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 چکیده:
فرهنگ ملل گوناگون و اصالت آن   ۀ نیشیپها در معرفی  یکی از بهترین مشخصهزمینه و هدف:  

و   یخ یتار  ،یادب  ۀو شناسنام  یفرهنگ  راثیاز م  یبخش  ی خط  يهااست. نسخه  ی خط  يهانسخه
است.   یمل  تیّآنها در واقع ارج نهادن به هو حیو تصح یمعرف ن یبنابرا؛ ملت هستند کی یفرهنگ

ا  یکی است که    مذهب عصر صفويقصاب کاشانی، شاعر شیعه  ی دیواننسخ، نسخه خط  نیاز 
بند و یک قصیده، یک ترکیب  4،  مسمط 10ل،غز  435با اسلوب سبک هندي مشتمل بر    دیوانش
ویژگیهاي سبکی   و  خطی قصاب کاشانی  ۀمعرفی نسخ  هدف اصلی این پژوهش.  بند استترجیع

 .  است غی و فکري آنهاي زبانی، بالو منحصربفرد این شاعر توانا با موشکافی الیه 
تحلیلی انجام شده _اي و به شیوة توصیفیاین پژوهش بر مبناي مطالعات کتابخانهروش مطالعه:  

 است.
در .  با تسلط بر ادبیات عامیانۀ ایران به خلق ترکیبات بدیع پرداخته است  قصاب کاشانیها:  یافته

مثل خودنمایی مینماید الاسلوب معادله و ارسال  بسامدها انواع صنایع لفظی و معنوي با  این سروده 
 شاخص است.   مذهبیمایۀ این متن مضامین غنایی و در ب و

هر صائب تبریزي، دیوان اشعار خود را به  سعید قصاب کاشانی با شاگردي در مظ:  گیرينتیجه
تضمین  اهایی که بداشتن غزلیات قوي و مسمط سبک هندي سروده است. این اثر از حیث دربر

شاعران برجسته فارسی زبان سروده شده است، اثري قابل توجه است. زبان اشعار او ساده و از  
است و تعبیرات و عبارات عامیانه زبان لغات مهجور و ترکیبات عربی در دیوان او اندك    .روان است

. با تأمل در اشعار او میتوان دریافت آن  شعر او را به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک کرده است
هاي طبیعت و محیط زندگی، معانی و  اندازه ذوق و احساس دارد که میتواند با توجه به پدیده 

همتا ببندد و خواننده  ك الفاظ و تعبیرات نو و بیمضامین بکر و زیبا را شکار کند و آنها را بر فترا
بنمایش   را  و شاهکار خود  هنر  بدینگونه  و  همرکاب خویش سازد  هیجان خاصی،  و  با شور  را 

اندیشی کرده  اي موارد او را دچار قافیهدایره لغات در پاره  ة درعین حال ضعف او در گستربگذارد. 
براین در دیوان اشعار  عیوب قافیه نیز دیده میشود. عالوه   است، بطوریکه در میان اشعار او ابیاتی با

نمونه هندي  سبک  شاعران  از  بسیاري  شعر  مطابق  مصراو  تکرار  قافیه،  تکرار  ابیات اهاي  و  ع 
 ذوقافیتین نیز بچشم میخورد.
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ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Introduction The Ghassab Kashani's Manuscript and the Analysis of the its Poetic Style 
 
E. Gholam Kelisani, M. Chatra’I, M. Rashidi 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran. 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the best features in introducing the history of 
the culture of different nations and its originality is manuscripts. Manuscripts are part of a 
nation's cultural heritage and literary, historical and cultural identity; Therefore, 
introducing and correcting them is in fact honoring the national identity. One of these 
copies is the manuscript of the Divan of the ghassab Kashani, a Shiite poet of the Safavid 
era, whose Divan is composed in the Indian style of poems consisting of ٤٣٥ lyric poems,١٠ 
Musmmat, ٤ poems, ١ composition and ١ preposition. The main purpose of this research 
is to introduce the manuscript of ghassab Kashani, to highlight the stylistic and unique 
features of this powerful poet with meticulous meticulousness and its linguistic, rhetorical 
and intellectual layers. The main purpose of this research is to introduce the manuscript of 
Kashani butcher, to highlight the stylistic and unique features of this powerful poet with 
meticulous meticulousness and its linguistic, rhetorical and intellectual layers. 
METHODOLOGY: This research is based on library studies and descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: Ghassab Kashani is composed of ٤٣٥ lyric poems, ١٠ mesmat, ٤ poems, ١ 
composition and ١ preposition. By mastering the popular literature of Iran, he has created 
innovative combinations and spiritual conduct; In these poems, all kinds of verbal and 
spiritual industries with the frequency of equation and sending style are shown, which in 
the basis of this text, lyrical and religious themes are prominent. 
CONCLUSION: Saeed GHassab Kashani, with a student in the person of Saeb Tabrizi, 
composed his poetry collection in the Indian style. This work is a remarkable work in terms 
of containing strong lyric poems and verses that have been written with the guarantee of 
prominent Persian language poets. An examination of Kashani's butcher's court shows that 
the language of his poems is simple and fluent. Abandoned words and Arabic compounds 
are few in his divan And the slang expressions and expressions of the language of his poetry 
have brought him closer to the language of the people of the street and the bazaar And by 
meditating on his poems, it can be seen that the poet has so much taste and feeling that 
he can hunt pristine and beautiful meanings and themes with his piercing gaze on the 
phenomena of nature and living environment And to close them on the gap of new and 
unique words and interpretations, and to make the reader his pedestal with a certain 
passion and excitement And he displayed his art and masterpiece in such a way that he 
would not feel illiterate in any way. At the same time, his weakness in the range of 
vocabulary has in some cases rhymed him, so that among his poems there are verses with 
rhyming defects. In addition, in his poetry collection, according to the poetry of many 
Indian poets, there are examples of rhyme repetition, repetition of verse and tasteful 
verses. 
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 مقدمه 
  ر ی تحر  ۀ است که به رشت  يآثار  يو افزودن بر غنا  یآثار ادب  يای اح  هايوهی از ش  یکی  یخطّ  يهانسخه  حیتصح

به شناخت سبک هر دوره و عوامل    يکمک مؤثر  یتواندم  یفارس  هايمحتوا و ساختار دستنوشته  بررسی.  انددرآمده
حوزه    نیمندان اهاعصار مختلف باشد. عالق  یو فرهنگ  يفکر  ،یعلم  يستاوردها د  جیبر آن و شناخت و ترو  رگذاریتأث

نخست   وةی. شیپردازندمتون م نیبه اصالح ا وهشی دو به اندمنتشر شده نیاز ا شیکه پ يآثار انیبا جستجو در م
آنان و اصالح آن است و    ۀلیو نقد متن منتشرشده بوس  حاتیتصح  نیمورداستفاده در ا  هايدستنوشته  یبازخوان

نوشتۀ  به دست نسبت  يشتریاست که از درجۀ اعتبار ب  ايافتهینو  هاينوشتهمجدد به کمک دست  حیدوم تصح  وةیش
).  434مایل هروي: ص ،هاي خطی پردازي و تصحیح انتقادي نسخهتاریخ نسخه( برخوردارند نیشیمورد استفاده پ

شده در عصر صفوي که تاکنون بارها مورد تصحیح قرار گرفته است، دیوان قصاب کاشانی است  یکی از آثار سروده
 آن در تصحیحات پیشین شامل غزلیات و مسمطات است.   ةکه بخش عمد

اي درمورد قصاب چنین میگوید: «قصاب کاشانی از سخنوران نامدار و پرآوازه در ورارود  ) در مقاله 1385صدري (  
طبع  حال و لطیفاست که آوازة شهرت وي در حوزة تاریخ ادبیات در ایران طرفی ندارد. هرچه از این سخنور آشفته

ایم از دیوان این شاعر است که پرتو بیضایی کاشانی، بر پایۀ یک نسخۀ خطی ملکی خویش، در حدود  ه آگاه شد
تصحیح و منتشر نمود. البته در مقدمۀ دیوان اشاره شده که با نسخۀ    1338در سال    -کمتر از دوهزار و پانصد بیت

یکی دو مورد بیشتر نیست. پیش از  مضبوط در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی مقابله انجام گرفته که در حد  
انتشار دیوان قصاب، ابیاتی بشکل تمثیل بر زبان مردم جاري بود که سرایندة ابیات را نمیشناختند؛ همچنانکه در  

هاي سراینده برخورد نمودم که بدون ذکر نام سراینده ثبت گردیده  دهخدا به دو سه بیت از سروده  امثال و حکم
حرف (خ) در منبع مذکور بیت، معروفتر از معروف وي از غزل مشهورتر از مشهورش با  است. در جلد مربوط به  

 مطلع: 
 تا  کی به  بزم شوق  غمت جا   کند     کسی 

 
کسی   کند  مینا  به  باده  جاي  به  را   خون 

سخنوري کاشانی  در    (قصاب  نامدار  و  پرآوازه 
 )55-54، صدري: صص  خطۀ وراورد 

  پژوهشسابقۀ 
وان به موارد  تآنها می  ۀها و کتابهاي فراوانی نوشته شده است که از جملدیوان قصاب کاشانی تاکنون مقاله   ۀدر زمین

