
 

تگمسي)ببگمت دب(فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتف
 پژمهشي-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم-شمگموت مل-سگلتهر م
ت

 شهگسيتبهتززليگتتسيميه   تمحي يخگگهيتسبك
(62-41) 

ت2رژاگختمخگمجي،ت4(خويسه وترسئول)ببج ت لسّگد تتحجگفي
ت42/44/42تگميختدميگف ترقگله:

ت29/4/43تگميختپذيغشتقطعيترقگلهت:ت

تچكي و:

نجان شخوه  عخصه انقه   ايد يع يمز خن  خ ليمشش ا ّلين ييميلدمد  حيد  از جمرع  خ 

آز خييهخ  اين شخوه لي يخ  انقهب ايه  ، فعخليّد شعه  مجل يا آغخز يهلب ايد.  خش ومدة طبع خيقع

-يخمد  ذيب    انقه   ايد.     خ حسّخييعهخ، ييز يليهخ   نکععقخلب غزل   غزل نج  عخصه  خ ژيف

اهلامعع  ايهايع   يخلة اشعخيشبيين ايدئجلجژ    انديشة ايه   ر انقه   لي  سعه   يلديهخ  مخص  ع ت

ايد. ا  لي غزلهخيش وه ب  ه تصجيهيخزيهخ  زيبخ   تأثيهگذاي   ترفيق لحن غلخي    حمخي   ع يبک 

يخت، صدا  يخ   ذيب ،  حجي ومجل  غخلب  ه ا يلد  نيز  عمخيل ايد. لي غزلهخ    ،  سخ د  خال   اژب

آيلد. اين جسعخي  ع ي ش تحريل ز خن  ر  لديهخ   لخيب از نقخط  ثبد  ع شمخي   ليعجي  فعّخل   اخيخن

  حعجاي   ع  هيي   يژگيهخ   خيز يبک  غزلهخ  اين شخوه اهلامعع ايد.

 شلخي  ، انديشع   ايدئجلجژ ييميلدمد  حيد ،غزل  عخصه، يبک م ژوتهگيتك ي ي:ت
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ترهرق  -4

ومدة اشعخي ا  غزل ايد  البعّع . ليوهصة شعه   شخوه  ييميلدمد از شخوهان يهييک  حسجب  يشجل

حخين از  . لي قخلبهخي  چجن  ثلج ، چهخياخيب، ي خو ، ل  يع ، شعهنج   يپيد نيز طبع آز خي  يهلب ايد

مجاندن شعهش تشجيق  شعه  ا   ع  يژب غزليختش  يعجان  ع حسن  طرع اشخيب لاشد يع مجانلدب يا  ع

يخ  قج  وخطف    غلخي  لي  هم   خيعشعه ا   ع مخطه  همجيلاي  از نخزک انديشيهخ   ظهافعهخ،  ن.  يکلد

 لديهخ   لخيب   ... از ظهفيد مج    ها  نقد    هيي   همجيلاي ايد.  خ  ججل يمة جذّا يّعهخ، ا يخت، اخيخن

يع تلجّع   تخزگ   ضخ ين شعه    صداقد   حسن نيّد شخوه  يخيعيهخي  نيز لي شعه ا   ع چشم  يخجيل

 آنهخ يا تخ حد ل  يمهنگ  يکلد.

تهين قخلبهخي  ايد لي ييه  تخييخ ، تحجل    تکخ ر  از  يخن قخلبهخ   خعرف، غزل يک  از اهيخي هل   

حخً   اصطه« بجبيخن گفعن  خ  ح»مجل لايا  فهاز   نشيبهخ  فها ان   جلب ايد .غزل لي لغد  ع  عل  

 خيع    حعجاي  از وجاطف   احسخيخت، وشق    ع اشعخي  اطهق  يشجل يع لي الج تخ ل ازلب  يد  خ لي ن

 خشد.  خ  ه ز تحجّالت اجعمخو    ييخي    تغييه ناهش شخوهان  وهفخن    ضخ ين اجعمخو  يه لب شدب

خ  هله   تحجّالت اجعمخو ،   احسخس  سئجليّد   تهک انز ا   يمهاب شدن    ع لنيخ    سخئل ايها جن مجل

يخز    ايدخل جخ عع يخلم    ع ل ي از يه گجنع خ    ع  ججل آ دن ناهش لگهگجنهنسبد  ع لياه انسخن

تبعيض   ايعثمخي    بخزيب لي ياب حق   ودالد   نخ جل  ايعکبخي   ايععمخيگه، چع  ع لحخظ يخمعخي ظخيه  

هات يخيگيه  صجيميخل، تغييت    اژگخن جديد(   چع  ع لحخظ  علخي    نجع  عيخيگيه  تهييبخ  لفظ ) ع

 (82)ليع   ه آتش ،يخف ،ا  لي اين قخلب  ع  ججل آ دب ايد.ومدب

لي اين اژ يش  هآنيم  ع  هيي   يژگيهخ   خيز يبک  غزليخت يک  از شخوهان زن  عخصه )ييملدمد 

لش تلجّع لي ن  خيع ليع  لايل. الاج   خ لي اين جسعخي، ي ش  حيد (  پهلازيم، يع لي غزلسهاي    آفهي

نيمع يلّع )يبک شلخي  شميسخ( يعل  تدزيع   تحريل يع يطح ز خن ، ال     فکه  لي غزلهخ  اين 

ح ( ا  )يبک شلخي  فعجشخوه ايد.لي  يخن  عض  از جزئيخت نخگزيه گجشة چشم   ع ي ش  دين يخ اليع

اند    ع يمين لليل لي ايجخع ت از ليجان اشعخي ييميلدمد  حيد   هگزيدب شدبنيز شدب ايد. تمخه ا يخ

 آنهخ فقط  ع ذيه شمخيب صفحع  سلدب مجاييم يهل.

 پغسشبگيتپژمهش -4-2

 : همعهين اهيشهخي  يع لي اين اژ يش  ع آنهخ اخيخ لالب مجايد شد

  يژگ   خيز يبک  غزلهخ  ييملدمد  حيد  چيسد  -1

  ه غزليخت ا  يداه ايد انديشع   ليدگخب غخلب  -2

 اين شخوه لي غزليختش  يشعه تحد تأثيه يبک يداه ل يب يخ شخوه  جلب ايد  -3

تپيشيهةتپژمهشت -4-3



 
 
 
 
 

 33/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

شلخي  از جمرع  بخحث  ايد يع، لي مصجص آن اژ يشهخ  گجنخگجن  اندخه شدب ايد. لي وهصة يبک

اژيشاهان  جلب ايد. يخييخ   اين نجع از تحقيقخت، آثخي زنخن از جمرع آثخي  ايد يع يمعه  جيل اقبخل

اژ يش  اندخه شدب  هي   آثخي  هلان نسبد  ع آثخي زنخن از  سخ د  خالته   همجيلاي ايد. اين ليحخل  

ايد يع آثخي زنخن نيز لايا   سعه  غل     لخيب  ها  اندخه انجاع اژ يشهخ يسعلد. ييميلدمد  حيد  

ي   اشعخيش اندخه نشدب ايد.لي نشهيع ورجه ته يع  از شخوهان زن  عخصه ايد يع  اژ يش چلدان   ه 

( صهفخً  ع  يخن شعه ا    شخوهان 1387(   ال يخت   ز خنهخ )اشعخي،    نخه،1378  1376)شعه، ا هاييم ،

جيه تص»مخن ، تحد ولجان لياه  د ن تحريل يبک  ايعفخ شدب ايد. يمچلين اخيخن نخ ة  هيم حسن

ک  ي«يهب صفخيزالب، يپيدب يخشخن ، ييميلدمد  حيد ، فخطمع يايع (آفهيل  لي شعه شخوهان زن )طخ

از يخييخ  اندخه شدب لي اين حجزب ايد يع  ع تصجيه آفهيل  لي شعه اين شخوهان  يپهلازل. ا خ لي مصجص 

 شلخي   غزليخت اين شخوه تخيلجن اژ يش   سعقر  اندخه نشدب ايد. يبک

 ممشتپژمهش -4-1

-ا    ايلخل ، اطّهوخت جمعيعخ خخنع   از شيجة ايعقهاي ،  بعل   ه ي شگيهلي اژ يش حخضه  خ  ههب

 يخ  خ ايعفخل از شيجة  تحريل ز خن ايد.يپس نمجنع گيه ، ا يخت غزلهخ انعخخب شدبآ ي     ع ي ش نمجنع

  ي اخيخنلايد     ع صجيت تحرير    تجصيف  ايائع شدبيخ ر  حعجاي ،   جيل  هيي   قهاي گهفعع    يخفعع

 خ ايعفخلب از ي ش آ خي ايعلبخط  نعخيج حخصل از  يعهخ  نمجنع،  ع فضخ  ير  غزلهخ  اين شخوه تعميم 

 لالب شدب ايد.

