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 چکیده:

ین زمینه و هدف: ري«حـس ن رودـس اعران   بن حـس اعري «فارغ» یکی از ـش گیالنی» با تخلص ـش
هاي آغازین قرن یازدهم در عرصـۀ سـرایش حماسـۀ دینی  ناشـناختۀ  ایران در قرن دهم و دهه

ــاعر گرانقدر و  دیوان فارغنامه، به  ــمن معرفی اجمالی این ش ــت. در این مقاله بر آنیم که ض اس
 منظر فکري، زبانی و ادبی بپردازیم. بررسی ویژگیهاي سبکی و محتوایی این نسخه  از سه 

پژوهش حاـضر براـساس ـشیوة اـسنادي (کتابخانه) و بر پایۀ مطالعۀ مـستقیم ابیات   روش مطالعه:
فارغنامه بوده اـست. براي انجام این پژوهش، ویژگیهاي ـسبکی، محتوایی فارغنامه ریزبریز و نکته  

 ایم. ح کردهبه نکته استخراج شده و آنها را بطور مختصر و مفید مطر
افسانه هاي دینی دورة صفوي آمیختهفارغنامه همچون دیگر حماسه  ها:یافته از واقعیت و  اي 

البته گاه جنبۀ داستانی و خیالپر برتري دارد؛  است که  بر واقعیت  اگر چه وجود دازي شاعرانه 
(ع) یک امر حقیقی در این داستانها محسوب میشود ولی هیچگاه براي ایشان چنین حضرت علی  

هایی روي نداده و چنین جنگهایی که تاریخ گواه آن باشد، مشاهده نشده است. سرزمینهاي صحنه
 موردنظر نیز در فارغنامه ناشناخته است.

سرشار از ایرادهاي لفظی و   اینکه داراي ابیاتی سست و رغمعلیمنظومۀ فارغنامه، گیري: نتیجه
معنوي است، کتاب موردپسند جامعۀ مذهبی است. ازجمله ویژگیهاي شعري این شاعر، استفادة 
این میان، جناس در حوزة  از  لفظی و معنوي است که  از صنایع بدیعی در حوزة بدیع  فراوان 

ی هستند. از دیگر  هاي ادبموسیقی درونی، و تشبیه در حوزة موسیقی معنوي پربسامدترین آرایه
اي که بخش زیادي از اشعار ویژگیهاي این نسخۀ خطی  بکارگیري ردیفهاي فعلی است؛ بگونۀ

مهمترین  از  میشود.  دیده  بسیار  فارغنامه  منظومۀ  در  نیز  قافیه  عیوب  هستند.  مردف  دیوان، 
هاي یشهها و باورهاي اساطیري، اندمضامین فکري این کتاب، میتوان مواردي را چون «بنمایه

 هاي مذهبی، مدح و ستایش، دعا و اصطالحات نجومی» ذکر کرد.اخالقی، اندیشه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  "Hussein Ibn Hassan Rudsari Gilani" with the 
pseudonym "Faregh" is one of the unknown poets of Iran in the tenth century 
and the early decades of the eleventh century in the field of composing 
religious epics. In this article, while briefly introducing this precious poet and 
the Fareghname court, we intend to examine the stylistic and content features 
of this version from three intellectual, linguistic and literary perspectives. 
METHODOLOGY: The present study was based on the documentary method 
(library) and on the direct study of graduation verses. To conduct this research, 
we have extracted the stylistic features, the content of the dissertation in detail 
and point by point, and we have presented them briefly and usefully. 
FINDINGS: The Fareghname, like other religious epics of the Safavid period, is 
a mixture of reality and myth, which, of course, sometimes has a narrative and 
poetic fantasy aspect superior to reality; Although the existence of Imam Ali 
(as) is a real thing in these stories, but such scenes have never happened to him 
and such wars have not been witnessed by history. The lands in question are 
also unknown in the Fareghname. 
CONCLUSION: The Fareghname system, despite having weak verses full of 
verbal and spiritual flaws, is a favorite book of the religious community. Among 
the poetic features of this poet is the extensive use of novel industries in the 
field of novel words and spirituality, among which; Puns in the realm of inner 
music, similes in the realm of spiritual music, are the most frequent literary 
arrays. Another feature of this manuscript is the use of current rows; In such a 
way that a large part of the poems of the court are dead. Rhyme flaws are also 
common in the Fareghname system. Among the most important intellectual 
themes of this book, we can mention such things as: "Mythical principles and 
beliefs, moral thoughts, religious thoughts, praise, prayer and astronomical 
terms". 
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 مقدمه
اي منقّح و پیراسـته بیهوده اسـت؛ بر این اسـاس تصـحیح  متن بدون فراهم آوردن نسـخه تحلیل زبانی و محتوایی

متون کهن، اهمیت و ضــرورت دارد و درحقیقت یکی از راههاي شــناخت پیشــینۀ فرهنگی، فکري، ادبی و زبانی  
ت.  ناخت آثار آنهاـس تگان، ـش ینگذـش احب دی«حـس ري» معروف به «فارغ گیالنی»، ـص ن گیالنی رودـس وان  بن حـس

ه«فارغنامه» یا «جنگنامه» یا «والیتنامه»   لۀ حماـس رت علی (ع) در عرـص مون جنگهاي حـض مذهبی  -هاي تاریخیبا مـض
رت علی  رح زندگانی و نبردهاي حـض ام و ربیع به ـش ی از جمله ابن حـس رایندگان بزرگ فارـس اـست. وي همچون ـس

ح آمیخته با نوع خاصی از شعر فارسی دارد  ها در مدح «حضرت علی (ع)» صبغۀ مد(ع) پرداخته است. این سروده
خیالی اســـت و بســـیاري از   نامهخاورانهاي تاریخی و دینی اســـت. کتاب فارغنامه همچون که همان حماســـه

رویدادها، مکانها و ـشخـصیتهاي آن خیالی اـست. این کتاب در زمان ـشاه عباس ـصفوي که اوج مذهب تـشیع اـست 
ده روده ـش یعه ـس فوي تقدیم کرده  با هدف ترویج مذهب ـش اه عباس ـص رایندة آن، این کتاب را به ـش ت که ـس اـس

 است. 
اند. همچنین نگارندگان در این مقاله به بررسی ویژگیهاي سبکی فارغنامه، از سه منظر فکري، زبانی و ادبی پرداخته

 ترین ویژگی سبکی فارغنامه چیست؟ بدنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که برجسته
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش  
ســنگ  هاي گرانشــاعران بســیاري در ادب فارســی هســتند که شــعر ناب آنها مجال پاي بیرون نهادن از گنجینه

خه اندن  هاي کهن نیافتههاي خطی و کتابخانهنـس رایندگان و نـش عر این ـس ایی، پژوهش در زندگی و ـش ناـس اند. ـش
ارـسی افزوده و همچنین زمینۀ ـشناخت هرچه بیـشتر ادبیات آنان بر ـسریر ملک ـسخنوري بر گـستره و غناي ادب ف

 فارسی را فراهم مینماید.
بن حســن فارغ گیالنی رودســري» پژوهش جدي صــورت نگرفته اســت؛ جز موارد  تاکنون دربارة احوال «حســین

ي اشـاره اي از زندگی واندکی از جمله اینکه «ابراهیم فخرایی» در کتاب «در قلمرو شـعر و ادب گیالن» به شـمه
دارد و با توجه به اینکه او را با «فارغ رشتی» اشتباه میگیرد، اشعار «فارغ رشتی» را که در روزنامۀ «نسیم شمال» 

رتیپ یده، به وي منسـوب میداند. اولین بار «جهانگیر ـس پور» در کتاب «نامها و نامداران گیالنی» این به چاپ رـس
اي مختصــر که در فصــلنامۀ «گیالن ما» به چاپ نوزاد» نیز در مقاله دو شــاعر را از هم متمایز میکند و «فریدون

 هاي خطی وي میپردازد.رسانده، به معرفی این شاعر و نسخه
 روش پژوهش  

یفی اله توـص ت و در گردآوري اطالعات از روش کتابخانه-روش پژوهش در این رـس تفاده گردیده تحلیلی اـس اي اـس
تک ابیات و اســتقراء نکات این اثر، مورد توجه قرار گرفته، با بررســی تکاســت. آنچه از ویژگی ســبکی بالغی در 

شــناســی در حوزة بالغت این تحقیق، داراي جنبۀ کمی و کیفی اســت و از ســوي دیگر، آنچه درخصــوص ســبک
 اي محسوب میگردد.تحقیق در نسخه صورت گرفته، تحقیق کتابخانه

 
 بحث و بررسی

 معرفی فارغ گیالنی و فارغنامه  
هجري اـست. از خانواده و بـستگان و   11و اوایل قرن   10بن حـسن فارغ گیالنی رودـسري» از ـشاعران قرن  «حـسین
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 آید، در دست نیست.  شرایط زندگی او هیچ اطالعی، جز آنچه از شعر وي بدست می
 ) 36وین دو اسمند اکرم و احسن (فارغنامه: بیت   بن احسننامم فارغ حسین

 
به گیالنی و رودسـري  از سـال دقیق تولد و وفات فارغ، اطالعی در دسـت نیسـت، اما در ابیاتی از مثنوي فارغنامه

