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در سبک او شده است؟ بررسی سبکی و محتوایی دیوان شاعر بر اساس نسخ موجود از سه منظر 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mirza Mohammad Nami Kermanshahi is one of the 
renowned poets of the ١٣th Century. In this essay, an attempt has been made to 
answer the question: What has caused the presence of figures of speech in his style? 
The study of style and content in the poet’s divan from the three intellectual, lingual, 
and literary aspects based on the existing scripts was the methodology of the essay. 
METHODOLOGY: An analytical-descriptive method has been used in writing this 
essay. 
FINDINGS:  By reviewing Nami Kermanshahi’s divan, we can point out these 
prominent poetic features in his style  .١-Significant Lingual Features: A) Phonetic 
Features The lack of metric variety, metric slips, a greater frequency of poems 
without Radif than those with Radif in all used forms except for Ghazal, and a 
tendency to use literal figures of speech. B) Lexical Features: Frequency of Arabic 
words, exploitation of colloquial words, formation of words and composition, 
exploitation of modern words. C) Syntactic Features Subject-verb disagreement, 
ancient verbs, two prepositions for one complement, noun-adjective agreement. ٢-
Significant Literary Features: Types of alliteration, types of repetition, schemes of 
balance, paradox, allegory, allusion, simile, metaphor, trope, and irony. ٣-Significant 
intellectual features: The concepts and teachings of Quran and Hadith, moderate 
mysticism, eulogy, lamentation and description, astronomical expressions and 
beliefs, music-related expressions, academic interpretations, diseases. 
CONCLUSION: Five manuscripts of his divan have been identified that were the 
source material of this essay. His divan includes qaside, ghazals, qet’e, Chronograms, 
rubáiyát, two masnavis, and one tarji’band. The exploitation of figures of speech and 
the creation of vivid and poetic images are among the general features of his poems. 
Except for a few cases, he does not pay much attention to rhyme, especiallly the long 
ones. His fondness for the members of Ahl al-Bayt is visible in most of his poems. 
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 قدمهم
این مقاله به بررسی نسخۀ خطی یکی از شاعران ناشناختۀ قرن سیزدهم و مکتب ادبی بازگشت میپردازد تا از این  

) و «از اجلۀ  487:  1، ج1392راه جایگاه ادبی وي را نشان دهد. نامش میرزامحمّد و در اصل استرآبادي (مقدّم،  
). وي «از احفاد میرزا  1601سوم:  : بخش  2، ج1382  » (هدایت،شعراى عهد بوده و مداحى حکام آن بلد را مینموده 

خان، منشی نادرشاه افشار، است. پدرش در کرمانشاهان وطن گرفته و تولّدش آنجا اتفاق افتاده و از شعرا و  مهدي
ادبا بل اساتید عصر خود است و در حکومت محمّدعلی میرزاي دولتشاه در حدود عراق و کرمانشاهان باالستحقاق  

ادبا و شعرا بل فضال بوده است» (دیوانمرجع و   بیگی  ). به تأیید دیوان1843:  3، ج1366بیگی،  ملجأ و رئیس 
  – سالم اهللا علیهم  -اش این که بیشتر در محامد و مدایح معصومین  شیرازي «اشعارش همه خوب و حسن عمده

اشعار او را دیده است. به ادعاي او یکی بیگی در زمان توقفش در کرمانشاه دو نسخه از  میباشد» (همانجا). دیوان
از شاگردانش تصرّفاتی در یکی از نسخ انجام داده است و اغلب آن را به نام خود کرده است و البته ذکر کرده است  

اند، مشخص شده است که از او نیست. نسخۀ دیگري هم که از او  که بعد از آنکه این نسخه را نزد ایشان آورده 
ناتمام و قصایدش تا آخر حرف «میم» و غزلیاتش تا آخر «نون» و اینها بعالوة مثنویها و رباعیها    بدست آورده است،

قمري ذکر کرده است  -هجري  1328بیگی در کتاب خود، مرگ نامی را بیشتر از پنج هزار بیت بوده است. دیوان
 ). 1844(همان:  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش 

«نامی   معرفی  (در  ملی  کتابخانۀ  خطّی  نسخ  فهرست  در  مختصري  جز  مجلس  3/2566کرمانشاهی»  و   (
تذکره27:1376/1/391( و  است  نگرفته  صورت  کاري  دیوان)  چون  (نویسانی  شیرازي  شاکري  1366بیگی  و   (
بازنویسی نیز همان مطالب مختصر دیوان بیگی را  )  487:  1، ج1392مقدّم (اند.  ) نیز از او به اختصار یاد کرده1338(

کرده است. دیوان نامی کرمانشاهی را نیز تا کنون کسی تصحیح و چاپ نکرده است و درنتیجه، کار حاضر داراي  
 پیشینه نیست و براي اولین بار صورت میگیرد.

از علم ویراستاري، کمبود   بسیاري از متون ارزشمند کهن به دالیل متعدّد از جمله نبود صنعت چاپ، ناآگاهی 
خوردگی، کهنگی و پوسیدگی، آتشسوزي، سیل و...) حوادث انسانی (جنگ،  عهّد، بالیاي طبیعی (موریانهناسخان مت

انگیزه ازبین رفتهغارت،  اند. در این راستا یکی از  اند یا کامل به دست آیندگان نرسیده هاي سیاسی یا مذهبی) 
ت. اشعار نامی کرمانشاهی یکی از این  آوري این نسخ خطی و تصحیح آنهاس وظایف آیندگان و دانشگاهیان، جمع 

اي از زیست اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ادبی روزگاران گذشته است. اهمیت این  میراثهاي کهن است که آیینه
موضوع، نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی ویژگیهاي سبکی و محتوایی این دیوان، که هنوز به زیور طبع آراسته  

 نشده است، بپردازد. 
 

 بحث و بررسی: ویژگیهاي نسخ و سبک اشعار نامی کرمانشاهی
 بررسی نسخ دیوان نامی کرمانشاهی

شده استفاده شده است که بترتیب عبارتند  از دیوان نامی کرمانشاهی براي نگارش این مقاله از پنج نسخۀ شناسایی
 از: 



 163-189 صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401  آذر ؛)ادب بهار(فارسی  نثر  و نظم شناسی سبک /  166

نستعلیق که ظاهراً به خط خود نامی  ) به خط  کمسازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ایران (  32972نسخۀ شمارة  -1
 است. 

) که این نسخه نیز به خط نستعلیق و ظاهراً به خط نامی کرمانشاهی اف نسخۀ متعلّق به آقاي ارسالن فرهنگ (-2
 است.  

هاشمیان،  -(سیدیونسی) که به خط نستعلیق و مجدول است.  متکتابخانۀ ملّی تبریز (  2628نسخۀ شمارة  -3
 )  676: ص2، ج1393

 صفحه.   884+24) به خط هادي صادقپور متخلص به ارفع در  میسخۀ کتابخانۀ میبدي (ن-4
سرشت که در آخر آن آمده است «الواثق باهللا عبد اسمعیل تمام شد.» و مُهري دارد  نسخۀ متعلّق به آقاي پاك -5

 را داشته است.   13:20که تاریخ  
ز اسناد مجلس شوراي اسالمی وجود دارد که فقط یک  در کتابخانه و مرک  8173/ 260اي نیز به شمارة  البته نسخه

 خود دارد.   873صفحه از دیوان نامی را در صفحۀ  
بخشی از اشعار نامی را شاگردش به نام «امید» بسرقت برده و به نام خود با ابیاتی اضافه و کم نوشته است و 

،  1382(هدایت،  اند!  از نامی معرفی کرده   خان هدایت شده است و او را شاعرترمتأسفانه باعث اشتباه مرحوم رضاقلی 
). این اشعار در نسخۀ خطی مدایح معتمدیه موجود است که ما براي مطابقت به نسخۀ 218-219اول،  : بخش  2ج

 ایم. مراجعه کرده  102ص  ملّى،  ۀکتابخان  20056-5ة  شمار  ۀنسخ  و  86-87صص  مجلس،ۀ  کتابخان  1192شمارة  
با توجه به :  ایماین ویژگیها را در دو دسته تقسیم کردهها:  رسم الخطّى نسخهویژگیهاى نگارشى، امالیى و  

الخط و ویژگیهاي خاص دارند و سه نسخۀ  گانۀ مورد استفاده، رسمالخط دو نسخه از نسخ پنجاین نکته که تنها رسم
ند نسخۀ «کم» به خط  الخط امروزي و فاقد ویژگی خاص است یا ماندیگر یا مثل نسخۀ به خط آقاي ارفع به رسم

 مؤلف یا عیناً استنساخ از آن است که نیاز به بررسی جداگانه ندارند! 
 