تخگگهيتبهتفخ ايتمتاثگمتتسيميه   تمحي يت-2

لي جههه  ع لنيخ آ د. ل يان يجلي    تحصيهت يا  1312يريملدمد  حيد  لي ايفلد  خب   

يخلا (  خز  ياهلل. شعهيخ   17)1329ليپرم ال   گهفد. ي يکهل ا   ع شعه  ع يخل  لي يمخندخ گذياند  

   اس از ايه ز  انقهب تخيلجن  ع صررجيت اهايلدب لي  يشررعه نشررهيخت يشررجي   جُلاهخ    دمجوع    

شرعهيخ   خعرف گهلآ ي  شردب، انعشرخي يخفعع ايرد.    قبل از انقهب فعخليّعهخ  يريخي    اجعمخو       

يخل قرم يا ت اخنزلب  ع يمين لليل  ع  دّ .لاشد    خييخ تجيط يخ اک  جيل تعقيب قهاي گهفد سريخي   

از آغخز لفخع  قدّس،  فعخليّعهخ  مجل يا الا ع لال. )يب(يخ  ا خه مميل ز ين گرذاشرررد   لي چخپ اوه يع 

نقهب لي مطهنخيعهين  خييخ  ها  شعهمجان   ع جبهع شعخفد   يمهاب   يماخه  خ جمع  لياه از شخوهان ا

 لخطق جلا    نزليکعهين مطجط  قدّه جبهع  خ لشمن، حضجي  ييخفد    ع شعهمجان   يپهلامد.    

(، از جمرع فعّخلعهين شخوهان زن لي وهصة لفخع  قدّس  جلب ايد. ا  1361-1371لي طجل ل  لية اميه )

ژب   يمخيشهخ  يهايه  شعه لفخع تخيلجن لي  سريخي  از شربهخ  شرعه لفخع    قخ  د،  لخيربعهخ   ي    

 قدّس حضرجي  فعّخل لاشرعع ايرد. شرعهيخ     يما   ع شکل يهييک  جلب    يشعه لي قخلب غزل     

ايد.     دت  ايد يع  ع تشکيل اندمن شعه  يژب زنخن شخوه يمد گمخشعع   جرسخت يفعا  اندمن 
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ا  لي طجل   (1261: 2آ خل ،جيميشع،  يا  حبيب) حمخيع يخ   يا لي  لزل  سرکجن  مجيش الايب   يرهاهيع   يکلد.  

 مجل لايا   سئجليّعهخ  گجنخگجن    فها ان   جلب يع از آن جمرع  يعجان  ع  جايل ذيل اشخيب يهل. فعّخليّد

ايره   ايهان از ا ّلين شرب ايه ز  انقهب ايرره  ، نجيسلدگ    يمکخي   خ صردا  جمهجي  

آن  هنخ ع  ةاندييخيان تشرررکيل ليلدمخنجالب يع مجل از ليرررد ة هنخ  يخ   خعرف ياليجي   ع  يژب هنخ ع

آ جزان  سععد آ جزش   اه يش لي ايل يخ  يله ، آ جزش شعه  ها  لانش ة جلب ايد، يمکخي   خ حجز

ا  اصجل   قجاود شعه  ها  نجججانخن   ججانخن يشجي، يهل يه  نشهيع تخ سرعخن ،  سئجل آ جزش  کختبع 

 رخ  ليخل حفظ آثخي   ايزشرررهخ  لفخع  قدّس  ع ولجان لا ي لي چلدين  هحرع از انعخخب  يجثه، يمکرخي   

 هعهين يعخب يرخل لفخع  قدّس، يمکخي   خ تبريغخت جبهع   جلگ يپخب اخيدايان لي گهلآ ي ، تصحيح  

شررعه   ثبد مخطهات يز لدگخن شررهيد، تدييس تخييخ ال يخت   اصررجل   قجاود شررعه لييخنجنهخ  ال     

 يس   شهيد  فعح   ايل يخ  ته يع  ججانخن   لانشدجيخن   لانشاخب ته يد  عرم.اهل

،  دمجوع شعه، انعشخيات آييخ، «يجي»وبخيتلد از:  1391تخ  1346آثخي  لعشره شدة    از يخل  

حس  يکلم »، 1374، شعه لفخع  قدّس، حجزب يله ، لفعه ال يّخت  قخ  د«يک آيمخن شقخيق»، 1346

، گهلآ ي  شعه «شررعه ججان»، 1375، حجزب يله ، «قهاي ججهخ    »، 1375زب يله ، ، حج«زندگ  يا

 ليخل حفظ آثخي    ، گهلآ ي  شرررعه لفخع  قدّس زنخن،«يخاز ناخب آيلع»، 1375زنخن، انعشرررخيات حديث، 

، گهلآ ي  حجزة يله ، 4، گرخيلرخ ررع شرررعه، لفعه   «لي قررخب گرهرخ »،1377ايزشرررهرخ  لفررخع  قردّس،   

، انعشررخيات نيسررعخن، 18،  دمجوع شررعه، شررمخيب «گزيدب ال يخت  عخصرره»، حجزب يله ،«2هيجث»،1368

، «ليجان اشعخي»، (1262) يمخن: 1381، شعه اخيداي ، نشه  هگ زيعجن، «يشرد فصرل يرهخ   يبز   »، 1378

 .1391انعشخيات اندمن قرم ايهان،  خ حمخيد  عخ ند فهيلا   زايت فهيلگ   ايشخل ايه  ،

 البعععه   شخوه  ييميلدمد از شخوهان يهييک  حسجب  يشجل. ومدب اشعخي ا  غزل ايد لي وهصة ش

چجن  ثلج ، چهخياخيب، ي خو ، ل  يع ، شعه نج   يپيد نيز طبع آز خي  يهلب ايد.از  حخين لي قخلبهخي  

ش شعه  ا   ع  يژب غزليختش  يعجان  ع حسن  طرع اشخيب لاشد يع مجانلدب يا  ع مجاندن شعه

هم    غلخي  لي   يخ  قج  وخطف  خيع،  نهخ   ظهافعهخيانديشا   ع مخطه  همجيلاي  از نخزکتشجيقميکلد.

  ... از ظهفيد مج    ها  نقد   هيي   همجيلاي ايد. اس ز يلع   ايرجب  لديهخ   لخيب ا يخت، اخيخن

ع  ع لحخظ صجي    ز خن  از شعه  ا    عمخيل  ع يبک يلد   ع  يژب  يدل ليرج  ايد. شعه ا  اگهچ

، يخ   االيخلگ    ي ان   همجيلاي ايد  ا خ لي اس اهلة يمين ي ان    يخلگ  ايد يع  يکجشد انديشع

يخ  مخص مجل يا يع گخي  شکل اوعهاض   گخي  حخلد نجيعخلژيک انقه  ،  ذيب ، آييل ،  ر    لغدغع

 يلد.  ع مجل  يايهل،  ها   خخطب مجل  خزگج 

تيژايبگيتسبكيتززلبگيتسيميه   تمحي يم-3
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شلخي  نيمع يلع  لي يع يطح لي اين  خش، غزلهخ  ييميلدمد  حيد   ه  بلخ  يبک

 ز خن ، ال     فکه   جيل تدزيع   تحريل قهاي  يايهل.

تسطمتفبگخيت-3-4

تسطمتام ييتت-3-4-4

هخ  جيل  هيي  قهاي  يايهل آنشلخيخنع   نقشلي اين اليع ايزش   يخي هل آ ايخ   تأثيهات زيبخ 

يع وجا ل    عغيّهيخ  جغهافيخي ، تخييخ ، يل ، جلسيعّ ، طبقخت    فيزيجلجژيک  ه آن  لثه ايد.  خش 

گزيلش  زن شعه، انعخخب (248)يبک شلخي ، فعجح : ومدة زيبخي   جييقخي  شعه، حخصل يمين اليع ايد.

  اژب   ...( از جمرع وجا ل افزايلدة  جييق  شعه ا يد: يليف، تکهاي  ع صجيتهخ   عفخ ت )تکهاي  اج، يدخ،

تمفخت-3-4-2

لي  هيي  الدخب غزل از  دمجوة چهخيصد  يفعخل غزل چخپ شدب لي ليجان شخوه  ذيجي، تلجّع  زن لي 

اين غزليخت جرب تججع  يلمخيد. اين شخوه غزليخت مجل يا لي اخنزلب نجع  زن يه لب ايد يع  هم  از 

 د  خالته   همجيلايند.  ع لليل يثهت شعهيخ، لي اين  خش  ع ذيه  طرع آنهخ  سلدب مجاييم ا زان از  سخ

 يهل.