 : زیر اشاره کرد
 »دیوان قصاب کاشانی«قرار است:    دیناست و مشخصات آن ب   1338نخستین چاپ دیوان قصاب کاشانی در سال  

  ن دیوا «  سینا؛ همچنین تصحیحات بعدي عبارتند از:بن ، تهران: ا)1338(  پرتو بیضاییحسین    با تصحیح و مقدمۀ
حمد  ا  با تصحیح و مقدمۀ  »دیوان قصاب کاشانی، «) 1363محمد عباسی (  با تصحیح و مقدمۀ  »یکاشان  بقصا

  ، )1362(وجدي)، (  غالمحسین جواهري  با تصحیح و مقدمۀ  »دیوان قصاب کاشانی«ما.    :)، تهران1379(  کرمی
 . یسنای  :نتهرا

دانشگاه آزاد    » درموسیقی شعر غزلیات قصاب کاشانیبا عنوان «)  1390(  زهرا عباسیهایی از  نامههمچنین پایان
-باغبان  زینب؛ و  دانشگاه یزد  » درنقد و تحلیل غزلیات قصاب کاشانیبا عنوان «  )1396(  زادهحمید رعیت؛  زاهدان 

  بررسی اشارات و تلمیحات در دیوان قصاب کاشانی و مقایسۀ آن با دیوان شاطر با عنوان «  )1396(  آرانیاده  ز
 اند. ، شعر این شاعر را مورد بررسی قرار داده نور آران و بیدگلدانشگاه پیام  » درعباس
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/489710
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/489710
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/489710
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/489710
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/489710
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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حات دیوان قصاب کاشانی با  بررسی تلمیبا عنوان «  )1394(  کسایی  وزاده،  عبداله   ،زاده آرانیباغبان  و مقاالتی از  
ها در شعر  ) با عنوان «انعکاس پیشه1398زاده (حسینی و رعیت»؛ و پهلوان تأکید بر تلمیحات قرآنی و اساطیري 

 اند. فارسی و تمرکز بر قصاب کاشانی» بنگارش درآمده
 

 بحث و بررسی 
 معرفی شاعر 

درمورد او    المعاصرینتذکرهحال شاعر بوده است. حزین الهیجی در ـسعید قـصاب کاـشانی شخصی بیسواد و درعین
اش با عدم  میگوید: «با اینکه خط و ســواد نداشــت، هرگز در قوافی و اســتعمال لفظ بموقع غلط نکردي و ســلیقه

احب خن برآمدي، آنچنان که طاقت او  فوق طاعت موزونان ـص اعت از عهدة ربط کالم و روانی ـس واد بود ...» بـض ـس
اب، به نقل از جواهري وجدي: ص( ت  ). او4قـص ان اـس اعران قرن دوازدهم هجري خطّۀ کاـش اهیر(  از ـش   مدفون   مـش

 چنانکه در دیوانش آورده است:  ).53رضوي، جاللی: ص ص  حرم  در
 خاك    زیر   به    است ز کاشان    آمده  قصاب

 
است   یسنگ  شکسته  آمل  گوهر  نرخ   که 

 ) 46(اساس:                                                 
 او در جایی دیگر آورده است که «قصاب» لقب اوست و تخلصش «فدایی» است:  

فدایی   نمودم      او   فداي    به      دم  هر    که  بس       ز تخلصم  قصاب  است  شده   لقبم 
 )108(مر:                                            

ها درج نشده است و از دیوان او نیز اطالعاتی در این زمینه بدست نیامد. تخلص  سال تولد او در هیچیک از تذکره
اشاره  طوریکه بارها در دیوانش به این مطلب و اصالحات مربوط به این شغل  باوست    ۀاین شاعر برگرفته از پیش

 هایی از آن به قرار زیر است:  کرده است که نمونه
 پز کله      سوزن جها    تنور        آتش     در
 

دیزي    قالب  و  یخ  سیرابآب    کرده 
 ) 12مش:  (                                        

به مژگان   او غمزه کند چشم  بر   هر دل که 
 

سر    بر  زند  هرچه  بود    قلّابقصاب 
 )25اساس:  (                                      

باف»  اختیار داشته «قصب  (قصاب) در دیوانی که از او در  آورده است که تخلص شاعر »صبح گلشن« ةمؤلف تذکر 
با توجه به شواهد بدست  او، قولی خالف بنظر میرسدمعنی شده است که  از دیوان  تذکرة صبح گلشن،  (  آمده 

  [از]  شعر بسیاري -ده است: «سعید قصابمحزین الهیجی در وصف قصاب کاشانی آ ة  تذکر در ).331صبهوپالی:  
داشت و به مجلس شعرا رفته، در گفتن غزلها با ایشان موافقت کردي، مکرر شعر خود را در خدمت    مردم حفظ

دیوان اشعارش بیست هزار بیت باشد. هرگز در قوافی و   مرحوم میرزا صائبا خوانده و با آنکه خط و سواد نداشت،
اش با عدم بضاعت، از عهدة ربط کالم و روانی سخن برآمدي. در  استعمال لفظ به موقع خود، غلط نکردي و سلیقه

سواد است. ابیات خوب که آن را با کالم شاعر، چندان فرقی نباشد،  مراتب دیگر خود فوق طاقت موزونان صاحب 
 ).  120صحزین الهیجی: ذکرة حزین،  ت(  دارد»

ظن را تقویت میکند که قصاب کاشانی به اصفهان سفر کرده است.  این  شاگردي قصاب کاشانی در محضر صائب  
 ). دیوان قصاب کاشانی، پرتو بیضایی  مقدمۀایی داشته است (ه هرچند صائب نیز به اصفهان مسافرت

مان و روزگار بتنگ آمده و بهمین خاطر قصد ترك وطن کرده  بظاهر قصاب کاشانی در شهر خود از ظلم و جور ظال
 است. او در بیتی آورده است:  
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خصم      قصاب    عاقبت روزگار    و    ظلم   جور  
 

چیست   احوال  ببین  بنیادت  برکنده  وطن   از 
 ) 36(همان:                                               

کاشانی در اواخر عمر پیشۀ خود را رها کرده و به مشهد رفته است و تا پایان عمر  آید، قصاب  چنانکه از منابع برمی 
اي که بر دیوان مخلص کاشانی نوشته (همان: ز). حسن عاطفی در مقدمه آنجا مانده و در همانجا دفن شده است

 است، ابیاتی از بیاضی متعلق به قرن سیزدهم نقل کرده که گواه این مطلب است:   
اي آمده    السالم  جان  کعبۀ   بارگاهت 

تو   عالمگیر  آثار  فیض  خوان  کنار   ...در 
چراغ   روشن  را  بیچاره  این  کرد   میتوانی 

 

بوسه  آمده  آستانت  ایمان  اهل   گاه 
آمده   مهمان  به  جانی  و  بیدل   دردمند 

طرفهتیره آمده  بخت  کاشان  ز  بیرون   اي 
 )37ص:  ، عاطفیکاشانی  مخلصدیوان  (            

 

بهوپالی:  تذکرة صبح گلشن،  (  «صبح گلشن» معتقد است قصاب کاشانی در کاشان درگذشته است  ةصاحب تذکراما  
نویسان سال درگذشت او را  از دوران زندگی قصاب کاشانی اطالع چندانی در دست نیست و اغلب تذکره  ).331ص

قدمۀ دیوان قصاب کاشانی، پرتو  م(  اندحزین درج کرده  ةهـ.ق یعنی چند سالی پیش از نگارش تذکر1165پیش از  
 ).بیضایی

 
 معرفی اثر  

اي است که نگارنده در تصحیح دیوان قصاب کاشانی نسخه نسخۀ کتابخانۀ نور عثمانیۀ ترکیه (اساس):   - الف
در کتابخانۀ نور عثمانیۀ شهر استانبول    3867برگ، به شمارة ثبت در    104اساس قرار داده است. این نسخه شامل  

مند و طالکوب است. تاریخ کتابت این نسخه در پایان آن  نوشته جدولبثبت رسیده است. صفحات دستترکیه  
هـ.ق درج شده است. نام کاتب در ابتدا یا انتهاي آن نیامده است و نسخه به دستور احمدآقا باشباق    1142سال  

یر دو مهر دیده میشود که بدرستی نوشته تصوقول آغاسی و در دارالسلطنۀ تبریز تحریر شده است. در آغاز دست
خوانده نمیشود. روشن نیست که صاحب مهر، کاتب نسخه بوده است یا مالک آن یا... . همچنین عبارتی پیش از  

نوشته آمده است که متضمن وقف این نسخه به نام «ابوالنجیب عثمان خان» است و این عبارت چنین  آغاز دست
 است:  

النور الالمع المشخص السلطان ابن السلطان السلطان ابوالنجیب عثمان خان ابن    «هذا وقف ظل اهللا المحصص و  
السلطان مصطفی خان وفقه اهللا فی حل رموز االنام و جعل الطاقه سائره علی العباد و بالسالم و انا الداعی لِدولته 