 مشترکات دو نسخۀ «کم» و «مت»
مثل «داد» = «دارد»، «فکا» = «فگار»، «اغوان» = «ارغوان»، «آزو» = «آرزو»، «اصل» =   افتادن برخی از حروف

 «واصل»، «کیما» = «کیمیا»، «ایون» = «ایوان».
  نیامده   و  شده  حذف  کسره  از  بدل  هاء »،  ها«  با  جمع  هنگام  در  کسره  از  بدل  هاء   به  مختوم  کلمات  موارد  اکثر  در

 هاى». ها»، «حجرهاى»=«حجره هاى»، «دانها»=«دانههاى»، «عقدهاى»=«عقده «ریزهاى»=«ریزه :  مثل  است.
آمده  »  نه«  و»  به«  بصورت  افعال  سر  بر»  ن«  و»  ب«  موارد  برخى  در»  کم«  در  و  موارد  اغلب  در»  مت«نسخۀ    در

 گنجد»=«نگنجد».نگفت»، «نهگفت»=«بخشى»=«ببخشى»، «نه  «به  :مثل  است
  نشده  حذف» ه(ه)«»، گ« میانجىِ حرف از قبل»، کسره از ه(ه) بدل« به مختوم کلمات موارد، در همۀ در تقریباً
 گى». گان»، «همهگیت»، «دیدهگانى»، «بنده«زنده   :مانند.  است

  است»، «نمود  است»=«رسیده  «رسید:  مثل  است  آمده»  ه«  بدون»،  ه«  به  مختوم  مرکب  فعلهاى  موارد  برخى  در
 است».   است»، «افکند  است»، «آمد

اى»،  «شــیهه»=«شــیههاى»،  «چشــمه»=«چشــمه:  مثل  اســت  آمده» ه«  بصــورت»  اي«  واژگان  آخر  در  غالباً
 اى».«پیشه»=«پیشه
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نقطه  نقطه  که   کلماتى  روى  موارد  از  بسیارى  در «ظول»=«طول»،    :مثل  است  شده  گذاشته  ندارند، 
 «شیاهى»=«سیاهى»، «شکش»=«سگش»، «خاز»=«خار». 

«رهى»=«زهى»،    :مثل  است  نشده  گذاشته  کلمات  نقطۀ  موارد  برخى  در «میح»=«میخ»،  «احسام»=«اجسام»، 
 =«رخ»، «نوحطان» =«نوخطان».«رح»
 «طراوت».»=«ناخج»=«ناجخ»، «طراوب:  مثل  است  آمده  جابجا  هانقطه  گاهى

»،  نعاج«»=تعاج« »،  به«»=یه«»،  التباس«»=التیاس: «مثل  است  آمده  نقطه  یک   نقطه به جاي  دو  موارد  اغلب  در
 .»دلبر«»=دلیر«

«منقار»،  »=«منغار:  مثل  اندآمده   هم  جاى  به  همصدا  حروف  موارد  برخى  در»  کم«  در  و  موارد  اکثر  در»  مت«  در
 «اغوا». »=«غوت»=«قوت»، «تغریر»=«تقریر»، «وقا»=«وغا»، «اقوا

»  ك«حروف فارسی «پ»، «چ» «ژ» و «گ» بصورت «ب»، «ج»، «ز» و    موارد  همۀ  الخط عربی دربجهت رسم 
شده «جنگ»=«چنگ»،  نوشته  «بیش»=«پیش»،  «سبرغم»=«سپرغم»،  «نابدید»=«ناپدید»،  مثل  اند. 

 «جین»=«چین»، «جرند»=«چرند»، «مرك»=«مرگ».  
 «خورسندى»=«خرسندى».:  مثل  است.  آمده»  و«  بصورت  ضمه  موارد  برخى  در

 «چسان»، «چگوید».»،  چکند: «مثل  است  چسبیده  بعد  کلمۀ  به»  چه«  گاهى
 «دنیى»=«دنیا». :  مثل  است  آمده»  مقصوره  الف«  بصورت»  بلند  فال«  موارد  برخى  در
«مثل  است  آمده»  الف«  یک  بجاى»  الف«   دو  موارد  برخى  در «بااالستقالل»،  »،  باالستحقاق«»=بااالستحقاق: 

 «االاسرار»، «االان». 
گشت»،    «روانگشت»=«روانشاه»،    «آنشاه»=«آن:  مثل  است  چسبیده  بهم  مجزا  هاىواژه   موارد  برخى  در

 خوب».  «رویخوب»=«روى
«نجاة»، «قیمۀ»، «یاقوة»،  :  مثل  است  آمده»  ت«بجاي    »ة«  بندرت »  کم «  در  و  موارد  برخى  در»  مت«  نسخۀ  در

 «جهۀ»، «توراة». 
اوج»،    «باوج»=«به:  چسبیده است مثل  کلمات  اول  به»  به«  موارد  اغلب  در»  مت«  در  و  موارد  «کم» در همۀ  در

 «بخرمن»، «بآئینى».
«یکخروش»، «یکچند»،  :  مثل  است  چسبیده  بعد  کلمۀ  به»  یک«  بندرت»  کم «  در  و  موارد  اغلب  در »  مت«  در

 «یکپا»، «یکسر». 
 «رعناى»=«رعنایى».»، تویى«»=توى : «مثل  است  آمده»  یى«بجاي    »ى«  غالباً»  کم«   در  و  گاهى»  مت«  در
«نمائى»=«نمایى»،  :  مثل  است.  آمده»  یی «   بجاى»  ئی«  موارد  برخى  در »  کم «   در  و  موارد  بیشتر   در »  مت«  در

 «توئى».
 است.   آمده»  همچه«  و»  چه«   بصورت»  همچو«  و»  چو«  «کم» غالباً  نسخۀ  در  و  «مت» اکثرا  نسخۀ  در

 «تعالى» بصورت «تعا» نوشته شده است.
 «سختر»=«سختتر».در کلمات مختوم به «ت» هنگام افزودن «تر» با «ت» حذف میشود. مثل:  

 
 ویژگیهاى اختصاصی نسخۀ «مت»

چد»،  چید»=«پىنند»=«نبینند»، «پىبى«نه:  مثل  است  ریخته  بهم  را  اسمها  بندرت  و  فعلها  شکل  موارد  اغلب  در
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 ». .نفشه»=«بنفشه«به
 اتا»، «مصطفا».  فتى»، «هل فتا»=«ال «ال:  مثل  است.  نوشته»  بلند  الف«  بشکل  را»  مقصوره  الف«  موارد  برخى  در
 «مئوالف»=«مؤالف»، «مئوا»=«مأوا».  :  مثل  است  آمده»  أ«  و»  ؤ«  بجاى»  ئو«  موارد  اکثر  در

 «مئوظفند»=«موظفند». :  مثل  است  آمده»  و«  بجاى»  ئو«  بندرت
«خواسته»=«خاسته»،  :  مثل  است  آمده»  الف«  بجاى»  وا«  موارد  برخى  در «خواطر»=«خاطر»، 

 «خواموش»=«خاموش». 
 «اخنر»=«اختر»، «سبف»=«سیف»، «اشفر»=«اشقر».  :مثل  است  گذاشته  نقطه  نقطه، یک  دو  بجاى  واردم  برخى  در
 «فُکنده»=«ِفکنده»، «طُلعت».:  مثل  است  آمده  نیست، ضمه  ضمه  به  احتیاج  که  جایى  در  موارد  برخى  در
 «توایى»=«تویى». :  مثل  است  آمده»  یى«  بجاى»  ایى«  موارد  برخى  در
 «خندآن»=«خندان»، «آزآرى»، «پیرآنه».:  مثل  است  نوشته»  آ«  بصورت  را»  الف«  حرف  موارد  اغلب  در
 

 ویژگیهاى اختصاصی نسخۀ «کم» 
همچو»    «نهمچو»=«نه:  مثل  است  شده  حذف  ترکیب  هنگام  در  کلمات  برخى  آخر»  ه«  موارد  برخى  در  
 جا».  «همجا»=«همه/

 .است   آمده»  پاییه «  بصورت»  پایه«  موارد  برخى  در
 افکند»    سر  بر  شدُ  خور  یوسف  «نهان:  مثل  است  نوشته  ضمه  بصورت  را»  و«  موارد  برخى  در
 ». سامریش«»=شسامرى : «است  آمده  کلمه  از  مجزا  بصورت  ملکى  ضمیر  موارد  برخى  در
 

 بررسی ویژگیهاي سبک اشعار دیوان نامی کرمانشاهی 
 ویژگی زبانی 

 تقسیم میکنند:اي است؛ بنابراین آن را به سه سطح کوچکتر: آوایی، لغوي و نحوي  سطح زبانی مقولۀ گسترده
گفته میشود، به بررسی موسیقی بیرونی (وزن)،  در این سطح که به آن سطح موسیقایی هم  ویژگیهاي آوایی:  

 میپردازیم. موسیقی کناري (جایگاه ردیف و قافیه) و موسیقی درونی (صنایع بدیع لفظی و معنوي)  
یقی بیرونی:   اهی مجموعهموـس اید، قطعات، مادهدیوان نامی کرمانـش ت از قـص بند، مثنویها،  تاریخها، ترجیعاي اـس

 غزلیات، رباعیها و دوبیتیها که فراوانی و بسامد آنها در جدول ذیل نشان داده شده است:
 

