهيل ، از يلد   ع فخيي   عهجم شدب،  ع يخينخ ة وشق  جيجه گهلي ايد لي

 .(49ص

ق.  يخن لاشعع 1144 خ  خلب تخييخ، يخل ا  آنلدياه، لي اخيخن يعخب، تخييخ تأليف لايعخن يا لي قطعع

 ايد:

 چرج  رخرررص آن يررع يناين گفعاجيش    »

 اره از اقسررررخه يرررجز ايررن لايرررعررخن يا   

 ارر  تررخييررخ ارريررش لل شررربرر  مررجانررد  

 شرررلرريررد   گررفررد يررررخل امررعررعررخ ش  

 

 ز ررخن طررعررن  رره  ررررربررل گشرررررجلب    

 يقررم  رره صررررفررحررة يررخغررذ نررمررجلب     

  ررع آن ليل  يررع  رره ليلش فررز لب   

 «چررع شرررجيانراريرز ينراين قصررررع  جلب     

 (49مخن، ص )ي

 پيشيهةتتحقير

  يعخ خخنع اندمن تهقنسخة يخينخ ع وشق تخ يلجن تصحيح نشدب ايد. يع نسخع از اين يعخب لي 

ناهداي   يعخ خخنع يمديل نخظم آ خل يهاچ   ايل  لير ، يعخ خخنع  هيز  لانشاخب الدخب اليجي 

نخه  هلب شدب  PiIX,2پجي  ع شمخيب ا  لي يعخ خخنة ليجان يلد،  خنکي يشجل. لي  هم   لخ ع از نسخع

 جزب يعخ خخنع ا  نفيس از يخينخ ة وشق لي نسخع يمچلين (2162، ص4)لانشلخ ع شبع قخيب، حسن انجشع،جايد. 

 ناهداي   يشجل. J.38(  ع شمخيب British Library) هيعخنيخ 

ت.تميژايبگيتفبگخي4

ت.تد يغةتلغگت4/4

ا  ايد يع  خ  جضجع   فضخ  لي يعخب يخينخ ع وشق،  ع گجنع يخ   تهييبخت  ع يخي يفعع سخ د  اژب

اثه، يمخيلا    تلخيب لايل. يرمخت گل، ينگ، لل   وشق    شعقخت   تهييبخت يخمعع شدب از آنهخ، 

 يخ   تهييبخت يخينخ ع وشق يسعلد. ع تهتيب از اه سخ دتهين  اژب

ت.تكگمبغدتك مگتتمتتغكيبگتتعغبي4/2

لغخت وه    ع يخي  هلب شدب لي اين اثه  ع طجي تقهيب   شخص شجل، لب صفحع،  ها  ايلکع  يزان 

لغد  جججل  2994يعل  لب ليصد از يل يعخب لي نظه گهفعع شدب ايد. لي اين صفحخت از  دمجع 

يخ   ليصد، از  اژب 27لغد وه    جل  يعل  حد ل  821) خ احعسخب حه ف اضخفع، وطف   نشخنع( 

 خلب شدب ايد.تهييبخت وه   ايعف

 تعدال  از يرمخت   تهييبخت وه   لي يلاخ ة وشق: 
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تعغبي (، 2/11(،  عخ لت)2/8(، تجاجد)1/8(، انبسخط)1/6ايتسخه)، (2/3تسجيد): رص مهگي

(، 1/15(، افخقد)1/14(، تعجيذ)1/12(، تمعّع)1/11(، اضطهاي)1/11(،  لخزود)2/11انکسخي)

 (.2/25،  عخيضع)(2/23تفقّد)(، 1/24)ايعفسخي(، 1/13(، ايععدخب)2/18تلخ ل)

تجع ي: (، 1/15(، فد يد)1/31(، جلسيد)2/21(، يهجليد)1/14طفجليد) رص مهگي

 (.1/2(، ييفيد)1/24جمعيد)

تررعول تم تفگعل  (،1/35(،  خرع)2/11(،  همل)2/11 لقض )(، 2/9(،  سمجع)2/5:  ععخل) سم

(، 1/26 ُلخف ) (،2/25 سعسعد)(، 2/23 عصجّي) (،2/21(،  عحعّم)2/21(،  سعفسه)2/18) عکفّل

(، 2/31(، نخيخ)1/31(،  عهجل)2/29(،  مهّد)2/29(،  ضبجط)1/28(،  کلجن)1/26 شجّش)

ت(.1/49 صجن)(، 2/41) لکشف

-(، ا ل 2/5(، يثيهاالقعداي)1/2(، لايالشفخ)1/2الشکل)(، صلج ه 1/2احسن العقجيم): تغكيبگتتعغبي

(، 2/23(، يمخ ي )2/21العين)(، يأ 2/24الکمخل)(، وين2/21ع)(،  ين اللجه   اليقظ2/11اال ه)

-ف  (،2/38العزه)ا ل (، 2/38) خلفهض   العقديه(، 2/35الملزلد)(، وظيم1/35 عد لااليخه)

(، 1/23(،  رحجظ نظه)1/26ا عخن نظه)(، 2/49االلعمخس)حسب(، 1/42اله ط) خ ع (،1/39الحقيقد)

 (.1/7 هتحخش ) (،1/23 خطجي مخطه)

 (.1/41(، ي شن الدّ لع)2/38حسب الخجايش) فگمسي:ت-تغكيبتعغبيت

(، 1/17(، اثمخي)1/15(، ثجا د)2/13(، مجاقين)1/11(، يهطين)2/11 هاحم)  سگريتجمعتركسّغ:

(، 1/23(، صعخئب)1/18(،  دخنين)1/15(، عخجين)2/38(، يقخيم)2/19(، تعخئب)1/17اشدخي)

 (،1/41(، مجانين)2/21(، فجايع)1/26(، اطجاي)2/19صخئب)(،  1/23(، شدايد)1/26نِسجان)

(، قهع، 2/5(، مهع)2/35(، وسخيه)1/11(،ي ايح)1/47)حرل (،1/49(، اقمشع)1/49 کخيب)

 (.2/32(، ا  خش)1/35، اعلجيع)(2/36تحخيف)(، 1/35(، افجاج)2/1 دايع)

ت.تكگمبغدتك مگتتعگريگخه4/3

خلب از يرمخت وخ يخنع   يجچع    خزاي  لي شعه ايد يع لي از  يژگيهخ   هم يبک اين ل يب، ايعف

اين اثه يم اگهچع نع  طجي چشمايه، ا خ  جايل  از اين ليد ليدب  يشجل يع از جمرة آنهخ  يعجان  ع 

  يخ اشخيب يهل:اين نمجنع

(، 1/21(، مدانخيهلب)1/21(، نيمچع)2/19، شاجن)(1/18)(، صلدل 2/13اجيد يلدب گفعن)