 الحاج ابراهیم حنیف المفتش باوقاف الحرمین الشریفین غُفِرله» 
 آغاز: 

ح  بهر  را  الهی  زبانم  بخشا  قوتی  را        مدت  دهانم  درج  کن  لبریز  گهر  این  آب    ز 

 انجام:  
حسب    1142«تمِّت الدیوان بِعون المَلکِ المُستعان به تاریخ شانزدهم شب یکشنبه شهر رجب المرجب فی سنۀ  

 تمت بالخیر»الفرموده عالی قدر و المقدار احمد آقاي باش باق قولر آغاسی در دارالسلطنه تبریز گلریز.  
و جامعتر بودن بعنوان نسخۀ اساس    -هاي دیگر قدیمیتر استکه از نسخه  –این نسخه با توجه به تاریخ کتابت آن  

درنظر گرفته شد و در متن و پاورقیها از آن بعنوان نسخۀ «اساس» نام برده شده است. در اینجا بطور اختصار به  
 هاي دیگر پرداخته میشود: معرفی نسخه
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در انستیتو دستنویسهاي    553برگ و به شمارة    106این نسخه شامل  نسخۀ کتابخانۀ تاجیکستان(تا):    -ب 
شرقی فرهنگستان علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه ثبت شده است. کاتب در مناجاتی که بابت سرآغاز کتابت  

و فاقد نام کاتب است. این نسخه    ».1285نوشته تاریخ کتابت را آورده است: «به تاریخ نهم ماه شریف رمضان سنه  
بیت است. این دستنوشته به غزلی با ردیف مختوم به «الف»   10-13بیت میباشد. هر صفحه شامل  2452با حدود  

آغاز شده است و به مسمطی مختوم به بند «دلدار همین کار همین بار همین است» ختم شده است. همچنین دو  
ایان مسمط آمده است که بنظر میرسد کاتب آن را نوشته است. این ابیات  نوشته پس از پبیت در پایان این دست

 چنین است:  

نوشته فاقد افتادگی است. از این نسخه به همراه چهار  میدهد این دستها در این دستنوشته نشان  مطابقت رکابه
 نسخۀ دیگر، بعنوان نسخه بدل در مقابله استفاده شد. در متن و پاورقیها با عنوان نسخۀ «تا» نام برده میشود. 

رسیده  اهللا مرعشی بثبت  کتابخانۀ آیت  15006این دستنوشته به شماره ثبت  نسخۀ کتابخانۀ مرعشی (مر):    -ج 
بیت است. متن با    14تا    13برگ بر کاغذ فرنگی کتابت شده است. هر صفحۀ این نسخه شامل  112است و در  

متر است. این نسخه فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت  سانتی18×  22مرکب سیاه نوشته شده است و ابعاد هر صفحه 
ابیات شامل حاشیه ارتباط است و بعدها توسط مالکین  لی بینویسیهایی است که اغلب با متن اصاست. اطراف 

دیدگیهایی چون پارگی صفحات، پخش  نسخه به آن افزوده شده است. این نسخه در بسیاري از صفحات آسیب
اآلخر است. ابیات با ردیف الف آغاز  االول و ناقصخوردگی است. این دستنوشته ناقصخوردگی و موریانه مرکب، آب 

ب واجد  112ب،  3ها نشان میدهد این دستنوشته پس از برگهاي  ود. مطابقت رکابهشده و به ردیف «ي» ختم میش
افتادگی است. از این نسخه در مقابله بعنوان نسخه بدل استفاده شد. و در متن و پاورقیها با عنوان نسخۀ «مر» 

 است. 
س رضوي بثبت  در کتابخانۀ آستان قد  4732این نسخه که به شماره ثبت نسخۀ آستان قدس رضوي (آ):   -د

بیت است. جلد نسخه تیماجی و با    10-12برگ کتابت شده است و در هر صفحه شامل    113رسیده است، در  
نوشته با مرکّب سیاه تحریر شده است. نسخه  کاغذ نخودي با خط نسخه نستعلق شکسته است. صفحات این دست

نوشته با غزلی با ردیف  یان افتادگی دارد. این دستبرگ دارد و در آغاز و پا  116فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است.  
مختوم به «ت» آغاز شده و با مسمطی ناقص مختوم به بند «فریاد که گوش تو گران است در این باغ» پایان یافته 

رکابه مطابقت  متن دستاست.  در  میدهد  نشان  بعنوان  ها  مقابله  در  نسخه  این  از  ندارد.  وجود  افتادگی  نوشته 
 بدل استفاده شد و در متن و پاورقیها از آن بعنوان نسخۀ «مش» نام برده شده است. نسخه

در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی   3/1185این نسخه که به شماره ثبت  ): 1کتابخانۀ مجلس (مج   نسخۀ  -هـ
تبریزي،    برگ نوشته شده است و جزئی از یک مجموعه است که دیوان مجذوب  241ثبت شده، به خطّ نستعلیق در

نوشته تصویر  دیوان صفی، دیوان قصاب کاشانی، دیوان تجلی و دیوان تنها را دربر میگیرد. در برگ نخست این دست
خان بر آن نقش بسته است. دیوان قصاب کاشانی در فاصلۀ برگهاي  دو مهر دیده میشود که عبارت سلطان علی

ا   800این نسخه درج شده است و شامل حدود    181-158 ابعاد صفحات  بیت  متر و هر  سانتی  5/14×27ست. 
بیت است. کاتب نسخه فردي به نام درویش موالنا محبت است. نسخه از آغاز تا پایان با    17-18صفحه شامل  

ماند  شیون  نه  و  شادي  نه  که   روزي 
   

ماند    تن  نه  و  جان  نه  قلم،  دست،   نه 
 

مرا   یاد   دهد   دوستان   خاطر    بر  
 

ماند    من  از   یادگاري  به  که   خطی 
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خطی یکسان نوشته شده است. این دستنوشته فاقد تاریخ کتابت است و مطابق تشخیص کارشناسان کتابخانۀ  
اواخر قر  به  میبایست متعلق  تیماجی مجلس  نسخه،  باشد. جلد  اوایل قرن دوازدهم هجري قمري  یا  یازدهم  ن 

نوشته با مرکب سیاه کتابت شده است.  ضربی، کاغذ آن کشمیري و به قطع وزیري است. تمام متن این دستنیم
ر متن  د» غزلها را دربر میگیرد. از این نسخه در مقابله بعنوان نسخه بدل استفاده شد و د  -این نسخه ردیف «الف

 » است.1و پاورقیها با عنوان نسخۀ «مج  
در کتابخانۀ مجلس ایران بثبت   150/8173نوشته به شماره ثبتاین دست):  2نسخۀ کتابخانۀ مجلس (مج    -و

آن دربردارندة سه غزل از دیوان قصاب    569-568رسیده است. این نسخه جزئی از یک مجموعه است که صفحات  
ق است. نام کاتب و تاریخ کتابت درج نشده است. متن با مرکب سیاه نوشته شده  خط نسخه نستعلی  .کاشانی است

است. بخشی از غزل نخست در متن و ادامۀ آن در حاشیه آمده است. غزل دوم بصورت کامل در حاشیه نوشته  
نسخه شده است و ابیات آغازین غزل سوم در حاشیه و ادامۀ آن در صفحۀ بعد در متن نوشته شده است. از این  

» نام برده شده است.  2در مقابله بعنوان نسخه بدل استفاده شد و در متن و پاورقیها از آن بعنوان نسخۀ «مج  
 دیوان قصاب کاشانی است.    173و    424،  391» تنها شامل غزلهاي  2نوشتۀ «مج  بررسی متن نشان میدهد دست 

در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی   2/18973نوشته به شمارة  این دست):  3نسخۀ کتابخانۀ مجلس (مج    - ز
  15  -17متر و هر صفحه شامل  سانتی  5/14×27برگ، ابعاد صفحات  49ثبت شده و به خط نستعلیق هندي در  

-قلی بیگ چرکس صحافی شده است. در برگ نخست این دست بیت کتابت شده است. این نسخه با دیوان صفی
ه رضاقلی بر آن نقش بسته است. نسخه فاقد نام کاتب و تاریخ نوشته تصویر دو مهر دیده میشود که عبارت عبد

دیدگیهایی چون پارگی دارد. این نسخه در بسیاري از صفحات آسیب  نویسیکتابت است. در بعضی صفحات حاشیه
خوردگی دارد. همچنین اندکی رطوبت دیده و برخی از صفحات وصالی شده است. این دستنوشته صفحات و آب

از این نسخه در مقابله بعنوان نسخه بدل استفاده    اآلخر است و تمام متن آن با مرکب سیاه کتابت شده است. ناقص
 » است. 3د و در متن و پاورقیها با عنوان نسخۀ «مج  ش
 

 بررسی و تحلیل
صبح   ةاست. در تذکر  بندترجیع  1بند و  ترکیب  1قصیده،    4،  مسمط  10،غزل  435دیوان قصاب کاشانی شامل  

یک هزار و یکصد و هفتاد شش داخل کتبخانۀ احمدشاه پادشاه    ۀ کلیاتش که در سن«گفته شده است که    گلشن
الی:  پهوتذکرة صبح گلشن، ب( دهلی شده، این وقت موجود است. همگی ابیاتش قریب هزار و پانصد معدود است»

نقل کرده است  .)331ص بیت  بیست هزار  را  ابیات دیوان قصاب کاشانی  تعداد  تذکرة حزین:  (  حزین الهیجی 
بیت    3500احمدشاه در دهلی موجود بوده قریب به    ۀاي که در کتابخانتعداد اشعار این دیوان در نسخه.  )120ص

دیوان قصاب کاشانی شامل اشعاري در مضامین متنوّع   ).مقدمۀ دیوان قصاب کاشانی، پرتو بیضایی(  ذکر شده است
ده است. این تشبیهات اغلب محسوس  چون مدح، نقد، عرفان، عشق و مذهب است که با تشبیهات فراوان آراسته ش
قصاب کاشانی مانند بسیاري از شاعران    به محسوس و ابزاري براي تلطیف مضامین و نمایان ساختن مهارت شاعرند.