-ماده قصیده  غزل  نوع شعر 
 تاریخ

-ترجیع دوبیتی مثنوي  رباعی  قطعه
 بند

 1 2 2 17 20 31 57 260 تعداد
 18/0 20/0 41% 38/4 15/5 98/7 69/14 01/67 درصد 

 فراوانی و بسامد اوزانی که نامی از آن استفاده کرده به این شکل است:  
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 قالب 
 بحر 

 کامل  متقارب  رجز  منسرح  خفیف مضارع  مجتث هزج  رمل 
  1 1 4 10 7 13 10 17 قصیده 
  1   8 4 6 4 16 قطعه
 1  5 5 16 32 30 84 97 غزل 

        1 2 مثنوي
        1  بند ترجیع

        17  رباعی 
         2 دوبیتی
 1 2 6 9 34 43 49 117 134 جمع

 
 موسیقی کناري: قافیه و ردیف

 قصیدة دیوان نامی قافیه و ردیف را در جدول ذیل میتوان نشان داد:   57از بررسی  
 

 تعداد قالب 
 مردّف  مقفّی

 درصد  تعداد درصد  تعداد
 32/26 15 68/73 42 57 قصیده 

 قطعۀ او در جدول ذیل آمده است:  20بسامد قافیه و ردیف در  

 تعداد قالب 
 مردّف  مقفّی

 درصد  تعداد درصد  تعداد
 45 9 55 11 20 قطعه

دوبیتی و مثنوي سروده است که بسامد قافیه و ردیف آنها  تاریخها را در قالبهاي قصیده، قطعه، رباعی،  نامی مادّه
 در جدول ذیل آمده است: 

 تعداد قالب 
 مردّف  مقفّی

 درصد  تعداد درصد  تعداد
 53/9 2 47/90 19 21 قطعه

 34/33  66/66  6 قصیده 
   100 2 2 دوبیتی
 100 1   1 رباعی 
     1 مثنوي

 
 بشکل ابیات است: غزل او    260بسامد قافیه و ردیف در  



 163-189 صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401  آذر ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   170

 تعداد قالب 
 مردّف  مقفّی

 درصد  تعداد درصد  تعداد
 70/87 228 30/12 32 260 غزل 

 بسامد قافیه و ردیف در دو مثنوي وي بشکل ذیل است:

 تعداد قالب 
تعداد 
 ابیات 

 ابیات مردّف  ابیات مقفّی 
 درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 60/25 54 40/74 157 211 2 مثنوي
 

کاـشفی گوید: «اگر مـصراع ـسوم نیز مقفّی باـشد، آن را رباعی مـصرّع گویند و اگر مـصرع ـسوم بی قافیه باـشد، آن را  
 رباعی وي بشکل ذیل است:  17ها و ردیفهاي  قافیه). بسامد  72:  1369(کاشفی،  خصی خوانند»  

 تعداد قالب 
 مردّف  مقفّی مصرّع 

تعداد  درصد  تعداد
 بند

 درصد 
تعداد 

 بند
 درصد 

 58/70 12 42/29 5 76/11 2 17 رباعی 
 

یقی درونی:   وند در این  آرایهموـس عر میـش یقی درونی در یک ـش هاي بدیع لفظی و مواردي را که باعث ایجاد موـس
 بخش مورد بررسی قرار میدهیم:

انواع جناس تام  شاعر هم در جایگاه قافیه و هم در واژهتجنیس:   از قافیه  (مماثل، مستوفی، مرکب  هاي پیش 
مقرون، مرکب مفروق، مرفوّ، ملفّق) و ناقص اختالفی (حرکتی، حروفی، افزایشی، اشتقاقی، شکلی، ترتیبی و ترکیبی)  

 را بکار برده است که از هر مورد یک مثال ذکر میشود. 
 

 جناس تام
 جناس تام مماثل

تنی  فروپیچــد  ــر  سـ نیــارد  حُکمــت   از خط 
 

 روان، همچون  روانبه ملک تن،    کآمده حُکمت           
 

 جناس تام مستوفی
ـجهــان   ــدر  ان ــا  ت آب  آمــد  آـتش  ــد  ضــ ــاد   ب

 
اد  اشــــد    ـب اك ـب ــم ـخ ادخضـ ار   ـب ا در روزـگ  ـت

 
 جناس تام مرکب مقرون

ان   اـه انش ز روـب ـــم ه خصـ دي ـک دآن ظفرمـن  کمـن
 

ــیر گردون را    دشـ ــد   کمـن در کشـ ه دام اـن  او ـب
 

 جناس تام مرکب مفروق
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ــه   ب مســـلّـم  کــه  رآن  ـه را  و  ريـت ـب ــد    دـل  دان
 

ز    ــو،  ت ــري  ــب دل ز  ــرا  ــريم ب ــد   دل   دان
 

 جناس تام مرفوّ
از دا ــیف تو معمور   اســــت    دآوردل پی توصـ

 
از    ــتور  تو دسـ ــیف  توصـ پی   گرفـت  داوردل 

 
 جناس تام ملفّق

د   ه آورـی ــکوـف ه از برگ شـ داري ـک  راســـت پـن
 

ــاخ    ــارشــ ــدب ابــر  مــرواری از  ــار ،  ب ــد،   مــرواری
 

 تام جناس 
 ملفق  مفروق  مقرون  مستوفی مماثل نوع

 8 12 19 12 49 درصد 
 جناس ناقص اختالفی

 جناس ناقص حرکتی
 جناس محرّف

مــدح   ز  ــقگــر  ــل ــخــن    خَ ســ ــتــی  ــف گ  او 
 

ــاد    ب ز  ــمــیــم   خُــلــقگــر  شــ ــتــی   او جســ
 

 جناس مغایر
مــا   بــه  نــوروز   غــم    مَــحْــرَمعــیــد 

 
مــاه    چــون  تــو   گــذرد  مُــحَــرَّمبــی 

 
 جناس ناقص حروفی

 جناس مضارع
ز   زَر  ــد  رآی ـب ـحر    خــاكـنی  ـب ز  دُر  زد  ـخـی ـب ـنی   و 

 
ــد    زای ـب ــلـنی  ــاكز    مُ ــد    ت ـبروی ـنی  ــلو  خــار   گُ  ز 

 
 جناس الحق

 شـــأن ش که با ســـاق عرش اســـت همْقصـــرز  
 

ــرقـدرز    ــت همسـ اســ بـا طـاق چرخ  کـه   ش 
 

 جناس مطمّع
در تو، چرخ و پرتو از راي تو، مهر   ت از ـق  رفـع

 
ت از    دتو،    خُلقنکـه ان   خـُل ــش از طبع تو، ـک  و بخشـ

 
 جناس ناقص افزایشی

 جناس مردوف
ـجنــب   ــه  ــدـهزار    ـکوهب صــ ــه  ب ــارت  ـــکوهوق    شـ

 
مثقــال، کوههــاي ثقیــل  ز  ــت  اســ ــبکتر   سـ

 
 جناس مکتنف



 163-189 صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401  آذر ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   172

و    گـردون ـت حـکـم  طـوق  ــد   گـردنز  مـیـکشــ  ـن
 

ـحـکم    راـیض  رام  ــت  گشــ ــا  ـــنش ت وسـ ـت و   ـت
 

 جناس مذال
اـیه نـنگ   ــیرین تو را در ـپ ــعر شـ ــعرا شـ  اي ز شـ

 
ز    رهوي  ـث ر  ـن ـث عــار   ـن بــه،  رـت در  را  و  ـت ن  ـی ـگ  رـن

 
 جناس متوّج

ــاك   ب چــه  ــد  زن ــل  ـتقــاب ــم، الف  خصـ ـتو  ــا  ب  ـگر 
 

 ناس را ســـپهر شـــناســـد ز نوع    نســـســـناس 
 

 جناس مزید:
ــه   ک ــارآن  ــم ــی ــود    ب ج ــه  گ را  ــر  ــق  ف

 
ــزاران    هـ زر  ــه  بـ ــان  درمـ ــرده  ــار کـ  بـ

 
 جناس مذیّل

واکــب   ـک چشــــم  ی  روشـــــن ی  ـپ ردوناز     ـگ
 

مِـکْـحَل  گـردکـرد    در  را  و  ـت کْـران  ـی  ســـُـم 
 

 جناس ناقص شکلی 
 جناس شکلی اشتقاقی

 جناس اشتقاق
دان   ت ز شــــاـه دیـل ه دهر نیســــت ـع    ملیحـب

 
دلبران    ز  بــدیلــت  ــت  ــهر نیســ شـ  مالح بــه 

 
 اشتقاقجناس شبه

و حفظــت   مژدة حمــایــت  ــنیــد    زمینتــا   شـ
 

دادت    عــدالــت و  ــحنــۀ  شـ  گرفــت  زمــانتــا 
 

 جناس شکلی نوشتاري (خط)
ــوار ــی  خ ــن ــک ــی م ــار  ــی اغ ــر  ــاط خ ــراي  ب  م 

 
رده  ـک چــه  گــل  را  اي  ـم کــه  ی  خــارام  ـن ـک ـی  ـم

 
 جناس شکلی خوانشی (لفظ)