 بودن خود اشاره دارد. 
ا  د ـم ــت موـل ه هسـ ــت ـک ــه گیالن اسـ اصـ  ـخ

 
خــدا  بــه  بــود  ــیــعــیــان  شـــ  مــعــدن 

 
ــود ــول م ــرم  گســـــگ و  رشـــــت  ــود  ــب  ن

 
مـــوجـــود  ــدم  شـــ ــر  رودســـ بـــه   کـــه 

 ) 3149- 3150(همان: ابیات                        
د. در زادگاه خود به تحـصیالت دینی پرداخت. مردي آگاه   اعر حـسین، پدرش حـسن و از مردم گیالن میباـش نام ـش

رور متقیان «علی رف نمود،  و متقی به ـس فري به نجف اـش د. براي تکمیل دانش ـس ناخته ـش بن ابی طالب (ع) » ـش
ت د ت. بنا بر گزارش ولی معلوم نیـس ور یافت و تا کدام درجۀ کمال پیش رفته اـس تاد حـض ر درس کدام اـس ر محـض

ــال   ــت به ایران در س ــت، از راه بغداد به گیالن   980خود او به هنگام بازگش چون تحمل دوري از زادگاه را نداش
ضمیر رویشی صاحبدل و صافیبازگشت. آنگاه که به رودبار رسید، به توقف کوتاهی ناگزیر گردید. در این سفر، با د

به نام «محمد مداح» آشنایی یافت. درویش با افکار عارفانه و رفتار صوفیانۀ خود روح او را مسخر نمود. چهار سال 
ــتگیري درویش «محـمد ـمداح» ـبه تزکـیۀ روح پرداـخت و مس وجود ـبا کیمـیاي طـلب و  در رودـبار بـماـند و ـبه دسـ

اخت؛ آنگاه ب زرتاب ـس ت بازگردد (نگاهی به دو مقالۀ فارغ گیالنی،    مجاهده روز و ـش از مراد اجازه گرفت تا به رـش
 ).48نوزاد: ص 

اش، داستانهایی از زندگانی، وي به درخواست و پیشنهاد «محمد مداح» و «عبدالرزاق محمدبن ابراهیم»، برادرزاده
 دالوریها و معجزات «حضرت علی (ع)» را به رشتۀ نظم میکشد.

ایــن   ــاریــخ  ت ــال  کــتــاب ســ ــتــه   خــجســ
 

ــاب  حســ ــق  ــری ازط ــت  اســ ــف  ال ــۀ  ــن  ســ
 

ــم ــال ع ــاه  شــ ــال  ســ ــن  ای در  ــه  ــر ک ــی  گ
 

ــر  ــخــی تســ خــود  ــدل  ع ــه  ب ــالن  ــی گ ــرد   ک
 ) 143-142(فارغنامه: ابیات                         

ــ.  1000در سال    ق. گیالن دستخوش انقالب گردید. احمدخان گیالنی از سپاهیان شاه عباس شکست خورد و    ه
به ـشیروان فرار نمود. ـشاه عباس گیالن را به تـسخیر خود درآورد و در چنین روزهاي دردناك و خونباري، حـسین  

ۀ انزوا اختیار نمود و بی رودن  در رـشت گوـش بدان امید ؛ امه پرداختمثنوي خود یعنی فارغناعتنا به واقعیات، به ـس
 که به نام و تخلصش حسین فارغ، جنبۀ جاودانگی بخشد. 

 
 هاي خطی فارغنامه   معرفی نسخه

هاي مختلف  نســخۀ خطی دیوان فارغ گیالنی را از کتابخانه 66تعداد  هاي خطیفهرســت نســخهاحمد منزوي در  
خهایران   ت نـس ت (فهرـس ت کرده اـس ی،  فهرـس در این پژوهش با توجه به  ). 345: ص 4منزوي، ج  هاي خطی فارـس

 نسخه مورد استفاده قرار گرفته است: 2ها، ارزش و قدمت نسخه
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مارة « -1 خۀ کتابخانۀ مجلس تهران به ـش ط  174» داراي 519/ 210903نـس فحه بطور متوـس بیت به خط  19ـص
سانت میباشد. از اول افتادگی دارد و عناوین  23سانت و از طول    35نگاشته شده، از پهنا نستعلیق نه چندان زیبا 

داـستانها با رنگ قرمز نگارش یافته اـست و بجاي ـشماره و عدد در پایین هر ـصفحه، دو کلمه از بیت آغازین صفحۀ 
ــمعیل ــود. کاتب آن اس ــال بعدي آورده میش ــان س ــ  1191بن عزیزاهللا یمانی در رمض ــت و اهدایی از  نگاش ته اس

 ) .537زاده تبریزي است (گیالن در قلمرو شعر و ادب، فخرایی: ص محمدعلی کریم
مارة « -2 گاه تهران به ـش بیت نیز در    15بیت و  16ـصفحه، در هر ـصفحه بطور متوـسط   73» 20816نـسخۀ دانـش

یه بطور مورّب ت. از ابتدا افتادگی   حاـش ده اـس ته ـش تعلیق نگاـش تانها با  تذهیب به خط نـس دارد و همۀ عناوین داـس
سـیاه پررنگ، نگارش یافته و بجاي شـماره و عدد در پایین هر صـفحه، دو کلمه از بیت آغازین صـفحۀ بعد آورده 

 ).539(همان: ص  میشود که نگارندة آن «فخرالجاح حاجی محمدمیرزا بابا راخ» است 
 

 خصوصیات سبکی فارغنامه
به آثار دیگر شاعران، براي تبیین سبک دوره مطالعات سبکی، رویکرد یافتن مشترکات سبکی در یک اثر نسبت  در

اي و هنري  ـشناـسانه، یافتن ویژگیهاي خاص ـسلیقهو عـصر، موردنظر نیـست، بلکه امروزه هدف از  بررـسیهاي ـسبک
ه جدا نماید. به ع اعران آن عرـص اعر را از دیگر ـش ت که میتواند ـش ت که آنچه را داین هدف ما  بارت دیگر،اـس ر اـس

در مطالعۀ یک دورة ادبی یا یک جریان ادبی یا  «همچنین    ؛اسـت مشـخص سـازیمآفرین سـبک ، برجسـتۀاثراین 
شــعر، ســمیعی    شــناســی» (مبانی ســبکتمایز اســتمهاي فردي و وجوه  عالقۀ ما متوجه جنبه ،ادبیات یک قوم

 ).51گیالنی: ص  
 

 سطح فکري  
هاي فکري مطرح در فارغنامه معرفی میگردد. از مهمترین مضامین در این سطح، عناوین موضوعی، افکار و اندیشه

هاي مذهبی، هاي اخالقی، اندیشهها و باورهاي اساطیري، اندیشهفکري این کتاب، میتوان مواردي چون «بنمایه
 اصطالحات نجومی» را ذکر کرد.  مدح، ستایش و دعا و

 
 عناوین موضوعی  فارغنامه 

هاي حماسۀ دینی فارغنامه در  طرح مسائل غیرعادي و خرق عادت در منظومۀ فارغنامه بسیار برجسته است. جلوه
انگیز ظهور مییابد. بسیاري از داستانهاي قالب موجودات ناشناخته، افسانه و افسون، طلسم و جادو و مطالب حیرت

ارغنامه خیالی است. اگرچه وجود حضرت علی (ع) یک امر حقیقی در این داستانها محسوب میشود، ولی هیچگاه  ف
هایی روي نداده است و چنین جنگهایی که تاریخ گواه آن باشد، مشاهده نشده است. براي ایشان چنین صحنه

 سرزمینهاي موردنظر نیز در فارغنامه ناشناخته است. 
 

 وضوعی فارغنامهبرخی از عناوین م
خاتم بخشیدن امیرالمؤمنین   -2بخشیدن یک قطار شتر به سائل نابینایی که گرسنه بود و بینا کردن چشمان او،  

داستان   -4بینا کردن دختر پارسایی که خود چشمانش را با چاقو بیرون آورده بود،    -3به سائلی در بین نماز،  
داستان بلعیده   -5ك برتري آن حضرت بر لوط، نوح، موسی، عیسی،  صعصعه با امیرالمؤمنین و آوردن دالیل و مدار
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آساي آنها توسط حضرت علی که با یک شدن پسر اسود توسط نهنگ و در چاه افتادن علی اسود و نجات معجزه
داستان جدا شدن سر ابراهیم    -6آورد،  دست نهنگ را از دریا میکشد و با دست دیگر علی اسود را از چاه بیرون می

  - 7دهم توسط نره غولی و متصل کردن سر ابراهیم ادهم به جاي خود، توسط دستان مبارك حضرت علی (ع)،  ا
آساي او توسط حضرت علی که مرده را  فریبِ ابراهیم ادهم توسط پیرزن و نسبت دادن قتل به او و نجات معجزه

  -9ن و سیراب شدن لشکریان حضرت،  داستان پیدا شدن چاهی در بیابا  -8زنده میکند و قاتل را معرفی میکند،  
نبرد حضرت علی    -11فتح کردن خیبر به دست حضرت علی (ع)،  -10هویدا شدن نجف اشرف به دست خدابنده،  

شتر ماده از قبر صالح براي صمصام توسط حضرت   80بیرون آوردن    -12(ع) با علقمه و هشام و نجات دادن قنبر،  
آرزوي ماهی براي طعمۀ غذاي   -14ان درنده توسط حضرت علی (ع)،  نجات شهر عسکریه از شیر  -13علی (ع)،  

بن حره و فتح قلعه و مسلمان شدن نبرد حضرت علی با قیس  -15پنج تن آل عبا شدن و برآورده شدن آرزوي او،  
قصۀ نبرد حضرت علی با قتال ملعون و پاك کردن قلعۀ سالسل از وجود   -16ببري که همه از او وحشت داشتند،  