 .(1/41ي شل )چشم، (1/41يه   يخي)(، 2/35(، ، مدا نخجايعع)1/25(،  خيع)1/21چخق)

ت.تكگمبغدتك مگتتتغكي4/1

(، اُلکع: 2/5يجينش: يهنش)تلي يخينخ ع وشق، تعدال   اژة تهي  نيز  ع يخي يفعع ايد   خنلد:

(، 2/21چقمخق)(، 1/12اُشعرم: تلد    ز ي)، (2/11اتخليق: ايعخل)(، 2/5طجغ: نشخن فجج)، (2/5يشجي)

 (،2/36، يشيک)(1/36(، قها ل)1/35يسخق) (،2/31قدغن)(، 2/25(، جرد : جخيزب)2/23)جرج: افسخي
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چِغ: نجو  (، 2/41تجشک)(، 2/39)(، طج : جشن وه ي 2/36(، ايل )2/36قخب: مجان طعخه)

 .(1/45تجزک)(، 1/42(، قخشق)2/41اهلب)

تكگمبغدتك مگتتهه يت.4/5

نجيسلدب   شخوه  يلد  ايد   قهه خنخن،  خجهايخ   فضخ  لايعخن يخينخ ع وشق از آندخ يع آنلد ياه 

  ه جط  ع يلد يعخن، لي جخ  جخ  اين اثه  خ  اژب يخ   اصطهحخت يلد   جاجع  يشجيم.

 يخي  از يرمخت يلد : نمجنع

(، 2/24نبلد)(، يخي: گهل2/45(، چلعُه: چخالک   يجشيخي)1/24(، يهير : نديمع)2/45يُاهه: يله لد )

(، يلاخي: 2/36(، ارلگ: تخد مجاب)2/42(،  لسللع : لبخس زيلينگ)1/25چلايه: يبد گل)

(، 2/12: الدهب،  خلکن)جهه يع(، 2/43(، يللُس: نجو   هغخ  )2/42(،  خال: گهلنبلد)2/42آيايش)

ع  خ جنع   شکجف :يليج(، 2/6گخي ) يتهع: نجو ، (1/45 : اللاجي  از جلس شيشع، نقهب يخ طه)يچج

(، اخن:  هگ 1/17(، يجل : نخه جشل  ايد لي يلد)2/18(،  ِهللنگ: نجو  طبل)1/7ييحخن)

 (.2/6نجو  گخي ) لهل: (، 1/32(، يلخي : تخيک لنيخ)2/43(، ييرع: ليمد  جز)1/11تلبجل)

تپغد في.ت س رگدوت فت صطالحگتت  ،تخقگشيتمتخسخه4/4

مخنع  يخن لاشعع، از للمشغجليهخ  ل يب نجججان  اهش، اه  هايخس آنچع يع  خرص لي ليبخچع اثه لي

آ ي  آثخي مجشلجيس  ايعخلان  چجن  يهور     يهومخل   ا ياق نقخش  ايعخلان  معخز  جلب ا  جمع

( از اين ي   خرص  خ اصطهحخت مط، يعخ د   نقخش  يخ هً آشلخ  جلب، 266: 1385ايد.)نجشخي ،

ت لي مرق تشبيهخت   ايععخيات گجنخگجن لي شعه   نثه، تعرق مخطه   گيه  ا  از اين اصطهحخ ههب

اشهاف ا  يا  ه آلاب يعخ د   نقخش  نشخن  يديد. لي يخينخ ع وشق نيز آنچع يع  سيخي جرب تججع 

 يکلد، ايعفخلب فها ان از اصطهحخت مط، نقخش    يعخ د ايد  اصطهحخت  چجن: شلدهف، نسخع، 

، ايخلع، يقعع،  هيّب،  يخض، يجال، شفيعخ، چريپخ، طغها، نسخ، مط شکسعع، تخعع  شق، تحهيه، جد ل

 اناخيب، اهلاز،  سطه، ليقع، ل ات   ...

 اي  ايد از ا  تخ لييخ   يع يقععلي صفحة از يهکشخن جد ل يشيدة آيمخن  ع لقد نديدب -

ب  انهييدب تخ  دان  يع لاياالنشخ  قديتش    ع قطعة از  هيّبِ لاغِ اللع  شق گهليدة ز ين، مج

ايها  صلععش  صبح از مطجط شعخو  آفعخب، ليجان  شهق  ايد ا  ايد يقمزلة قرم  دايع سجّلب

يخ  يحخب، يفيلة  غه    مرج از ثلخ   نيخيش ا   يعخ خخنة اه از حمد   يعخيش ا    شخه از ا ياق لکّع

عهاوش يا  دي  شعشع  ع حل يهلن  يق مخنة اما داوش يا فرک  کجيب نسخة انشخ   ه اييد  نقخش

 (2/1طه   هه ايخلة چيل  يفيد)

قرم  يع مط نسخ  ه شهه فهنگ اهلاز گهليدب، ييخباسهان از يجال مط، چههبزلف نقخش -

 (2/22)يشيدب

گهلن از زلف چريپخ،  يخض   ع مط شفيعخ، يخ لي  خب قعل وشخق  ع يهنجشد ازل ياض  از مخل  ع  -

 (2/43)خن حسن حکم  يخض  هه مهل قهه 
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تهگتدمترعگخيت گ .كگمبغدتم ژو4/1ت

لي يخينخ ع وشق  خ يرمخت   وبخيات  ي  ه   يشجيم يع از آنهخ  علخي   يژب يخ  عفخ ت از  فهجه  عدا ل، 

 ايالب شدب ايد. 

(، يک قرم:  ع 2/23)شهه  يع لي آندخ يس   ع لال يس  نهيد(، شههنخاهيخن: 1/18يعع: يسعع)ا

(،  1/27يخ:  ع يايع )(، يايع 2/24(، از يه نج: از نج)1/23(،  يش قيمد: گهانقيمد)1/24 )يرّ

(، از آن  خز: از آن 2/25(، ي لال: ي يدال)2/16(، يمچشم : يقخ د)2/32گرديعع: ليعع گل)

شخي : (، تمخ1/42انداز: قصد   آيلگ   نخز)(، 1/32آ يل: ييخ يل)ياب، (1/36جرج ييز: ودرع)(، 2/13اس)

 (.1/31، صجيت گهفعل : ا کخن اذيه)(1/9تمخشخگه)

تهگيتكبنتفگمسي.تكگمبغدتم ژو4/9

  سخ د اين نجع يرمخت زيخل نيسد. از جمرع  يعجان اين  جايل يا  هشمهل: 

(، يکخيک: 2/42(،  خل يزن)2/42مدا )(، نخه2/32(، ليعجي : اجخزب)1/21يپه)(، ا 2/18ليعخيمجان)