دارد   ــار  ی وي  ـک و  روي  راق  رـف م  ســــی ـگ ـن ـت  دـل
 

ــر  ه سـ اغ و ـن ــت ـب ل گشـ ه مـی ــیْر  ـن  چمن دارم   سـ
 

 جناس شکلی تصحیفی (مصحّف)
یـغ   ــدـت ــازن احـزاب    ی احـزاب  هـم،  ــه  ب  امـیـران 

 
ــدرخـش    ــازن افـواج   ت افـواج  هـم،  ــه  ب  دلـیـران 

 
 جناس ناقص ترتیبی

 جناس قلب تام
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ــۀ   ــم ــغ ن ــه  ب ــان  زم ــر  ه ــالن  ــب ــل    رازب
 

نـــالـــۀ    بـــه  اوان  هـــر   زار قـــمـــریـــان 
 

 جناس قلب بعض
ــاهـد ــاز  گرىجلوه  ،عِـذار  عَـذرا  شــ  کرد  ســ

 
ــن  ــت   ازهر  ةزُهر  رونق  رُخش  حُسـ ــکســ  شـ

 
 جناس ناقص ترکیبی

 جناس معلّل (معتّل)
ــیر   ــد رفیق گور، ش ــد انیس برّه، گرگ و ش  ش

 
 مار ،  مورشــد جلیس صــعوه، باز و شــد شــفیق   

 
 جناس مشوّش

ــت  ـعدو، خنجر  ـبه تو  ـبا ــتْ کـند  خواسـ  برد دسـ
 

 شـکسـت   خنجر  ۀدسـت  ،برد  دسـتْاز  وحشـتش 
 
 

 اختالفی جناس  ناقص 
 شکلی  ترکیبی  ترتیبی  اشتقاقی  افزایشی  حروفی  حرکتی  نوع

 8 14 12 17 17 15 17 درصد 
   تکرار:

 آرایی):تکرار واج (واج-1
 حروفی:هم-الف

 ســبزه اندر بوســتان و غنچه اندر شــاخســار  
 

ـــتان  ــرخ ـیار دلسـ ــبز و لـعل سـ  همچو خطّ سـ
 

 که شعر بدنبال تصویر آن بوده، تداعی نموده است.تکرار صامت «س» در این بیت بخوبی فضاي لطیفی را  
 آوایی:هم-ب

ــگــال  بــدسـ بــا  او  قهر  نیکخواه و  بــا  او   لطف 
 

و کتـان  ا لعـل  ـب و مـاه   میکنـد آن، کـآفتـاب 
 

 تکرار مصوّت بلند (ا) راستی و علو درجۀ ممدوح را بزیبایی بتصویر میکشد.
 تکرار واژه:-2

بــه    مــامــاه   مــگــر  مــارو   نــهــاد 
 

بــه    اخــتــر  رمــا  کــه  نــهــاد   مــا و 
 

 تکریر:-3
ان   ـــت ه بسـ هـب ه طبـل اد نوروزي   طبـل  داد عنبر، ـب

   
 داد گوهر، ابر نیســانی  رشــته رشــتهبه گلشــن  

 
 رد الصدرالی العجز:-4
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تــــو ایّــــام   از  دورم   فــــکــــنــــده 
   

دور    ــور  جــ ز  ــاد  ــریــ ــام فــ  ایّــ
 

 رد العجز الی الصدر:-5
 از قضــاي آســمان شــد عشــق ما را ســرنوشــت 

ه   امی ـک ا چســــان ـن ارـم دیم ـب ار بربـن  کوي ـی
   

مـا   ــمـان تـدبیر  ــاي آسـ بـا قضــ برآیـد   کی 
مــا  ر  ـی ـگ ـن داـم ــده  ـگردی او  ـکوي  خــاك  کــه   زاـن

 
 : نامی در یک قصیده، آوردن عناصر اربعه را در تمام ابیات رعایت کرده است:التزام

اد   ــت از  ـب د و گشـ اك  نوروزي وزـی ار ـخ ـــک  آشـ
از  گُـل، گُـل  آتش ادگُـل  ت    ـب ا برفروـخ ا ـت ـــب  صـ

   

ــیر  ۀ سـ ــ چون رخســـار    باالـل ارآتشـ اك ـی  ـن
اک د  ـخ ان را آـم ار... آبـی ه دم بر روي ـک  ی دم ـب

 

 
 

هاي  لغات بیگانه، بویژه لغات عربی، لغات کهن فارسی و بطور کلی نشانهها:  شناسی واژه سطح لغوي یا سبک 
 کهنگی زبان در سطح لغوي مورد بررسی قرار میگیرد. 

امد واژههاي عربی:  واژه الً قابلهاي عربی در  بـس اید اـص ه با دیگرقـص اید، چه در قالبها    مقایـس نیـست! در بخش قـص
عر، از واژه یاري  قوافی و چه در متن ـش طح واژه نمانده و از بـس تفاده میکند و البته فقط در ـس هاي عربی فراوانی اـس

 از اصطالحات و جمالت نیز بهره برده است:
 به جســـتجوي وصـــال توام شـــهور و ســـنین  

 
ــ   م ـج وي  ـگ ـت ـف ـگ ــه  رَواح ب و  ــَـبــاح  وام صـ ـت  ال 

 
 *** 

دیـــدمـــش   خـــوبـــرویـــان  ــیـــان  مـ  در 
 

ط   ــَ ــوَسـ الْ ــی  فِ ــا  إلَّ ــرَ  ــیْ خَ ال  ــمــش:  ــت ــف  گ
 

 *** 
لـطـیـف  مـهـر  و  لـطـیـف  قـهـرت  ــت   هســ

 
ــف   ــرِی ظَ ــفِ   ــرِی ــظَّ ال ــنْ  مِ ــیٍْء  ـَ شــ ــلُّ   کُ

 

27, جناس تام

48, جناس ناقص 

20, تکرار

5, التزام

جناس تام جناس ناقص  تکرار التزام
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 *** 
ـگفــت:   و  ـمـنزل  ـکرد  اـقبــال  ـتو  ــتــان  آسـ ــه   ب

 
ــآب   مَ حُســـْـنَ  ــدْتُ  وَجَ ــامٍ  مَـقَ خَـیْـرَ  ــتُ   نَـزَلْ

 
 نیز: ماحی افساد؛ حامی اصالح؛ عَذْبُ الْمَقَال؛ رَطْبُ اللِّسَان؛ جَاَء الظَّفَر؛ اَیْنَ الْمَفَر.

اند، در دیوان نامی این  هاي عامیانه ابایی نداشتههرچند شاعران دورة بازگشت از بکار بردن واژههاي عامیانه:  واژه
 مؤلّفه بسیار اندك و محدود است: 

یار   مهر  به  یَدل   لَّلِی بستم، 
   

یَلَّلِی   رستم،  جمله  عالیق   وز 
 

یکی از راههاي ساختن اسم مصدر یا حاصل مصدر اضافه کردن «ش» به آخر بن مضارع است (نواز+ش).  سازي:  واژه
در یک مورد نامی خالف نرم معمول از اسم+ش استفاده میکند و واژة «ثنایش» را میسازد که مسبوق به سابقه  

 نیست! 
ث قلم؟ شها!  به  کجا  آیدم  تو   نایش 

قاصر  زبان،  آمده  تو  ثنایش  از   که 
   

بیان؟  به  کجا  گنجدم  تو  ثنایش   شها! 
حیران  گمان،  آمده  تو  ستایش  از   که 

 
در موردي دیگر شاعر جمع «رُمح» را «رُمُوح» ذکر میکند که برخالف شکل معمول آن یعنی «رماح» و به تبعیت  

 از «سُیُوف» آن را ساخته است: 
مُهَنَّد   به سُیُوف  سواران   خون 
   

مُجَوْهَر   رموح  ستوران  گَرد   به 
 

 کاربرد «مهند» به معناي هندي و «مجوهر» به معناي جواهرنشان نیز قابل تأمل است.
 تنها یک بار از تفنگ و متعلّقات آن نام برده است: هاي امروزي: واژه

گزیده   ازین  اهللا   تفنگلوحش 
بست   که  اوستادي   ش قنداق... 