 دیوان خود را با حمد و سپاس خداوند آغاز میکند:  
 را     زبانم  بخشا        قوتی      حمدت   بهر        الهی

 
 ) 1(اساس:    را ز آب این گهر لبریز کن درج دهانم   

 بار دیگر به مناجات با خداوند میپردازد:    386او همچنین در غزل    
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 ده     پناهی    ایزد  آفتاب    ز  حشرم  روز  الهی
 

رو خویشت    عفو  آب  ز  از  دهشستشو   سیاهی 
                                                 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوشتۀ کتابخانۀ نور عثمانیه ) برگ پایانی دست1- 2تصویر (             هیعثمان نور ۀکتابخان نوشتۀ) برگ نخست دست1-1تصویر(       
 

پذیري از شعر شاعران متقدم، شامل نکات قابل توجّهی است که این اثر را از دیگر  دیوان قصاب کاشانی ضمن تأثیر
قصاب کاشانی از سویی باعث ایجاد برخی  ۀ آثار دیگر شعرا بوسیل ۀ. مطالععصرش متمایز میکندطراز و همآثار هم

پردازي  سرایش و مضمون   ةمشابهتها در تصاویر و مضامین در این اثر شده و از طرف دیگر بر پختگی متن ازلحاظ شیو
ها و یا اِعمال قوانین عروضی در دیوان خود  اگرچه قصاب کاشانی در برخی موارد در بکارگیري واژه   .افزوده است

ویژگیهایی چون تصویرپردازیهاي دقیق، کاربرد خصوصیّات سبکی کهن با زبانی جدید، کثرت    ،دچار اشتباه شده
او  تاریخمذهبی و  سازي، کاربرد تعابیر عامیانه، رسوم اجتماعی و مضامین  صفت ی منجر به تقویت سطح اشعار 

شعر بزرگانی چون صائب ساخته   ۀاي شعر وي را همپایازلحاظ فنّی، در میان آثار سبک هندي شده است و تا اندازه 
شناسانۀ این دیوان در سه سطح زبانی، فکري و ادبی مورد بررسی قرار  است. در ادامه مهمترین ویژگیهاي سبک

 میگیرد. 
 

 ویژگیهاي زبانی 
شاگردي در محضر شاعر نامی معاصر خود، صائب، تالش کرده است با  باقصاب کاشانی یکی از شاعرانی است که 

با زبان نوینی که تحث تأثیر اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی   ،آموزي در مظهر بزرگان آمیختن تجربیّات علم
ي و شعرگویی داشته باشد. تمرکز قصاب  زمانش بدست آورده است، رویکردي نوین در تصویرسازحاکم بر جامعه 

ر طوالنی داند  فرسایی کردهدیگر شاعرانی که همزمان با او در شعر فارسی قلم  ازاي اثبات برتري خود  ر کاشانی ب
هاي اینگونه  کردن توصیفات است نه کاربرد لغات و کلماتی که دور از ذهن و مهجور یا کهن باشد؛ چنانکه نمونه 

 مثال:   ،شمار است قصاب کاشانی انگشتها در دیوان  واژه
       ) 16اس:(  یا  از در    غراب     همچو     فلک     برداشت    وجـم       طوفانش   هر    که از جنبش  چشم است    این چه  

کف    فگار    بستی  من  روي      باز  پا      بر 
 

را  پریده  رنگ  تو  ناز  است   ) 6مر: (   بگرفته 
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طلب از  اي فرصتابزاري عده  ةکه بدلیل استفاد  ،به مضامین عاشقانهعرفانی نسبتهاي دینی و  کمرنگ بودن بنمایه
به قدرت در دورتصوف   واژه  ةبراي دستیابی  داده است، موجب کاهش کاربرد  و جمالت  صفویه رخ  عربی  هاي 

 زیر است:  هایی از کاربرد این عبارات به قرار  تحسین و شگفتیِ عربی در دیوان قصاب کاشانی شده است. نمونه

او نشان وجود   سرایی و  توانایی در منقبت   ةدهنداشعاري در حمد و سپاس الهی و مدح بزرگان دینی در دیوان 
انگیز  ها و خیال واژه تنها بر بار تأکید  قصاب کاشانی با کاربرد ردیفهاي طوالنی و ابیات ذوقافیتین نه  سرایی است.مرثیه

بودن ابیات افزوده است، بلکه سطح اشعار خود را ازلحاظ ویژگیهاي فنّی تقویت کرده است. از دیرباز شاعران سبک  
رفتند تا تحسین مخاطبانشان را برانگیزند و از سویی دیگر  یاي بلند و سخت مهنمایی سراغ ردیفهندي براي قدرت

باعث خلق مضامین نو میشد، شاعر سبک هندي را    ،اغلب تازگی هم دارندکه    ،چون بکارگیري ردیفهاي دشوار 
 یکرد. گاه ملزم به استفاده از این نوع ردیفها مگه

اي  همیزان تصویرسازی  ،ا به شاعران پیشین اقتدا کردهه پردازیها و تصویرسازیاگرچه قصاب کاشانی در برخی مضمون
 ید کورکورانه مبرا میکند: نوین او چنان زیاد است که او را از اتهام تقل

 بیرونی، کناري و موسیقی درونی است. سطح آوایی شامل موسیقی  سطح آوایی: 
مهاي آوایی در صناعات بدیعی که غالباً گزینشی موسیقایی شامل قافیه و ردیف و وزن میشود. «نظاموسیقی بیرونی:  

هاي آوایی زبان هستند، حاصل انگیزه و حساسیتهاي فردي شاعر در شکل دادن به سبک محسوب میشوند» از الیه
 ).  248شناسی، فتوحی: ص  (سبک 
مورد در بحر رمل متعلق است و    161وزن دارد و بیشترین بسامد اوزان غزلیات وي به    10غزل در    435قصاب  

 کمترین آن مربوط به بحور سریع، متقارب و مقتضب است که فقط دو بار از آنها استفاده شده است. 
 (بدون زحافات)   یغزل قصاب کاشان  وانیبکاررفته در د  يبحرها   -1  ةجدول شمار

 مجموع  مقضب  متقارب  سریع  خفیف  رجز  مجتث مضارع  هزج  رمل نام بحر 
 435 2 2 2 3 7 41 84 133 161 بسامد 
 100 5/0 5/0 5/0 7/0 6/1 4/9 3/19 5/30 37 درصد

گوشنوازي و اثرگذاري بیشتر  قافیه: یکی از ضروریات در ایجاد موسیقی کناري شعر، قافیه است. وجود قافیه عامل  
در    اوضعف    ،شده براي سرودن غزل با مضامین موردنظر قصاب متناسب استانتخاب   اوزانباآنکه    در مخاطب است.

تی شده  بیاا و ا هع ااندیشی کرده و باعث پیدا شدن مصر اي موارد وي را دچار قافیهلغات در پارهة  گسترده نبودن دایر
 بچشم میخورد:   قافیتین و قوافی مکرردر آنها عیوب قافیه، ذو  که

چون      که     هللا شکر   چشم  گرسنه   دگران    نیم 
 

است   بس  سیر  مرا  کرده  غمت  انعام   خوان 
 ) 1مش: (                                                      

خاکم    پس   سر  بر  گر  اوفتد  گذاري   مردن   از 
 

ا هاي     نواي    بشنو     کفن     از   م  لفراق هاي 
 ) 161(اس:                                                   

   

 گل     بوي    از      نقاب  رویش      بر    صیاد    میکشد
   

 ) 33مر:  (  گر نهد بی رخصت ما بلبلی پا در قفس 
   

بخت سیاه ز خویش    چون  توانم گشت کز   آگه 
   

 ) 154اس:  (  من      تمثال  را    آیینه    خانۀ        سازد  تار   
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عیب و مناسب تواناست، ولی در مواردي اندك عیوب قافیه در ابیاتی مالحظه میشود  هاي بیشاعر در ساخت قافیه
 که بیشترین میزان آن متعلق به عیب اکفا است. 