نبرد حضرت علی با عنقاي فارسی و کشته شدن او با ذوالفقار حضرت علی،    -17که سبب ایمان آوردن مرم شد،  او  
رام کردن شیر توسط حضرت علی    - 19معجزة حضرت علی در کمک به سائل و اعجاز بردن او به شهر بربر،    -18

رد حضرت علی با قحطبه و شکست  نب-20و حمل بار توسط شیر که سبب ایمان آوردن یهودا پادشاه جهودي شد،  
 نبرد حضرت علی با عمر عنتر و کشته شدن عمر عنتر به دست علی.  -21او، 

 
 ها و باورهاي اساطیري بنمایه

 هاي اساطیري فارغنامه که در متون پهلوانی دیگر هم دیده میشود، چنین است:مهمترین بنمایه
 ادو، غول، شیر، ببر، ماهی، مار غول پیکر، اژدر.هاي اهریمنی مانند دیو، اژدها، جالف) حضور آفریده

 ب) برخی معجزات اساطیري حضرت علی (ع) مانند:  
باز کردن دست دیو توسط حیدر، کشتن اژدها توسط حضرت علی (ع)، سوار شدن حضرت علی (ع) بر مرغی که 

نوشته به اژدها ر و عطاي سنگسر تا پایش از زر و جواهر بود و رفتن به جابلسا، آوارگی اژدها توسط اژدهاي دیگ
توسط حضرت علی که سبب بازگشت اژدها به وطن خود شد، سبقت گرفتن حضرت علی در دویدن از مرکب 
تندرو و همچنین کبوتر در آسمان، رفتن حضرت علی به درون آتش، زنده نمودن مرده، تبدیل ریسمان به اژدها، 

ن گبري از شام توسط دو انگشت اعجازانگیز حضرت علی (ع) که اي نور از یقۀ خود، دونیم شدبیرون آوردن هاله
 براي خراب کردن مرقد حضرت علی (ع) آمده بود.

 
 مدح و ستایش  

فارغ گیالنی در دیباچۀ دیوان خود پس از سپاس و ستایش خداوند و خاتم رسالت، سلطان سریر والیت، پیامبر 
به مدح و تمجید شاه عباس صفوي پرداخته و حتی   اکرم (ص) و بیان اسمهاي اعظم و نعت حضرت علی (ع)،

 کتاب خود را به او تقدیم کرده است.
ــام ان ــاه  شــ ــام  ن ــه  ب را  ــامــه  ن ایــن   گــفــتــم 
نشــــان ــام  ن هســــت  ــه  ــام ن ــن  ای از  ــا   ت
ــانـــی ــبـــحـ ســـ ذات  نـــور   مـــظـــهـــر 

 

ــام  ایّــ در  ــار  ــادگــ یــ ــود  بــ ــا   تــ
ــان  ــه ج ــه  ب ــود  ب ــان  ــه ج شـــــاه  ــام   ن
ــلــطــانــی  ســـ ظــلّ  عــبــاس  ــاه   شـــ

 ) 81-79(فارغنامه: ابیات                         



 231/  سبکی فارغ گیالنی و ویژگیهاي شعري او در فارغنامه نوآوریهاي

 

تانها که  روع داـس تان دیگري را دارد، در   بطور کلی فارغ در آغاز و ـش مت جدیدي یعنی داـس د پرداختن به قـس قـص
از کلمات و لغات عربی در ـستایش و حمد خداوند و پس از آن ابیاتی بعنوان مقدمه فـضاـسازي میکند و با اـستفاده 

 اي ساده، وارد شرح داستان میشود.یامبر (ص) و امام علی (ع) به شیوهمدح و منقبت پ
مــــالــــک ـــهُ  اِنـَّ الــــمَــــلــــکُ   لــــه 
ابـــرار  ــه  شـــ آن  ــمـــاء  اســـ آنـــکـــه   ز 
عـــالـــیـــجـــاه  ــاه  شـــ ــهـــور  مشـــ  نـــام 
ــدا  خ ــر  شـــــی و  ــی  ــف مصـــــط  وصـــــی 
عــــالــــم آفــــریــــنــــشِ  ــبــــب   ســــ
واال ــه  شــــ ــی  مـــرتضــــ  حـــیـــدر 

 

هـــالِک  غـــیـــره  و  بـــاقـــی   هُـــوَ 
ــمــار شـ و  ــر  حصـ و  حــد  ز  بـیرون  ــت   هســ
اهللا  ولــــی  عــــلــــی  ــداهللا   اســـــ
ــا ــمـ ــنـ راهـ و  ــدا  ــتـ ــقـ مـ را  ــق  ــلـ  خـ
آدم و  ــم  ــالـ عـ و  ــن  دیـ ــۀ  ــلـ ــبـ  قـ
ــوال  اومـ ــت  راســـ ــق  ــلـ خـ ــۀ  ــلـ ــمـ  جـ

 ) 514-518(همان: ابیات                          
 خواننده با خواندن این ابیات با فضاي داستان که نمایش قدرت و کماالت حضرت علی (ع) است آشنا میشود.

 
 هاي اخالقیاندیشه

اصـــول عقاید اخالقی و تربیتی فارغنامه را میتوان در مواردي چون «دعا، طلب عفو و بخشـــش از درگاه خداوند،  
درخواســت کمک و یاري از حضــرت علی، پیروزي و کامیابی شــیعیان، ناامیدي از خلق و دراز کردن دســت نیاز 

اندوزي، بلندنظري و  اعتباري مال بیهاي حضـرت علی (ع)، پندپذیري، ناپایداري جهان و بسـوي حق، بیان معجزه
 وسعت دید در طریق معرفت، ترغیب در پیروي از پیر، آزادگی و وارستگی» خالصه کرد.

تــو  ــامــی  ســـ ــم  اســـ بــه   کــردگــارا 
ــارغ فـ ــت  ــاجـ حـ ســــــاز  روا  ــه   کـ

ــر ســـــی ــا  ت ــت  ــف ــی   گ ــن ــک ن ــان  ــک  الم
ــق ــری ط ــاســـــی  ــن  نشـــــن م ــت  ــاع  ط

 

بیـت    (همـان:  تو  نـامی  نـامهـاي   ) 23بـه حق 
ار ـف ت  ذر از جرم و خـف ت  بـگ ان: بـی  ) 28غ (هـم

ت پیر خود ـب دـم ان نکنیه  ـخ ت    ـج ان: بـی  )460(هـم
ــرت من ه  ب یابینره   )461(همان، بیتقرب حض

 

 هاي مذهبی اندیشه
دقت در اشعار فارغ گیالنی، بیانگر پایبندي به تعالیم و تفکرات دینی مذهبی است. مضامین  مذهبی این شاعر 
همان مضامین تکراري مرسوم در عصر بوده است. مذهب و دوستداري ائمۀ اطهار بویژه امام علی (ع) در اشعار فارغ 

اي برجستۀ دینی چون «پیامبر، حضرت علی و برجستگی خاصی دارد؛ چنانچه شاعر با اشعار و با ذکر شخصیته
بن حره، علقمه، هشام، قحطبه، عمر ائمۀ اطهار همچنین شخصیتهاي خیالی منفور دینی چون قتال ملعون، قیس

 عنتر، و حارث» گویی قصد القاي تفکر مذهبی خاص خود را دارد. 
ــدم ــن روح ــک  ی ــی  ــل ع و  ــی  ــف  صـــــط

قـــرآن و  خـــوانـــدم  تـــورات  بـــه   مـــن 
ــ صـــــب در  ــرد  م و  زن  ــه  مســـــاک و   اح 

 

ـی  ه  ـــت ــسـ ــتی نشـ دک  در دو کشـ  )50(   نوحـن
 ) ــان  کســ ع  ـی ـم ـج ر  ـب رض  ـف ود  ـب  ) 108کــه 
 ) دعــا  نــد  ـن ـک ود  ـخ عصــــر  ــه  شــ ر   ) 109ـب

 

 اصطالحات نجومی  
حاب، مریخ،   ت که از آن میان میتوان به ـس تارگان کمک گرفته اـس امی ـس طالحات نجومی و اـس عر خود از اـص فارغ در ـش
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 . اختصار نام میبریم هایی را به ماه، زهره، زحل، و مشتري اشاره نمود. از کاربرد این اصطالحات در شعر این شاعر نمونه 
ــک   ی هــر  ــه  ــت ــحــابگشــ ــار   ســ ــب    آتشــ

ــیـــنـــۀ ســـ ــوراخ  ســـ  یـــخمـــر  کـــرده 
بـــگـــداخـــت   مـــاه فـــلـــک  بـــوتـــۀ   در 

چــنــگزهــره   زد  هــمــی  او  بــزم   در 
پـــاي   بـــود  مـــانـــده  وحـــل   زحـــل در 

ــري  ــن  مشــــت ــی ــگ رن ــلســــان  ــی ط  داده 
ــر ــی ــد   ت کشـــــی دوات  از  ــه  ــام خ ــم   ه

 

ــار   ــکـ ــیـ پـ او  ــر  ــدوگـ عـ ــح  رمـ ــرده   کـ
ــیـخ  ســ ــه  ب ــیــده  کشــ را  ــیــاره  ســ ــر   ســ
ــاخــت ســ ــش  ــوای ل ــۀ  ــج ــه م را  ــش  ــوی  خ
ــگ  ــن آه ــرد  ک ســـــرود  و  ســـــرور  ــه   ب
ــل ح او  ــل  مشـــــک ــزم  ب ــن  ای در   شـــــد 

تــمــکــیــن بــه   ــر  ســـ از   وزیــرانــش 
ــیــد بــخشـــ او  مُــلــک  دبــیــران   بــه 

 ) 92-101(همان: ابیات                            

 سطح زبانی
ازي  ت. یکی از عوامل مهم در جداـس نده از امکانات متعدد زبانی اـس اعر و نویـس بک نمودار گزینش و ترکیب ـش ـس

یوة بیان آن اـست. اینکه عامل زمان، عالوه اعر و ـش بکها، زندگی ـش یوة بیان، نقش مهمی در این طبقهـس بندي بر ـش
را از کارها و آثار شــاعر جدا کرد و اینکه  دارد، شــاید به این علت اســت که نمیتوان زمان جامعه و فضــاي فکري 

ـصرفاً موـضوع یا ماهیت ـشعرها مـشابه باـشد، دلیلی بر یکـسانی آنها نیـست. ـضمن اینکه همۀ این عوامل یعنی زمان، 
 دوران، ماهیت و فضاي فکري و شیوة بیان و... مؤثرند. 

