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  فتشگعغ ختامهگستفگمستدمتقغختخبم«تطگلبتجگجغري» دبيتشعغتت-تح يلتسگ  گميت

ت(77-63)

ت2رحم تع يتاذش يت،ت4(خويسه وترسئول)رحمّ تهگديت گلرتف دو
ت21/44/42تگميختدميگف ترقگله:

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

ت

تچكي و

خلب جخجه   از شرخوهان نخشرلخمعة فخييياج  لي قهن نهم يده  ايد يع لي تخييخ    جالنخ  حمّد ط

ال يختهخ  نجين، يخل  از ا  لي  يخن نيخ دب ايد.    يع  يش از ي  يخل از ومه مجل يا لي شيهاز 

گرذيانيردب گخب  ع  دح حخيمخن فخيس   گخب  ع ذيه وشرررق  عشرررجقخن ز يل ،   ز خن   ع  حبجب   

ايد. لي اين اژ يش يع  شدب  خ  ججل گملخ   شخوه  ذيجي،  ع اين يلال اخيخ  آيرمخن  اهلامعع 

لالب شرجل يع: طخلب جخجه   ييسد  شيجب   يبک شعه  ا  چاجنع ايد   ع ز خن  لياه، زندگ ،  

يخ   يعب تخييخ   ايخ   شردب    يژگيهخ  يخمعخي    ال   اشعخي  خز خندب  احجال   آثخي ا  لي تذيهب

خجه  ،  مد حخن ا     يزان تأثيه اذيه  از شرعها  گذشعع،  سخ ديخ   جضجو ، يبک  از طخلب ج

 شعه    يخمعخيِ ز خن ِ   ، لي تلهخ نسخة مط   جججل  جيل  هيي  قهاي گهفعع ايد.

 يخمعخي، شعه، طخلب جخجه  ، فخيس، قهن نهم، نسخةمط : تحريل، ك مگتتك ي ي
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ت.ترق ره4

 ايررد يع جخجه   از شرخوهان نخشرلخمعة فخييررياج  شريهاز،لي قهن نهم يده      جالنخ  حمّد طخلب

تخيلجن اشعخي   غزليّخت    چخپ    لعشه نشدب   تحقيق جخ ع  لي  جيل زندگ    آثخي ا  نيز اندخه 

   ع نجيسخن از اگملخه   نخشرلخمعع  خندب ايد    خ  ججل آنکع تذيهب  نپذيهفعع،  ع يمين يربب يخ هً 

يد يرررع»انرد  ل  لي  يخن تخييخ ال يختهخ  فخييررر ، تلهخ لي تخييخ ال يخت   زيگ  يرخل يهلب نيک    

ليجان غزليّخت طخلب جخجه   نيز  ع لليل   ع ذيه نخ يقلخود شدب ايد. ياخنع نسخة مط ِ«نفيسر  

 آ دب تمخ   اطهوخت  ايد نجاقص   نخمجانخي  يلجز چخپ    لعشه ناهليدب ايد. آنچع لي اين  قخلع

 يع ايها جن اين شخوهِ  عجيط، لي تذيهيهخ، يعب تخييخ    ليجان نخقص ا  آ دب ايد.لي اين جسعخي،

 ه ايخس اشعخي  خقيمخندب از طخلب جخجه  ، نکخت تخييک زندگ  ا    يبک    يژگيهخ   يرع  شردب  

 شعه     شلخيخي  گهلل.  

 .تفخ ايتمت حو ل2

اج  قهن نهم يده    ايل جخجهه از تجا ع  سررطخه  جالنخ  حمّد طخلب جخجه   از شررخوهان فخييرري

  تخييخ نظم  نثه  424الشعها،صمهايرخن   از  زيگزالگخن   شخوهان  عه ف آن ليخي  جل.)يک: تذيهب 

 شخياليع »ذيه شدب   آ دب ايد يع «ور   ن وبداهلل»العخيفين(نخه ا  لي يديع1/311فخيي ، نفيس ،

ت جلخب شيخ نجيالدّين آذي  طجي  يا گزيدب   لي گجشع انز ا ير  يخل لي شيهاز  ع يه  هلب، ايال 