 .(1/21(، يبُک: فجياً)2/44(، نزايد: نخزي )2/44(، ا ينگ)2/44ل ي خش)(، 1/29 هفخصرع)

ت.تاممدختر غ دفگتتدمتكهگمتهم4/4

از  يژگيهخ  يبک فل ، آ يلن يرمخت  عهالف لي يلخي يم ايد يع لي يخينخ ع وشق نيز،  ع فها ان ، 

(، چخيب   2/15(، قرق   اضطهاب)1/14يع    ايعمخه)اين  يژگ   شخيدب  يشجل.  ها   ثخل: 

(،  اضح 1/27(،  دبجي   نخچخي)1/17(،  يخ خن نجيل    لشد ايمخي )1/16(، الد   نصخيح)1/16تد يه)

(، 1/31)(، ينج   تعب1/31(،  فقجلالبدل    عد ه العجض)2/31(، مدل    لفعل)1/28  يجيدا)

 .(1/35(،  هيخ   آ خلب)1/24احعهاز   اجعلخب)

خ يولخججان  آل يزال  خعرط    حشجي   شب   ي ز يهگهه ويش   يه ي نژال  آگخب يهلند يع اه  -

 (.1/19)ي ز لي نشخط   طهب ايد    شغجل اقسخه لهج   لعبايد.  خ ا  شبخنع

ت س رگدوت فتعبگم تتمصريتب ه ت.4/45

يخ   صف  طجالن     رلد ايعفخلب يهلب ايد،  خرص لي نثه اين يعخب،  سيخي از تهييبخت   وبخيت 

 آيد.ا  يع اين  يژگ  لي يهتخيه اين اثه  ع چشم   ع گجنع 

  ها   ثخل: 

 (2/13گهليدب يا يمصد فه جل) نِ از ل لِ يجلا ججيهِ ل خغ اهيشخن -

 (2/13غهيب از ليد لالب لل   لين) -

 (1/26وشقبخزانِ ومه لي شخيداهيع  صهف يخمعع) -

 الطيب يجلاييخن از مخنمخنزلف  شکيلد يلبل ا  لعل شيهيلد يخقجت  ججايهلاي وشخق  يچخيب   -

 (1/27آ ايب)

ت.تميژايبگيتبالزي2
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نجيسلدگخن يلد  يمچلخن يع لي شعه  ع ايععخيب   تهييبخت  دخز  يخد  ععخلند، لي نثه نيز 

يخينخ ع وشق،  خرص لي  (53شفيع  يديل : ص ال يخت فخيي  از وصه جخ   تخ ي زگخي  خ، ) يخي  يبهند.ايععخيب يا آزالانع  ع

شاهليخ     ال   يخ آيايع  لا ن  ع مجل ليد يخن آيايش ، ا خ  ها لايعخن  يا ي ايد  يکلد اگهچع

، تشبيع، ايععخيب، يلخيع دخز،  ، تضخل،، اغهاقلخسيدع، ج، ترميحيخي  چجن: آيايع   يشجل يله 

 تشخيص   ....

ت.تصهگيعتب يعتلرظي2/4

يخ  شخوهانة يخينخ ع وشق، نثه آيلاين آن ايد  يهچلد  سخ د اين جرجب  ديع  لي از  خيزتهين جرجب

 جخ  جخ  اين اثه  عفخ ت ايد.

ت.تسجع2/4-4

 يشعه يدعهخ   ع يخي يفعع لي يخينخ ع وشق، از نجع يدعهخ   عجاز  ايد يع  خي  جييق   يشعه  

 لايل.

ت.تسجعتر و في2/4-4-4

شيدب اخجخ ة زيل يمخخب   يخن شيهيلد شجيانايز نغمة اللع ا  تهييبد  شخ ع  ع  عشجق اج -

ايکخن  يا ججاب، يقين  ن ايد يع تج  ع  هغخن لياه نميمخن    ايهاي غيب يمخي   يدان . چع شجل 

يع از يه لطف لي چملسعخن يازگجي   ع اه از آي    اين وقدب يا يع  ع ينگ غلچة تصجيه اليلحل 

 (2/9) يلمخيد،  اشخي 

هخ  از ويب  ه ،  جقرمجن  ع ينگ  خل اه ، صفحة  شق  نقخشخن تصدقِ نقش   ناخيش، يخغذ اهي -

 (2/41لاي  هگهلان  هخيش)ا ه   عع

زلف ل  يطه   ع مط شکسعع، ل  آي  از لل مسعع  ه ن جسعع، ل  گرديعة يلبل ته، ل  فعيرة  -

 (1/43ولبه)

ا  غخيت يجش اصررحخب شررجق فخيغ از نخه    چلگ لي آيلگِ آ يلنِ لل ايل ذ ق  ع چلگ  ن  لي -

 (1/41نلگ)

ت.تتكغ م2/4-2

ت.تم جتام يي2/4-2-4

 تکهاي  اج ش: 

ضميه  ايد يع مجيشيد القخ ش نجي چشم  ن مخنع شخل يع يه   يخيش  خ ي شنلل شيشع -

 (1/41ناخيل.)  

 (2/21گهل تشجيش از لا خن مخطه  پخش   ا شب  همخن  خش) -

 (1/34ش يهن اهمخشدج ا عدال يشيد)چجن يشش   يجش -

 تکهاي  اج ق: 

 (1/44)از  قيش ل ز انايخ، ل  قجت  يخقجت  چسبخندب  يق طه يخ از قهه خن حسن  ه مجل  غه ي -
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 تکهاي  اج گ: 

مجيلب  عخن فهنگ، ينگ ي   هافه معع. قمه  ججگل  از طجق گرج يير  لي گهلن گل  ع ينگ شهاب -

 (1/12از شخخ گل تکيع  ع  يهاگن يخمعع)اندامعع.  ربل يلخي  

 (1/32گل شکفعا  يييد)نخل ا يد يع از  خل  ههگخن  يأس مزان گهليدب  جل،  ع گل -

 تکهاي  اج ي: 

ججل  يکهانش اگه تحجيرداي آفعخب يا  أ جي نمياهلانيد،  ع تخياج مزان يفعة قخفرة  لديوبخي  چمن  -

 (2/2يهيخنيد )يا از زي گل، يع  خز  ع يه   يخ خن  

ت.تت گبعت ضگفگت2/4-2-2

افشخنيهخ  ذيّب لي يجا  آفعخب   لي اين  قخه، اطلخب از آندخ يع يع  لي تحهيه  دح، از وخلم  خل -

لوخ يع آييلکدة يخيلخن  يشيخيمها خن جخلة آلاب ايد، يمخن  هعه يع احهاه طجاف يعبة مهف قخودة