اعدا  دیدة  کوري  بهر   ... 
نه   او    گلوله...  دل  در  که   بود 

   

رعدآهنگ   و  است   کاژدهانعره 
فرنگ  اهل  دست  چوب،  بر   بست 

خدنگ   سنبۀ جنگ،  گاه   اوست 
دورنگ عقده  جهان  از  باشد   اي 

 
و برعکس  ها  کردن واژهیکی از مواردي که در دیوان نامی چشمگیر است، مشدّد تلفظ  ها: تخفیف و تشدید واژه
 آن به ضرورت وزن است: 

خرده خیال  سبّاح  بازوي   بین  قوّت 
 

در   ناتوان   پرّیدن  گشته  مدحت،   دریاي 
 

 *** 
از تو به سر   خصم و ولی را سربسر، آید همان 

 
به    مه  وز  گهر،  بر  آید  مهر   آمده   کتّانکز 

 
-این بخش بیشتر در «منادا»ها اتفاق افتاده است و شاعر اغلب ممدوح خود را با ترکیباتی کمتردیدهسازي:  ترکیب

 شده مورد خطاب قرار داده است: 
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 ا قدرسپهر!  حشماانجم
 

رازق   خلق،  به  کفت  جود   اي 
 

 سپاه. امیرا؛ ستارهامیرا؛ سپهررتبهپناه امیدگاها؛ جهانایوانا! بندگانپاسبانا؛ عرشبانا؛ مالئکنیز: جهان

 نوع
هاي  واژه

 عربی 
تخفیف و  
 ها تشدید واژه

هاي  واژه
 عامیانه 

ترکیب  
 سازي 

 سازي واژه
هاي  واژه

 امروزي 
 2 3 7 12 14 62 درصد 

 
 سطح نحوي

 دیوان نامی مشاهده میشود بیتوجهی به تطابق نهاد و فعل است:یکی از مواردي که در  عدم تطابق نهاد و فعل: 
اعادي و  تو    شیاطین  تیر  شهاب    گردداز 

 
شهاب،    تیر  از  همچو  شیطانی گریزان   افواج 

 
 نهاد (شیاطین و اعادي و افواج شیطانی) جمع هستند درحالیکه فعل (گریزان گردد) مفرد است! 

نارون  دهد و  غنچه  و   نرگس 
و لب  و  چشم  خبر   ز  دلبر،   قدّ 

   

 دهد سنبل و سبزه و ارغوان   
نشان  جانان،  خدّ  و  خط  و  زلف   ز 

 
 نرگس و غنچه و نارون (نهاد جمع)، خبر و نشان دهد (فعل مفرد) است. 

 افعال قدیمی 
 «شد» در معناي «رفت»:

نخجیرشدهرکجا   الشۀ  ز   ، 
 

یکسان  را  کوه  و  صحرا   کرد 
 

 استفاده از «ي» شرط بعد از فعل:
اوي     عدوي  دفع  پی  از  نه     بودي اگر 
 

ن  ابد  به  تا  شمشیر   امديپدید  کان،   ز 
 

 *** 
شریک    میگفتمی بود  عظمی  غم   درین 

 
آفرین  بودي  عالم  غم،  ز  نه  اگر   بري 

 
 ها: واژهکهن

را   جانانه  لب  خال  چون،  دید  مقیّد،  شد   دل 
 

دام    در  را اوفتدناچار  دانه  بیند  مرغ  چون   ، 
 

 *** 
قنداقش  اوستاد بست  که   ي 

 
فرنگ   اهل  دست  چوب،  بر   بست 

 
 *** 
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این    نی صید  بر  هوا  در  یک  آن  بال،   گشاید 
 

آن  نی  قصد  بر  زمین  در  یک  این  گام،   گذارد 
 

 حروف اضافه: 
 دوحرف اضافه براي یک متمم: 

شاخ   سر  به  کن  نظر  شاداب  نرگس   آن 
 

نماید    دلدار  دیدة   برنظر    به چون 
 

 اضافۀ قدمایی: حرف  
کردگار   نزد  دعا  وقت  رسید   «نامی» 

 
التماس   ازبرايبردار    دست   دعا 

 

 نوع
تطابق   عدم 

 نهاد و فعل
صورت   استعمال 

 عربی کلمات 
افعال  

 قدیمی 
 ها کهن واژه

حروف 
 اضافه 

 8 12 15 31 34 درصد 
 

 سطح ادبی 
 این سطح بررسی میشود. ابزارهاي بیانی، صنایع بدیع معنوي و مسائل مهم علم معانی در  

 تشبیه
 تشبیه بلیغ: 

دعاي   تأثیر  بهاريز  باد   شد    یوسف 
 

جهان  برنا پیرانه   زلیخاي  دگر  بار   سر، 
 

نیز: یوسف خور؛ زلیخاي گردون؛ مسیح باد؛ مسیح غنچه؛ موسی گُلبُن؛ مریم گُلبُن؛ جبرئیل باد؛ مریم فکر؛ عیسی 
پر شب؛  سلیمان سحر؛ شمع زرین بیضا؛ شمع سیمین اختر؛ زاغ مرصّع گفته؛ فرعون ظلمت؛ رستم خور؛ دیو شب؛  

 جناح شب؛ بط مه؛ نهنگ مهر. زاغ سیمین
 تشبیه تفضیل: 

دمیده عارضت  گل   دور 
صحرا  گیاه  غلطم،  نی!   نی 

   

تر  بنفشۀ  صفت  بر   خط 
عنبر به  کجا  از  شود   نسبت 

 
 

نسبت   را  او  عارض  مه  به  داد   نتوان 
 

او،    عارض  با  است زانکه  پروین  از  کم   ماه 
 

 *** 
نسبت   بوستان  سرو  به  «نامی»   ندارد سرو من 

 
دارد  هم  رفتار  من  سرو  رعنا،  قدّ  از  غیر   که 

 
 تشبیه مرکب:
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عرق  را  او  گفت:  عارض  دید،  هرکس   آلوده 
 نیست بر گل پردههاي غنچه، میدانی که چیست؟  

است   افتاده  گالب  از  گل  بر  چند   قطرههاي 
شرم   ز  است گل  افتاده  حجاب  در  او،   عارض 

 
 تشبیه ملفوف:

تیره او  چهرة  و  زردرنگ  او   گون  پیکر 
 

نگار   گیسوي  همچو  و  عاشقان  روي   همچو 
 

 تشبیه مفروق: 
نامداري سوار  چون  هر  حمله   برد   ضیغم، 

 
راهواري   ستور  چون  هر  قتره   زند   صرصر، 

 
 تشبیه جمع:

رانت   بادتک  آتش  ابرشزیر   نهاد 
 ، تند و پرشتاب آب، آتشنشان؛ چون برقهمچو 

   

راهوار   دشتپیما  تمکین،  خاك  جوالن   آب 
چون  صرصهمچو   بادپا؛  بردبار خاكر،  و  نرم   ، 

 
 تشبیه تسویه: 

 مینایى   فلک   نوالش  بزم  پى  از
 

 کُماج   دو  آمد   مه  و  مهر  آن  در  که  خوانى  هست 

کرمانشاهی نیز براي تصویرآفرینی از گلها و گیاهان و  همانند بسیاري از شاعران کالسیک، نامی  تصویرآفرینی:  
صور فلکی بهره برده است و بجز مواردي نادر، به عناصر محیطی ویژة عصر خود مانند «تفنگ» توجهی نداشته 

 است. 
حسام   برق  ز  خور  چشم  شود  خیره  که   دمی 

 
تفنگ...  دود  ز  مه  روي  شود  خیره  که   گهی 

 
 ویژگی ظاهري گلها: 

گل   دمیدهدور   عارضت 
 

تر  بنفشۀ  صفت  بر   خط 
 

 *** 
آنچنانک   گلستان،  طرف  از  سبزه   بردمیده 

 
برکشد   سر  مهطلعتان  عارض  گرد  ز   خط 

 
اند: «تشبیه معکوس به تشبیهی اطالق  اینگونه تشبیهات را «تشبیه معکوس یا مقلوب» میخوانند؛ چنانکه گفته

 ).48:  1384ضیل نهند» (شمیسا،  به ترجیح و تفمیشود که در آن مشبّه را بر مشبّه
 ستارگان و صور فلکی: 

سیم مه  آن  برآمد  بام   اندام بر 
گفتم:  دیدم،  بام  به  قد  و  رخ  آن   چون 

   

تمام   ماه  آسمان،  بام  لب  بر   چون 
بام  لب  بر  بین  سرو  و  سرو  سر  بر   مه 

 
 *** 
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تو  طاعت  قبول  بهر  که  نیست،   هالل 
 

بنده  چشم،  بر  گذاشته   انگشت وار،  فلک 
 

 نامی در این بیت با استفاده از اجرام آسمانی و صنعت «حسن تعلیل» تصویري شاعرانه خلق کرده است. 
 استعاره:

شکست  خاور  خسرو  حبش  جیش  که   صبح 
جواهرفشان  گشت  فلک،  گنج   خازن 
افق  از  صبح  شحنۀ  آشکار  نمود   چهره 
چکید  شبنم  قطرة  وزید،  سحرگه   باد 

ب هم  ز  بال  افق،  از  سفید   ازکردباز 
هندي فکند بانوي  سر  بر  مقنعه   نسب 

جلوه عذراعذار  کرد شاخد  ساز   گري 
گرفت چین  پادشه  را  هند   مملکت 

 

شکست   سکندر  تیغ  را  یأجوج   لشکر 
شکست  گوهر  رونق  بکاست،  لؤلؤ   قیمت 
شکست  ساغر  همه  این  چرخ،  خمّار  سر   بر 
شکست  عبهر  زینت  دمید،  احمر   اللۀ 

سیه پر    زاغ  طیران  از  پر  و   شکست بال 
رومی برشکست شاهد  رخ  ز  پرده   نژاد، 