 (.1/732العخيفين، يديع«)مزيدب

لفخيس الالعخشقين، دخلسآذي، وهفخت ةالعخيفين، آتشکديخي  چجن تذيهب الشعها،ييخضصخحبخن تذيهب

ن  االي   ع اند،  گخب القخب   ولخ ي   طهح  عهف  يهلب   صربح ي شن ا  يا  ع ولجان شخوه   شهجي 

العخشرقين يع گجيخ از گفعةل لعشخب يمهقلد  ايعفخلب يهلب، آ دب  اند  ثهً لي وهفخت   نسربد لالب 

يرررسرررع جلبخن يررخن، تخزب يررخزِ ي شِ يهن، طخلب  لي آنِ يررهگه  ، ...طبيعع  لي غخيد »ايررد: 

صحبد، لييرع    يايرع  لاشرعع، يه ش يا طها ت   حه ت تمخ   يسد   مجل  ع غخيد مجش   

 عخشه، نديم، لطيف طبع  جلب  يمجايب لي مد د وهفخ   ظهفخ  ع يه يهل    يه چع  ع يم ييخنيد  

لي »لجيسد: (  يخ صرخحب تذيهب صربح ي شرن  ي   2441/ 4العخشرقين،  وهفخت«)يکبخيب صرهف نمجل  

 (.562)صبح گرشن،ص« شعهيع، گج ِ ييخي  فکه، از  يدانِ نظم  يه جل طرب  طخلب لقيقة

ا  غزل يا نيکج  ياجيد   از »الشعها از ا   ع نيک  يخل  يکلد    يلجيسد:عشرخب يمهقلد  لي تذيهب ل ل

يدمدازالگخن جخجهه  جلب   شرخگهل شيخ آذي  ]فخهالدّين حمزب  ن ور   رک ايفهايل   شهجي  ع  

ي ق(  ايرد   ا  لي ا ّل حخل يفه امعيخي يهل   ل ب 866-784آذي  طجير  شرخوه   وخيف شريع )   

لايالمرک فخيس شررههت يرّ  يخفد   لي ججاب يررعد  اشررعخي لايل   غزل شرريخ يا يع  طرعش اين 

 ايد:
 ليدب از ليداي مج خن  هگهفعن  شرررکل ايرررد

 
يه يع  خ يا اين نصيحد  يکلد  يحخصل ايد

 طخلب ججاب  ياجيد:



 
 
 
 
 

 15/ از شاعران گمنام فارس در قرن نهم« طالب جاجرمی»ادبی شعر-تحلیل ساختاری

 
 

 ا  يع  يه   تج  خ يا زندگخن   شررکل ايررد

 

 يررردترخ  لاغ  فهاقرد يم چج زيه قرختل ا  

نظم يهلب   « يرررطخن وبداهلل  ن ا هاييم»يا لي شرريهاز  ع نخه « گج    چجگخن»  لخظهة ...   طخلب،

شرهزالب، ا  يا صررع   نجازش فه جل   ا   هل   عخشه   نديم شيجب  جل   يمجايب  ع مج خن   ظهيفخن   

يهاز  ع مجشدل  امعهط نمجل     ع اندک فهصع  آن  خل يا  هاندامع     دّت ي  يخل لي شهه ش

   فخت يخفد 854  وشهت   يبکبخل  ي زگخي گذيانيد    لي حد ل يلع اي ع   ممسين   ثمخنمخئع ]

-424الشررعها،ص)تذيهب«   لي اهرج  مجاجة حخفظ لي  صرررّخ  شرريهاز  دفجن ايررد. نجّي اهلل  هقدب

425) 

اتفخق افعخلب ا ّخ لي  854آيد  فخت طخلب لي يررخل آنچلخن يع از يررخلخن ل لعشررخب يررمهقلد   ه   

قمه )ل لعشررخب، ا حد ،  854نجيسررخن  فخت    يا از تذيهب تخييخ  هگ    امعهف ايررد گه ي 

 814قمه  )يدايد، آفعخب يا  لکهلج (    عضر   خنلد صخحب آتشکدة آذي   884 الع(    هم  لي 

يها طخلب  مد ح   ع نخه لقيق نميبخشررد ز 884قمه   يدانلد. خ تأ رّ  يجتخب،  ع نظه  يهيررد تخييخ 

يررطخن وبداهلل فهزند يررطخن ا هاييم  ن شررخيهخ  يهزا گجييخن لايل يع گج   چجگخن يا  ع نخه      