 (2/3ي خو  يع از ياقم حه ف ايد، معم يخن نمخيد) وخلم  خاليد،  سعع آيد    ع تسجيد اين

،  خيشلل ايل صفخ   نکهد گرهخ   زاي فيض  خش آييلعمخک اخک يهز ين نجيآگيلش، ي شل  -

 (1/5ايدخل، اتفخق ييه افعخل)وبيه جيب   گهيبخن  هگزيدگخنِ جلخبِ يبهيخيد،  ع تحهيکِ للِ شجيش

سيم نصهت  ه اهچم اعوهه ظفهايتسخه شخمهخ  شکجفة  خلاه تهلل ن ع اقبخل ود  خل اخلشخي     -

 (1/6 زيد)

 (2/8)ايشخن ايد، ا يد  لحصه  ع تحهيک نسيم انفخس  عبهّيع غلچع -

ا  مجش مط   مخل، يه ل   خلد  هقعِ نقخشخنِ يخيمخنة  هخي   مط  يلخيخي حرقة ايها نِ گهلند،  -

 (1/9)يمسخي حسجلِ طجقِ  هصّعِ  عشجقخنِ اللع

شرررکفعة چملسرررعخنِ فکهِ وقب ، مزان    هخي ميخلش گلِ يولخ  قبض    سرررط احجالش گلِ نيم -

 (2/27گرسعخنِ انديشة فهلا.)

ت.تصهگيعتب يعترعهوي2/2

ت.ت يبگستتهگسب2/2-4

 (2/21 يلمجل)صجيت    جه ع آيخنعهين 

 (2/14)يمسخي  لل از ليد لالب ايد خب  ههِگفعلد يع اين ججان  ع 

 (1/41 يه ن گذاشعع) لايهبآياي  لي يه لاشعع، اخ از چجن يلاخ ع نغمع

 (2/41  لي قرمه  ذائقع اندامعع)شجييخ  ييهنمک، ل ايخزب

-گذاشعع، ايعخلگ  يللد،  ع تيغ تيز يع  ها  قعل يلاخ ع 1 حهّفاطخود  لي صجيت  يع اخ از جخلة

 (1/33 2ججيخن حدع  ايد قخطع، يه از تن  هلايند.)

                                                 

  ُحهّف: قط يج زنلدب  ه قرم )نخظم االطبخ(.. 1 
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ت.ترغ عگتتخظيغ2/2-2

يخ  يجايب سخن وهصع شطهنج  ع  ههبغه ب يشيد    سخط آيمخن   آفعخب يه   ع قمخيمخنعت-

ت(2/21اذيه گهليد)آيايش

لب   ييبِ ذقن  ع ليخن مجلآياي  چيدب  گرفه ش صلمخن  فه ش  عخن،  خلاهِ چشم   اسعع يجبت-

ت(2/22زاي  هخي گهليدب)مط   يلبل زلف،  هيمزنِ گه    خ از گل وخيض    لفشع
گل ز خن  شرکفد   يه يک  ز ز ع شرکه احسخند يهايد، يلجز از    اگه از يره تخ اخيم  ع ينگ غلچع  -

 (1/27آيلاخن اين  قخه مجايم  جل )مخيج

 (2/48تخ آنکع قرم تقديه  ه طغها  يقم حيختشخن مط نسخ يشيد) -

ت.تتضگد2/2-3

ت(2/33ب)گُهلان از اشد زين  ع ي   ز ين افعخلت-

ت(1/35جخنفشخن    جخنبخز  لي ياب مدا ند حقيق     دخز  مجيش نداشد) ييچاخب صهفعتت-

- حبد يع ينگ لي ظخيه نظه  ع  هاوخت  هاتب مهفد   جهخنبخن    لي  خطن  ع تحهيک غربعت-

ت(1/36آ يزيهخيش يا تج يم  يدان ، گهه   گيها شعخفعع)

ت.تربگلغه2/2-1

شيه يا  ع اشد مخي شخخ  يخخيل  لي   س يع ودالد ي اج لايل، آيج شخنع لي وهد يمخيجنش از -

 (2/3) خز، آشيخنع آيايعن يخيل يرلگ، چلال شخيين شخنع   لي اه يلن تيهج، مخي سد مطجط ييلع

 (1/39 هان تيزمها عه از  ج  گل   نسيم يحه، حجالع نمجل) ع نخ ع -

 ليد  ع صهف زييخ گشجل، حهف احعيخج يا از صفحع گجيه  ع شکه يه د فهزند  س يع  الدب -

 (2/39ي زگخي حک نمجل)

ت.تت ميم2/2-5

آ   يييدب شد يع وبجي از آن  مکنِ وقل نبجل   يه  جج  يع  ه يخخيد   ع اين حخلد  ه يلخي نخلع -

 (2/6)ز خن  ع طعن طجفخن نجح  ياشجل

 (1/28اش) گجي  لصجي يک  از  رلد يبق مجانخن ل سعخن زيه لب ايهاي -

 (2/31گجيه تمخ   يهگذشد يا يع نخيخ يخينخ ع فهيخل    دلجن  جل،  ع تفصيل گزايش نمجل) -

 جي ضعيف  يا  خ يريمخن  سخط  لخزود آيايعن، ظخيه ايد يع از يه جخن مجل  همخيعن  -

 (2/11ايد)

ي غهيب  لي حخضهان  هقخت يعقجب   يجيف  يدال، شج از تمخشخ  اين حخلد يع يخل از يلاخ ع -

 (2/39 حفل افعخل.)

ت.تتوصيف2/2-4



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/238

 

 

نجيسلدب گخب گزايش مبه    خجهاي  يا يع  ع نجشعن آن  يپهلازل  ع فها جش   يسپخيل    لعظه 

ا  ايد تخ  عجاند  هيب ميخل   انديشع يا  ع ججالن آ يل. ا   دين  لظجي  ع تجصيفخت   فصل  هخنع

 خ  فها ان  از آن يا  يبيليم.ي يپهلازل يع لي اين اثه نمجنع

 تجصيف  خغ:

گل شکفعع از  عشجق ييکل لعل  خغ   ع نظهش افعخل يع لالِ لطخفد   طها ت  يدال. گربن گل»

 چشم     لعر  لي ايخلة زي. اللعنمخته   نهگس آيايش  ع شبلم اذيهفعع. يخق  مجشاجشيدب مجش

معع   گل  ع ينگ شهاب مجيلب،  عخن فهنگ ينگ چجن  يهزايخن يلد تکمة نيرم  ع يکعه  گرلخي ل 

ي   هافه معع. قمه  ججگل  از طجق گرج يير  لي گهلن اندامعع.  ربل يلخي  از شخخ گل تکيع  ع 

 (1/12« ) يهاگن يخمعع.