 اکفا: اختالف حرف روي   
را  صفایش  اصل  پیرهن  روي  ز  دیدن  بندد    واکند      یمینس   توان    را   نقابش    چون غنچه گر 

   ) 11(تا:
 اختالف ردف اصلی و ردف زاید سناد:    

 نگرداند          یخال      ما        يّروز     گرم  
 سرا جا در سر خان توکل کنمهمان   نیدر ا

 را       قناعت       نان       گانچاریب       ةسفر       يرو    ز  
  )2(مر:    را    قناعت    شأن    طاقت      يدار      قصاب   گر  ا

 کسان ی  يبر پسوندها   هی:  قرار گرفتن اساس قافیخف  يایطا 

 : هیتوج  ایحذف    کتاختالف حر  اقوا:
زینت نمیگردد  تن  هستی  از  آگه   پرستان 

 
زر  کوزة  نمی  دسفالین  جم   ردد  گجام 

 
اسباب  معجزها  است  در عیسی  بگذر که  جهان    ز 

 
صاحب   هست  تا  سوزنی  بند  نمیگردد به   نام 

(همان:                                                    
84  (                                                

شدن ذوقافیتین است که در این منظومه  ذوقافیتین: یکی از ویژگیهاي سبکی دورة تیموریان و آغاز صفویان ظاهر  
شاعر در سرودن    هرچند اندك یافت میشود و شاعر دو واژة آخر مصراعهاي یک بیت را قافیه قرار میدهد؛ باوجوداین

بطوریکه در غزل زیر تالش وي براي سرودن غزلی ذوقافیتین با مکرر    ؛اشعار ذوقافتین دچار مشکل شده است
 است:  شدن قوافی نافرجام مانده  

سازم   چه  نبازم  گر  سر  تو  عشق   به 
 راهم      سدّ      شده     هستی      و     دین       و      دل

   

سازم   چه  نسازم  گر  غمت  داغ   به 
سازم چه   نبازم  سر  یک  سه  هر  این   گر 

(همان:                                                 
135( 

غزلهاي طوالنی و کوتاه دیده میشود. شمیسا    که  قافیه است هاي سبک هندي تکرار  ی: یکی از ویژگتکراريقوافی  
گوست یعنی قالب حقیقی مفردات است، منتها شاعر  بیتمعتقد است «علت آن است که شاعر سبک هندي تک 

).  299  ص  :شعر، شمیسا  شناسیسبک(   این ابیات مستقل را بوسیلۀ رشتۀ قافیه و ردیف به هم گره زده است»
 در دو بیت  قافیه قرار گرفته است:    »جاي«  ةینیم واژیبیوان قصاب کاشانی مد   38چنانکه در غزل  

شراب   پر  خون  از  ساغر  مطرب  دردآلود   آه 
نیست    زور  دل  بر  تو  تیر  از  سینه  شکاف   هر 
ریخت   سینه  درون  در  گلشن  رنگ  داغ  ز   دل 
 

قفس     در  شبها  دیده  و  ما  داریم   عشرتی 
قفس   در  تماشا  ره  صد  از  دارد  ما   طوطی 

آورده    ما    عندلیب بار   قفس  در    گلها      به 
 )33همان:  (                                                  

نیست  عجب  آشنا  شد  گردن  به  تواش   دست 
 

 مینا     جاي      دیده    در   نمایم      اگر     خالی   
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و وسعت جایگزینی کلمات در   : ردیف از فرعیات موسیقی کناري است که شاعر به یاري وجود افعال ربطی ردیف
زبان فارسی میتواند با این شیوه بر موسیقی شعر بیفزاید. «ردیف یکی از ویژگیهاي شعر پارسی است که در ادب  

ال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی:  هیچ زبانی تا آنجا که آگاهی داریم به وسعت شعر پارسی نیست» (صور خی
براي قدرت).  221ص بلند و سخت میرفتند تا تحسین  از دیرباز شاعران سبک هندي  نمایی به سراغ ردیفهاي 

 و موسیقی جهات از زیرا دانست،  فارسی شعر  بزرگ نعمتهاي  از  یکی  باید را  ردیف «.  مخاطبانشان را برانگیزند
  »خشد بیم اهمیت  و  زیبایی شعر به زبان در بدیع  مجازهاي و ترکیبات نظر از  و شاعر تداعیهاي  به کمک و معانی

قصاب در دیوان خود از ردیفهاي ساده و بیتکلّف استفاده کرده  .  )142-138(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: صص  
غزل   24غزل داراي ردیف و  411غزل،  435و از آن بعنوان بعد موسیقایی اشعار خود بهره برده است. از مجموع 

 درصد بدون ردیف هستند.    5.5بدون ردیف هستند، یعنی  
 

 درصد بسامد  نوع ردیف ردیف
 32.3 133 فعلی  1
 17.2 71 اسمی  2
 4 16 ضمیري  3
 3.2 13 حرفی  4
 4 16 قیدي  5
 14.8 61 ترکیبی  6
 24.5 101 اي جمله 7
 94.5 411 مجموع ردیف 8

 
را  آن    عشق نمک  دلها  با  که  کرد روزي   تازه 

 
کرد   تازه  را  نمک  صحرا  دیوانۀ   شورش 

 )  77همان:  (                                              
موسیقی درونی: آهنگین بودن کالم تنها به موسیقی بیرونی و کناري شعر مربوط نمیشود، بلکه هر آنچه را که   

غزلیات قصاب انواع جناس بندرت وجود دارد و میتوان  موجب ایجاد توازن و تناسب در شعر شود، شامل میشود. در  
 شده، از بین جناسها، جناس خطی، الحق، متوّج، مذیّل، اشتقاق و زاید دیده میشود.غزل بررسی  100گفت در بین  

). مزیّل: سر و سریر  65). متوّج: خدا و ناخدا (اس:23). الحق: سینه و کینه (اس: 3خطی: تباهیان و پناهیان (اس:
 ). 4). زاید: خال و خیال (اس:  25). اشتقاق: صید و صیاد (مر:41(اس:

 سطح لغوي 
سادگی هرچه بیشتر متمایل  ه  کاربرد لغات و تعبیرات عامیانه: زبان فارسی از قرن هشتم و نهم در متون ادبی ب

رواج شعر و شاعري در  اي از این جریان دانست. «از سویی بدلیل  شد. سادگی زبان در این دوره را نیز باید دنباله
بین طبقۀ متوسط جامعه، این سادگی طبیعی با واژگان و ترکیبات عامیانه نیز آمیخته گردید و به زبان شعر راه  

اي روبرو هستیم که تا پیش از این  یافت. بهمین دلیل در شعر سبک هندي با فهرستی از کلمات و ترکیبات تازه
  ).94ص  :خسروي  (بازشناسی ویژگیهاي سبک هندي،  آمدند»عرانه بشمار میاجازة ورود به شعر را نداشتند و غیرشا 

پاس   تا    ...در  امشب   زانو   است    کرده    عزت 
 

 )19(همان:    در مجلس تو باشد تا باز جاي مینا 
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   به قربان سرت گردم: دور سرت بگردم، قربانت شوم 
  )13(مر:  پریشان ساز کاکل را  به قربان سرت گردم   دلها   جمعیت     مو    به    مو        بدانی     خواهی     اگر

 هی: اسم صوت به معنی افسوس       

 کردن: فرورفتنجا          
 است        نظاره      یا     الماس         یا     فوالد   خنجر

   
    دلبه  مژگان است یا تیر قضاست این    جا کرده 

 )51(همان:  
اما معناي    ،میشود که در صورت یکسانندهایی گفته  هاي فریبکار در معانی کهن: این عنوان «به واژه کاربرد واژه 

جدید و قدیم یک زبان یا گویش    ۀیک زبان و یا حتی در دو گونمختلفی در هر زبان یا گویشهاي متفاوتِ متعلّق به  
 ).   19ص:  منصوريخاورانی،    فارسی  در  فریبکار  هايواژه(  دارند»

 دیدار: چهره   
به   دیده  شبی  که  کس   ندارد   دیدارآن 

 
ندارد   اسرار  سراپردة  به   راهی 

(همان:                                              
 

 

 کُلفَت: در رنج و سختی بودن  
کن    بشوي         دل       روي      از      کلفتم       غبار      بار ساده  آیینه  صفحۀ  چو  را  لوح     این 

 رنگ: شیوه    ) 151(همان:                                            
امشب    ممشغول  گریه    از      یار     یاد    نگی ر  به    دم    هر    کند کنار  در  طفالن  همچو  او  غم  دارد   مرا 

 )24(همان:                                                 
 

 سطح نحوي 
افعال و نشانه  ةنحو پاره کاربرد  از سبک خراسانی استها در دیوان قصاب کاشانی در  بطوریکه    ؛اي موارد متأثّر 

در این دیوان دیده میشود. بارزترین ویژگیهاي نحوي در دیوان قصاب    در معانی متفاوتهاي کاربرد حروف  نمونه
اي موارد  فراوان از پیشوند براي ساخت صفت و نیز حرف اضافه براي ساخت قید است. در پاره   ة  کاشانی استفاد

 کاربرد قید بصورت کهن نیز مشاهده میشود. 
در معانی فکّ اضافه و حروف اضافه و یا    ،مفعول صریح بوده  ۀرا» در گذشته عالوه بر آنکه نشان«  واع را: کاربرد ان 