هين اهيخي هلت»نخسد نمجنة  زنهخ  يايج لي شعه ا  يا ) ه  بلخ  گفعخي ليعه ييه س شميسخ  خ ولجان 

 (  ه  يشمخييم:(44)آشلخي   خ وه ض   قخفيع، شميسخ: «   اشعخي فخيي  زنهخ

 (45)غزل ص ل فخوهت  فخويل فخورن) ضخيع  ثمن امهب  کفجف  حذ ف(  فعج 

  (61 فخورن فعهتن  فخورن فعهتن) دعث  ثمن  خبجن( )غزل ص 

 )(51،55)غزل ص فعجلن فعجلن فعجلن فعجلن)  عقخيب  ثمن يخلم 

  )(65، 91)غزل ص فعجلن فعجلن فعجلن فعل)  عقخيب  ثمن  حذ ف 

 (44،52،71)غزل ص خورن) ي ل  ثمن  حذ ف( فخوهتن فخوهتن فخوهتن ف 

 ( 94، 82،87، 71، 69، 64، 63، 62، 58، 57، 38)غزل ص   خبجن  حذ ف( ثمن فخورن فعهتن  فخورن فعرن) دعث 

 )( 41،46،47،59،77،81،93،97)غزل ص فخويرن  فخويرن  فخويرن  فخويرن)يزج  ثمن يخلم 

 يخ  يخي هل  لي شعه ا  يا  ع يع گه ب تقسيم يهل:جان  زنافز ن  ه  زنهخ  يايج ،  ع طجي يرّ     ت

 ا زان يجتخب-3-1-2-1

 )(48)غزل ص فخوهتن فخوهتن فخورن) ي ل  سدس  حذ ف 

 از صرررررردا  آب،  ررريرررزاي  چرررها   

 

  ررثررل  ررهف، آيسررررعررع  رريرربررخي  چررها    

 (48) ص 

 )(78) غزل ص  فعجل فخوهت  فخويل) ضخيع  سدس  کفجف 
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 ا شررررربا   ررلشررررريررن   يررمررهاب  اژب 

 

 لي  ررعررنِ يررک يررههِ  زيررن ا شرررررب   

 (95)ص

 )فخويرن  فخويرن فعجلن )يزج  سدس  حذ ف  

 فرررره غ جررررخ لانرررر   ررررجل  ررررجال 

 

 اررريرررخه زنررردگرررخنررر   رررجل  رررجال     

 (78)ص

 )(74،76) غزل ص فخوهتن  فخورن فعرن)مفيف  سدس اصرم 

 وررخشرررررقررم وررخشرررررق شرررررمررخ آقررخ      

 

 جرررخن جررردّت  ررريرررخ  ررريرررخ آقرررخ     

 (74)ص

  اه  رررريررررقررررهاي، ا  آقررررخ ررررخنرررردب

 

  ررررهله از انررررعررررظررررخي، ا  آقررررخ 

 (76)ص

 ا زان  رلد -3-1-2-2

 (39) غزل صلن)  حه  دعث  ثمن  خبجن  حذ ف( فخورن فعهتن  فخورن فع 

  رردان يررع چشررررم نررداينررد ليرردن  ررخ يا  

 

  ررع آيرررمررخن  ررحرربررّد، ييررريرردن  ررخ يا   

 (39)ص

 )(42،72،81)غزل ص فعهتن فعهتن فعهتن فعرن) ي ل  ثمن  خبجن  حذ ف 

 يررخ يالررديررد   گررذشرررعم  يررخ ررخ صررربرح م 

 

 نررکشرررريررديررم لگرره جررجي مرريررخ ررخنررهررخ يا   

 (42)ص

 ا  لل، ز ررز ررع يررن ي ح ايررجيايرر  يا   

 

 مرررجت يررربرز  رن   آن يمررع زيبررخي  يا    

 (72)ص

 قطع شرررد  رخ لل  ن، يشرررعرة ايجنردِ شرررمخ    

 

  ريراررهيررزل للررم از  ررخز ِ لرربخلررد شرررمررخ   

 (81)ص

  )(64)غزل ص فخوهتن فعهتن فعهتن فعهتن )ي ل  ثمن  خبجن 

  ه يف  رخل  ردب شرررجق  سررررمخن شررردنم يا   

 

  ررخ ترربِ ا ره  اج قصررررّة  ررخيان شرررردنم يا   

 (64)ص

 )(49)غزل صفخوهتن فخوهتن فخوهتن فخورن)ي ل  ثمن  حذ ف 

  يبهل  خ مجيش ليرررد  حشرررد از ايلدخ  ها

 

  يکُشررررد آمه يمين انررد بِ جررخنفهيررررخ  ها 

 (49)ص

 (73،83)غزل ص ب  کفجف  حذ ف( فعجل فخوهت  فخويل فخورن)  ضخيع  ثمن امه 



 
 
 
 
 

 37/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

 نررخگهررخن ظهجيت لي انعظررخيه شرررکجفررخ  ا  

 

 زايه شرررکجفخنرخه تج لي  عن يررربز انرديشرررع  

 (73)ص

 شرررش ي ز  رعررد  رلرعرظهه  ررخش آشرررلررخ      

 

 ارره از يرررربررز  ررخل   اررهه  ررخش آشررررلررخ   

 (83)ص

 (91،54)غزل ص) قعضب  ثمن  طج   قطجع(  فخوهت  فعجلن فخوهت  فعجلن 

يع حخفظ يک شعه  دين  زن گفعع ايد.) قد يا غليمد لان آنقدي يع  عجان ( اين  زن،  زن  ايد 

 (42: 1381)شميسخ،

 ليرررعرع ليرررعرع  يميهنرد يرررخييرخ، قلخييهخ     

 يخ  لي سرررععيجچرع، زاي   للخسرررعرع، مرخنع   

 

 گجشرررهررخيررررد لبهيز از غررخيغررخي گررخييهررخ  

 يرررد  عن يرررجگجاييهررخ ا  زتررخييک يرررخيررع

 (91)ص

 (47،59)غزل ص(يزج  ثمن  کفجف امهه) فخورين  فخورين  فخويل  فعجلن 

 اجررخ ررد يهل آن شرررب  ررخز ايزل، لوررخيررد يا 

 

 يرع چجن وبرّخس يرررلديردند  يزان  فخيد يا   

 (47)ص

 شرب ا  شرب،  شلج از آ ا  ن ، يجز نهخنم يا   

 

 يع شرررخيد  شرررکلد اين  غض، ليل نخگهخنم يا 

 (59)ص

 (يجز  ثمن ا عه سعفعرن  سعفعرن  سعفعرن فع) ( 36)غزل 

  ررخغ آ ازِ قررلررخي   ررخنرردب ايررلرردررخ     يررک

 

 گرررهررخ  مجشررربج   هررخي   ررخنرردب ايلدررخ   

 (36)ص

 ا زان طجالن -3-1-2-3

يک  از تحجّالت يبک  اس از انقهب يخي هل  زنهخ  طجالن  ايد يع لي ال يّخت فخيي  يمعه 

 يخ قع لاشعع ايد:

  )فعجل  فخورين  فعجل  فخويرن فع) يزج  ثمن امهب  خ يک يدخ  اضخفع  

  هفکلررد  از ليرردب، حهيه مجاب يا    يررعآ

 

  ره لرربِ جرج نرظررخيب يرن يقص زالل آب يا    

 (43)ص

  فعجل فخوهت  فخويرن  فعجل فخوهت  فخويرن  
  خ آمهين يررعخيب  عخب ا شررب  ه چشررم ي زگخي    مخن ي شررن

 شرعرع شرلخ ي شج، از يفد مخنِ وشق فهاته شج     ثل شرهخب  

 

 نيخ   خ يهان  ع يهان ي شنيررز اررهتررج چهاغ ترج  يمخند، ل   

 يخ   يم   گمخن،ي شرررنا  نجي اهتأللج   رخ ي، شرررج از اهلب 

 (479)غزل ص
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خ   نجع تده ع ي خ تججّع  ع  سخ د  خال  ا زان  رلد   طجالن   يعجان ايلاجنع ايعلبخط يهل يع فضخ   اين غز 

اين ا زان لميل  جلب  خشد. اين    ليدگخب مخص وهفخن ،  ذيب ، انقه     يرحشجي  شخوه، لي  هگزيدن

ا زان يع نجو  طلطلع   فخخ د   ايعجاي  يا  ع ذين  عبخلي  يسخزل گجي  لي يخحد شعه  شخوه  هعهين 

يخ  يخ   تفکهاتش  ه جخن   ي ح  خخطب    ه وهصة تخييخ ايد. تده عنجع  زن لي  خنخ يهلن انديشع

ش اشعخي  خ فضخ   ععرق  ع آن   ايمخن قرب  شخوه  ع شخص    ليز خن  جلن آنهخ   يمز خن  جلن يهاي

آنچع يع  ياجيد   تججع  ع چيلش مخص اين  فخييم لي ذين  خخطب مجل  ع  يژب يع شخوه يک زن   

يللدگ   خليانع ايد، احعمخال لي انعخخب آگخيخنة شخوه  لثه  جلب   همجلاي از  نقش اه يشاه    ته يد

زان  يع  خ يدخ  يجتخب شه ع  يشجند يخ يدخيخ  يجتخب لي يلخي يم قهاي ايد.الزه  ع ذيه ايد، لي ا 

- يايهل،  سعه  لخيب   ها  نمخيش وجاطف   احسخيخت   گخب حخالت ييدخن  شخوه ايد. يمچلين  زن

 (176: 1388اجي،ومهان)هخ  فرسف    تفکه  هانايز ايد. رلد،  بيّن  قخي  يلايل    لحل يخي   خ اييخن يشيدب  

تمديفتمتقگفيه-3-4-3

 خ ناخي   ع يليفهخ  اين اشعخي، تلجّع يليفهخ    سخ د  سيخي خال  يليفهخ  ايم    فعر  يا 

يخ، قلخييهخ، ا شب، شب،  شخيدب  يکليم.  خنلد،حعّ ، ايلدخ، چها، شمخ،  ن، تج، آشلخ، شبلمهخ، لحظع

خي  ياين قسمد تکهاي يليفهخيد. يليفگذشد، نيسد، چيسد،  يپژ هل  ...از لياه  جايل ليمجي ذيه لي 

چجن، ايد، نيسد، يا،  ها، آقخ،  جال، ا شب، لايل، ندايل، شد، نشد،  جل، نبجل، شجل، نميشجل،  يديد، 

 آيد، ين، تج،  ن  ...آيد، نم نميديد،   

تکهاي   ايعفخلب از  هم  يليفهخ  مخص   يمچلين يخلگ  يليفهخ نخش  از ل يان انقهب   

  فضخ  تلد   شعخ زلة حخيم  ه آن ل يان ايد. اين يليفهخ  يخلب لي  خفد شعه نجو  يمزالالداي  جلگ 

يا  خ شخوه لي  خخطب زندب  يکلد يع يدف شخوه  ععهد نيز يمين ايد، چها يع  خ يمهاب نمجلن لل   

  انعقخل يهيع جخن  خخطب  خ ي ان   انديشة مجل،  ع  قصجل مجل يع يمخنخ تهييج،  ع تفکه  الاشعن 

 انديشع   اذيهفعل  جرجب لان آنهخيد، يييدب ايد.