 تجصيف انجاع طعخه:

ب، لالمثخل،  سخن قهص  خب  شيه خل، يما  از شيه آنقدي لي صخف نجي غجطع مجينخنهخ  لي لذت وديم»

يش مجيشيد  هلب  از ي غل  نخنهخ  لالِ لذت لالب، نخن ذائقع لي ي غن افعخلب  از نخن يع الدع از الدع

يلاک  ه يه يفهب چيدب،  ه ايل  حفل  عل  ضيخفد يلاين  لکشف گهليدب  يمخچ لطيف   نهه 

ع  عد طبخيلي چيدن  سخط امعهط  خ شيه گهه، اگه يه   شکرش  ع گهل  خلين نميمخند، لي  عض 

 مجيشمجيلن چها مجاب ييشع تصهف  يد اند  نخن    خلاه  ه  سخط طعخه نميلمجل، اشعهخ يا لي ياب نخن

 (2/41.«)يخ  ييهنمک، شجي  لي قرمه  ذائقع اندامععچشم از انعظخي يفيد گشعع  جل. ل ايخزب

ت.ت مسگلترثل2/2-1

 (2/11)يخل  يع نکجيد از  هخيش ايدايد

 (2/29اگه مدا مجايد) ود  شجل يبب ميه

 (1/42)ا  ايديخيعلي يخيع نيم

 (2/23)زي اگه  ه يه فجالل نه  نهه شجل

 (1/49)ويب اجش   ع از نمداجش  ايد

ت.تدمجتمتتضمينت شعگم2/2-9

جخ  لايعخن، از  يژگيهخ  قخ ل تججع   يخ  مجل   لياه شخوهان، لي جخ ايعفخلب آنلد ياه از يه لب

د. لي يخينخ ع وشق  خ  صهوهخ   ا يخت  از شخوهان  چجن: حخفظ،  حش   خفق ، ايزشملد اين اثه اي

صخئب،  يدل، نخصهور ، يهاج الدين آيز ، ايخه ايبهآ خل ، ضميه  اصفهخن ، نظخ   يه  ، 

 حمديعيد اشهف،  يهزا  عز فطهت، وريهضخ تدر ، قخيم ليجانع، ا جالفيض فيض ،  حمد حليف مخن 

لي اين  يخن، اس از اشعخي  خرص،  ت، غزلهخ    ثلجيهخي  از  للف ي  ه   يشجيم يع ...   نيز  خ ا يخ

 صخئب،  يشعهين يهم يا لايل.

تحگفظ:
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 يشررع  شررکسررعاخنيم ا   خل شررهطع  هميز 

 يرمررخ  ا ج يرررعررخلت  ررع لاه  ررخ افعررد  

 ي اق  لظه چشرررم  ن آشررريررخنررع تجيرررد 

 آنررخن يررع مررخک يا  ررع نظه ييميررخ يللررد 

 خي آشرررلررخ يا ررخشررررد يررع  ررخز  يلم آن يرر 

 تررج يا اگرره گررذي   رره  ررقررخه  ررخ افررعررد  

 يهه نمرخ   فه ل آ يرع مرخنرع مخنع تجيرررد    

 آيرخ  جل يرع گجشرررع چشرررم   رع  رخ يللد    

 مرد  هين مرجت لي يشرررخن ايرررد ي ضرررع

 ايهان يرررخن  ررع تده ررع گجيلررد گفعمررد 

 

  حعشرررم  مد د لي يشرررخن ايرررد   خيع

 يخن ا  اسررره يع ايه شرررج  الد گجش ين

تتصگئب:

 يررريميلرد آفعرخب نرردايل  صرررفرخ  يرررخورد   

 گررذيلتج يا چررع غم يررع شرررب  ررخ لياز     

 اهيزال  ايررررد  ژگررخنررد يررع از چشرررم 

 

 (1/44)يجس يلد يد  يضخ يع آيعين تج  جيد

 (2/37)گررذيليرع ي زگررخي تج لي مجاب نررخز    

 (2/43)گررهفررعررع لي  ررغررل آيررج   سرررعرر  

تبي ل:

  هه ايد  گه وخشق  فخ لايلاگه  عشجق   

تخگصغتع يتسغهه ي: 

(1/36)تمخشخ  فد ليدنهخ  حبد يناهخ لايل

 لي فيض ايد  لشين از گشخيش نخا يد ايلدخ

تضميغيت صربگخي: 

  ع ينگ لانع از يه قفل  يه يد يريد ايلدخ

(2/29)

 ز  س يع حسن    افز ل   غم گدامد  ها

 :ريغف ترعزتفطغت

 نع  ن شلخمعم ا  يا نع ا  شلخمد  ها

(1/31)

 يخل آن يمهلي فکه آن ليخنم   لي 

 

 چجن  ن  ع ي زگخي يس  ييچ يخيب نيسد

(2/44)

تريغف تمضيتد خش:

 ا  يز ومه  خق   خندب ايدآمهين تع شيشع

ت.تبيگخ2/3

 فه شخن چمن مجاييم يهلصهف يولخي 

(1/49) 

ت.تتشبيه2/3-4

فين تشبيع از . لي اغرب اين تشبيهخت طهايد يعخب لي اين ال   يخ آيايع از اهيخي هلتهين تشبيع

  نجع  حسجس  ع   حسجس ايد.

   اين يعخب:يبختشبيهخت ز زا چلد نمجنع
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يخ  شبلم  ع ي   گهليدب  ع نظه  يهييد. قطهبمجا يدب،  خمل يبز  فهش ز ين از يدجه يبزب -

يخ   ه اييد غرطخن ايد  ه ا هيشم يبز يشيدب يخ  شع  يبزب  ع ينا  نمجل لاشد يع گجي  لانع

 (1/5مخک، تهصيع گهليدب) صلعد  ه  يلخيخي قبضع ييزب ايد  ع ايعخل  ججايهتهاشخنِ يخيمخنعالمخس

 زلف ل  يطه   ع مط شکسعع، ل  آي  از لل مسعع  ه ن جسعع، ل  گرديعع يلبل ته، ل  فعيرع -

 (1/43ولبه)

 يپهه اخلشخي ،ع: يخ  تشبيه   سيخي ايعفخلب شدب ايد، از جمروه ب  ه اين، لي اين اثه از اضخفع

مزان  يهان ، يجچع  خغ آ خل ، تخد شخخ، طبل اللع، يهنخ  گل وبخي ، قخفرع  جج،   حه نخيخ  ، 

ميمع شب، لاه اجل، گهل  هل،  ربل ي ح، ظل شفقد، لير   خب، شخيد آفعخب، نهخنخخنع غه ب، ييخب

،  ربل ز خن، يخغه گهلاب، يشجي آشيخن قخلب، يخيع العفخت، لا خن مخطه،  هغ مجيشيد، قمخيمخنع غه ب

، ميخ خن وه س صبح، حدرع افقآيجلگ ، مرجتکدب وده، چملسعخن افق، گل مجيشيد، وه س  خب، 

 .يطجي، گل الفخظ

 .ت س عگمو2/3-2

 (2/39اشکبخي يا لي آغجش وخطفد يشيد) ججيبخي ليدب يه اخلشخب تخ ز خن  لياز آن  -

 ايجند يه  خ  اللعلي يک وقد جرجب فه جل.  لعل خ  گجيه   لي يک  هج قهان نمجل  خب خ  مجيشيد -

 (2/45)جخ گزيد نسعهناهرج   نسهينگهليد   

 (1/48) ع آييل  لب شيهين نجا  گشجلب  جل طجط  ع ينا  چع چع  يلمجل   يه   ربر يه  -

ز، خ،  خز   يمد، ليد جهأت، جبين نيگهيبخن تسريم، چشم غفرد، گهيبخن يهاغ ضگفهت س عگمي:ت

 گخه انديشع.