 ع ليد يرطخن يعيد يشعع شدب ايد   اگه آنچلخن يع تذيهب نجيسخن   854يره لب   ا  لي يرخل   

جانسعع ل يب حکج د يرطخن اند طخلب ير  يخل آمه ومه يا لي شيهاز گذيانيدب  خشد اس نميع گفعع

وبداهلل يا ليک يهلب  خشررد لي حخليکع    اصررريعهين  مد ح طخلب ايررد لينعيدع تخييخ  فخت    

لي شيهاز زندگ   824آيد يع  خ اذيهش اين تخييخ،    از حد ل يررخل ، اصرح  ع نظه     854يعل  

فين شخوه امعهف   ججل ندايل  حل تد ةق لايِ فخن  يا  لاع گفعع ايد.لي خيب 854يهلب   لي يرخل  

« اللفخيس دخلس» ة  يمع  ه اين نکعع يع  زاي ا  يلخي تُه د حخفظ ايررد اتفخق نظه لايند. لي تهجم

انجاي مجاجع حخفظ  ه ا  تخفعع زيها يع لي  زاي ا   يبجلب   اين » رع قرم شرررخب  حمّد قز يل  آ دب يع 

 (191اللفخيس،ص دخلس«)ي خو   ه ليجاي  زاي مجاجع حخفظ نجشعع

 .اثگمتطگلب3

 همعهين نکعة قخ ل ذيه لي  جيل طخلب جخجه  ، ا هخه لي مصررجص ليجان اشررعخي ا يررد. صررخحب  

طخلب از يدمدازالگخن آن ليخي    هل   عخشه   نديم   از »آتشرکدب آذي لي خية ا  چلين  يلجيسرد:   

 ک شعه يع نجشعع شد:شخگهلان شيخ آذي   جلب... شعه  از  لي  يخن نيسد)  ( يجا  اين ي

 يفع     اهيسررعم چلدان يع آب از يه گذشد

 

 «آيم يع اخيم لي گل ايرررداز ايرد زآنه  نم  

خن نجيسجخ  تأ ّل  يشعه لايل) البعع ليدب شدب يع گخي  تذيهب« شرعه  از ا  نمخندب »اين جمرع يع 

ليجان غزليّخت  از  جالنخ  حمّد اند( زيها اند لي نعيدع چلين نظه  لالباشعخي شخوه  يا  شخيدب نکهلب

طخلب جخجه   لي يعخ خخنع آيد اهلل  هوشر  ندف   ججل لايل يع تخ  ع حخل چخپ    لعشه نشدب    

ا  يخفد  يشررجل.) ليجان غزليّخت طخلب ا ّخ  خ تفحّص لي آن اشررعخي، نکخت تخزب اگه چع نخقص ايررد

چخپ ايرد( اين نسخةمط  يع  ع   لي ليرد  نجيسرلدة اين  قخلع  خ  ججل نجاقص، تجيرط   جخجه  
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غزل لايليع اگه  خجاييم ورّد نظهية  311لي يعخ خخنة  ذيجي ناهداي   يشجل حد ل  7996شمخيب 

 خيد گفد يخ لي ز خن «  شرررعه  از ا  نمخندب»ترذيهة فجق يا لي آنهخ  هييررر  يليم يع چها فه جلب:  

خن ل ه  حقّق ورّد اديد آ دن چلين نارخيش ترذيهب  ذيجي اثه  از آن ليجان  جججل نبجلب   يخ گم  

ا   جلب ايد   ا ّخ گمخن ل ه اين ايد يع  خ تفحّص لي ليجان غزليّخت طخلب  شخص  ياهلل نظهيع

 «يهشخي از اشعخي جخنپه ي»يع ا  لي يک  از غزليّختش  ع گم شدن ليجان اشعخي اشخيب لايل. ليجان  يع 

 لي ز خن حيختِ شخوه  فقجل گهليدب ايد:،   «يک  صهاعِ آن مجشعه از صد گجيه»ايد   
 ز  ن گماشعع ليجان  اه از اشعخي جخنپه ي»