يخيگهفعع شدب لي اين اشعخي لي يمخل يمخيلا    لي  حجي ومجل  اشعخي، زنديهة يخ   عقخفيع

يخ  شخوه  جلب، يمچلين گزيلش اين  اژگخن  ع ولجان اتصخل  فخييم  ع يکدياه   لي مد د ايائة انديشع

يدخل يمخيلا   جييقخي ،  خوث تأثيهگذاي   يشعه   تهغيب  خخطب  ع ييه    يرجک قخفيع، وه ب  ه ا

لي  سعه شعه شدب ايد،  خنلد قخفيع قهاي گهفعن قلخي ،  هخي ، يخلگخي ،  يقهاي ، زاي ،  هل خي ، 

يخ ( 36ص)اضطهاي ، اخيداي ، ا يد اي ، انعظخي     خز تکهاي قخفيع ا ّل يعل  قلخي  لي غزل تهنّمهخ  زمم 

 يخ  نيلجا ، جخ ،  بعه ، جخ  اخ ،  خجها ، يمصدا ، قخفيع (46)ص لي غزل يخش  جله

 يخ ، حخي  از يمين تعخ ل   يمخيلا  لي جهد ييه تکخ ر   فهجه ايائع شدب لي اين غزلهخيد.اخيب

تتكغ مت-3-4-1



 
 
 
 
 

 39/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

  ايدخل ييعم   لي شعه  عخصه تکهاييخ لي يطجح  خعرف قخ ل ي يد  جلب   از  حجييخ  ايخي

 يخز ، گخي آيلگ ) جييق (  حسجب  ياهلل يع يدف شخوه از  ع يخيگيه  تکهاييخ، وه ب  ه  هجسعع

تأييد   تقهيه  ه يک  جضجع،  فهجه يخ انديشع نيز ايد. ايعفخلب از تکهاي وه ب  ه ايدخل  جييق  لي ن    

ناهش مخص شخوه  ع يمهاب تأييد  يع از يخ  يله  آن  سعه   لخيب يا  ها  انعقخل انديشع   جلبع

اين تکهاي حخصل  يشجل فهايم  يسخزل.وه ب  ه اين  جايل لي تکهاييخ مجانلدب  خ نجو  از ييخشدگ  لي علخ 

) هيي  شجل يع ذين ا  يا  ع تفکه  الاشعع    خوث ايدخل حهيع  ل يان  لي شعه نيز  يشجل.ي    ي  ع

يمچلين اگه تکهاي  ع جخ   لييد از جهد  علج   ع يخي گهفعع شجل، (154، ي حخن :يخييهليخ  تکهاي لي شعه  عخصه

 خوث ايدخل ضهب آيلا  لييهه  يشجل يع لي جهد جرب تصديق   اذيهش  خخطب، شخوه يا يخي  

 (511)تکهاي، ايزش صجت     هغ  آن،  عّحدين: مجايد يهل.

 آياي (تکهاي  اج ) اج 

 لاز انسررررخن ا  اتررفررخق  ررزيگ، آيررلرردب ارره 

 

 کجفخشرررُعخيه شرررُ   شرررعدشرررعه خ يک ناخب تج  خ

 (73)ص

 دايرررررخ ي لي ايررن شررررب يررخل  رريرر ررها  ررع 

 

  رلررد ررخال رها  رخجان  ررع حضرررجيِ مجل ا    

 (38ا)ص

  ررخ يا نِد ليرردنررداينرريررع چشررررم  ن  رردا

 

  ررخ يا نِ ررحرربررّد، ييررريررد  نِ ررع آيرررمررخ 

 (39)ص

 ِي يشرررم زيرررب حِ ههه، ي  دِجررذ ررة جررخ يرر

 

 مزان مجانررد  ها   يِاررخيررخن،  هررخ ر  هِ ورمر  

 (52)ص

 تکهاي يدخ 

 ل  ي د   ايچد ، يقصرررل  ي ل   ملد دججشررر

 

 اين چلين شرريجة ايج   تخب يا ديس نشررلخيرر

 (43)ص

 يرررلد، ل  رخيب يرررهخ  يه  للل  رخيب يررربز  يه 

 

 ، شرررهاية مزان  هالررعد رهگ  ريررک   ترهر  ز  

 (63)ص

 تکهاي  اژب 

 ، نخرهررخ  يررره هيرردبيرررخحررل  ررع يرررخحررل

 

  ريقهاي   ررخنرردب ايلدررخ  ،يررخي ن ررع يررخي ن 

 (36)ص

 اه يا مررخ ررة يررررخلب  شررررکسررررعرر  چررها 

 ايررن نررجا  غرره يه   شررررکسررررعرر  چررها  

 

 اه يا.يرررمررريرررن چرررخ رررع ارررهلاز آزالب 

 اه يا.ارررره از، افررررعررررخلب نررررجا  ز

 (51)ص
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 از اهلب  يه ن  يررخي   الرهر  الره    ا  گررل 

 

 ترخ مجل  بيل  زشرررجقرد گهلل  هخيه شرررکجفخ  

 (73)ص

 يهخ يميهنرد يرررخييرخ، قلخي   ليرررعرع ليرررعرع  

 

 گجشرررهررخيررررد لبهيز از غررخي غررخي گررخييهررخ  

 (91)ص

 )تکهاي وبخيت) يلّ صدي العدز 

 يررک  ررخغ آ از قررلررخي   ررخنرردب ايررلرردررخ    

 مرهّه  رمررخن ا  شرررهره مرهّه، يرز  هررخيان     

 

 گرهررخ  مجشررربج   هررخي   ررخنرردب ايلدررخ... 

 يررک  ررخغ آ از قررلررخي   ررخنرردب ايررلرردررخ    

 (37)ص

 وررخشرررررقررم وررخشرررررق شرررررمررخ آقررخ      

  ن يمررخن شررررخوهه يررع يررک ومهيسررررد 

 

 جرررخن جررردّت  ررريرررخ  ررريرررخ آقرررخ ...   

  وررخشرررررقررم  وررخشرررررق شرررررمررخ آقررخ    

 (74)ص

 )تکهاي  اب يخ  يمدلس    علخيب ) هاوخت نظيه 

 ورم   حرم   زيد   ودل   تقجا ع 

 

 ا رررخ رررد يا  ررربرررخنررر   رررجل  رررجال   

 (78)ص

 يه آنچررع  جل ا ، آ  يررريررخب، قرهرجب  ينررگ 

 

 مجايرررديررريخب   يرررپيد  خ يک ناخب، يه چع 

 (111)ص

 انررررع   ي يررررش جررررجي ز وررررشررررررق     

 

 ايررد ا رررره   نررررسرررررريررررم    ررررخيان  ي ز 

 (128)ص

 يررکجت   صرربه، شررميم فضرريرد   وشررق هخي 

 

 يررردچج  ج  وطه مدا  ه  شرررخه جخن جخي 

 (168)ص

 قرمفه، اللررع،  هيم، ليررررد للبه، يازق  ررخ 

 

 جشرررلرهررخ لي زيه آالچيق ايچررک لاشرررعم  

 (375)ص

 يررخيرررد للش از جهررخن ته  ثررل فهشرررعررع

 

 ، ته امعه   از يهکشررررخن  هه    ررخب  از 

 (611)ص

البعع گفعل  ايد، لي اشعخي  ز جي تکهاي  اژب يخ     اجهخ  خ  سخ د  سيخي  خالي  قخ ل  شخيدب 

ايد،   شخوه  خ اين تکهاييخ يع  لي جرب تججع  خخطب    ع حهيد ليآ يلن انديشع   جرب لقّد نظه 

 ا يد.

تكگمبغدتم ژاگخيت-3-4-5



 
 
 
 
 

 51/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

لخي  يع انسخن  ها  انعقخل  فخييم از آن  ع شکل انفهل  يخ لي يک زنديهة  لظم يجچکعهين  احد  ع   

يللدب يسعلد... يخ   عمخيزيخ حخ ل نشخنعيخ وه ب  ه انعقخل  عل    ايدب اژب» ههب  يايهل   اژب نخه لايل.

 تلخيب مخص  مصجصيخت صجي     علخي  از يم تفکيک  يشجند. يه طيفِ  اژگخن يخ  هايخسانجاع  اژب

يخز  گهاي  يخ نج  اژب خ نجع انديشع   يبک لايل. انديشيدن انعزاو  يخ ذيل ، يخن وخ يخنع  خ ييم ، يهن

يخ لايا  شخمصهخ  وقيدت    ايدئجلجژيک نيز يه يداه  يخناه شکر  از تفکّه يسعلد. افز ن  ه اين  اژب

يخل  لي تعيين  حعجا   يهشد ايدئجلجژيک شلخي  زلاي   اژب يخ ايزش يبکيسعلد. ملثخي    نشخن

 (266) يبک شلخي ، فعجح : «]شعه  لايند.