 :ايد  هلبفها ان  ةنيز  هه تشخيص ةيخ، از آيايايععخيب  ه انجاع افز نيخينخ ع وشق، نثه 

لياز،  يخ  سع  گه   لي  غل يه ياي  غرطيدب   ژبلنبخلة ل لب از چشم تخ  لخگجش يشيدب، ييخب -

يخ  فهنا  لي الة طپخنچعزيخز  طفيرش چشم از غزال شجمعه، وهبللهخ چجن يلگ يجال  شبک

 (2/43يمه)

 (1/46)نظه تخ يخي  يکهل   ناخب تخ  يهييد، چمن لي ييخب  يهفد    هخي لي جرج  يخها يد -

ت.تكهگيه2/3-3

 (: يلخيع از وزالاي  يهلن1/2الف  ع ييلع يشيدن)

 (: فخش شدن ياز2/18يچع گل يهلن)

 اظهخي نخجت   غه ي(: 1/17طهف يهب شکسعن)

 (: فخش شدن ياز2/44ي   يخي افعخلن)اهلب از 

 (: آشکخي   ظخيه يخمعن2/16آب  ع ي   يخي آ يلن)

 (: تهک جخن گفعن2/11)از يه جخن  همخيعن

 (: فخش شدن ياز1/25 خيع از ي   يخي  هافعخلن)



 
 
 
 
 

 231شق(اثر آنند رام مخلص/معرفی نسخة )کارنامه ع

 

 
 

  لاشعن فه خن   اطخود تحدجهخن يا (: 2/35وخلم زيه ناين لاشعن)

  يچخيگ (:  د خع    1/36 ع ي ز ييخب نشسعن)

 (: نختجان شدن لي يخي ،  شهف  ع  هگ  جلن2/37يخي  ع جخن يييدن)

 (:  سيخي مجشحخل  جلن2/37لي ايهين نالديدن)

 (:  هآ دن يخي    هال2/41نخن لي ي غن افعخلن )

 (: ع يعجب آ دن، جخن  ع لب يييدن2/37يخيل  ع ايعخجان يييدن)

 ن(:  سيخي فقيه  جل2/42 ع نخن شب  حعخج  جلن)

 : چيهب شدن  ه حهيف(1/44الدع  هلن)

 (: وخجز شدن2/44قخفيع تلگ آ دن)

ت.تخوامميبگتدمتخثغتاخه تم سترخ ص:3

تشيوةت گ ترخ صتدمتسخن.ت3/4

خ ييلد    شعهشلخي   يشلخمعلد. لي تذيهبآنلد ياه  خرص يا لي ي زگخي مجل لي شبع قخيب  ع يخن

لي نظم   نثه اشخيب شدب ايد  چلخنکع لي تذيهب نشعه  غخلبخً از تخزب  جلن شيجة يخن   ي ش نج ا 

ا   وشق  ع ي ش  خصجص ا  لي فخيي   اشخيب شدب ايد. مجشاج از شخوهان  عخصه  خرص لي خيب

نقّخل  يخن زيخلب از يخلجيان اين ز خنع  ع ليعش آ دب، ييخي    ع يمع حخل يهيشعع» يلجيسد: 

لخن يع ا   ع يلع يخن  يهيد، يم يس   يهيد... شخوه طبعش لي اين فن يخي  سيخي  يکلد   آنچ

تهش مجشز خن   ثل ا  لي اين جز  ز خن يميخب ايد. ايشعه ليجان   ع  شق طهز صخئب تهتيب  عل 

لالب، الحخل  ع طهز  يهزا يض  لانش شعه  ياجيد    ع ا  يهاندخه  يديد. مخن صخحب آيز  لدان 

  (333-331ص  لدي ن لاس مجشاج،مجشاج، )يفيلة « مير   ععقد يريقة ا يلد.

ا   ع اخلشخب صفج   خرص از  هعهين نجيسلدگخن ي زگخيش  جل.  حمدشخب    يا  أ جي نجشعن نخ ع

لي تهليد جرجس ا   ع نثه   صرلجع   يرلاين،  ع ايه   از يبک ا جالفضل وه   يهل. ا خ يبک   

لي  قخالت (2324: ص4لب فخيير  لي شربع قخيب، انجشع،ج  )لانشرلخ ة ا تکرف ايرد.  نثهنجيسر  مجل  خرص يرخلب       

فصخحد يخن   مج   تهش   »الشعها ايلچلين  ع  صف يخلجي    شخوه   خرص اهلامعع شدب: 

ينايل   عخن  از اشرعخيش  خنلد  ج از گل لي ججش ايد   لطخفد يهه   يهيد الفخظ   نج  طهز  

گجاخ ج  لي خيب  خرص نجشعع  (81ص  ،ايبهآ خل  حيهتالشعها،   قخالت)« از ا يختش  سخن آب لي گهه يم آغجش.