  يخضش صفحع  خب   يجال از مخ ع مجيشيد

 مطش حقّخ يع  عه ف ايد لي مج     زيبخي 

 آيدز لجح   جد ل   جردش  ها چجن يخل   

  طرجب ايدآنچعطخلب،طرب ينطعرعبحکم  لن ع

 

 يجان  جل مجشعهزصد گجيهيک  صهاع ازآنديع

 حه فش چجن لُي  کلجن  دالش چجن لل يخفه

 نديدب ليدة  هله از آن  هعه مط جعفه

 لل زاي   ضعيف  ن ز غصّع  يشجل  ضطه

 «طعرب مجشعهيع طخلب يا طرب يهلن  ع حکم  لن

 (62)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 خق  نمخندن اشعخي طخلب اشخيب يلد،  شخيد گم شدن آن ليجان،  خوث شدب صخحب تذيهة آتشکدب،  ع

اين شررخوه ل  خيب اشررعخي  جديد يرره لب   يخ  هم  اشررعخي يهن يا يع ليمخطه لاشررعع    ع يهتهتيب

ايررد البعع اين  قداي  خقيمخندب فقط  خشرر  از آثخي ا يررد   از اشررعخي لياه طخلب    خزنجيسرر  يهلب

 ،اثه  لي  يخن نيسد.« گج    چجگخن» ثلج  

تگجغريتيگتشيغ في.طگلبتج1

 جلب « جخگهه»جخجهه شرهه  ايرد لي مهايخنِ جلج  ِ ا ه ز   جلجبِ غهب  دلجيل يع گجيخ  عهب   

د اناند    هم  شررخصرريّعهخ  ورم    ال   از آن يررهز ين  همخيررععايررد    ع آن ايغيخن نيز گفعع

حخق ا هاييم  ن  حمّد ( ، ا جاي 448يسخن  نظيه ا جالقخيم وبدالعزيز  ن جخجه  ،  حدّث   حخفظ)ه

(،  حمّد  ن ا هاييم ا جحخ د 686(،  ديالدّين جخجه  ِ شرررخوه )ه6جرخجه  ،  حردّث   فقيرع )قهن    

(، ا جالحسرررن  حمررّد  ن يررخظم جررخجه  ، اليررب   وررخلم ليل  613جررخجه  ، فقيررع شرررخفع )ه

لة آمهِ ومهِ (.لييرد ايد يع اصل   گجيه طخلب از جخجهه مهايخن ايد ا ّخ اقخ د ي  يخ 1245)ه

:  638ص 9   لي شههشيهاز  خوث شدب يع  هم   حقّقين ا  يا شيهاز   لخ لد )يک: الذييعع، جرد 

   يع  ع گفعع مجلش:طخلب  سطخ   شيهاز (شهه

 لل ليرررجانرررة طرررخلرررب ز شررررريرررهاز  

 

 آيررد  ررع تررلررگ، اهلل ايرربرره     نررمرر  

 (62)يمخندخ،  هگ

يع لل از شيهاز  هنميدايل    خنلدحخفظ   ع    ليلدطخلب « شيهاز »يمين  خوث شردب يع نسربد  

 يمعه وزه يفه  يکلد:

 مجشرعه از يشرجي شرريهاز چج لي وخلم نيسد  

 

 ا  يررره  يررره  نکج، وزه يدخ مجاي  يهل

 (41)يمخندخ ،  هگ
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   حع   خ  ججل نجوه سِ يهز ين فخيس از وزيمد  ع تبهيز نيز اظهخي اشيمخن   يکلد:

 خيسچجن نج وه س ي   ز ين ايررد  رک ف

 

 طررخلررب چرها ورزيرمررد ترربررهيررز  رريکلررد    

 (51)يمخندخ ،  هگ

شرهه زيبخ  شريهاز از چلد جهد  جيل تججع طخلب قهاي گهفعع ايد  نخسد،  ع جهد زيبخي   ثخل   

زلن    يررهيرربز ، آ خلان    ا خين ليدن  اين يررهز ين يمچجن  خغ ايه،  صرررّ ،  يدان يررعخلت،  

مجل ييررريدب  جل   ل ه،  ع جهد زيبخي   ن نهم  ع يمخليحمد آ خل، اهلل ايبه   جعفهآ خل يع لي قه

زيبخي يخن   يجه،  ع جهد  ججل اخلشخيخنِ يخ هان    جيل تججع شخوه يمچجن ا هاييم يرطخن. چلخن 