زبانی سبک خراسانی در آن مشهود است و بسیاري از ویژگیهاي    زبان دیوان فارغ گیالنی، ساده و روان میباشد.
زبانی سبک عصر صفوي نظیر واژه ها و  ازآنجاییکه سرایش این منظومه مربوط به دورة صفوي است، ویژگیهاي 

تا   دارد  دقت  شعر  مفهوم  و  معنا  به  بیشتر  گیالنی  فارغ  میشود.  دیده  آن  در  نیز  عامیانه  و  ساختگی  ترکیبهاي 
 ی. بکارگیري ابزار و صناعات ادب

 برخی ویژگیهاي زبانی فارغنامه چنین است:
: فرایند خلق شعر در ذهن شاعر از احساس و تفکر سرچشمه میگیرد  نوآوري در ساختار ترکیبات و اصطالحات

جدیدي از واژگان را در کنار هم مینشاند؛ این مقوله باعث ایجاد زبانی   و براي سروده شدن و ظهور شعر، ترکیبهاي 
خاص در شعر میشود و شاخص آن، کاربرد ترکیب و ساختهاي جدیدي است که شاعر آفریده است. در ابیات زیر  

 هایی از این ترکیبهاي نو را در سخن فارغ میبینم:نمونه 
چرخ آستان عرش سریر، مظهر نور ذات سبحانی، مخزن سرایر، بدر  بخش ناکامان، نیکنامی ده نکوکامان، ماه«کام

هایی از این ـضمیر، ـشه تاجبخش عالمگیر» نمونهافروز، راهب خجـستهانور احـسان، ـسیالب معـصیت، مه مهر کائنات
 ترکیبها است. 

سـت. در این سـازي عالقه نشـان میدهد و بنوبۀ خود در نوآوري اصـطالحات جدید سـعی نموده افارغ به ترکیب 
 دیوان با ترکیب و توصیفهاي زیبا، بدیع و شگفت روبرو میشویم.

 استفاده از مخفف کلمات
ــري  ــاف ــت  ک ــدب ب ــرســـــت  ــی   پ ــل ــم  ع

ــت ــام     رف ان ــر  ــب ــی خ ــه  ــن ــدی م  ســـــوي 
مـــردان   ــاه   روزافـــروز   مـــهـــر  وچـــشـــ

ــاه   ــهگ ــگ ــی ــو  ب ــ  چ ب آرده  رو  ــر   شـــــه

ــت  وســــیــه  و    روي زشــ یدـغ  دل   ) 930(   ـل
ــه ــالم  شــ اســ ــکــر  لشــ و  ــن   ) 4370(   دی

راً ظــاـه ــه  ــال ســ شـــش  ود   ) 353(   روز  آن  ـب
ــار دمـ ــق  ــالیـ خـ (   از  ــردارد   ) 1459بـ
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را  ــت  ــای ــک ح ــن  ای ــو  بشـــــن ــرض  ــغ  ال
 

بـــیـــابـــی   را    رهتـــا   )426( هـــدایـــت 
 

 استفاده از افعال پیشوندي
ــیـــدنـــد ــالم  بـــرکشـــ اســـ ــکـــر   لشـــ

ــان ــچــن ــ  آن ب ــر  پســ ــی      ه  آن  ــل ع ــت   دســ
ــتــار ســـ مــهــیــمــن  ــول  رســـ  پــس 

ــت اســـ مــن  دل   هــمــیــن   مــدعــاي 
 

و    درود  دعــا،  و  ــلــوات  ( صــ ــالم   ) 2130ســ
راه   ــز  ک ــود  ــدب ــی  دررســـــی ــب  ) 247(   ن

رگـرفــت عـلـی    ـب ــر  ســ ــتــارداز   ) 551(   ســ
ــاهـــا    ) 718(   آمـــیـــن  بـــرآوري پـــادشـــ

 

 آوردن «همی» براي مضارع اخباري و ماضی استمراري
ــم  ــویـ ــپـ ــیـ ــمـ نـ ــی  ــلـ عـ ــراه  بـ ــز   جـ
مــــیــــکــــردم  خــــلــــق  آزار   دائــــم 
ــد  ــرآوردنــ بــ ــگ  ــنــ جــ ــگ  ــانــ  بــ

 

ــی    ــل ع ــا  ی ــی  ــل ــاع ــیی ــم ــم  ه ــوی  )73(   گ
و    م  کشــــت ـی ـم ق   ـل یـخ ـم وردم    ـه  ) 297( ـخ

لــب   ـط یــدان  ـم رد   ــد  ـم ردن ـک ی  ـم  ) 1150( ـه
 

 واژگان و اصطالحات عامیانه
ــوي  شـ ــاد  شــ کــه  ــتــان  داسـ اـین  و  ـــن  بشـ
ــانــی  ایشـــ ــیــعــیــان  شـــ از  کــه   اي 
داشـــــت ــاري  یـ ــار  رودبـ در  ــده  ــنـ  بـ
ــود  بـ ــرادر  بـ و  ــدم  ــمـ هـ را  ــده  ــنـ  بـ
ــر  ــبـ ــنـ قـ ــۀ  ــواجـ خـ ــوي  کـ ــدة  ــنـ  بـ

 

ــوي  شـــ اعـــتـــقـــاد  و  ایـــمـــان   تـــازه 
ایـــمـــانـــی  و  دیـــن  راه   پـــیـــرو 
ــت  میکــاشــ ــه  شــ مهر  تخم  جــان،  بــه   کــه 
بــود  بــرابــر  دل  و  جــان  بــا   بــلــکــه 
ــر ب از  ــت  ــب ــق ــن م ــار  بســـــی  داشـــــت 

 ) 268-272(همان: ابیات                            

 سطح ادبی
ــت و   5649مثنوي «فارغنامه» در قالب مثنوي و  در موســیقی بیرونی:   ــده اس ــروده ش بیت به بحر خفیف س

اي از واقعیت و افســانه اســت که البته گاه جنبۀ داســتانی و  وي آمیختههاي دیگر دورة صــفهمچون حماســه
هاي واقعی را دربر دارد. انتخاب بحر خفیف با ویژگی موســیقایی خاص آن خیالپردازیهاي شــاعر و و گاه نیز جنبه

ه یاري از حمابجاي گزیدن بحر متقارب، آنچنانکه در حماـس ت و بـس اطیري باب بوده اـس ههاي پهلوانی و اـس هاي  ـس
 اند بنظر میرسد، نوعی نوآوري سبک در خلق این اثر حماسی دینی میباشد.دینی نیز از آن پیروي کرده

رایندة وي ـس اختار   انتخاب وزن «فاعالتن، مفاعلن فعلن/ فعالت» ازـس این مثنوي، برگزیدن نوعی خاص از فرم و ـس
تراکی بین مثنوي فارغنامه و مثنوي   ه روبرو نماید. این اـش ۀ جدیدي از حماـس ت تا مخاطب را با عرـص رایش اـس ـس

ت که میتواند بیانحدیقۀ نایی غزنوي اـس د؛ الحقیقه ـس عر باـش اختار ظاهري ـش اعر به فرم و ـس کنندة نوع نگرش ـش
 آوایی، لطافت و معنویت.صامت و مصوتها براي ارائۀ مفاهیم ویژه، مانند قداست، خوش یعنی همان موسیقی

«هماهنگی و نسبت ترکیب کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف : بدیع لفظی:  موـسیقی درونی
دکنی:  آورد که به آن موـسیقی درونی گفته میـشود» (موـسیقی ـشعر، ـشفیعی کدیگر، موـسیقی خاـصی را پدید می

ــد، در حوزة  ). «جلوه51ص  ــیقی بیرونی و کناري نباش هاي مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقولۀ  موس
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). «موســیقی درونی در  12و  11مفهومی این نوع موســیقی قرار میگیرد» (ردیف وموســیقی شــعر، محســنی: ص  
» (تکرار اسـاس موسـیقی شـعر، جمالی: هاي مختلفی همچون جناسـها، تکرار، سـجع و موازنه دیده میشـودآرایه
 ). جناس پربسامدترین صنعت در موسیقی درونی اشعار دیوان فارغنامه محسوب میشود.  63ص

تکرار یا توزیع، در شعر فارسی توسط سرایندگان طرازاول شعر فارسی مورد توجه قرار گرفته است؛ در این تکرار:  
ها در موسـیقی و آهنگ بسـیار مؤثر  مراه با مفاهیم و معانی واژهکاربرد هنري، تکرار واجهاي همگون و یکسـان، ه