شکست  ازهر  زهرة  رونق  رخش   حسن 
شکست  خاور  خسرو  را  زنگ  شه   جیش 

 
نسب، مملکت هند، جیش شه زنگ=شب و ظلمت شب؛ خسرو  جیش حبش، لشکر یأجوج، زاغ سیه، بانوي هندي

ه چین=خورشید؛ جواهر=انوار  خاور، تیغ سکندر، خازن گنج فلک، شحنۀ صبح، اللۀ احمر، شاهد عذرا عذار، پادش
 نژاد=روز. خورشید؛ لؤلؤ، گوهر، ساغر=ستارگان؛ قطرة شبنم، عبهر=ماه؛ باز سفید=روشنی صبح؛ شاهد رومی

گرفت خنجر  نو  ماه  از  حبش  شاه  کف   چون 
زنگ  سلطان  مکان  تا  مرصّع  تخت  بر   کرد 

سیمین ازین  سفیدکرد  باز  چون  پرواز   قفس 
لعل  شد درین دُرج شبه نهان گون   احمر چون 

کافورگون بر،  به  خاور  دریدشاهد   کسوت 
جهان  باغ  چون  گردید  تهی  حمرا  گل   از 
نهاد  مغرب  حجلۀ  در  پا  شرق  عروس   چون 

 ور چون گشت دردریاي خون زرّین نهنگغوطه 
فتاد گردون  ساقی  دست  ز  چون  زرین   جام 

 

گرفت  خاور  خسرو  از  را  آفاق   کشور 
زرفشان خاور  داراي  سر  گراز   فت افسر 

گرفت  پر  زیر  به  زرین  بیضۀ  ظلمت   زاغ 
گرفت گوهر  بسی  را  اخضر  دریاي  این   روي 

قیرگون  سر  بر  زنگ  عروس  گرفت تا   معجر 
گرفت  عبهر  و  سوسن  از  این خضراچمن   روي 

فیروزه درین  لعبت  بسی  گرفت گونجا   منظر 
گرفت  پهناور  بحر  در  مکان  سیمین   ماهی 

سیمگون کف  بر  آفاق  گرفت شاهد   ساغر 
 

 ه:کنای
 کنایه از فعل یا مصدر:

بندگی  رسم  به  نزدت  میان،  بستندي  که   اي 
 

باستان   ملوك  بودندي  زنده  عهدت  به   گر 
 

 میان بستن کنایه از آماده شدن براي کاري. 
 کنایه از صفت:
سست آن  ز  شد سختدل مهري  عیانم   ، 

 
 پیوند است  که هرکه سختدل افتاد، سست  
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 متوجه صفت دیگري (بیرحم) میشویم. «سختدل» صفتی است که از آن  
تو   خودبینزاهد   روي  و  دهان  بیند   اگر 

 
کشد   کوثر  از  چشم  بپوشد،  جنّت  از   چشم 

 
 

 کنایه از موصوف: 
منفعل  نوخطان خلّخ  و  فرخار   خطّۀ 

 
شهان   کرمان  نیکومنظر  خوبان  رخ   از 

 
 *** 

کمند  کشانگردنگردن   در  آرد   بازویش 
   

زلف    در  که  عاشق  دل  کشد چون  دلبر   سیه، 
 

). در اینجا گردنکش وصف  94:  1384هرگاه «وصف اسمی را بگوییم و از آن خود اسم را اراده کنیم» (شمیسا،  
 «پهلوان» است که بجاي آن آمده است.

 اغراق: 
فشاند  غبرا  صفحۀ  بر  بس  برق  مردان،   تیغ 
یافت   رخشنده  خور  آن، چشم  برق  از   خیرگی 

   

تودة  از  بس  گرد  اسپان،  گرفت  نعل   اغبر 
گرفت  انور  مه  روي  این،  گرد  از   تیرگی 

 
 ایهام: 

 ایهام تناسب: 
طرف،   هر  از  تو  عندلیبان   هزار هستند 

   
نیست  عندلیب  تو  گلشن  به  یکی  ن  چو   امّا 

 
وفا  و  مهر  بکند  یا  جفا  و  جور   بکند 

   
بکند،    خوبان  خسرو  آن   است   شیرینآنچه 

 
 ایهام تبادر: 

اندر پیش من    مانند آن گل، کس عزیز نیست 
   

گل    آن  پیش  در  کسی  هم  من  چون   نیستخوار  لیک 
 

خوانی): یعنی «واژه یا عبارتی را بتوان به چند گونه درست خواند و از هر خواندن معنایی  ایهام خوانشی (چندگونه
 ): 52:  1370برداشت» (راستگو،  

سویم به  رخ  بیار  مهر   از 
 

خویش  رخ  از  بین دور  من  حال   ، 
 

 ) از رخ تو دور باد.2بخاطر دوري از رخ تو.   )1
 لف و نشر: 

 مرتب: 
حرم  به  پیادگان  و  فرات  به  تشنگان   چو 

 
است   دلو    چشمتو،    کويو    روي  به   آرزومند 
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 مشوش: 
تو تو    با  در  بی  اگر   روم  گلخنو    گلشنو 

 
 با تو گلخن، گلشن است و بی تو گلشن، گلخن است  

 
شکل و موقعیت حروف الفبا. این مورد در بدیع سنتی اسمی ندارد و بسیار مورد  یعنی تشبیه به  «  حرفگرایی:

 ).83:  1376» (شمیسا،  توجه قدما بوده است
موزون  قدّسرو  شده  خم   اي 

 
نون   چون  تو،  قد  الف   پیش 

 
 *** 

الم  دو  زلف،  دو  آن  تو  روي  صفحۀ  به   بود 
   

دال   آمده  تو  زیبایی  به  الم  دو  آن   که 
 

بررسی دیوان نامی کرمانشاهی میتوان این صنعت را، که بسیار مورد عالقۀ او نیز میباشد، در چند حوزه  در  تلمیح:  
 قرآنی.-بندي کرد؛ از جمله: تلمیحات غنایی، حکمی، اساطیري و دینیتقسیم

 تلمیح به قهرمانان داستانهاي غنایی و حکمی:-الف
دیدة   بسان  گریان،  شد  ابر  از   وامق هوا 

 
چهرة    بسان  خندان،  شد  غنچه  از     عذرا زمین 

 
 *** 

شیرین  رخ  چون  گل  آمده،  بزم خسرو  چون   چمن 
   

نغمه  در  سا بود  نکیسا  شیدا  بلبل   سازي 
 

) اشخاص: شخصیتهاي شاهنامه مانند  1تلمیحات اساطیري: این تلمیحات را میتوان به چند دسته تقسیم نمود:-ب
 دز. وص: مانند عنقا و روئین) موجودات و مکانهاي مخص2زال، رستم  

تلمیح اشخاص: این صنعت به دو شکل در دیوان نامی آمده است: الف: بعنوان مقایسه با ممدوح در موقعیتهاي  
 مختلف:

افراسیاب  پیکر  بسوزد  تیغش   شعلۀ 
 

اسفندیار   دیدة  بدوزد  تیرش   چوبۀ 
 

 *** 
برد  قرار  حاتم  دل  از  نظاره  یک   با 

   
تن    از  اشاره  یک  گرفتبا  توان   رستم، 

 
 تلمیح به موجودات ویژه: 

بودت آشیان  میل  اگر  قرب  قاف   به 
 

باش   عنقا  چو  نهان  گیتی،  مردم  چشم   ز 
 

 *** 
روئینلرزه حصن  یک،  آن  نعل  از  بدید ها   دز 

   
 ها از ضرب این یک، سدّ اسکندر گرفترعشه 
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معجزات آنها، داستانهاي مربوط به ائمۀ اطهار و داستان  تلمیحات دینی: در این بخش اشارات به نام پیامبران و  
با ممدوح یا   به دو شکل مقایسه  نیز تلمیحات  اینجا  و... دیده میشود. در  هاروت و ماروت و چشمۀ آب حیات 

 تشبیهی براي تصویرآفرینیها استفاده شده است: 
 مقایسه با ممدوح: 

به دوران، چون تو را ملجأ شمرد  عیسی مریم 
ا یکی  گزید  آن  منزل  فلک  در  تو  همّت   ز 

 

 موسّی عمران به کیهان چون تو را رهبر گرفت 
گرفت اژدر  عصا  از  تو  رأفت  از  یکی   این 

 
 تضمین: 

تضمین  کنم  را  بیت  این  ازرقی  قول   ز 
رنگند یک  دو  هر  سبز  علف  و   «زمرّد 

 

استدالل   وجه  به  تهجّی،  سبیل  بر   نه 
جوال»   به  آن  کنند،  نگیندان  به  این   ولیکن 

 
 .) 50(دیوان ازرقی هروي:

هستم  که  کار،  این  تهمت  من  به   مپسند 
 

دهن  یوسف«گرگ   ندریده»  آلودة 
 

 .) 428(دیوان سیداي نسفی: ص
شعر در قالبهاي مختلف وجود دارد که نامی در آنها به ذکر تاریخهایی از قبیل تولّد فرزند    21سازي:  تاریخمادّه