 يع لي غزل ذيل يه يع لليل يا  ها  اقخ د طجالن  لي شيهاز ذيه  ياهلل :

 شرررهه شررريهاز يرع  أ ا  اهيه يخن ايرررد  

 شررريهاز  اجيررد طررخلررب ... يه چررع از مج  

 

 يشرررک  ررخغ ايه   جلرّد جرخ يرردان ايرررد   

 ايل  عل  يمع لانلد يع صررد چلدان ايررد 

 (11)يمخندخ ،  هگ

يع يررعخيش شرريهاز لي آن  خشررد يم نيسررد  ل  ليين  دخل، ع يمين اندک لي اشررعخي طخلب، ا يخت 

 قلخود  ياهلل.

ت.رم محگختطگلب5

فخيس يعخيش يهلب   لي غزليّخت مجل يمخنلد حخفظ طخلب حخيمخن   شخيزالگخن يمز خن مجل يا لي 

فه خنه ا  فخيس   اسه شخيهخ « ا هاييم يرطخن»يخل  از يهطين نمجلب ايد. نخسعين  مد ح    

يده   دي ل حيخت گفعع ايد از اين فه خنه ا لي غزلهخ  طخلب  ع  838تيمجي  ايرد يع لي يرخل   

لي اشعخي ا  «   يع ل ي شرخب ا هاييم يررطخن ايرد    يخ يرخق »نيک  يخل شردب    خنلد اين  صرهاع يع   

   يا چلين «  -مرّد  ُرکع -  لع ف  شرأن يرطخن ا هاييم  »فها ان ايرد. چلخنکع لي غزل   خ ولجان  

 يعجلب ايد:

 يخيب اين شرررهزالب يا يهگز غم   ه لل  بخل

 ل يرررعخنش يا  بخلا يخي جز ويش   نشرررخط

 

 ايش يا  ي شرررن ا  لي جهخن  شرررکل  بخل

 شررملخنش يا  ع يرره جز ملده قختل  بخل... ل

 (47)يمخندخ ،  هگ

اه ي  جل. ا   ع يرربب وهقة فها ان  يع  ع ق( فهل  مجشررلجيس   الب797-838ا هاييم يرررطخن)»

ا جي فهيلا  لاشرررد لانشرررملدان   يله لدان يا گهل آ يل. لي خي ا  لي شررريهاز  دمع اي خب يله   

يخي  لي شيهاز  ع مط ين شرخيزالة يله لد   مجشلجيس يعيبع  حفل اصرحخب شرعه   الب  جل. از ا  

الدخب   چهخي(گجييخ شررخوه مخطه  مجش لي ايّخه اين غيخث، قد ع، صليجان يمخل«)ثرث  ججل لايل.

 حع  يه  يخن نيز يعخيش « يس  يا مخطه غماين نبخشد»حخيم لاشرعع ايد چلخنکع لي ي زگخي ا   

  يها  ياجيلد:

 يررريه وررخلم اي اح يهلل ش ي حم يفررد   

 

 از  هيرک  دح ا هاييم يررررطخن  يشرررليد 

 (54)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ
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 يبخشد يع لي « شرخيزالب وبدالرّع اسه ا هاييم يرطخن اسه شخيهخ »ل  ين  مد ح شرخوه لي شريهاز   

يا لي شرريهاز  ع نخه ا  نظم يهلب   « گج    چجگخن»يده   فخت يخفعع   طخلب  لخظهب  854يررخل 

(. ل لعشخب يمهقلد  لي  جيل 424تذيهب الشعها، صهزالب ا  يا صررع   نجازش فه جلب ايرد)يک:  شر 

  زالبا ّخ شخيزالب وبدالرّع  ن ا هاييم يرطخن  ن شخيهخ يرطخن گجييخن اخلشخب»اين شرخيزالب گجيد: 

 حکج ديهيم طبع   زيبخ  لظه   مجش مرق  جلب    عد از  فخت ادي لي  مرکد شرريهاز   فخيس  ع 

نشرسرد    عد از  اقعة شخيهخ  هخلي يرطخن  حمد  خيسلغه ا  يا از فخيس امهاج نمجل   العدخ  ع ومّ   