تکرار ازجمله خـصوـصیات ـسبکی بارز در فارغنامه اـست، مانند تکرار واژة مـصطفی و مرتـضی در ابتداي هر دو  اـست. 
 بیت متوالی. 9در  50-42مصراع در ابیات 

ــن  ــی ــب م ــرع  شــ ــمــان  آســ ــطــفــی   مصــ
ــورِ کشـــ ــاه  شـــ ــطــفــی   لــوالك        مصـــ

ــخــ ســ از  ــطــفــی  ــامصــ قضــ ــیــط  بســ  ا 
ــم  ــی ــق م و  ــم  ــی ــع ن ــازن  خ ــی  ــف  مصــــط
ــم ام ــع  ــی ــم ج ــع  شـــــاف ــی  ــف  مصـــــط
دان غـــرایـــب  مـــرکـــز  ــطـــفـــی   مصـــ

مــخــزن   ــطــفــی  ــرمصـــ  دانر  ایــســـ
ــدا  خ ــق  ــل خ ــیشـــــواي  پ ــی  ــف  مصـــــط

ــدم ــن روح ــک  ی ــی  ــل ع و  ــی  ــف  صـــــط
 

یـــقـــیـــن   نـــور  آفـــتـــاب  ــی   مـــرتضـــ
افــــالك  انــــور  مــــاه  ــی   مــــرتضــــ
ــا ســـــخ ــط  ــی ــح م ــا  وف از  ــرتضـــــی   م

ــ ج و  ــان  جــن ــم  ــاســ ق ــی  ــرتضــ ــم حــم  ی
ــرم ک و  ــا  ســـــخ ــع  ــب ــن م ــرتضـــــی   م
دان عــجــایــب  مــظــهــر  ــی   مــرتضـــ

ــدر بـ ــرتضــــــی  ــور  مـ  احســــــان  انـ
ــا  ســـــم و  ارض  ــداي  ــت ــق م ــرتضـــــی   م

یــ ــســــتــه  نشـ ی  کشـــــت دو  وـحک  در   نــد ـن
 ) 42-50(فارغنامه، ابیات                         

اند و هماهنگیهاي موسیقی، از تکرار بهره گرفته سازي و ایجاد ایقاعهاگیري از اثرات قرینه شاعران در بهرهجناس: 
هاست که به انتقال و جابجایی موسیقی در آرایۀ جناس، عنصر دیگري وجود دارد و آن اختالف معانی و مفاهیم واژه

از آوا بسوي معنا، کمک میکند. فارغ بعنوان یک شاعر توانمند از این قدرت موسیقایی جناس آگاه بوده و آن را در  
ه و اشکال مختلف مورد استفاده قرار داده است. در بررسی کمّی میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین آرایۀ گون

 شده در فارغنامه جناس است:استفاده
ورد   ــود  خـ ــام  ــاننـ ــ  جـ کـ ــارغ   نفـ

بــر   تــو  ــیــنــی  بــخــتو    تــخــتکــه   بــنشــ
ــایـــ از    ۀســـ  گـــذرد  فـــلـــکچـــتـــرت 

ــه   ک ــن  ــی    وصـــــف  درم ول  شـــــاننآن 
اول  خـــلـــعـــت  و  رخـــت  هـــمـــان   بـــا 

ــیـــهیـــ ســـ فـــارغ  عـــلـــی   بـــخـــتـــم ا 
بــ ــد  ه  چــون  شـــ روانــه   طــاروقدوزخ 

ــن دی ــه  شــ ــرت  حضــ ــحــاب  اصــ ــر  ــه  ب
ــ ب ــون  ــان  ه  چ ج ــد  ــن ــک ف  ســــاروق دوزخ 

ــت ســـــاخ ــزت  ع ــاج  ت ــه  ب ــرازت   ســـــرف
ــدار   م ــش  ــام ن ــه  ب ــم  ــکه ــل ــک   فُ ــل  فَ

 

جــان    و  ــمــع  ــارغ    جــهــانشــ ( ف  ) 35کــن 
ــاحــب صــ رخ  ــا  ــیت ــن ــی ب ــان  ــزم  )126(   ال

ــ ــای از    ۀپ ــدرت  ــکق ــل ــذرد  م  ) 134(   گ
ــت   اســ ــفـحـقـتعــاـلی  ــان  واصـ  ) 151(   ایشــ

ز   اول  ــه  ک ــه  ــلب ــم اج و  ــل  ــم  )3006(   اک
عصــــیــت   ـم الب  ســـــی رده  مـب ـت  ) 3010(   رـخ

اه خود   ـــپ ا سـ  ) 4981(   ســـاروقشـــد روان ـب
 ) 4984(   حصـــن حصـــینگشـــت آنچاه همچو 

او   وزیـــر  دیـــوي   ) 4996(   مـــاروقبـــود 
در   ( حرمــت    حریممحرمــت  ــاخــت   ) 505ســ

ــرار   ق ــامــش  ن ــه  ب ــلــکهــم  ــلــک    مُ  ) 12( مَ
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هاي شـعري رعایت آهنگی حاصـل از تکرار، گاهی بصـورت کامل در واژهتأثیر هماهنگی آواها و خوشآرایی: واج
نمیشـود، بلکه فقط در برخی از صـامتها و یا مصـوتها تکرار صـورت میگیرد. اینجاسـت که این تأثیر از لونی دیگر 

 ).138کرمی و حسامپور: ص آرایی و تکرار در شعر خاقانی، میگردد و جانفزاتر و تأثیرگذارتر است (واج
 حرف «س» در ابیات، زیاد تکرار شده است. 1218تا  1217در ابیات 

ــن  م ــدارم  ن ــس  ک ــو  ت ــز  ج ــی  ــل ع ــا   ی
 

ــن  مـ ــدارم  نـ ــادرس  ــریـ فـ ــو  تـ ــز   جـ
 

ــی ب ــسِ  ک ــو  ــیت ب ــن  م و  ــس کســــان   ک
 

ــی  بـ از  ــردم  رسمُـ دادم  ــه  بـ  کســـــی 
 

مین ت که در اثناي جملۀ«المزدوج:  تـض ته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که در    آن اـس نظم و نثر، کلماتی را پیوـس
بندي بر رعایت حدود ـسجع و قافیه، در اثناي جمله، کلمات مـسجع، قرینهحرف روي موافق باـشند؛ ازآنجاکه عالوه

دبی نیز ). این ـصنعت ا48المزدوج میگویند» (فنون بالغت و ـصناعات ادبی، همایی: ص اند، آن را نیز تـضمینـشده
 کاربرد است.در مثنوي فارغنامه کم

جــــنــــت  و  دوزخ  ــام  قســــ ــت   اوســــ
 

اوســــت   ــف  ک ــتدر  ــم ــت  و    زح ــم  )722( رح
 

ــت   ــفـ گـ ــی  ــبـ نـ ــون  ــکچـ ــی   دَمُـ  دَمـ
 

ــت   ــف گ ــی  ــل ع ــا  ــکب ــم ــحُ ــی    لَ ــم ــح  )56( لَ
 

ــر ســـ یـــک  را  مـــکـــه  اهـــل  و   کـــعـــبـــه 
 

تــیــغ   ــرب  ضـــ از   )606(   زیــروزبــرکــنــم 
 

یع:   ها در درون کلمات دو مصــراع اســت.  موازنه اســتفاده از همســانی وزنی واژگان و حفظ قرینهموازنه و ترـص
اـصلیترین عامل ایجاد موـسیقی تقارن اـست که ـشاعران به بهترین و زیباترین ـشکل در موازنه یا مماثله از آن بهره 

ــو ــل نثر یا نظم تکرار میش ــت که در فواص ــجع متوازن اس د (نگاهی تازه به بدیع،  میگیرند. درحقیقت نوعی از س
ــا: ص  ــمیس ــجع متوازن فراتر رفته و با هماهنگی در وزن و حرف روي کلمات 30ش ). گاهی این هماهنگی از س

 ).44آفریند (فنون بالغت وصناعات ادبی، همایی: صقرینه شده، صنعت ترصیع را می
مــبــیــن  ــرع  شــ ــمــان  آســ ــطــفــی   مصــ

 
  ) ــن  ــی ــق ی ــور  ن ــاب  ــت آف ــرتضـــــی   )42م

 
ــوالك  ل کشـــــور  شـــــاه  ــی  ــف  مصـــــط

 
  ) ــالك  افـ ــور  انـ ــاه  مـ ــرتضـــــی   ) 43مـ

 
رســـــل ــل  ــی خ ــادشـــــاه  پ ــی  ــک ی  آن 

 
  ) ســــبــل  اهــل  یشــــواي  ـپ ی  ـک ـی ن   )725وـی

 
ــلــک ف ــت  اســ او  ذکــر  ــه  ب ــم  ــای ق ــکــه   آن

 
  ) ملــک  ــت  اوســ مــدح  بــه  دایم   )1543آنکــه 

 
یقی کناري   یقی کناري یکی از جلوه(قافیه و ردیف):  موـس ت که نقش پرموـس عر اـس یقی در ـش رنگ و  هاي موـس