 يل  مخص شخوه ايد.  ثهً ايعفخلة  سخ د  خال   هم  از  اژب يخ لي شعه، نمخيخناه ي يکهل   جهخن   

 ذيب   فها ان از  اژب يخ   ذيب   خنلد،  سدد، قهآن، تقج ،  حهاب، يحه   ... نشخن ليلدة ي يکهل 

 ايد.

تم ژوتهگيتنههيتتمت خ ز عي

 ع يخيگيه   اژب يخ  انعزاو  جلبة تدسمّ  شعه يا تقجيد  يکلد   اين  خوث تأثيهگذاي   يشعه  

اثه  يشجل. از يج  لياه مجانلدب  ها  لييخفد  علخ    فهج   يع لي ژيف يخمد جمهت   تصخ يه ذيل  

شعع  يشجل، يع اين مجل نيز ا زاي   ها  انعقخل ايخه   نهخليلع   انعزاو   ججل لايل  ع تفکه   تعمق  الا

 يهلن آن لي ذين مجانلدب ايد.

 صررردايرد  يچکرد از ا هيرخ  انعظخي ا شرررب   

 

    ج   ح   يهيزل  ررع جررخن  يقهاي ا شررررب

 (93)ص

 از يلّ ارره ازِ يرربررجتررهيررخ  وررخشرررررق     

 

 مرطرّ   ررها  اررخيررررداي   ررخنرردب ايررلدررخ   

 (36)ص

 لد تخ شکفد،العهخب اللع لي مجاب ميخ

 

 وشق لي چشم تج شد للخجاب،  يدان  چها 

 (44)ص

  ن يمخن مجيشريد ايثخيه يع لي يه صربح   شخه  

 

  ررخغ جررخن، قرررب جهررخن، ي ح ز ررخن مجانررد  ها

 (52)ص

تم ژوتهگيتكبنت)تامكگئيسم(ت-3-4-5-2

 يهن گهاي  لي شعه     خ انايزشهخ   عفخ ت  لي  خخطب يمهاب ايد: 

 لژيک  اين نجع  اژب يخ  ججب تدديد مخطهب   احسخس للعلا  لي مجانلدب  ياهلل.انايزش حس نجيعخ-

 يررريرمرهغ قررخفِ يرهکشررررخنهررخيم نميرردانم    

 

 ييزل چها ليرررد قضرررخ  ه آشررريخنم يرررلگ  

 (357)ص
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 جرلرجن  سررريره  ريررخ ررخن يررداه  رردلجن       

 

   يررره يرررپررهلة وشرررق يررداه لرريررهيرر    

 (595)ص

 يسررر  جرلرجن  ها اررخيرررخ  نرردال  رردان،   

 

 رر ، ارره از  ررهل  ها يررع يرهل وشرررجة لرير   

 (57)ص

انايزش تدا ه فهيلا   ايعفخلب از اين  اژب يخ  خوث ايجند  خخطب  خ ال اي ايشين   تدا ه يلد   فهيلگ -

  يشجند.

 قجه ضرررحرّخيخن چع  يخجايلد از ا الل ايغمبه  

 

 ييلرة آن نرخنديبخن يهلب آشرررج    ع اخ لي  خل  

 (194)ص

  ررع لي يشررر ِ  ررن نررمرريررد مررع  چشرررم، 

 

 خ مسررره    جرم، گرهب مرجيلب  جل    يررع  رر

 (557)ص

 يمخن ي ز يع يفع  تخ  ع قخف وشرررق، فهميده

 

 يرع ترخ وهش مردا  هلنرد آيلرگ صررردايد يا     

 (47)ص

 انايزش شکجب    االي   ايلاجنع  اژب يخ تداو  يللدة شکجب   فخخ د  يهاثهخ  يهن ال   ايد.-

  ررخشرررد جهررخن ، ليرردب  اشرررخيلررد تررخ  يللررد 

 

 يم ايه ز  ه ييررعم نمياهللافهايرريخب، ا ه ز 

 (197)ص

 ا ه لي مه ش آيررد، مجن گررل  ررع ججش آيررد

 

  ررخ يررررپررخب ايررهيررمررن، ي ز يررخيزاي آيررد   

 (311)ص

 يرررخ   رررهشرررررد  رررهيرررنزن ا  آيرررع

 

 مرردا يررررريررهتِ اررخکِ گررهلآفررهيرررن      

 

لي اشعخي اين شخوه  خ نجو  آييخئيسم  ذيب  ر آييل  لي  سخ د  خال  جاجع يسعيم يع  ع طهز  

خ ييخ  ليل   خخطب گهب مجيلب   انديشة ا  يا يمد   يج  يديد   اين يا يک  از  يژگيهخ  وديب   خ  

 خيز شعه  ععهّد  يعجان  هشمهل   شخوه لي يايعخ  تداو  شکجب    االي  آن  فخييم   ترميحخت   تدا ه 

 فهيلگ ليل     خنخ   اخيداي شدن آنهخ لي ذين   جخن  خخطب قده  ه يدايل.

 خليّد، مجيشرريدِ وخلمعخب  لشرريلد ع شررهه شرر

 

  هخي  يرربز، مهّه، اخک، زيهاي  شررج  ا شررب

 (97)ص

 نررخه يررجيررررف از  رريررخن  رريشررررد اررديررد  

 نررخه  رهيرم  ره فهاز  هج  عبررد،  ثررل  ررخب،    

 

 وشرررق  يعررخ يررد   لا ررخن زليخررخ  ياهفررد 

 گهفد يديمشررريد   جهخن،  ج   سررريحخ   

 (118)ص

تد مهگيتخشگخم ژو



 
 
 
 
 

 53/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

لاي ايد... يع  بيّن انعکخس يخ  نشخنفهيلا    ييخي  شعه  ه ل ش  اژب ي يکهل مخص اجعمخو ،   

ز يج  لياه  اژب يخ  ( ا249) يبک شلخي ، فعجح ،  فهليّد   ليدگخب شخوه نسبد  ع آنچع يع  يخن  يکلد، ايد.

    نشخنداي  ععرق  ع يک نظخه اوعقخل  مخص يسعلد يع لي وين ايلکع  اجيخ،  حهّک   حخ ل  خي احسخي

وخطف  ايدئجلجژيک يسعلد،  ي يکهل مخص شخوه يا نيز ي شن  يسخزند. لي اشعخي ييميلدمد  يعجان  اژب 

 يخ  نشخنداي يا  ع چهخي ليعع لي وهصة  خ ييخ   ايدئجلجژيک تقسيم يهل:

مخز ن  اژب يخ  ليل    آييل   خنلد، وخشجيا، زيلب، حسين، وبخس، ايمخن، ا خه، يه ه، لبيک، اجخ د، ايزل، -

 ، وه ج، وهش، شهيعد، ضهيح، ودل   ....

 اجرخ رد يهل آن شرررب  رخز يم ايزل، لوخيد يا   

 

 يرع چجن وبرّخس يرررلديردند  يزان  فخيد يا   

 (47)ص

 اژب يخ  انقهب  خنلد، ايعقخ د،اخيداي ، ايثخي، قيخه،يأ ، جهخل، اللع، تشيع، فعلع، طغيخن،  اليد، شدخود  -

....   

 وررخشرررررق  از يلّ ارره از يرربررجتررهيررخ     

 

 مرطرّ   ررها  اررخيررررداي   ررخنرردب ايررلدررخ   

 (36)ص

  اژب يخ  جلگ  خنلد،  مب،تجپ، ممپخيب، زيب، شمشيه، غخيت، جلگ، مجنهيز ، شهيد،  هيب  ... -

 تجپ    مررب   ممپررخي، آتش ايرررد   گهجايب

 

 يررخيررخ ييررخ گشرررعلررد از لل  خررخي شرررعرررع

 (91)ص

 ال  اين يمررع  جشرررک، تفلررگ، تجپ از ال ررع

 

  ررع صرررفررخ  تج  يهيررررد   هقِ يرررهه  ن

 (223)ص

 اژب يخ  طبيعد، آيمخن، مجيشيد، يعخيب، يهکشخن،آفعخب،ليمد، نخل،شکجفع،گل، نيرجفه، يخس، اللع،  -

  ج،  هخي، ز سعخن، قلخي ، يبجته، خيان  .... شب

 يرجين   نسهين   يلبل، يجي    يخس يفيد 

 

 اللررع   گررل، يررخي ان لي يررخي ان لايل  هررخي 

 (318)ص

زنخنع، لي اين حيطع شخوه  خ  سخ د  خالي  از ايم زنخن تخييخ  ههب جسعع ايد  خنلد، زيها، زيلب،   اژب يخ  -

  هيم، آييع، يخيا   ...

 (517)صتج  هيم، تجيخيا، تج اهّ البلين تج زيها، تج زيلب، تجي  آييع

عجانة اگهچع شخوه لي فضخ  انقهب   جلگ زندگ  يهلب  ا ّخ لي اقع  خ ييخ  ليل  وميق اش

ايدخل تفکهات انقه     اجعمخو   يبخ ي يکهل  يخ هً  ذيب  لي شعه    شدب ايد. سخ د  خال   اژب 

يخين ليل  ر آييل  لي اشعخي  جيل  حث نسبد  ع لياه  اژب يخ  تسرط  ه لخزع  هآنهخ، نيز  بيّن اين  طرب 
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 يخ  مجل  ع مج    ههبته يج انديشع ايد. از يج  لياه شخوه آگخيخنع   لقيق از اين  سعه  ذيب   ها 

  هلب ايد.