 «طبع  جز نش  ع الا لد   ضرخ ين تخزب ل سخز ايد   يهه ليلانايزش  ع فصخحد يمهاز. »ايرد:  
از جمخود يلجل »الشعها، از  خرص چلين تمديد شدب ايد: لي تذيهة ييخض (686)نعخيج االفکخي، گجاخ ج ، ص 

آزال  راها   لي  (.2219)ييخض الشعها،  الع لاغسعخن ، ص « حخ يگ  ا  نيسرد سر   ع مجش لي اين جز  ز خن، ي

 (633)مزانع وخ هب، آزال  راها  ، ص«يخن آنلد ياه  خرص قشقة قبجل  ه جبين لايل.»مزانة وخ هب  ياجيد:

ت س رگدةتفغ م خت فتلغگتتهه ي.ت3/2
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لچخي انحطخط  جل. لي ايلبخيب  بخحث  خعرف    خ انحطخط يرطلد گجييخنيخن لي يلد، ز خن فخيي  يم

ليگهفد، از جمرع نزاع لي  جيل ايعفخلب از الفخظ يلد  لي فخيي . گه ي   ه اين  خ ي  جلند يع  ي ل 

يخ  يلد  لي فخيي ،  خنع فصخحد ايد   گه ي  لياه مهف اين نظه يا لاشعلد يع يهآ د  اژب

  يلع از ا  ايه    يکهل.آنخن مخن آيز   جل    خرص نيز لي اين ز

 خرص از آن گه ب يلديخن  ايد يع ز خن شخوهان   نجيسلدگخن ايهان  يا ز خن  عيخي لانسعع، تصهف 

يخزيهخ  آنخن لي الفخظ   نجآ ي  لي تهييبخت يا حق  سرّم آنخن  يداند   نجآ ييهخ  يلديخن    عخلل

ايهانيخن نيز غخفل نبجلب   گخب ايهاليخي   ه شعه تهاش   يشمخيل. ا   خ اين حخل از نقد آثخي يا فخيي 

 شخوهان ايهان  گهفعع ايد.

-از  يژگيهخ  يبک  ا   خنلد لياه  لشيخن اين ل يب، ايععمخل لغخت  حر  لي نثه ايد، اگهچع جمرع

 (194ص  تحجل نثه فخيي  لي شبع قخيب،  حمجلب يخشم ،)يخ   سدع،  هصع    عکرف فها ان  ع يخي  هلب ايد.

ا  لي نثهش  اژگخن يلد  يا  ع يخي  يبهل   نخ هخ  يلد    فخيي  يا  ع يم اضخفع   تهييب  يکلد، 

   لي چملسعخن لي  (2324)لانشلخ ع الب فخيي  لي شبع قخيب، انجشع، ص  ل  نجآ جزان يا از اين يخي  هحذي  يدايل.

خي فخيي  آ يلن لييد نيسد، يع قجل  عض  اوزّب ايد يع الفخظ يلد  يا لي اشع»ايلبخيب  ياجيد: 

افعد،  هتسريم زيها يع اين  عل   ها  مخنخن    بعديخن  ضخيقع لايل   ايل يخن از  خية  هغد   

قديت   ايععدال  خعخيند، از ايلدخيد يع ايثه  از ايختذب، الفخظ يلد  يا لي اشعخي فخيي  از وخلم 

 (.57رص، ص )چملسعخن، آنلد ياه  خ«اندشجم  ايععمخل يهلب

ت.تسگ  ت سمتمتصر ترغكب3/3

   شخوهانع   اصطهحخت از تعبيهات ايد ا فهيلالخ عيک  از آثخي  هم  خرص،  هآت االصطهح، 

شلخي     يخن يخز ،  عل  اژب ةهخ  انعقخل  لي خي حث .از شعه اخييى المثرهخ،  خ شجايد ضهب

يک  از  يژگيهخ   هجسعة اين اثه   هيي  صحّد   يقم آنهخامعهف نظه   اوعقخلاتِ لياهان   نقد   

يخز   خيد ايلِ ز خن يا  هک قهاي لال     تهييب لي اين  حثهخ،  خرص  ععقد ايد يع لي  اژبايد. 

 اند.شخيسعة نجآ ي  لي اين ز يلع ،فقط ز خندانخن

اين ز يلع صخحب ا عکخي. لي يخينخ ع وشق، ايم   صفد  هيب،  سيخي اهيخي هل ايد    خرص لي 

 يشعه اين تهييبخت يخمعع   اهلامعع آنلد ياه ايد    ع نظه  يهيد ا  آگخيخنع از  ع يخي  هلن يرمخت 

 سيط اهييز يهلب   يمجايب لي ا  اين  جلب تخ  طخلب  يا يع لي ذيلش گذشعع، لي قخلب تهييبهخي  

 آيد.نيز يخ هً  ع چشم    يخن يلد. حضجي اهينگ ولخصه طبيع  لي تهييبهخ   خرص 

 هم  تهييبهخ لي يخينخ ع وشق از  سخ د  خالته   همجيلايند، از جمرع تهييبخت  يع  خ آيا، ايها   اهلاز 

يخمعع شدب ايد،  خنلد:  هخي آيا، چمن آيا، يلاخ ع آيا، يهيهآيا، جهخن آيا، جرجب آيا، صحبد آيا، مجل 

ايها، نشخط ايها، گرشن ايها،  دايع ايها، نقش اهلاز، ز ز ع آيا، وخلم آيا، صف آيا، يخن آيا، چمن 

اهلاز، افسخنع اهلاز، يحه اهلاز، نغمع اهلاز، نخلع اهلاز، چههب اهلاز، يخن اهلاز، چخيب اهلاز، صلعد 

 اهلاز، ثلخاهلاز.
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ب يلي يخينخ ع وشق، يمچلين تهييبهخ   ديع   زيبخي  نيز  ع چشم   يخجيل، يع  ع نمجنع يخي  اشخ

  يشجل:

ايدخل، زلب، حجالث زلب، لشجاياسلد،  حشديخي، فرکيخي، نخزکوطهآ جل، اخععاذيه، طرب، آياهآياه

ع، مخنع، نقخيمخنجهاحد مجن،ليد، گههآتشيخي، تده عمهل، حجصرع، آشفععيلج، فهاقلخ ع، تلگتهانع

، شجيشکدب، ل لعکدب، المکدب، آفعکدب، يدب، چملکدب،  هخييدبجرجبمخنع، مخنع، چرّعآ دايمخنع، تشهيف

  جقرمجنکدب، زيخيتکدب، مرجتکدب، يندکدب، مهفعکدب، آييلکدب.

ت.تسگ  تفعلترغكب3/1

لي اين يعخب، لي  جايل  آنلدياه  خرص لي يخمد افعخل  هيب، ليد  ع نجآ ي  زلب ايد.  ع نمجنع 

 يخي  از اين ليد افعخل وبخيتلد از:

 (1/21اسلد يخمعن: اسلديدن)

 (1/21ايعخلب گشعن: ايسعخلن)

 (2/17لي يخي لاشعن: نيخز لاشعن)

 (2/18يدجه يهلن: يدجه آ يلن)

 (2/35شههت يهلن:  شهجي شدن)

 (1/18مجاب نمجلن: مجا يدن)

 (2/34اذيها نمجلن: اذيهفعن)

 (2/29):  انمجل يهلننمجلن ا

 (1/34ا عدال يشيدن: الا ع يخفعن)

 (1/36حسخب گهفعن: حسخب  هلن)

تخ يجه

يخينخ ع وشق، اثه لايعخن  آنلد ياه  خرص،  ع نثه  آيلاين   زيبخ  ع ناخيش ليآ دب يع لي  هيي  