مؤثري در باال بردن جنبۀ موســیقایی شــعر و برانگیختن عواطف و احســاســات خواننده دارد» (نگاهی دیگر به  
). درمورد اهمیّت و تأثیر قافیه و ردیف بر ـشعر، فواید بـسیاري ازـسوي ادیبان و  180منش: صموـسیقی ـشعر، فیاض
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و مهمتر از دیگر نقشـهاسـت. «نغمه و آهنگ  ناقدان ذکر شـده اسـت که بنظر میرسـد نقش موسـیقایی آنها بهتر 
حاصــل از تکرار الفاظ هماهنگ، همگون یا همســان قافیه و ردیف، لذّتی به آدمی میبخشــد که نزدیک اســت به  

 ).83اي دریافت میکنیم» (پیوند موسیقی و شعر، مالح: ص لذّتی که از استماع نغمه
زبان فارسی از ردیف استفاده نشده است. «به گفتۀ کارشناسان از مهمترین عوامل   در هیچ زبانی به اندازةردیف:  

پیدایش ردیف در شعر فارسی، وجود فعل ربطی در این زبان است» (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: 
ردیف بیت    535بیت مردف هستند که از این تعداد:    805بیت،    5649). در مثنوي فارغنامه از میان  170ص  

بیت هم ردیف حرفی هستند.    65بیت ردیف ترکیبی و    80بیت  ردیف ضمیر؛    70بیت ردیف اسمی؛    55فعلی؛  
پربسامدترین ردیف، فعلی است. فارغ گیالنی در بکارگیري این صنعت بسیار دقیق عمل کرده است و معموالً  قوافی  

 بکاررفته در مثنوي فارغنامه بسیار ساده و پرکاربرد هستند. 
 دول بسامد اشعار مردف در مثنوي فارغنامه  ج

 805 تعداد اشعار مردف 
 25/14 درصد اشعار مردف 

بیت آن مردف هستند، به عبارتی   805بیت مثنوي فارغنامه، تنها    5649جدول فوق بیانگر این مسئله است که از  
 است.25/14بسامد ابیات مردف در این مثنوي 

 فارغنامه   جدول بسامد انواع ردیف در مثنوي
 حرفی ترکیبی  ضمیر  اسمی  فعلی  نوع ردیف

 65 80 70 55 535 تعداد
 15/1 41/1 23/1 ./. 97 47/9 درصد 

بیش از سایر انواع ردیف است. فارغ گیالنی   آید، بسامد ردیف فعلی در مثنوي فارغنامههمانطورکه از جدول برمی
بسیاري از اهداف معنایی و مفهومی شعر را با ردیفهاي شعر بیان کرده است و با کمک ردیفها، بسط معنایی شعر 

 را ایجاد کرده است.
هنگینتر هرچه تعداد صامتها و مصوتهاي واژگان قافیه یکسانتر باشد، قافیه به همان اندازه، دلنشینتر و آقافیه:  

اي که استفاده شده میشود و ارزش موسیقایی آن نیز بیشتر میشود. در بسیاري از ابیات مثنوي فارغنامه، قافیه
هاي اسمی است در خدمت مفهوم و مضمون شعر است و بیشترین بسامد در دیوان این شاعر اختصاص به قافیه 

 جلی پربسامدترین عیوب قافیه در مثنوي فارغنامه است.در دیوان او عیوب قافیه فراوان دیده میشود. ایطاي  دارد.  
 اقواء (اختالف حرکت ماقبل ردف اصلی و ردف زاید است): 

ــر   ــاطـ خـ و  شــــــاد  دل  ــا  ــرم بـ  خُـ
 

ــوي    بســ ــد  ــدن شــ ــرم  مــتــوجــه   ) 911( حَ
 

 ایطاء جلی (تکرار قافیه در آن آشکار است): 
ــر   شـــــی ــوان  آه ــون  چ ــه  ــم ــار ه  شـــــک
ــد   ح ز  ــر  ــیشــــت ب ــري  ــارلشــــک  شــــم

 

مــه    ( ـه کــار  ـن رـی ـــی شـ و  بــان  رـل ـــک  )1649شـ
 ) مــار  چـو  را  مـکــه  گـرد  زد   ) 1050حـلـقــه 

 
 ایطاء خفی (تکرار قافیه آشکار نیست):



 237/  سبکی فارغ گیالنی و ویژگیهاي شعري او در فارغنامه نوآوریهاي

 

مــاهــی   طــیــر  و  وحــش  جــن  و   مــورانــس 
هســــت   ــه  ک ــا  ــرج ه ــت  ــف ــاريگ ــم ــی  ب

 

دل    و  ــان  ج ــه  ب را  او  ــر  ــوام ــأم ( م  )768ر 
مــن   پــیــش  ــه  ب گــر  را   )876( آري  جــمــلــه 

 

اي است که در آنها یکی از صناعات ادبی از قبیل اعنات، تجنیس یا  بدیعی، قافیه  مقصود از قافیۀقافیۀ بدیعی:  
 نوآوري و ابداعی اعمال شده باشد:

یلزم: « ماال  لزوم  یا  اعنات  عالوهالف)  شاعر  که  است  آن  قافیه  در  قافیه، اعنات  هجاي  تناظر  و  هماهنگی  بر 
د و به اصطالح شاعر خود را در دشواري (اِعنات) افکند»  هماهنگی و تناظر هجا یا هجاهاي ماقبل را نیز رعایت کن

 ). بسامد این قافیه در مثنوي فارغنامه بسیار کم است. 225(آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص 
شـــــود   ــم  ه ــو  ت ــاي  ــدع ــاصـــــلم  ح
ــود   شـــ دلــم  مــراد   ــل گــر   حــاصـــ

کــنــم   تــو  بــه  را  ــلدلــبــرت   واصـــ
 

ــوي    ــود خود شـ ه مقصـ ا ـب  ) 1421( واصـــل  ـت
ده ه ـجبـن ــد  ات من ـب ــوم صـ  )1641( دل  ان شـ

ــود   شــ ــت  دل ــراد  م ــا  ــل  ت  ) 1641( حــاصــ
 

 تجنیس در علم قافیه به معنی آوردن انواع جناس در محل قافیه است:ب)تجنیس: 
ــفــا   شـــ مــیــدهــم  را  دمهــمــه   در 

ــم   رســـــت ــه  ک ــی  ــوان ــل ــه ــانپ  دســـــت
 

چــاره  مــن  ــکــه  هــر  زان ــاز    ) 877(   دردمســ
ــرو ف از  ــود  ب او  ــش  ــی ــانپ  ) 931(   دســـــت

 
بسامد کاربرد جناس تام و مرکب در مکان قافیه در مثنوي فارغنامه بسیار کم است، اما کاربرد جناس مضارع در 

 جایگاه قافیه بسیار زیاد است.   
ــا   اژدهـ ــد  ــدنـ ــدیـ بـ ــون  ــه چـ ــتـ  کشـــ

ــد   ــدان ن ــد  ــداون خ ــز  ج او  ــسوصـــــف   ک
ــۀ   ــل ــم ج ز  ــم  ــســــت شـ ــم دســــت  ــال  ع

 

ــه  وال و  حــیــران  ــتــهاش  هــمــه   )196(   گشــ
و   ــد  ــاشــ ب خــداي  او  ــف   ) 203(   بــسواصــ

رهــت   بــر  امــیــد   ) 219(   مــالــمروي 
 

ذوقافیتین به شعري گویند که دو قافیه داشته باشد. در مثنوي فارغنامه بسامد این نوع قافیه نیز   ج) ذوقافیتین:
 کم است. 

پـــرورد ــیـــر  نـــجـــف   گـــارشـــ ــاه   شـــ
 

و    خلــد  ــم  ــرفو    نــارقــاسـ شـ  ) 1113(   مــاه 
 

اي است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف رَوي باشد، ه، قافیه«قافیۀ معمولد) قافیۀ معموله:  
هایی بیاورد بدین ترتیب که شاعر با عملی ابتکاري، حرفی جز روي اصلی را رَوي شعر قرار دهد و درنتیجه قافیه

غنامه بسامد این  ). در مثنوي فار130که متضمن لطافت یا ابداعی باشند» (آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص
 نوع قافیه نیز کم است. 

بـــیـــ ز  آمـــده  لـــب  بـــه   تـــابـــی جـــان 
یـــهـــودا   دل  ــد  شـــ  خـــوش الـــغـــرض 

در  ــو   ت ــرم  ک از  ــرم  ــکّ ــیم ب ــا   ) 737(   ی
زر   ــراي  ب از  ــود  ب ــکــن  ــی ــاخــوشل  ) 807(   ن
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او   ــۀ  ــام ــارن ک ــن  ــی ــن چ ــن   راســـــتای
 

ــا ی ی  قــدرـت چــه  را  او  ر  ـی ــتـغ  )1191(   راســ
 

 جدول بسامد قافیۀ بدیعی 
 اعنات  قافیۀ معموله  ذوقافیتین  تجنیس  نوع قافیه  
 6/7 2/23 9/18 4/50 درصد 

 
 موسیقی  

یقی معنوي: بدیع معنوي:   تهموـس بها، چه لفظی و  کلمات با نخهاي متعدّي به هم پیوـس اند و این ارتباط و تناـس
و نوعی هماهنگی در یک شــبکۀ  منســجم هنري را بنمایش   آیدها بوجود میچه معنایی، از پیوســتگی میان واژه

ت که در حوزة امور معنایی و ذهنی قرار   ادهاـس ابهات و تـض امل تمامی تقارنها، تـش میگذارد. قلمرو حوزة معنوي ـش
یقی معنوي آن اثر را   راع، اجزاي موـس ر یک بیت یا یک مـص میگیرند. «به بیانی دیگر، همۀ ارتباطهاي پنهانی عناـص