 سطمت دبيت-3-2

-يخ  ال   لييطح ال   از جمرع  خشهخ  يبک هيي  اشعخي  ع لحخظ شاهليخ  يله    آيايع

 شلخي   حسجب  ياهلل.   همعهين  بخحث ال   لي شعه ييميلدمد  حيد  وبخيتلد از:

يع  ها  يلهيعه يهلن اشعخي مجل   تمخيز آن  خ يهه يبک تشبيه : اگهچع تمخ   شخوهان از تشب-3-2-1

جن  گناهش   ذيليخت فهل لي گزيلش طهفين تشبيع   نحجة تهييب آنهخ  خوث گجنع»وخل   ههب  يبهند  ا ّخ 

 اي،حدم  عطه،قخف  خنلد، يبجتهيخ  وخشق،گيسج  يرداي ،ناخب آيلع(317)يمخن: «يبکهخ  تشبيه   يشجل.

الزه  ع ذيه ايد يع  لظجي از يبک تشبيه ، تمخ   يخمعهخ   دخز  ز خن ايد   شيداي   ... البعع 

  شخصخً  تشبيع  دّ نظه نيسد:

 آير   ره ن از ا رره غيبررد   ررخ  رهاق نرجي  ر    

 

 آي لي  هررخي  يررربز، يمهاب اهيرررعجيررخ    

 (623)ص

 ا  لل، زجخن مسرررعة مجل، يررريه  يشرررج  

 

  قع   ررع ليررررد حررخلثررع، زنديه  يشرررج  

 (619)ص

 ا ، شررخيد ييرريدبلم ي ييدب شررجق ، جذ ع ه ل

 

 نج د اهاه شرردن، ييررجا شرردن لي فصررل ايه 

 (575)ص

 صررردايرد  يچکرد از ا هيرخ  انعظخي ا شرررب   

 

    ج   ح   يهيزل  ررع جررخن  يقهاي ا شررررب

 (69)ص

 قطهب قطهب لل  ن مجن شرررد    همخک چکيد

 

  رخب  ن، ينرگ صرررفرخ  تج لي آن يجچرع نبجل    

 (277)ص

  )يبک شلخيايد.« ليک ا جي انعزاو   ه اخية ا جي ويل ...يخ تدسّم  فخييم ذيل »هج  : ايععخية  ف-3-2-2

يخ  انعزاو  مجل يا لي  خ ايعفخلب از صجي ميخل   صلخيع لفظ     علج ، شخوه  يعجاند انديشع (325، فعجح : 

يلّ غزليخت  نمخيد.  خ گذي   هتمخ   اشعخيش چجن ي ح  ل يدب   مجانلدب يا لي يشف آن يخي  

-يا نقطة ثقل  يشعه اشعخي  حسجب نمجل. يمين ايععخيبلين، وخشجيا   انعظخي ييميلدمد  حيد   يعجان 

 يخ   فهج   ييّخل لي ژيف يخمد ا يخت،  خوث ايدخل اجيخي    نجو  طها ت لي غزليخت    شدب ايد:

 از له قررديررريررخن  رردب  ررخز  رها  شررررخيت    

 

 ه شرررعخب ياتخ يع  ع قدسِ جخن يشرررم  خل   ا

 (43)ص

 گرُل انررد ب  يه يررد  ررع  رخغ وشرررق  عرد از تج   

 

 نشرررخن از وردل،  عرد از تج نميمخند  ع جخ  جال   

 (77)ص
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  هررخي  يهيررررد ايلجن، ل  ررخيب تج ررع يليررد 

 

 يررع نشرررکرليررد لل  يا چج نررخ سررررمررخنهررخ   

 (87ص)

 يجاي  ليرد   اخ ين تخ ايجياي  شرج  ا شررب  

 

 صرردا  شرريجن  هغخنِ لييخي  شررج  ا شررب  

 (97)ص

 نررخلررع  رريررکررلررد نررخيررم، نرريلجا  زممررد يا 

 

 گهيرع  يکلرد يهشرررب، ليردب جخ  زممد يا   

 (46)ص

 اجررخ ررد يهل آن شرررب  ررخز ايزل، لوررخيررد يا 

 

 يرع چجن وبرّخس يرررلديردند  يزان  فخيد يا   

 (47)ص

 غم  خجي ا  وطش آلجلب، يررع لييررخ ايردايرررد 

 يه رره آيررلررة غررره رررد يلررراررريرن ترج  رجل   

 

 ها ايدايررد...ججشررش چشررمع  ع يه نقطة صررح

 يع لي آن آيرلرع يرم زيرلرب يربرها اريردايرد

 (115)ص

  ررها  رر   ررخغِ يمسررررخي تررج ا  ل يررررد   

 

 ليمررد زنرردگررخنرر  يا ثررمرره نرريسرررررد    

 (178)ص

 يررررهه آيررلررع، ا شررررب  رريررخ  ررها رره  ررن  

 

 نژاله نيسرررديع يه يع غيه تج ايلدخيرررد، يم

 (179)ص

 قطهب قطهب لل  ن مجن شررد    ه مخک چکيد

 

 صرررفرخ  تج لي آن يجچع نبجل    رخب  ن، ينرگ  

 (277)ص

يخ(:    يه ولصه تکهايشجندب لي اثه ال   يا يع حسخييّد آفهين  خشد  جتيف  خيعيخ ) نقش جتيف-3-2-3

يا  عخلل اين  اژب قهاي «  خية اصر »، « خيع ن»، « خيعنقش»يخييچجنگجيلد. لي ز خن فخيي   اژب  

يخ   سرط    جضجع  هيز  اثه   جه اطهق  ياهلل يک   ها  ايدب عمجالً  ع ل   فه  يديلد.  جتيف

لياه   ها  ولصه يخ تهييب  از ولخصه ز خن ، يخ تصجيه  تکهاي شجندب لي يک اثه، يع  هجسعا    تمخيز 

 خزشلخي    تحريل  جتيفهخ  يک اثه از ي شهخ  يخيآ د لي يايعخ  تحريل (336)يبک شلخي ، فعجح :  لايند.

 يخ  ايدئجلجژيک   وخطف  يک اثه  حسجب  يشجل.  خيعيخ    نانديشع

ا، ا  يع  خ ناخي  گذيآيلع،آيمخن    هخي از  جتيفهخ  تکهاي شجندب اشعخي ييمليدمد يسعلد  ع گجنع   

 سخ د  خال  آنهخ جرب تججع  يلمخيد. از آندخي  يع  اژگخن لي  سعه شعه لايا   خي  علخي    ايدئجلجژيک 

عع از ناخب   انديشة مخص شخوه نسبد  ع  هله، جخ عع    عأثه از فضخ  حخيم  ه اجعمخع شخوه    همخي

ايد، اين  جتيفهخ نيز  بيّن تکية انديشا  شخوه ايد.تکهاي  جتيف آيلع، نخش  از  تأثيه  سعقيم شخوه از  

  ليلدب  لجيّخت  خطل يخ(ايد،از يج  لياه آيلع  بيّن ي ح انسخن   انعکخسيبک  يدل ليرج )شخوه آيلع

آل     اجعمخع ايد.  هخي   آيمخن از جمرع  اژب يخي  يسعلد يع لي وين  رمجس   آشلخ  جلن لي ذين 
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 خخطب، يخلآ ي  يعد، اخي    طها ت، قدايد،تدديد حيخت، جخياخب مدا   فهشعاخن   جخياخب ا د  

يخ  يخ  مجل  ع  يژب، انديشعانعقخل انديشعانسخن ايد. از اين ي  شخوه،  ع مج   از اين  اژب يخ لي جهد 

  ذيب    اجعمخو  يجل  يدجيد.

 ي يررد ي   ررع ي   تج آييلررع لي اين ظرمررد اگه

 

 يقين لايه يع تصرررجيه  نميبيل  لي آن حعّ 

 (35)ص

 ، يرخ  رسرعرع   يرهل ايردآيرلرعا ره ز چرها 

 

 يررهشرخيترهيرن ورخلرم آغرشرعرع  ع ليل ايد 

 (151)ص

 للررررم  ررررهلاي  آيرررريررررلررررة  خي ازغرررربرررر 

 

 فرردا  چشررررمررخنررد  يررخيررمآيررلررعتررمررخه 

 (191)ص

 غرره ررد يلررارريررن ترج  رجل      آيررلررة  يه رره  

 

 يرم زيرلرب يربرها اريردايرد آيررلرع يع لي آن 

 (115)ص

 اه، آي ،نفسرررهرخ  تج گه ايچد  ع  خغ يررريلع 

 

 ا شررب زايآييلعاه از گل  يشررجه، يخ  يشررجه  

 (93)ص

 شرريررد نرررجيافرشخن ز شهق  تخ يررهزند مررجي  

 

 چشرررم انعظرخي   رخندب ايلدخ   آيرررمرخن يرک  

 (37)ص

 فضررخ  تج شررد آيررمخن تج يک يررعخيب شررد ،

 

  لم يررع    تج ييررريررده  ررع ييچ لي لنيررخ 

 (38)ص

 ي حيم چجن وطه  يع  ه  يخيزل از گرهخيبک

 