 «را» در دیوان قصاب کاشانی اغلب در معنی حروف اضافه بکار رفته است.    معادل آن نیز استفاده شده است.
 کاربرد «تا» به معنی «که»: 

نسیمی     دهر       امالپ      از       گردید     توتیا        استخوانم م  وچ   تاکو  بردارد  جاي  از   را  گرد 
   )18همان:(                                             

 : »کی« معنی  در  »کجا«  کاربرد  
 عاشق بر    گوي   حرفی  لطف از    لب      بگشاي    هم  ز
 

 ) 9(تا:  راغلتان  گوهرهاي    نرخ شناسد  کس  هر  جاک 
 

 صفت:  انواع  کاربرد  

 هی   یار   گذشتی کردي  عاشقم  نمودي   رخ
 

دلدار    اي  رحمی  جدایی  داغ  از  (اساس:    هی مردم 
170( 
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 صفت+ اسم:  

 سم + بن مضارع: ا
نگاهم   ابر  که  مرا   نشد    بارسرشکدمی  نبود  گهر  عِقد  به  راه  رشته    )23همان:  (  چو 

 اسم + ناك:  صفت/  
 ایم  دیده  شناور    دریا      در     که    ما      را    خویشتن

 
 )112همان:  (  گردد گو بگرد  نمناك  دیدة غمدیده گر 

 
 اسم + آسا: 

روید   چنارآسا   روید   مدعا       بر خالف    امیدم      نخل       از      سر دعا  دست  سرم  تا  پا  از   گر 
 ) 78اساس:  (

 کاربرد اسم به جاي صفت:  
 ادب      باش      ادب      گفتارهبیهد      دل   اي  

 
آزار    میکشی  زبان   )23(همان:  ادبباش    ادباز 

 
کاربرد فعل: میزان کاربرد افعال نیشابوري، استفاده از «همی» در ساخت ماضی استمراري،  کاربرد افعال کهن،  
پیشوندي و دعایی در این منظومه بدلیل پیروي از سبک بازگشت ادبی بسیار باالست. در بسیاري از موارد میان  

  همچنین کاربرد فعل در وجه مصدري،  ه افتاده و فعل امر بدون «ب» یا با «می» بکار رفته است.اجزاي فعل فاصل
 و... .  افعال در معانی خاص یا صورتهاي کهن  ،فعل مضارع التزامی بدون «ب»

 رقص ضمیر: 
 وصال   دست    شزنم  دامان  به   که    توانم  کی

   
او  و  دارم  کسی  سوي  رو  که  کسی  من   سوي 

مر:  (                                                       
 

 

 سطح ادبی 
ت میتوان گفت کمتر بیتی ئ بطوریکه بجر  ؛هاي ادبی استبیان، مملو از آرایهگی  دیوان قصاب کاشانی باوجود ساد

 وید:  گ چنانکه طالب آملی در اینباره می  هاي ادبی باشد. است که خالی از آرایه 
 نیست مالحت   ،نیست در او استعاره که    سخن 

 
ندارد   استعاره  که  شعري  ندارد   نمک 

 )  447ص:  آملی  دیوان طالب(                          

بهمین دلیل در شعر این دوره با تشبیهات، استعارات، ترکیبهاي تشبیهی و استعاري و... روبرو میشویم که پیش از  
. شهپعر  ظر میرسندناند و بسیاري از آنان بدلیل تازگی بسیار دیریاب بسابقه داشته تا حدودي این در ادب فارسی

هاي علم بیان را بکار برده است که بجهت  قصاب سرشار از زیباییهاي علم بالغت و صنایع بدیعی است و انواع آرایه 
 ایم.رعایت اختصار بصورت آماري نشان داده

 
 خیال صور   تشبیه  استعاره  کنایه مجاز 
 بسامد  146 59 23 40
 درصد 73 29.5 11.5 20

 شوند    رسوا      دریادالن  الفت      ز  مغزانخشک
 

 )  27مر:  (  میشود رویش سیه چون اوفتد اخگر در آب 
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ازآنجاکه در غزلیات قصاب، تشبیه کاربرد بیشتري دارد و بیشتر از عناصر دیگر خودنمایی میکند، بسامد    :هیتشب
 غزل مورد توجه قرار گرفت.    200تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن و مفرد و مرکب بودن در  

 تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین
به   عقلی به حسی حسی به عقلی عقلی به عقلی  مجموع  حسی 

 حسی 
 نوع تشبیه

 بسامد  60 27 28 7 122
 درصد 49 22 23 6 100

 تشبیه حسی به حسی بیشترین و تشبیه عقلی به عقلی کمترین بسامد را دارد.      قصاب  وانیدر د
 تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین:

 
 نوع تشبیه مفرد به مفرد  مفرد به مرکب  مرکب به مفرد  مرکب به مرکب  مجموع 

 بسامد  67 25 31 23 146
 درصد 46 17 21 16 100

 
  یشودم  دهید  يدر اشعار و   هاتیتشب  ریاز سا  شیو مرسل ب  غیبل  هاتیحذف ادات و وجه شبه، تشب  یاذکر    دگاهیاز د

  ده ی د  یو ابتکار خاص  ی تازگ  غیبل  هاتیاست. در تشب   افته ینمود    یهیدر شکل اضافۀ تشب  شتریب  ز ین  غیبل  ه یو تشب
،  13آه (غ  ری)، ت2، ب7)، بحر عشق (غ2، ب3بر آنها استوار است. رخش همت (غ  یسنّت  يو روح و فضا   یشودنم
)، نهال عمر  4، ب53)، لعل لب (غ  4، ب  48غمزه (  غی)، ت2، ب35)، مصاف عشق (4، ب  29جفا ( ریشمش)،  5ب
 .)9، ب  75(غ

 هیوجه شبه و ادات تشب  دگاهیاز د  هیتشب
 نوع تشبیه بلیغ مجمل مفصل  مرسل  مؤکد  مجموع 

 بسامد  56 7 2 32 18 115
 درصد 49 6 1.5 28 15.5 100

 
 پر     موج    بال      از   ه  فاخت   چو     د  نز     ادری

 
چو  قدت  آب  جلوة  سرو  در  کند   ) 26اساس:  (  مستان 

 
 

هم    برگشته  تو  مژگان  ابرو  و  چشمی   به 
 

   ) 25همان:  (  بود دشمن محراب  خونریز  کافراین   
 

 
 شود در سری م    خاکی    مشت    بنفشه  دستار    به
 

کهنگاهی    من  بیگلشن    کن  بر  امشب لخن  گتو   است 
 ) 26(همان:                                                          

گفت  نتوان  کمانش  است  کمان   ابروش 
 

 ) 36(تا:  کمان نیستقربان شوم آن را که کمان است  
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تن گل و  باال گل  و  و لب گل   رخسار گل 
  

است   لطیف  اعضاش  جملۀ  با  و  گل   سرپا 
 )37(اساس:                                         

مرا   در  عشق   هست     یاران که    ايافکنده    بحري 
 

حباب   کشتی  نفس،  لنگر  خون،  آب  دل،   ناخدا 
 )25(همان:                                      

 انواع استعاره (مصرحه، مکنیه و اضافۀ استعاري) در دیوان او بکار رفته است:  استعاره:
 را    عالم    تسخیر    ندکچشمش می    نظاره    به یک

 
زان  دلبري  بشنو   نرگس  رموز   سحرآفرین 

 ) 161(همان:                                                
 شمشاد     تو       قدّ   بندگی       کمر   بندد  

 
را             روان  سرو  آن  چمن  در  دهی  جلوه     چون 

 ) 20همان:  (                                             
سایۀ    کم  سرم  از  قناعتمگردان  ز     را    بال  را  ده نجاتم  شاهی  الوان  نعمت   روي 

 )200(مر:                                                   
مورد    34غزل ابتدایی مشخص شد استعارة مکنیه از مصرحه بسامد بیشتري دارد؛ استعارة مکنیه    200با بررسی  

 مورد است.   3و استعارة مصرحه  
 صفت و یا کنایه از فعلند و کنایه از موصوف دیده نمیشود.  اسم،  هاي بکاررفته در ابیات از نوع کنایه از  کنایهکنایه:  

چشمش  کیفیتی  داخل    شراب       دارد    ز 
 

 ) 167(اساس:    ز تنهاست در پیالهختر ریا آنکه د 
   

  تو      سعی  دست      از    امکشتی    چارموجه  شد  
 

بزم به خدا       ناخداي  پناه اي    )165نور:  (  میبرم 

یادت    را      محبت  شرط       باختی  ایمرفته  ز 
 

 )179(مر:    مایبستهبود کز روز ازل ما    جناغیاین   
   

 در این دیوان قصاب مجاز به عالقۀ آلت، جزء و کل و ماکان دیده میشود. مجاز: 
ببند   گفتگو  نیست   زباناز  که  جهان  تفرقه      در  سنگ  از  قصاب  بدتر   لجاج اي 

  ) 54اساس:  (                                            
آب   کف     به  را      مقصود     گوهر   یگانه     آرد   در  کند  قربان  به  که  شناوري  را   خود 

  ) 26(همان:                                               
سرچشمۀ    تعجب عاقبت گون کردم  میشد اللهچون اشک   یافتم  دل  مسکن     خونابها در 