آمیزي و ایهام در  النظیر، تضــاد، تلمیح، حسمیدهد. بســیاري از صــنایع معنوي بدیع مثل ایهام، مراعاتتشــکیل  
 ).13و 12حوزة این موسیقی گنجانده میشود» (ردیف و موسیقی شعر، محسنی: صص  

گیالنی صنایع معنوي یکی از ارکان اساسی موسیقی معنوي است که بر جنبۀ شناختی یک اثر تأثیرگذار است. فارغ  
با استفادة بجا از انواع صنایع معنوي، عاطفه و حماسۀ شعرش را به مخاطب منتقل میکند. در میان انواع صنایع 

 النظیر در این مثنوي برجسته است.معنوي، بدلیل ساختار حماسی دینی، صنعت تشبیه، استعاره، تلمیح و مراعات
 

 غنامه  شواهدي براي ظهور انواع صنایع معنوي در مثنوي فار
ترین نوع تجربۀ خیال و بازتاب جهان محسوس در ذهن تشبیه صورت مخیل تصاویر در شعر است. «سادهتشبیه:  

شناسی،  شاعر توسط تشبیهات حسی بیان میشود. جهان متن در تشبیهات حسی، بیرونیتر و همگانیتر است» (سبک
ب 306فتوحی: ص   نوع «محسوس  از  فارغنامه  مثنوي  تشبیهات  اغلب  و مشبه).  است  اغلب ه محسوس»  آنها  به 

 ) «ماه  مانند  عناصر طبیعت  از  (301برگرفته  ( 7)، چراغ  ( 116)، شیر  چنار   ،(164 ) قمر  و  بحر  302)، شمس   ،(
) و... است. 1082)، باغ ( 301)، سرو ( 355)، چشمۀ حور ( 234)، بدر منیر ( 201)، حیدر ( 285)، مشعل ( 208( 

شدة سنن ادبی را به هاي شناختهشبهنامه تازگی چندانی ندارد. همان وجهدرحقیقت ارکان تشبیه در مثنوي فارغ
شده بودن، سبک شخصی را براي این شاعر هاي معهود بکار میبرد که همین عامل معهود و شناختهبهمدد مشبه

دیده میشود.   هاي سخن وي شده بودن، تقریباً در تمام سطوح و الیه خلق نمیکند، البته این ویژگی معهود و شناخته
تشبیهات محسوس به معقول هم در منظومه دیده میشود؛ اما در این منظومه، شمار تشبیهات معقول به محسوس 

 و معقول به معقول  کمتر دیده میشود.
 )186بر درید از هم (  کرباسرا در دم/ همچو  اژدهاي محسوس به محسوس: آنچنان 

 ) 355عالم از ماه روي او پر نور (  /حور چشمۀچون هزار  رخیمحسوس به معقول: با 
 )17و عالم است طلسم/ نگشاید طلسم را جز اسم (  گنجاو  اسممعقول به محسوس: 

به  نوع تشبیه  محسوس 
 محسوس 

 معقول به معقول معقول به محسوس محسوس به معقول

 ./.10 /.13 /.28 /.49 درصد
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فارغنامه یا اضافی، مؤکّد، مرسل،   تشبیهات مثنوي  بلیغ  از: تشبیهات  فراوانی عبارتند  براساس  ارکان و  از حیث 
 مجمل و مفصل. 
 تشبیه مرسل:

ــر  ــنـ هـ و  ــزات  ــعـــجـ مـ ــات  ــرامـ کـ  در 
ــا اژدهـ ــاده  ــتـ فـ ــی  ــوهـ کـ دو  ــون   چـ

ــی فـ ــواره  ــهـ گـ ــود  زورقبـ ــل  ــثـ ــمـ  الـ
زیـــبـــایـــی  و  لـــطـــیـــف   نـــوجـــوانـــی 

 

 ) 201کس نبوده اســت و نیســت چون حیدر (  
یــاط   ـح ون  ـخ از  ــتــه  ( گشـ ــا  دری ون   ) 207ـچ

ون ـخ ر  ـح ـب و  ـچ جــاري  ــتــه  ( گشـ ق  ـح  ) 208اـل
دل  قـمـر  و  ــمـس  شــ ( هـمـچـو  ی   ) 302آراـی

 

 :تشبیه مؤکد
طـلســــم ــت  اســ م  عــاـل و  ج  گــن او   اســــم 
مــبــیــن ــرع   شــ ــمــان  آســ ــطــفــی   مصــ
ان شــــاه اســــت  هم چنین  کو  در این جـه

 

  ) اســـم   ز  ـج را   لســـم  ـط ــایــد  گشــ  )17ـن
 ) ــن   ــی ــق ی ــور  ن ــابِ  ــت آف ــرتضــــی   ) 42م
 ) اســــت  ــاه  م را  ــالل  ج ــان   ) 112آســــم

 

 :تشبیه مفصل
 ) 164هر یکی   شاخِ   او    چو  شاخِ  چنار (      چهار   صد   گز    درازي     آن     مار
 ) 165همچو  کوهش  سر چو   غار  دهان (      هر  دو   چشمش    چو  مشعل  سوزان
 ) 184اژدها   را    ز   یکدیگر     بدرید    (      نعره    از   جگر     چو    شیر    کشید 

 :تشبیه مجمل
 ) 91چون   ستاره    به  چرخ   پیوسته (     تا     شراره       ز    تیغ       او   جسته 
 ) 115سگ  و  روبه  چو عمر  و  بوبک  (     این   یک   طرف  رومی آن طرف اوزبک
 ) 190تیغ     اوفتاده    از   کف  مریخ  (     شد    رخ       آفتاب       چون    زرنیخ

 تشبیه بلیغ:
رخســـــاري  ــاه   مـ روز  ــی  ــکـ یـ ــا   تـ
ــت گــذاشــ ــم  جسـ ــم  طلسـ در  جــان   گنج  

 

  ) ــداري  ــق م ــد  ــن ــل ب ــدي  ق  ) 301ســـــرو 
 ) ــت  ــگــمــاشــ ب او  ــر  ب را  ــفــس  ن  )146اژدر 

 

 جدول بسامد ارکان تشبیه در مثنوي فارغنامه 
 مؤکد مرسل مفصل  مجمل بلیغ  نوع تشبیه 

 /.12 /.35 /.24 /.21 /.8 درصد
 

، بیانگر این مسئله است که تشبیه مرسل و بعد از آن تشبیه  نامهنگاهی سطحی به ارکان تشبیهات مثنوي فارغ
 مفصل بسامد باالیی در این منظومه دارد. 

هاي متون گذشته و از نوع استعارة مصرحه و مکنیه هاي مثنوي فارغنامه، تکراري از نمونهبیشتر استعارهاستعاره:  
گان پیشین، بویژه شاعران سبک عراقی، آنها را  هایی است که گوینداست و یا حداقل نزدیک به آن دسته استعاره
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این استعاره بکار میبردند. واژه  بکار رفته است، در وهلۀ نخست  هاي  بدلیل آنکه در یک متن حماسی دینی   ها 
قالب حماسۀ دینی است، بسامد  واژه ازآنجاکه در  فارغنامه  از آن عناصر طبیعی است. مثنوي  هاي دینی و پس 

 ن بسیار است. استعارة مصرحه در آ
 

  استعاة مصرحه:
ــت   ــف گ ــو  ــادی ــف صــ اهــل  ــر  ــه ــپ ســ  اي 

پــاي   و  ــت  دســ یــکــی  ــجــف هــر  ن ــاه   شــ
 

ه اســـت دســـت مرا (   ـــت  )360این جوان بسـ
 ) ــعــف  شــ هــزار  ــا  ب ــد  دادن ــه  ــوســ  ) 244ب

 

 : استعارة مرشحه
ــان  شـــــاه ــم  کشـــــورســـــت ــال ــرع ــی  گ

ــبّ   ــح م اي  ــن  ک ــوش  ــف گ ــج ن  شـــــاهِ 
پـــروردگـــا ــیـــر  نـــجـــفر  شـــ ــاه     شـــ

 

ــمـان    مـاهِ  آسـ (    چرخ   ــریر   )84عرشِ  سـ
ــرف اه     شـ ارـگ ـب  ) 230(   معجز   شــــاه    
ــرف اه شـ ار  و ـم ـن د  و  ــم  خـل اسـ  ) 1113(   ـق

 

زبان مجازي،  استعارة مکنیه و تخییلیه: و  تخیّل   استعاره  بلندپروازیهاي  براي  قلمرو  مناسبترین و وسیعترین 
یکند و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند. این شاعر است که گفتار را از تنگناي زبان عرف و حقیقی خارج م

اي که چیزي میگوید و  زبان از زبان عادي نشئت میگیرد، تکامل مییابد و با تمهیدات هنري آراسته میشود؛ بگونه
به به حذف میشود و مشبه ذکر میشود؛ لکن مشبهچیز دیگري را اراده میکند. «در استعارة مکنیه و تخییلیه، مشبه

خود را به یکی یا چند تا از مناسبات یا اوصاف خود میدهد. استعارة مکنیه و تخییلیه در حقیقت یکی هستند،  جاي  
). استعارة مکنیه در مثنوي فارغنامه بیشتر  62چون تخیل و کنایه از هم جدا نیستند» (بیان و معانی، شمیسا: ص  