  ررخ يا  آيرررمررخن اج آيررخ ز ررخن   يبه  تررخ 

 (41)ص

 ي يرشرم جررذربة جرخ يرد  رهرهه، ي ح يربرز 

  رهخينررکررهررد گررهخ  ورطهآگرين ورهفخنم،    

 

 مزان مجاند  ها ر  رهرخي ارخيرخن وررمرره  رر    

  ررخ گرررج  چررخک چررخک ايغجان مجانررد  ها   

 (52)ص

 شررخيرد  ردانر  يره ي ز لي انرعرظخي ظرهرجيت 

 

 شرررکجفخ  هخيه خنلد مجيشررريد ي شرررن،  ثل 

 (73)ص

 گرره ز ررسررعررخنررم  رررع انرررعرررهرررخ  رررهيرد     

 

 ، ا  آقرررخ   رررهرررخي ررريرررهيررررر  لي  

 (76)ص

تسطمتفكغيت-3-3

گزيلش   چيد خن  يژة  اژب يخ لي يخمد نحج  جمهت، فها ان     سخ د  ع يخيگيه  صجي ميخل   صلخيع 

يشة مخص  يل    انديخ  ال     يله  شعه تأثيه  ياذايل،  رکع  يخناه جهخنلفظ  ال   نع تلهخ   ه جبلع



 
 
 
 
 

 57/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

يخ  فکه  نهفعع لي  سعه شعه، فهليّد يبک شخوه   . شلخيخي    ايعخهاج اليع   جيل تأييد شخوه ايد

گيهيهخ  مخص ا  ي شن  يسخزل.  هجسعع تهين  ن  خيع يخ  فکه  لي  يزان مهقيّد، ليدگخيهخ    جضع

 شعه ا  :

 يخ  جهخن  طل    فها هز  انديشع -3-3-1

 غررزّب لي مررجن مررفررد، ا  نررخ ررهل ررخن    

 

 جررخنفهيررررخ يدررخيررررد  به  ه اين ليلصررر

 (113)ص

 يخ   ذيب   خ  يخن حمخي ترفيق انديشع -3-3-2

 اجرخ رد يهل آن شرررب  رخز يم ايزل لورخيد يا    

 

 يرع چجن وبرخس يرررلديردند  يزان  فخيد يا   

 (47)ص

 تفکه شهخلت ايزش   -3-3-3

 تررجيرر   ررها رره  ررن يررخ  ررلررم  ررها رره تررج    

 

 يع يسررد تخج شررهخلت، يميشررع  ه يررهِ تج   

 (513)ص

 يخگهاي  فکه    فها جش  آي خناوعهاض  ع  ااس -3-3-4

 يد  ه وخلم يع لي تقجيم  يبيلمچع افعخلب

 

  ع يک ينگ ايد فه يلين   تيه    ههگخن حعّ   

 (35)ص

 مرررريررررخ ررررخن  ررررخ يلّ اررررخيرررر  نرررردايل  

 يرررردارره از ينررج   ليل   لي غِ گررهانرر  

 

  رررها  ترررلرررفرررّس، يرررجايررر  نررردايل   

  ررها  صرررررداقررد، فضرررررخيررر  نررردايل  

 (321)ص

 يخ  اوعهاض  يخ نجيعخلژيک  اگجيع-3-3-5

 مجاب ليده  نع،  ع مجل گفعم يع آيخ يک  هخي

 

  يعجان ايدا يلد لي ييشة فهلا  ها  

 (49)ص

 ا  صرررردا  للم يا   ررع  ن  اجبنشرررليررد

 

  رعررد از  قرجع  رهگ يربرجتره چررع  يکل        

(616)ص

 ايميررخيان گررذشررررد ومه    وررخلت نکهلب 

 

 شرررمخيخن  ع مج   ن نرع  ن  رع مجيعرخن، نع   

 (511)ص

 آفررد گرهفرعررع  ررخغ صرررلررج ه چررع  يکل     

 

  ررخ آ ره   مررجيرش  ررها ره چررع  رريرکررلرر      

 (616ص)

 گهاي آي خن -3-3-6
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 يميشرررع وشرررق  ررع  ررخ يأ   يررديررد، زيها 

 

 شرررلرريرردب قصررررّة آيررررخن اهيرردن  ررخ يا  

 (39)ص

 يررخ مجانررديم آن ي ز تج يا  ررخ  ررخ گرج  اللررع

 

  ررخ يا يررع ليررّخي  نميرردانسرررد تررخييخِ  يررخن، 

 (41)ص

 گهاي طبيعد -3-3-7

مجيلگ  آن  خ انديشع   وخطفة شخوه  ع يمهاب ناخب لي ناهايخنع  ع طبيعد،  يخن تجصيف طبيعد   گهب

 يخ   اال لي  سعه  زيبخ   لطيف جلبة ي خنعيک  شعه ا  يا تقجيد  يکلد:انديشع

 ا يرردتشرررلررة ي يريرردنرم لي ايرن مرزان       

 

  هانايز ا   هررخي گره  رميهه،  ررخز از مررخيم   

 (321)ص
  ج  صررحهاي  يل  يع نيرجفه، اژ هلب لي  سررعه، شررب

 

 افعد آن نخل  خيآ ي خلي، از ييشرررع   يرررد    خندب

  (327)ص

تتهوّعتروضوعيتززليگتت-1

يخمد    فخييم  ليخلين غزليخت اين شخوه  عخصه، تلجّع  جضجو  لي آنهخ  خ ناخي  يرّ   ع ژيف    

ب ، يخ، ليدگخيهخ   ذيا  از انديشع ييخ د يع شخيد نخش  از  جاجع  جلن شخوه  خ گسعهب هجسعا  مخص  

يلع    يمچلين حسخييّد   ناخب  جشکخفخنة    نسبد  ع اين گسعهة  فخييم  جلب ايد. تلجّع  جضجو  

از آنهخ   غزليخت ا   ع ولجان يک  يژگ   خيز يبک فهل ، شخيسعة تدريل ايد. لي اين  خش  ع نمجنع يخي

 اشخيب  ياهلل: 

، (275)ص، خلة آتشين(58)ص،شهه ناخيش(51)ص، آشيخنة لک لک (49)صغزل ي اي   خنلد، ليد  حشد -

  ... (277)صزندان يکجت

،مخک (391)صشهه  ن،ا (256)ص، هله مج م (238)ص، اين  طن(84)ص يهلم خنلد، يهل رغزل  رّ  -

  ...(668)صايهان

  ...(44)ص، زمم وخشق (43)ص،  يعد آيز ( 38)صخنلد، حسّ تلهخ شدنغزل  قخ  د   اخيداي    -

، (55)ص، تجا  نسل فهلا(51)ص، شکسع  چها (48)ص، چها... (35)صغزل اوعهاض  خنلد، يجا  اهيشيدن  -

  ... (123)ص،للعلا  آفعخب(82)ص،  ثل شمخ(81)ص خز لبخلد

، يخ (67)ص، فصل اهيشخن (45)صخيع، ي زة يک  (41)صغزل آييل     ذيب   خنلد، يفيه ايعقخ د -

  ...(128)، ويد  زيگ قه خن(254)ع( )ص، يخ ور   ن  جي  الهّضخ(81)ص،  جال(78)ص، اشک ايغجان (77)ص جال 

، اه از (62)ص، اخيخ يهه(61)ص، للم يا(42)صيخ، ججي ميخ خن(36)صيخ  زمم غزل انعظخي  خنلد،تهنم -

، ن   اين (74)ص يخ آقخ،  يخ(73)ص، ا  اتفخق  زيگ... (71)صبد، وخق(71)ص،  ع يمد  هخيان(63)صشکجفع

  ...(495)نژال  ن(76)صانعظخي



 
 
 
 
 

 59/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

، آييلة (54)ص، چشم مجيشيد(52)ص، وه ج  جخ لان(47)صيخغزل وهفخن   خنلد، وبجي يلاين لحظع -

   ... (72)صا  يبز، مطبع(65)ص، صدا ين  ها(64)ص، تب ا ه(59)صليل نخگهخنم يا (،57)صميخل

  ...(313)ص دينيههِ اس(144)ص،اين  عمّخ(122)ص،يخز خن  رل(39)صغزل ييخي   خنلد، ليدة طجفخن -

  ...(141)صيخ،وبجي گهگ(115)ص، لييخ(98)ص، فهيخل وخشجيا(46)صغزل وخشجياي   خنلد، يخش  جله -

،شعه (163)ص،زيلب)س((148)ص، خلي، يهه(124)صغزل زنخنع  خ تم  ذيب    اجعمخو   خنلد،مصرد  هليخ -

،تجيجثه  (191)ص،آشلخ  چشمخند (187)صا  يخش ،(183)صيخ   ن ،اهندب(182)صشبزلب

  ...(117)ص،  هخي خن زيهايد(517)صزن(468)ص، خلي(397)ص،لمعهه(396)ص،طعلة يمسخيع (328)ص خلي

-شعرعوهاق،ا (198)صغزّبيجليخن ع،تقديم(113)صمجنلي،غزّب(198)صفجايةآتش خنلد،فها هز غزل -

  ..(531)صاجش

تكگس يبگ-5

 خ يمة زيبخييهخ، ي ان ، يخلگ    صداقع  يع لي شعه ييميلدمد  حيد   جج  يزند   شخيد  ع يخع  