اي براي  پرداخته است. گاه این شعرها بی مقدمه و در حد دو بیت است و گاهی مقدمه خود و تاریخ وفات بزرگان 
)؛ تاریخ والدت فرزند ابراهیم 1210آن ذکر کرده است. این تاریخها عبارتند از: تاریخ والدت عبدالمجید، پسر نامی (

) یعنی یک سال قبل از وفات  1237) تا تاریخ وفات دولتشاه (1216)؛ تاریخ وفات آقامحمّدعلی بهبهانی (1214(
 خود: 
 هاتفى  بگفتا   مولودش  تاریخ  پى  از
 

 عبدالمجید»    از  خرّمدل  ماًئدا  نامى»«  باد« 
 

2=ر )+(600=خ)+(1=ا)+(40=م)+(10=ى)+( 1=ا)+(4=د)+(10=ى)+(40=م)+(1=ا)+(50=ن)+(4=د)+(1=ا)+(2=ب({
)+(10=ى)+(3=ج)+(40=م)+(30=ل)+(1=ا)+(4=د)+(2=ب)+(70=ع)+(7=ز)+(1=ا)+(30=ل)+(4=د)+(40=م)+(00

 . 1210}=)4=د
 شد   کو  ابراهیم،  علم  محیط  

 زد   رقم  نامى»«  مولدش  سال  به
 

 »  شایع  فضل  اندر  ابراهیم،  چو« 
 طالع»   و  اقبال!  باد   فرخنده  وى  به«
 

=ق )+(1=ا)+(4د)+(1=ا)+(2=ب)+(5=ه)+(4=د)+(50=ن)+(600=خ)+(200=ر)+( 80=ف)+(10=ى)+(6=و)+(2=ب({
 . 1214=})70=ع)+(30=ل)+(1=ا)+(9=ط)+(6=و)+(30=ل)+(1=ا)+(2=ب)+(100

 عهد   عالِم  و  علم  بحر  شد  که!  حیف  هزار
»  » بیت   پانزده  آبدار،  گهر،  عِقد  نوع  به... 

 

 » جهان   ز  برون  رجب،  شهر  و  جمعه  بیوم« 
 »آن  رحلت  براى  از  ادا  عقل،  نموده«
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)+(8=ح)+(2=ب)+(4=د)+(300=ش)+(5=ه)+(20ك )+(80=ف)+(10=ى)+(8= ح)+(200=ر)+(1=ا)+(7=ز)+(5=ه({
 . 1216=})4=د)+(5=ه)+(70=ع)+(40=م)+( 30=ل)+(1=ا)+(70=ع)+(6=و)+(40=م)+(30=ل)+(70=ع)+(200=ر
)200=ر)+(200=ر)+(5ه)+(300=ش)+(6=و)+(5=ه)+(70=ع)+(40=م)+(3=ج)+( 40=م)+(6=و)+(10=ى)+(2=ب({
 .1216=})50=ن)+(1=ا)+(5=ه)+(3=ج)+(7=ز)+(50=ن)+(6=و)+( 200=ر)+(2=ب)+(2=ب)+(3=ج+(
ا (+)4=د)+(2=ب)+(1=ا)+(200=ر+(5=ه)+(20=ك)+(4=د)+(100=ق)+(70=ع)+(70=ع)+(6=و)+(50=ن)+(2=ب({
 . 1216}=)400=ت)+(10=ى)+(2=ب)+(5=ه)+(4=د)+(7=ز)+(50=ن)+(1=ا)+(2=ب)+(200=ر)+(1=
20=ر)+(2=ب)+(7=ز)+(1=ا)+(1=ا)+(4=د)+(1=ا)+(30=ل)+(100=ق)+(70=ع)+(4=د)+(6=و)+(40=م)+(50=ن({
 . 1216=} )50=ن)+(1=ا)+(400=ت)+(30=ل)+(8=ح)+(200=ر)+(10=ى)+(1=ا(+0

 است!   1216بیت دارد که هر مصراع آن بیانگر تاریخ وفات آقا محمدعلی بهبهانی یعنی    15این قطعه  
 

 حسن تعلیل:
سپهر  روشنان  تو  منیر  راي  شرم   ز 

 
نقاب   کشند  خود  رخسار  به  تیره  ابر   ز 

 
 *** 

 اغراق ایهام  کنایه  استعاره  تصویرآفرینی  تشبیه نوع
-لف

 ونشر 
 تضمین تلمیح حرفگرایی

حسن  
 تعلیل 

 3 4 12 4 6 4 10 12 8 7 30 درصد 

 
 سطح فکري 

 در بررسی دیوانی نامی کرمانشاهی میتوان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت:
 مدح و نعت 

مدایح و محامد معصومین (ع) و نعت حضرت رسول (ص): عمدة اشعار نامی در این زمینه است. مدح حضرت علی 
داده است. یک قصیده هم در نعت حضرت رسول و یک قصیده نیز براي امام رضا  قصیده را به خود اختصاص  22

سروده شده است. در یک قصیده هم به وصف بارگاه امام حسین پرداخته شده است. البته در رباعیهاي وي نیز،  
 یک رباعی براي امام حسین و یک رباعی براي نجف دیده میشود: 

شیرین بت  آن  حسین  بهر   حرکات گر 
آ   ظلماتاو  قبایش،  است،  حیات   ب 
   

ممتنعات  از  نیست  سیاه،   پوشیده 
حیات  آب  میکند  ظلمات  در   جا 

 
مدح حکام و رجال روزگار: هرچند مدح بزرگان و حاکمان ازجانب شعرا غالباً براي دریافت صلّه بوده، اما رفتار نامی 

در قصاید گاه غیرمستقیم و بصورت کلی در دو قالب قصیده و قطعه، براي مدح متفاوت است؛ به این معنا که  
درخواست خود را بیان نموده و قاعدة حسن طلب را رعایت کرده است؛ ولی در قطعات بیپرده زبان به درخواست  

 اي که بنظر میرسد شأن شاعر پایین آمده است! گشاده؛ بگونه
 از قصاید: 
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دکّانیگشاده  محله  میان  به   ام 
دیوا   از  کنند  بیجا  حوالۀ  آن   ن به 

رقمی  کنی  رقم  نامی  به  لطف  به   اگر 
   

باب   زین  رود  رو  به  معاشم  امر  بلکه   که 
دریاب آن  معاف  در  مرا  و  نما   کرم 
وهّاب ایزد  تو  لطف  معاون   بود 

 
البته شاعر پا را فراتر میگذارد و در یکی از غزلیاتش نیز، که همگی عاشقانه هستند، به مدح «دولتشاه» میپردازد.  

در این غزل این است که تنها غزلی است که تعداد ابیات آن از هفت بیت تجاوز میکند و با توجه  نکتۀ قابل توجّه 
به ویژگهاي سرایش شعر در دیوانش همانند آوردن ابیات تکراري، خط زدن برخی ابیات و تغییر آن در شعر جدید  

اي بسراید که به هر  قصیده  اي از خاقانی در ضمن دیوانش، بعید نیست شاعر قصد داشتهو حتی نوشتن قصیده 
 دلیلی آن را کامل نکرده است و ما تنها ابیات «تغزّل» و پایانی آن را در اختیار داریم:

مشکبار  زلف  آن  از  «نامی»  گذشت   گویا 
دامنم    اشک،  گهر  کز  نبود  شب   یک 

او دولت  پرستندگی  غیر  که  آن   شه 
   

نبود  صبا  نسیم  مشکبار   بیهوده 
داور   جود  دست  نبود چون   دریاسخا 

نبود  سما  و  ارض  آفرینش  ز   مقصود 
 

 مفاخره:
بارورم  درخت  آن  هنر  بوستان   به 

همایون هماي  آن  عروج من  گاه  که   فرم 
همرازم  وهم،  به  را  فلک   مجاوران 
تازم در  ستاره  فرق  به  وهم  پاي   به 

 

برم  و  شاخ  ز  هنر  اهل  بر،  میخورند   که 
پرم  و  بال  زیر  است  سپهر  هفت   فضاي 

ج همسفرممسافران  فکر،  به  را   هان 
درگذرم  سپهر  فوق  ز  فکر،  بال   به 

 
عشق همواره جایگاه واالیی در ادبیات سرزمین ما داشته است. نامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجلی عشق:  

بند معروف سعدي است، و در غزلیاتش، که از  بند وي، که از نظر وزنی شبیه به ترجیعاین عشق در تنها ترجیع
ر وزن، انتخاب قوافی و بسامد واژههاي پرتکرار وامدار سعدي و حافظ است، نمود پیدا کرده است. بطور کلّی نظ

جایگاه معشوق در غزلهاي او همان جایگاه معشوق در غزلهاي سبک عراقی است و نمیتوانیم بگوییم سبک شخصی 
 را افتخار میداند: دارد. معشوق موجودي آرمانی و بیوفاست که شاعر سگ کوي محبوب بودن  

استاد  آموخت  جفا  و  جور  تو   به 
   

را  وفا  و  مهر  چون  آموخت  ما   به 
 

 *** 
اجل  اي  گردد  او  سگ  طعمۀ  که   شاید 

 
ما    استخوان  مرگ،  پس  فکن  او  کوي   در 

 
حافظانه  اش تقلیدي از تفکرات  بنظر میرسد عرفان در دیوان نامی در سطح ظاهري مانده و نگاه عارفانه عرفان:  

بصیرت است و خودبین و ریاکار. او هم است. در اشعار نامی به تفاوت عارف و زاهد پرداخته شده است. زاهد بی
نشینان  مثل حافظ، علم عشق را برتر میداند. گاهی نیز اشاراتی به اهمیت پیر و وحدت وجود عارفانه و سلطنت گوشه

ز نام و ننگ، وحدت، دوري از کبر و ریا، آزادي از تعلّق، استغناي  دارد. فراموشی خود براي رسیدن به دوست، دوري ا



 185/ بررسی سبکی و محتوایی نسخۀ خطی دیوان نامی کرمانشاهی

 

معشوق، غنیمت دم، ترجیح باده و جام بر کوثر و جنان، اسارت در دنیا، تجلی روي محبوب در همه جا از موضوعات  
 مورد تأکید نامی است و اصطالحات خاص عرفانی را در اشعار خود با بسامد باالیی بکار برده است. 