 بصورت غیراضافی بکار رفته است.  
 اضافی  استعارة مکنیه از نوع غیر

ــار  آتشــــب ــاب  شــــه ــک  ــری ه ــه   گشــــت
بــگــداخــت  فــلــک  بــوتــۀ   در   مــاه 
ــن  ــی ــگ رن ــان  ــلســ ــی ط داد   ــري   ــت  مشــ
ــن  ــمــکــی ت ــر  ســ از  ــمــش  ــظــی ــع ت ــر  ــه  ب

 

ــرده    ــار  ک ــک ــی پ او  ــر  ــدوگ ع ــح    )92( رم
 ) ــاخــت  ســ ش  واـی ـل جــۀ  ـه ـم را  ش  وـی  )97ـخ
 ) تــمــکــیــن  ــر  ســ از  وزیــرانــش   ــه   ) 100ب
ن   ـی ـب ـج هــاده  ـن ن  ـی زـم ر  ـب  ) 105( آســــمــان 

 

 از نوع اضافی   استعارة مکنیه 
)، رخِ 99)، پاِي زحل ( 96)، سرِ سیاره ( 96)، سینۀ مرغ (93)، دِل گردون (83)، جماِل خورشید ( 67چشمِ ایمان ( 

 ). 708)، درِ امید ( 190آفتاب ( 
 جدول بسامد انواع استعاره در مثنوي فارغنامه 

 غیر اضافی اضافی استعارة مکنیه 
 /.70 /.30 درصد
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ها در اشعار او جایگاه خاصی فارغ گیالنی ازآنجاکه عناصر حماسی را در شعر بیان میکند، معموالً کنایهکنایه:  
 ها در دیوان او از نوع فعلی و ایماء است.دارند. بیشتر کنایه

ــنـــتـــر روشـــ آفـــتـــاب  ز   طـــلـــعـــتـــی 
ر  ـف و  ر  ـک ن  ـی ـن ـچ ــا  ب ــک  خشــ ــدم  شــ ن   ـم

 

قَــمر    ــت  اوســ روي  ز  ــی  ـعکسـ  ) 303( ـبـلکــه 
ــفِ ک ــر     در  ــت ــم ک پشـــــه  از   ) 310( او 

 

، ایجاد فرآیند تداعی معانی اســت که در کالم باعث ایجاد  النظیرهاي اصــلی مراعاتیکی از جنبهالنظیر: مراعات
النظیر،  ). در فرآیند مراعات9تصاویر جدید در ذهن مخاطب گردد (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص

اویر خیالی  ب یعنی پی هم آمدن تـص ده و پی هم آمدن واژه هاي متناـس ویر ـش اولین واژه، موجب ایجاد اولین تـص
گفتهاي متعدد و پیچیدهرابطهکه با هم  ی از نیروي ـش ت (بالغت اي دارند و این بخـش عر اـس ازي ـش ویرـس انگیز تـص

ویر، فتوحی: ص   عر واقف بوده و در جاي ).  فارغ به این نیروي خارق42تـص رودهالعادة ـش هایش از آن بهره جاي ـس
 گرفته است:

ــ ــر ب ــب ــم ــغ ــی پ اســـــت  ــه  ــت ــف گ ــا   اره
در   ــرد  م و  زن  ــه  ــاحک  مســـــاو    صـــــب

ــ ــرف  ی ط ــیک  ــرف  آن  روم ــک   ط  اوزب
 

ـب  ـعـلی  ـچو  ـتن  رکــه  ــت  اســ ــر  ـمن   )58(   سـ
ــه   شــ ر  دعــا  عصــــرـب نــد  ـن ـک ود   ) 109(   ـخ

و ـچ ــه  رب ـگ و  ــگ  ر  ســ ـم بــک  و  ـع و   ) 115(   ـب
 

آفریند و گاهی مددگر معنی شعر هستند. آرایۀ تلمیح به این لحاظ ارزش  هاي ادبی گاهی زیبایی میآرایهتلمیح: 
انجامد. با توجه به ها و پربار شدن آثار ایشان میب ـشاعران نیز به تنوع دیدگاهدوجانبه دارد. توجه به تلمیح از جان

یار زیادي برخوردار   امد بـس نعت از بـس تانی بودن متن، در دیوان فارغ به تلمیحات زیادي برمیخوریم و این ـص داـس
 است. 

 الف: استفاده از آیات و داستانهاي قرآنی  
الـــــمُلّلِ اِ  لـــــکُه  ــالِ  هُنَو   کمـــ

ــات  ــاج ــح ال ــاضـــــی  ق ــت  ان ــی  ــل ع ــا   ی
ــد  شـــ اژدر  افـــکـــنـــد  ــا  عصـــ  چـــون 

 

غـــبـــاقِ  وَهُ  و   )1(   کهـــالِه ُ رَیـــی 
ــع ــام ســ ــت  ان ــی  ــل ع ــا  ( ی ــوات  ــدع  ) 225ال

 ) ــد  شــ ــطر  بیم مضـ ز  ــی  موسـ  ) 2809دیـد 
 

 هاي عربیب: استفاده از واژه
االمـــور جـــمـــیـــع  فـــی  الـــحـــمـــد   هللا 
ــت  اســ ــی  الیــحصــ یــعــدد  ال  ــعــمــتــش   ن

 

ـنور    و  ـظـلمــت  و  ــار  ن و  ـخلــد   ) 3417( خــاـلق 
ــت (  اـید راسـ ــرح بـیان نـی  ) 2324ـحد ـکه ـبه شـ

 

 ج: استفاده از اسامی غنایی
ـکرد   ـمـجـنون  ـچو  ـلـیـلـیش  آن  ــق   عشـ

 
  ) رد  ـک ون  هــاـم وه  ـک ــه  ب ون  ـن ـج ـم و  ـچ  )2701رو 

 
یکی از کاربرد حروف در گذـشته، کاربرد عددي بود که گذـشتگان با برابر نهادن هریک از حروف تاریخ: درج ماده

اعران تاریخهاي اتفاقات مهم را براي اینکه باقی بمانند بـصورت  تفاده قرار میدادند. ـش ابجد با اعداد، آنها را مورد اـس
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ایی وقایع تاریک حرف ماندگار میکردند. امروزه یکی از منابع  ناـس ت و کاربرد مادهیخی، مادهـش تاریخ، در تاریخهاـس
 شعر فارغ گیالنی نیز نشان از اشراف او به این مقولۀ ادبی دارد:

کــتــاب  ــتــه  خــجســ ایــن  ــاریــخ  ت ــال   ســ
ــتــاد  هشــ و  ــد  ــهصــ ن ــال  ســ در  ــنــده   ب

 

  ) ــاب  حســ ازـطرـیق  ــت  اســ ــنــۀاـلف   )142سـ
ــاد  هشــــت و  ــهصــــد  ن ســــال  در  ــده  ــن  ب

 
 گیرينتیجه

گیالنی» متخلص به «فارغ» از ـشاعران گیالن در ـسدة دهم هجري اـست.  در بررـسی   بن حـسن رودـسري «حـسین
 «فارغنامه» نتایج زیر بدست آمد:

ة هاي دینی دورهمچون دیگر حماســهبیت و در بحر خفیف ســروده شــده اســت و  5649در   امه»مثنوي «فارغن 
  داـستانی و خیالپردازي ـشاعر بر واقعیت برتري دارد. ۀاز واقعیت و افـسانه اـست که البته گاه جنب  اي ـصفوي آمیخته

هاي پهلوانی و  انتخاب بحر خفیف با ویژگی موـسیقایی خاص آن به جاي گزیدن بحر متقارب، آنچنانکه در حماـسه
اند بنظر میرســد، نوعی نوآوري هاي دینی نیز از آن پیروي کردهاســاطیري باب بوده اســت و بســیاري از حماســه

سبک در خلق این اثر حماسی دینی میباشد. زبان شاعر، ساده و روان میباشد و بیشتر به معنا و مفهوم شعر دقت  
ـــناـعات ادبی. ـهاي ـنادر ـیا  ازجمـله ویژگیـهاي زـبانی این منظوـمه، بـکارگیري برخی واژه  دارد ـتا بـکارگیري ابزار و صـ

هاي کهن اـست. همچنین بکارگیري واژگان عربی در این بیان عامیانه و همچنین واژه  ـساختگی یا به عبارت دیگر،
منظومه بسـیار دیده میشـود. سـرایندة این مثنوي، از بسـیاري از ویژگیهاي زبانی و دسـتوري سـبک خراسـانی و  

 هندي بهره برده است.
اعر منظومۀ ت«فارغنامه  ـش یفی به روایت داـس اده و توـص یار ـس ت که » با زبانی بـس  ان میپردازد و این بدان معنا نیـس

، بلکه در زمانی که شاعر پا به عرصۀ توصیف میگذارد و همچنین در عتابهایی از صنایع ادبی استفاده نمیکند  شاعر
از  که فارغ به روزگار دارد و یا در دعاها و طلب آمرزـشی که از خداوند و ائمه دارد، با ادبیات فاخري روبرو هـستیم.

ع بدیع لفظی در این منظومه، جناس و پس از آن تکرار، باالترین بسـامد را دارند. تشـبیه و پس از آن میان صـنای
اـستعاره پربـسامدترین ـصنایع در حوزة بدیع معنوي هـستند. تـشبیهات بکاررفته در این منظومه اغلب از نوع حـسی 

نایع ادبی چون کنایه، تلمیح، و مراعات ت. همچنین کاربرد ـص ی اـس ت. درج مادهابه حـس یار اـس تاریخ لنظیر نیز بـس
 نامه محسوب میشود.ویژگی ممتاز فارغ

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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