 )4(همان:                                               
المثل هم بهره برده  هاي اسلوب معادله، طرد و عکس، مبالغه، لف و نشر مرتب، و ارسالقصاب در اشعارش از آرایه

 است. 
 اسلوب معادله: 

روز   يمار   ض یف         به         رسد  ظالم    مردن    بعد     مظلوم مرد  م  يچو  مور     د یشوصد 
   )90(همان:                                               

 طرد و عکس:  
د  پود اروت    شهیر و   رگ   است      ايکارخانه  تن   هم     ايدهیتا  ز   تارها  و   پود   گسسته 

 ) 2(همان:                                                      
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 مبالغه: 
    سند   در     که  بس       از     طمع     اهل    ختندیر

 آبرو 
آ  یتوانم  در  کابل  تا  آگره  از  شنا   بکردن 

   )18(مر:                                                     
 لفّ و نشر مرتب: 

      رند یگیم    باغ     در     لبت      لعل     و     رخ   از  
 وام 

بو  و  رنگ  ز  دم  هر  بو  غنچه  و  رنگ   تو   يالله 
 )  159(اساس:  

کاربرد    یتاکنون در شعر فارس  رباز یاست که از د  یفارس  اتیدر ادب  یاز عناصر بالغ  یکیالمثل  ارسال   المثل:ارسال 
  المثلارسال  فیدر تعر  یانی. محمدبن عمر رادودآییبشمار م  يدر سبک هند  یداشته است و از عناصر مهم سبک

است: «  نچنی است ک  ۀاز جم  یکیگفته  آن  ب  یبالغت  اندر  بود»  دیوگ  یحکمت  تیشاعر  مثل  راه  به  آن    که 
 ). 83صالبالغه:  (ترجمان 

 ) 178ي (همان:مرد   يگر نپسند  یبه کس  یهاآن بد  قصاب       هایبد      ز   ي     نپسند      خود     بر      آنچه

 سطح فکري 
شاعر در کنار آفرینش ابیاتی که متضمّن عشق در    ،دیوان قصاب کاشانی اغلب شامل مضامین غنایی است  اگرچه 

انتقادي، مدحی، تاریخی،  مذهبی،  لئسطح زمینی و آسمانی است به بیان مسا ... نیز    عرفانی، تعلیمی،  دینی و 
 پرداخته است.  

  دیوان قصاب کاشانی توصیف مطالب جزئی و حاالت عاشق و معشوق است   مضامین غنایی: یکی از ویژگیهاي مهم 
قصاب معتقد است کسی   با خلق تصاویري بسیار بدیع و با دقت نظري درخور ستایش، به آن پرداخته است.  که

اگر عشق خود را با سرودن ابیات عاشقانه علنی نمیکرد، متحمل رنج کمتري    و  عشق پی ببرد   قادر نیست به سرّ
 میشد:  
 شد       آشنایی    قطع        مقراض      امخامه       زبان

 
رانمیکرد  محّبت  اظهار  هرگز  الهی    م 

 )15همان:  (                                                
 بااینحال همچنان حاضر نیست جز با ترك جان از کوي عشق قدم بیرون بگذارد:   

ترك   گر  بایدم  پا  کویت کی کشم  گفتن ز   سر 
 

را   عادت  ترك  گردم  تو  قربان  کرد     نخواهم 
                                                   

 درد عشق نیست:    ۀهر دلی شایس  او معتقد است  
 ) 34اساس:  (  زانکه هر بیدرد اینجا مستحق درد نیست  دوست    دایم خالی است از درد    بی درد  سینۀ

 او از معشوق هیچ درخواستی ندارد و رسیدن به معشوق را کافی میداند:  
  خام     طمع       دل    اي    رسی   وصلش    به    چو  

 مکن  
است   اي  شدي   بس  فتراك  پابستۀ  تو   صید 

 )35همان:  (
در مواردي دیده    ،مضامین عرفانی: اگرچه کاربرد مضامین عرفانی در این اثر بفراوانی کابرد مضامین غنایی نیست

مستقیم و غیرمستقیم به بیان مفاهیم بلند عرفانی میپردازد. قصاب کاشانی  ة میشود که قصاب کاشانی به دو شیو 
سلوك    ةبا زبانی ساده به بیان موانع سیروسلوك و شیو   ،بدون آنکه از اصطالحات پیچیده عرفانی استفاده کند

 پرداخته است. بر همین اساس از زاهدان ریاکار نفور است:  
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   حرف    زنم      مسجد   در   که     زاهد   نیستم
 ربا  

 ) 53اساس:  (  مستم و در خانۀ خمّار میگویم حدیث  
 
 و حتی خرقه و سجاده را نیز مانعی بر سر راه سلوك میداند:  

 ابیات مدحی قصاب کاشانی در این منظومه به موارد زیر اختصاص دارد:    :مدح  
 مدح خداوند:    

 را      زبانم     بخشا     قوتی   حمدت       بهر  الهی  
 

را   دهانم  درج  کن  لبریز  گهر  این  آب     ز 
اساس:  (                                                

 مدح معصومین:      
 (ع):    مدح امام حسین

چیست یم  المذنبینشفیع   در محشر  قصاب  مخور  غم احوال  ببین  فریادت  به  آخر   رسد 
 ) 49(اساس:                                                    

اي چون دوري از غفلت و  هاي تعلیمیقصاب کاشانی همچنین در اشعار خود، به آموزش جنبه  مضامین تعلیمی:  
عیفان، تأثیر سخن، سخاوت، بیوفایی دنیا، عواقب کید و نیرنگ، اغتنام فرصت، مزیت تنهایی ریا، دلیري نکردن با ض

نیکی در حق همسایگان، تأثیرات خطا و رنجاندن دیگران در زندگی افراد و وابستگان آنها، توکّل   ،و دوري از خلق 
شرت، توجّه به فقرا، رازداري، نپرستیدن  معا   ةهاي شماتت، نحو جویی از دنیا، مضرّات حسد و کینه، شیوه به خدا، بهره 

غرور،   از  دوري  زودگذر،  خوشیهاي  به  نبستن  دل  مصائب،  در  صبر  پیشه کردن،  تقوي  فانی، ضرورت  چیز  هر 
 هاي شعري مضامین باال به قرار زیر است:  امانتداري، امید به زندگیِ پس از مرگ و ... پرداخته است.  نمونه

 ورزیدن کینه      ضعیفان   با    دلیري باشد  ینم
 

را   شجاعت  دانایان  میدانند  عشق     جهاز 
 )17(همان:                                              

   هـ) مضامین علمی: 
(مهره باختن، در شش درافتادن، مات شدن،    قصاب کاشانی در بسیاري از ابیات اصطالحات مربوط به نرد و شطرنج 

(اسطرالب، رمل، فال، سعد و نحس بودن ستارگان و ..) و علم موسیقی (چنگ، رود،    علم نجومقرعه انداختن و ..)،  
 بربط، تار، قانون و ...) را براي بیان هرچه بهتر منظور خود بکار گرفته است. 

 باخت    برد  وادي     چند    هر کس    دهر     حریف    از
   

نیست  نرد  این  تختۀ  از  برد  نقش  را   هیچکس 
 )37تا:  (                                                  

مضامین تاریخی: اطالعات جامع قصاب کاشانی موجب شده به مناسبتهاي مختلف از برخی شخصیتهاي علمی،   و)   
اي، داستانها و باورهاي کهن و تلمیحات و اشارات قرآنی نام ببرد. بر همین اساس مضامین  اي و افسانهاسطوره 

 اند:  بندي شده براساس عناوین زیر دسته  اوتاریخی مورداستفاده در دیوان  
نیز مانند شاعران پیش از خود به برخی داستانها و باورهاي کهن   قصاب کاشانی  اشاره به داستانها و باورهاي کهن:

شاره کرده است که از حیث شناخت عقاید و فرهنگ مردم در گذشته قابل تأمّل است. از میان داستانهاي اساطیري  ا
داستان انوشیروان    و  اسکندر و خضر و تالش آنها براي دست یافتن به آب حیات،  وان به داستان تدر این منظومه می
 عادل اشاره کرد. 