 يزگيهخ  ز خن  اين اثه،  خ  جايل  چجن ايعفخلب زيخل از يرمخت   تهييبخت وه  ، يخي هل يرمخت تهي  

لي يخينخ ع م. يمچلين اهلاز  ي  ه   يشجي  يلد    نيز اصطهحخت مجشلجيس ، نقخش    نسخع

وشق، ايم   صفد  هيب،  سيخي اهيخي هل ايد   نشخن  يديد يع  خرص لي ز يلع يخمد ايم   

صفد  هيب   نيز فعل  هيب صخحب ا عکخي ايد. حضجي اهينگ ولخصه طبيع  لي تهييبهخ   خرص 

 آيد.نيز يخ هً  ع چشم   

  سيخي  ههب  هلب ايد  شاهليخ  يله    ال   يخ آيايعاز مجل  يخن آيايش  خرص لي اين اثه  ها 

، تشبيع، ايععخيب، يلخيعاييخل  ثل، ايهخه،  ، تضخل،، اغهاقترميحيخي  چجن: يدع،  اج آياي ، آيايع

گيه  از تشبيهخت للپذيه، از تجصيفخت زيبخ   فها ان لي جخ  جخ  لايعخن    ههب . تشخيص  ...

يخ  مجل   لياه شخوهان، لي د. يمچلين ايعفخلة آنلد ياه از يه لب يژگيهخ   هجسعة اين اثه اي

تال ه  نثه    علخيب  خ فضخ  لايعخن، قخ ل تججع   تأ ل ايد. 
 صفحع ا ل   آمه يخينخ ع وشق، نسخع يعخ خخنع اندمن تهق  ايل ، لير 
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 صفحع ا ل   آمه يخينخ ع وشق، نسخع يعخ خخنع الدخب، اليجي

ت
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ت
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ت
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ت

ت

ترهگبعتمترآ ذ:ت

اهلل تهجمع حدد، 1378يديل ،  حمديضخ، ال يخت فخيي  از وصه جخ   تخ ي زگخي  خ، شفيع  .1

 اصيل، ن ، تههان.

 حمد ايرم مخن،  ليخل  جقجفخت  حمجل  ،1371ال يخت فخيي  لي  يخن يلد ان، ييد وبداهلل،  .2

 افشخي، تههان.

 ع يجشش يخظم لزفجليخن، طهيع، تههان.،  1381 هخي ودم، چلد هخي، اللع تيک، .3

 ، فهل س، تههان.1371 يخن، شميسخ، ييه س،  .4
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،  هيز تحقيقخت فخيي  ايهان   اخيسعخن، 1375تحجل نثه فخيي  لي شبع قخيب، يخشم ،  حمجلب،   .5

 ايهه آ خل.

، تصحيح ييد حسن نخج  نصهآ خل ، 1384قر ، تذيهة ييخض الشعها،  الع لاغسعخن ، ور  .6

 يه، ج چهخيه، تههان.ايخط

 .، تصحيح  حمديخظم يهد ي ، لانشاخب يزل، يزل1386تذيهة شمع اندمن، نجاب صديق مخن،  .7

  ع يجشش نثخي احمد فخي ق ،  ،ه1968،  قيخه الدين ،ايبهآ خل  حيهت قخالت الشعها، تذيهة   .8

 .لير 

گ  خ خاجي،  دمع تصحيح يجيف  ي ،1387اهلل، تذيهة نعخيج االفکخي، گجاخ ج ،  حمد قديت  .9

 ذمخيه ايه  ، قم.

، 1لانش، ج اصغه جخنفدا،  تصحيح ه،1981،حسين قر  مخنوظيم آ خل ،  نشعه وشق،تذيهة   .11

 ل شلبع

ييهخن فهيلا ، شمخيب  ،1383، وخ ه، مخن  حمد، «تعخ ل ال يخت فخيي   خ فهيلگ يلد ان»  .11

216. 

 لکشجي، لکلهج.ه،  طبع نخ    لش  نج1877چملسعخن،  خرص، آنلد ياه،   .12

تصحيح نخصه نيکج خد   شکيل ايرم  يگ،  ،1391مزانة وخ هب، آزال  راها  ، غه عر ،  .13

 اژ يشاخب ورجه انسخن     طخلعخت فهيلا ، تههان.

،  زايت فهيلگ   ايشخل ايه  ، ج 1381لانشلخ ة الب فخيي  لي شبع قخيب، انجشع، حسن،  .14

 چهخيه،  خش يجه، تههان.

 يگزالمعخيف   هيز لايهب ،1374زيگ ايه  ،  جيج   دلجيل ،  حمديخظم، المعخيف  لايهب .15

 .تههان ،ج ل ه، ايه  

الهحمن وطخ يخيج ،   حمد وطخ ه، تصررحيح1959 لدي ن لاس مجشرراج، يررفيلة مجشرراج،  .16

 ، ج يجه، العع.اهيس ليعهج ليبل

لايب تحقيقخت ه، تصحيح  حمد وطخ الهحمن وطخ يخيج ، ا1958لاس، يفيلة يلد ،  هاجان  .17

 وه     فخيي ، العع. 

يعخ خخنع ، 89165527 /21ق، نسخع مط  شمخيب 1236آنلد ياه  خرص،  يخينخ ع وشق، .18

 اندمن تهق  ايل ، لير .

يعخ خخنع  هيز  ، Kpi IX,2Aق، نسخع مط  شمخيب 1316آنلد ياه  خرص،  يخينخ ع وشق، .19

 اليجي.لانشاخب الدخب، 

نخظم آ خل،  يمديل يعخ خخنع، 36-27]   تخ ، نسخع مط  شمخيب آنلد ياه  خرص،  يخينخ ع وشق، .21

 يهاچ .

، تصحيح  يهيخشم  حدث، اندمن آثخي   1385الدين ور  مخن،  دمع اللفخئس، آيز ، يهاج .21

  فخمه فهيلا ، تههان.



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/246

 

 

 ه، قج   يلسجل  ها  فه غ ايل  ز خن، لير  نج.2119 خعصه ايل  لغد، لايهيعجي،  .22

مخن    يج ن ه، تصحيح چلدي شيکهه   حميديضخ قريچ2113د ياه  خرص، االصطهح، آنل هآت .23

 يخ  مط  يلد، لير  نج.يجيفدي ، انعشخيات يميسيجن نسخع

 .،  ليخل  جقجفخت ليعه  حمجل افشخي، لفعه ل ه، تههان1386 قخالت وخيف، نجشخي ، وخيف،  .24

 .تههان فهل س،، 1384شميسخ، ييه س، ناخي  تخزب  ع  ديع،  .25

.جرد، يهاچ  4ه، جلهل ابرشلگ يخ س،1959لرّغخت، نيه، نجيالحسن، نجيا .26