عارفان   نیست نزد  ورنه  بصیرت،  را   زاهد 
 

نیست  توفیر  اینقدر  کعبه،  و  دیر  میان   در 
 

 *** 
یافتم  هستی  که  تا  گشتم   نیست 

 
یلّلی   هستم،  کرد  آخر   نیست، 

 
 *** 

دارد  خطرها  عشق،  مرحلۀ  قدم   هر 
 

کرد   نتوان  راهنما  بی  مرحله،  این   قطع 
 

 *** 
دنیا  سر  از  بگذر  یکباره  رهی،  مرد   اگر 

 
در    پابند  سوزنی  باشد  را تجریدکه  عیسی   ، 

 
نیز اصطالحاتی چون مرید؛ خراب و خراباتی؛ می وحدت؛ مست و بادة حقیقت؛ شراب شوق؛ صوفی؛ شاهد غیب؛  

 قاف و عنقا؛ راه طلب؛ خضر راه؛ جذبه؛ محبّت؛ علم عشق. 
 

 اصطالحات سایر علوم 
 اصطالحات و آالت موسیقی: 

که   نوازد    مطربۀدمی  تو   نگچبزم 
 

چنگ،    ز  فروافکند  زهره  که   ربابسزد 
 

 نیز اصطالحاتی چون مطربان؛ مضمار؛ طنبور و تار؛ ناي و کوس؛ لحن باربد؛ رود؛ زیر و بم؛ آهنگ نکیسا. 
 اصطالحات و ابزار جنگی: 

آورده تو  نزد  هدیه  طعانبه  گاه   اند 
 

آورده   تو  پیش  تحفه  ضراب به  وقت   اند 
 

 *** 
کاهکشان؛  کمند و  خو،  مهر   هالل   تیغ،د، 

 
و  سنان  سماك  و  زره،  انجم  شهاب خدنگ،   ، 

 
تاریخی براي ساختن تفنگ سروده، از ابزار و اصطالحات جنگی زمان خود استفاده کرده  نامی تنها آنجا که مادّه

 فردوسی وجود دارد نام برده است. شاهنامۀ  است ولی همواره از اصطالحات و ابزار جنگی قدیم مانند آنچه در  
یکیقرپوش به    گرانسنگ   گرز   ش 
عید کمانش،  قربانبه   مه  چون   ی 

پیچکمندش،  فتراکبه    درپیچي 
 

آونگ   گشته  دیگر  کوه  کوهی،   ز 
خورشید  کرده  گویی  قوس  با   قران 
هیچ  دگر  جان،  صیدش  یار،  زلف   چو 

 
 اصطالحات و باورهاي نجومی:
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 چارمادر و هفت آبا: 
 نیارد در دو گیتی یک خلف همچون تو در بخشش 

 
گر    مادرکشد  عقد    چار  در  قضا  آبا را     هفت 

 
 گوهر: تأثیر ماه و خورشید بر کتان و  

آمده   که  تا   ماه ،  کتّانگدازهمواره 
 

هست    که  تا   آفتاب ر،  گهرپروپیوسته 
 

 اسطرالب: 
جهان  روي  است  تو  روي  آیینۀ  در   عیان 

 
شکل    برنج    فلکچنانکه   اسطرالب در 

 
نیز اصطالحاتی چون: نثره و شعرا؛ نحس و سعد؛ کاهکشان؛ سماك رامح و اعزل؛ شهاب؛ تیر؛ زحل؛ مشتري؛ مریخ؛  
زهره؛ نسر طایر؛ سها؛ جوزا؛ برجیس؛ بهرام؛ قوس؛ ناهید؛ قمر؛ شفق؛ خط شعاع؛ منشی آسمان؛ دبیر فلک؛ گاو  

 زمین؛ شیر فلک؛ گاو فلک؛ مجرّه؛ سمک فلک.
 

 هاي مربوط به بیماریها  اصطالحات و واژه
 فرنجک: 

ستور  تکاپوي  از  و  سوار  هیاهوي   از 
 

گیرد    را  گیرد  فرنجکچرخ  را  ارض   دوار ، 
 

 حناق:  
ناي،   گلوي  یک،  آن  هیبت  از   حناق دیده 

 
جام،    دهن  یک،  این  سطوت  از   کزاز جسته 

 
مدح و   نوع

 نعت
اصطالحات  عرفان  عشق  مفاخره 

 علمی 
 10 30 10 15 35 درصد 

 *** 

 

10, آوایي

15, لغوي

20; نحوي

35, ادبي

20, فکِري



 187/ بررسی سبکی و محتوایی نسخۀ خطی دیوان نامی کرمانشاهی

 

 
 گیرينتیجه

   است:به این شرح    نحوي  و  لغوي  آوایی،  حیطۀ   در  نصرت  شعر  زبانی  ویژگیهاي
  دیگر  بهنسبت غزلها در ردیف از استفاده اغلب اوزان و بحور و کثرت در آزماییو طبع طلبیتنوع: آوایی ویژگیهاي

 . ...)و  تجنیس، تکرار(لفظی    بدیع  هايبیشترین آرایه  از  گیريقالبهاي شعري و بهره
سازي،  سازي، ترکیبعامیانه، واژه  هايواژه  استعمالقصاید،    در  بویژه  عربی  هايواژه  از  استفاده:  واژگانی  ویژگیهاي

   .وزن  ضرورت  به  هاواژه  تشدید  و  تخفیف
  ها، حروف واژه موصوف، کاربرد کهن   و  صفت  قدیمی، مطابقت  افعال  و فعل، کاربرد  نهاد  تطابق  عدم  :نحوي  ویژگیهاي

 .متمم  یک  براي  اضافه  دوحرف  و  قدمایی  اضافۀ
نامی    دیوان  در  چشمگیري  کاربرد  معانی  علم   مهم  مسائل  و  معنوي  بدیع  صور بالغی و بیانی، صنایع  :ادبی  ویژگیهاي

 . دارند  کرمانشاهی
  شاعران   رویکرد  با  عشق  .است  طهارت  و  عصمت  خاندان  به  او  شاعر، ارادت  فکري  ویژگی  بارزترین  :فکري  ویژگیهاي

  حافظ  فکري  رویکرد  تکرار  بنوعی  و  هاواژه  و  اصطالحات  از  گیريبهره  حد  در  معتدل  معشوق، عرفان  به  عراقی  سبک
تاریخ جایگاه خود، ساختن تعداد زیادي ماده  شدن  نشناخته  به  روزگار، مفاخره، اعتراض  حاکمان  سطح مدح  در  البته

مربوط    هايواژه  از  استفاده  و  زمانه  علوم  به  در تاریخ عصر خود که از ویژگیها و تنوع قابل تأملی برخوردارند و توجه
 . است  سطح  این  در  توجّه  قابل  موارد  دیگر  از  به آنها

 
  نویسندگان  مشارکت 

رازي  دانشگاه   علوم انسانیادبیات و    دانشکدة در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دکتراي دورة ۀرسال از مقاله این
 اصلی طراح  و  داشته هبرعهد را  رساله  این  راهنمایی   محمدابراهیم مالمیرآقاي دکتر   . استشده  استخراج   کرمانشاه

 نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوري  در  رساله این  پژوهشگر  نوانعب . آقاي سیدجعفر عزیزي اندبوده مطالعه این
ها و راهنماییهاي تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده  آقاي دکتر غالمرضا سالمیان. اند داشته   شنق

  . استبوده پژوهشگر سه  هر  مشارکت  و تالش حاصل مقاله  محتواي  تحلیل نهایت در  .انداین پژوهش نقش داشته 
 

  قدردانی  و  تشکر
علوم  ادبیات و    دانشکدة پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان 

 .نمایند اعالم  دادند،  یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء  و  انجام  در  را نویسندگان که رازي کرمانشاه دانشگاه   انسانی 
 

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 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  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به   پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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