 خخطب يا  ع  يخن يخيعيهخ  يخن ا   هانايزل   ل   خ يک ييز يل  نقّخلانع گخب  يعجان  ه شعه ا  مهلب 

 جايد شد.گهفد. لي اين  خش  ع نمجنع يخي  اشخيب م

ع  ع گجنع ا   «  »لي ا عدا   صهع يع الزا خً  خيد  فعجح نيز مجاندب شجل  لي حخليکع اگه «  »آ يلن  -

 ترفظ شجل، از نظه  جييقخي  زيبخي   يشعه     آفهيلد:« اُ» يخي ي ل يع 

 غزل يهلب ليل  يع لي جخن  ن ييشرررع لايل 

 طرررجع صرررردايررد، يرلرجز آفرعررخ ر  تهيل        

 

 ع لي  ررخغ تن ييشرررع لايلا يررّد يررربز  يرر  

 لي مخطهات مجشرررد يخيرررمن ييشرررع لايل   

 (215)ص

 نرهرلررگ  رعرهيررع  ه لا لش لُ   جلبررخنررد    

 يرررکرجت يرهل ز ريرن  ثررل  ررخييررخ  لگه     

 

  جج  هگ  رع يرررخحرل ييررريد   غجغخ يهل    

 آن تررحررجّل  رره ررجز يا تررمررخشررررخ يررهل     

 (219)ص

  ررها  گررهيررة آيرريررلررع يررخ گررهفررعررع للررم   

 

  ررثررل وررجل  ررعررطررّه يررلررجز  رريسررررجزل    

 ( 222ص)

 لي ا عدا  ا لين  صهع شعه نيز  ع يخي يفعع ايد:«  »گخي  

 چشرررمک  زل   ملررديررد، ا  يرررعررخيب نبجل   

 

 مجلش يررع  لعظه چشرررمررک   اشرررخيب نبجل 

لي گزيلش  عض   اژب يخ  ع نظه  يهيد يع شخوه گهفعخي اضطهاب يبک  شدب ايد.  ثهً يخي هل فعل  -

 « :گهنعخ  »لي غزل «  يپژ هند» 
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 عررخ    ه ز ين، گرهررخ   ررخ  يپژ هنررد گره نر  

 

    نارخيرد، يررربزب يرخ   رخصرررفخ  يپژ هند    

 (259)ص

 يخي هل  فعجل  طرق نجو   ها  فعل  حذ ف  ع نقريد از نحج وه  : -

 گفع  اي تکهاي مجاي   ررخ ظهجي  نررخگهررخن 

 

  خز يم مجيشرريد شررج تخ يدن  ين اضررطهاي   

     (567)ص

 ايد.                              «  عخب»ها  فعل  حذ ف تخ يدن  اضطهاي  ،  فعجل  طرق نجو   

 نخيلدخييهخ   زن     ثهً لي غزل   خ  طرع: -

 قسرم  ع آن يبجته  يع    صردا شهيد  يشجل  

 

  ع آن يرره  يع لي نمخز وشررق نخاديد  يشررجل 

 (  567)ص

 ) ه  زن  فخورن  فخورن  فخورن  فخورن فعل(

  يشجيم:لي ا ايط غزل  خ اين  يد  جاجع 
  رع آن يسررر  يرع يرک شررربع يب يزاييرررخلع  يه ل    

 

  ع غلچع ا  يع قبل از ايلکع گل شرجل، شررهيد  يشجل 

 

 يع  يدخ  اضخفع لي  صهاع ل ه از ي ان    يهيد شعه  يکخيد.

تخ يجهتايغي:ت-

 يخ  زيه يا  ع ولجان نعيدة  حث  طهح نمجل: هايخس آنچع گذشد،  يعجان نکعع

 ي  غزلهخ  اين شخوه، از ي ح  رلد   جخ عيّد انديشة ا  حکخيد  يکلد   مهل لدان تلجّع  حجييخ   علخ

 . يا  ع تحسين   تدريل     ه   انايزل

 خ  ييخي هل ا زان  رلد،  ع نجو  شکجب   صه ع  يا  عدرّ   يسخزل يع نخش  از ايمخن، وقيدب   تده ع

 .شخص  شخوه ايد

   جييق  لي ن     خال هلن  جع ال     يله  اشعخي ، نجو  تکهاي لي يمة يطجح، وه ب  ه ايدخل

حهيد ل يان  يا لي ا يخت ايدخل يهلب يع  ع ييخشدگ  ذين مجانلدب   تمهيز  يشعه ا   ه ي    فخييم 

 .اندخ دايائع شدب،   

 خ يلاي ايدئجلجژيک، حخي  از اوعقخل يا سخ د  خال   اژب يخ   ذيب  ر آييل  لي حيطة  اژب يخ  نشخن

   ي يکهل اجيخ  ايه   شخوه ايد.

    صدا  غخلب  ه يه لب يخ    ،  ع تبعيّد از گفعمخن   ي ح حخيم  ه جخ عع، صدا  فعّخل   يلشاه

 .ايععخية  فهج   آنهخ انعظخي، لين   وخشجيا ايد



 
 
 
 
 

 11/ شناسی به غلیات سیمیندخت وحیدینگاهی سبک

 
 

 کيب يخ انديشحدّ   عمخيل  ع نخزک تخ يخ  اشعخي،  سيخي لطيف، زيبخ، ترأثيهگذاي  تصجيهيخز 

يلد    شعه  يدل ايد    جتيفهخ   ع يخي يفعع لي اشعخي رر لي يايعخ  تقجيد  حجي علخي  اشعخيرر 

 .  سيخي يخيآ د    لثه يسعلد

   خ يمة زيبخييهخ، ي ان ، يخلگ    صداقع  يع لي شعه ييميلدمد  حيد   ججل لايل،  خ يک ييز يل 

 .جل يع  ع لحخظ يبک شلخي  لي مجي تأ ل يسعلدنقّخلانع يخيعيهخي  نيز لي شعه ا   شخيدب  يش

تفبغس ترهگبع:تت

تك گببگ(ت لف
   1378 يخمعخي   تأ يل  عن،  خ ک احمد ، نشه  هيز، چخپ چهخيه، تههان،-1

، حسن انجشع، نشه (، اصطهحخت،  جضجوخت    ضخ ين ال  2لانشلخ ة الب فخيي ) فهيلالخ ة ال   فخيي -2

 1376 خپ ا ّل، تههان،يخز خن چخپ   انعشخيات، چ

 1376 ،  هخي،  حمّد تق ، جردا ّل، انعشخيات  ديد، چخپ نهم، تههان،(تخييخ تطّجي نثه فخيي )يبک شلخي -3

،  يا  حبيب آ خل ، اه يز، جردل ه، نشه فهيلگ گسعه، (لفخع  قدّس لي شعه شخوهان) حمخيع يخ  يميشع-4

 1386 چخپ ل ه، تههان،

 1379 قخب، زيّين يجب، وبدالحسين، نشه ورم ، چخپ يشعم، تههان،شعه    لي غ شعه    ن-5

 1384 ، يهجقع، اه ين، نشه  ه اييد، چخپ ا ّل،تههان،(نقد شعه  عخصهاحمد شخ رج) ا يهزالة يخشيهخ-6

 1381 آشلخي   خ وه ض   قخفيع، شميسخ، ييه س، انعشخيات فهل ي ، چخپ ييدديم، تههان،-7

 1388 سخ، ييه س، نشه  يعها، چخپ ل ه، تههان،يريخت يبک شلخي ، شمي-8

 1381ييهغزل لي شعه فخيي ، شميسخ، ييه س، انعشخيات فهل ي ، چخپ ششم، تههان،-9

 1379.  جييق  لي شعه، شفيع  يديل ،  حمّديضخ، نشهنقش جهخن، چخپ ششم، تههان-11

 1384خيهب، نشه نزليک، چخپ ا ّل، تههان، ، صفخيزالب، ط(گزيدب اشعخي  ع انعخخب شخوه) انديشع لي يدايد شعه-11

ليآ د   ه يبک   يبک شلخي  لي ال يخت، وبخليخن،  حمجل، انعشخيات جهخل لانشاخي ، چخپ ا ّل، تههان، -12

1368 

 1391يبک شلخي  نظهيع يخ، ي يکهليخ   ي شهخ، فعجح ،  حمجل، انعشخيات ورم ، چخپ ا ّل، تههان، -13

 1381،يخف ، غه هضخ، نشهنجيد، چخپ ا ّل، شيهاز، (ه جلگشلخمد شع) ليع   هآتش-14

 1391ليجان اشعخي،  حيد ، ييميلدمد، نشه ليسة اندمن قرم ايهان، چخپ ا ّل، تههان، -15

 ب(ترقگتت

 ، ي حخن ، سعجل، درة  جيعخن( خ تکيع  ه شعه يپهه ، شخ رج   فه غ) هيي  يخييهليخ  تکهاي لي شعه  عخصه»-1

 1391، 145 -168شيهاز، يخل يجه، شمخية ل ه، ايخا  يشد،صصالب لانشاخب 

، ومهانپجي، حمّديضخ،نشهية لانشکدة ال يّخت   ورجه «لي شعه  عخصه( يمخيلا )شلخمع  يخ  زيبخي جلبع»-2

 1388، 159-187،صص22، ايخا  2انسخن ، لانشاخب شهيد  خيله يه خن، شمخي،
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