 است   وحدت    راه    سدّ      بر من  سجاده    و    خرقه  
   

 )  71(همان:    کو جنونی کز لباس شید عریانم کند 
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 وان به موارد زیر اشاره کرد: تمی  ،باورهاي کهنی که دیوان قصاب کاشانی به آن اشاره شده است   از میان
 سایۀ بال هما و خوشبختی:  

 زخم:  اسفند بر آتش ریختن براي دوري از چشم
 گفتم  دیدم      تو   سوزان    رخ    بر    چون      خال

   
میسوزد   حسدان  چشم  ز  است  سپندي   این 

 )75(همان:                                                   
 جاي داشتن جغد در ویرانه:   

من  تعمیر  میکند  خرابی  جغدم   خانۀ 
   

 ) 183(همان:    بیشتر از مقدم سیل است آبادانیم 
   

 تأثیر ماه بر کتان:
امشب یافتم  ریشه  از  رگم  چون   گسست 

 
مهتاب  میکند  کار  کتان  تاروپود   ) 27همان:  (  به 

   
 اختري و بداختري: اعتقاد به نیک

 مرا    بد   بخت   که بد کردم     چه نمیدانم     من
 

همان:  (  اثر دارد مرادور از این در چون دعاي بی 
28(    

 خضر و راهنمایی گمشدگان بوسیلۀ او:    
من   به  رهی  بنماید  خط  خضر  که   شاید 

 
پناهگمگشته  میبرم  راهنما  به   )  165همان:  (  ام 

 
در این اثر میتوان    تاریخیاز میان شخصیتهاي    اي:ادبی، علمی و اسطوره   ۀنام بردن از برخی شخصیتهاي برجست

 .قیصر  و  سکندر، لیلی، مجنون، شیرین، فرهاد، خسرو،ا  موارد زیر اشاره کرد:این  به  
نسیمی بیابانگردي  تو  ز  هر   است      مجنون 

 
بادیه    هر  دامن  در  تو  هستوز   شیدایی 

    )28(اساس:                                              
بی  مباش      غافل  از آن  بود    شیرین    فرهاد،    قاتل  خندان  شکّربار  لعل  زان  شود   غلط گر 

 )115همان:  (                                         
و  به    قیصر  فرودآرم   چین  فغفور  تاج  سر   کی 

   
در    شمعم  زرینچو  سوختن  دهواي   ه  کالهی 

 ) 200مر:  (                                             
 و از میان شخصیتهاي ادبی از بزرگانی چون حافظ، فیض کاشانی، طالب آملی و صائب نام برده است:     

 یاري   طلبیدم       حافظ  ز      قصاب        همچو
 

 )68اساس:  (  تا که همدوشی آن شاخ نباتم دادند 
 

 فیض    است       گفته   که        قصاب     تو    پیش
 

شدنم  آن   حلقۀ«   )44همان:  (  آرزوست»  در 
 

آن   یافت  نصیب      باشد  را   که  تا   بودن   اوید  زندة   آب   خضر  در  اسکندر  بود  خواهان  که   را 
   ) 27اساس:  (                                                  

 

کشم هما   کی  بال  منّت  دیگر   قصاب 
 

 )19(همان:    سایۀ شمشیر او تا جا به سر دارد مرا 
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 است       گفته          که   دانا    صائب  قول  قصاب
کاشان    آمده      قصاب ز        خاك   ریز    به  است 

      

 
 

 )  45همان:  جبرئیل نیست»(  «اینجا مقام دم زدن
اس  شکسته  آمل  گوهر  نرخ  که   ) 46همان:  (تسنگی 

 
به برخی حوادث    ،یوسف و زلیخا  و اشارات قرآنی: در این منظومه عالوه بر حکایت داستان  تلمیحات داستانی  

 است.  زندگی پیامبران که در کتابهاي آسمانی و یا کتب حدیث آمده، اشاره شده  
 (ع) در مصر:    فروخته شدن یوسف

 (ع)  احیاي مردگان بوسیلۀ حضرت عیسی 
 اجل       دست   روان      گریبان      از    کوتاه       بود

 
همان:  (  چشم احیا هیچکس از عیسی مریم نداشت 

41( 
 مضامین دینی  

 توسل به اهل بیت:  
 تالش بیش و کم قصاب کردن نیست کار تو

 
 ) 16(همان:    میتوان از دست، دامان توسّل رامده تا   

 
 امید داشتن به بخشش الهی:  

خسته روقصاب  کرده  تو  جناب  به   ي دل 
 

شفا  دارالشّفا  سر  از  ببخش  را     ) 21همان:  (  او 
 

 اعتقاد به وجود دنیایی دیگر:   
این  مکافات      چو    حسابیخوش        عالم     در 

 نیست
(همان:    فردایی هستنشوي غافل از این روز که   

28( 
 گرامیداشت کربال:     

 را     سوز  درد      ز     دارد    چون    قصاب    مردمک
 

را کرده حفظ  راه کربال  (همان:    دیدة من خاك 
188(   

 دوره این شاعر. است دوره این سبکی اختصاصات  از شعر در آن رواج و جبر به  اعتقاد  اعتقاد به جبر و عدم اختیار: 
 اعتقاداتی چنین به  تکیه با را موجود و کاستیهاي داده تسکین  را خود رنجهاي  و آالم آن با تا است  مسکّنی دنبالب

 کند:  جبران
 نیست      چاره     هیچ  قضا      تیر    به     رضا    از    غیر

 
   ) 165(همان:    میبرم پناهگشتم رضا به تیر قضا   

 
پرتکرار در شعر شاعران این دوره است. این مضمون را حتی در شعر  یکی از مضامین  این احساس  ناامیدي و یأس:  

اي دست  شاعران متمکن این عصر از جمله صائب میتوان دید. شاعر این دوره براي نخستین بار به تجربیات تازه
ن لحاظ  اند و همین تازگیهاست که گاهی او را ناامید و افسرده میکند. از ایمییابد که پیش از این سابقه نداشته

 اي اروپا دانست:  هشعر سبک هندي را باید مشابه آثار رمانتیک 
 امید      قطع   کردیم    عالم       دو       از   قصاب  

 
باشیم  نشسته  بیرون  منزل  دو  خود  ز  هم   ما 

 )172مر:  (                                                  
     

 مصر به   نه برابر   را او    نه به کنعان میکنم
   

پ   بهایی دیگر استیوسف  را  ما   ) 34(همان:    رقیمت 
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    گیرينتیجه
مذهب عهد صفوي است که با شاگردي  از شاعران شیعه  ،هـ.ق)، متخلّص به «قصاب»1164( سعید قصاب کاشانی

داشتن غزلیات قوي    در مظهر صائب تبریزي، دیوان اشعار خود را به سبک هندي سروده است. این اثر از حیث دربر
است. زبان اشعار او    زبان سروده شده است، اثري قابل توجهفارسی ۀشاعران برجست  از تضمین او مسمطهایی که ب

ساده و روان است، لغات مهجور و ترکیبات عربی در دیوان او اندك است و تعبیرات و عبارات عامیانه زبان شعر او  
ع ا تکرار قافیه، تکرار مصر ، میان اشعار او ابیاتی با عیوب قافیه. در را به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک کرده است

   شم میخورد. و ابیات ذوقافیتین نیز بچ
  161وزن بهره برده است و بیشترین بسامد اوزان غزلیات وي،    10غزل دارد که از    435قصاب در دیوان اشعار  

مورد به بحر رمل متعلق است و کمترین آن مربوط به بحور سریع، متقارب و مقتضب است که فقط دو بار از آنها  
غزل ابتدایی   200در    غزل بدون ردیف میباشد.  24دیف و  غزل داراي ر  411استفاده شده است. از کل غزلیات وي  

تشبیهات    درصد وجود دارد.  20درصد و مجاز    11.5درصد، کنایه    29.5درصد، استعاره    73دیوان، آرایۀ تشبیه  
از نوع بلیغ و   انواع دیگر تشبیه دارا هستند. مفرد به مفرد بسامد بیشتري را نسبتمحسوس به محسوس و    به 

مجازها  و بسامد استعارة مکنیه بیشتر از مصرحه است.    استعاري است  ۀمکنیه و اضاف  ةب از نوع استعاراستعارات اغل
، طرد و نظیر   آرایی، استفهام انکاري، مراعاتاز نوع جزء و کل و کنایات اغلب از نوع فعلی است. جناس، تلمیح، واج

مضامین  از نظر موضوع،  هایی است که در دیوان قصاب کاشانی مشاهده میشود.  عکس و لف و نشر از دیگر آرایه
بیشترین کاربرد را داشته است. کاربرد مضامین تاریخی، علمی، مدحی، عرفانی و    اودر دیوان    و مذهبی  غنایی

 اند. تعلیمی در درجات دیگر قرار گرفته
 

 نویسندگان مشارکت
اله از مقاله این ی ادبیات و زبان دکتراي دوره رـس وب فارـس کده در مـص انی علوم و ادبیات دانـش گاه آزاد   انـس دانـش

اله این راهنمایی مهرداد چترایی آقاي دکتر.  اـست ـشده اـستخراجواحد نجف آباد    اـسالمی و   داـشته عهده بر را رـس
لی این مقاله بوده انی  خانم    اند.طراح اـص گر عنوان بهالهام غالم کلیـس اله این پژوهـش  و هاداده دآوريگردر در رـس

تجزیه و    در کمک با نیز مرتـضی رـشیديدکتر    آقاي. اندداـشته و رـسیدن به نتیجه تحقیق نقش نهایی متن تنظیم
 حاصــل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. کردند را ایفا پژوهش این مشــاور نقش نگارش مقاله،  ها وتحلیل داده

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشارکت و تالش
 

  قدردانی و تشکر
که در سـالهاي تحصـیل از   آزاد اسـالمی واحد نجف آبادادبیات دانشـگاه    گروهاز اسـتادان محترم    شـایسـته اسـت

  آموختن از آنهاست، قدردانی نمایم.  همن، در نتیجه  اندیش  محضرشان بهره بردم و ماحصل دانش و
 

 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
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  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی
 . میگیرند  عهده  بر
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