مجل الغ  يگ گجييخن آ يل   اخلشررخب الغ  يگ ا  يا ته يد يرّ  فه جل   لمعه مجل يا  د  لال   ا  يا 

گهفد  د تعرّق  ع وبدالرّعيمهاب  ع يرمهقلد  هل    عد از قعل وبدالرطيف  ن الغ  يگ يرطلد يمهقل 

  ا  لالِ يهه   يررخخ  دال ... ي زگخي ل ن يع مسرريس نجازيررد   يهيم گداز، يررلگ تفهقع لي ا قخت 

 دمجوة آن شرخيزالب اندامد   يررطخن يعيد ا جيعيد  ه ا  مه ج يهل    ع  دليخي  ا جالخيهمخن   

لرّع د   صخف لال   يرطخن وبدا  لي نجاح  يمهقلد  854لي شرهجي يلع اي ع   ممسين   ثمخنمخئع] 

 (426يمخندخ،ص«)شهخلت يييد. از  خل يجا آ د   لي مخک فلخ يفد.  ع ليد يرطخن يعيد  ع ليجة

 ا  صررربرخ گه  اذي  يک ي ز لي يج   عخن 

 

 يا« مجاجع وبداهلل»زيلهرخي از  ن  پهيررر   

 (5)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

ش وبداهلل،  مد حخن لياه  نيز لاشعع ايد يسخن   خنلد اين شخوه، وه ب  ه ا هاييم يرطخن   اسه

شرخيزالب ايرمخويل يررطخن، يجنس مخن، يررطخن حسن  هعه حخج   يگ، يرطخن حسن مدالال       

يرررطخن المشررخيخ ور  »يع  خ صررفد « ايررحخق يخزي ن ا  » زيگخن وخلم ورم   وهفخن يمچج شرريخ 

يرطخن العخيفين »يع ا  يا «رطخن  حمّد ي ز هخني»مجاندب شدب   « االطهق المهشرد السّخلک العخيف 

نخ يدب ايرد يع اين نشرخن از ايالت شخوه،  ع اين ل  وخيف  زيگ ايل فخيس ايد يع   «   العخشرقين 

ي يمجايب ل»اند چها يع  ع قجل صخحب وهفخت العخشقين احعمخالً لي شيجة تصجّف ا  يم تأثيهگذاي  جلب

 «.مد د وهفخ   ظهفخ  ع يه يهل 

تذهبتطگلب.ر4

الدّين  طهّه حرّ   ع ق(  خ يايلمخي  جمخلب 716لي يردة يشرعم يررطخن  حمّد الدخيعج )ليگذشعة    

 ذيب شرريعع گه يدب   مدا لدب نخ يدب شررد   مطبع   يررکّع  ع ايررخ   حضررهت ائمّع زل.  ع يمين 

 عبخي جهد  ها  شريعيخن فضخ   سخود  ايدا شدب    ذيب شيعع لي يلخي  ذيب ييم  تسلّن او 

ايدا يهل   تقهيبخً تعخلل   ين شيعع   يلّ   ع  ججل آ د   شيعيخن تجانسعلد لي ايه   از وقخيد مجل 

  اشخوة افکخي مجيش  ع يک آزال  نسب   هيلد...لي شهه شيهاز نيز  ع  لخيبد  ججل آيا اخب احمد 

جه  از شرريعيخن لي يخ  لياه  از  سررعاخن ائمع گه ب قخ ل تج ن  جيرر )شررخب چهاغ(    ججل  قعع

نهخل فطهت اصر  ايل »المل لين  يلجيسد: شريهاز يخين  جلند... قخض  نجياهلل شجشعه  لي  دخلس 

شررريهاز يميشرررع از نسررريم  حبرّد    ال  ايل  يد لي ايعزاز  جلب از جمرع ايخل  آندخ يرررخلات   

 الدخبيخث،  قد ع، صليجان يمخل غ«)الدّيجخت، مصرجصخً يخلات ايلدج  ع قِدله تشيّع  شهجيند. يفيع

  يشد(لي قهن  جيل  طخلعع يعل  قهن نهم فهصد  لخيب   ها  ته يج شيعع لي فخيس  جججل آ د. 
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اند  جيژب لي شررخوهان   وخيفخن  سرريخي  يا  يعجان لي اين ل يب نخه  هليع  ذيب شرريعع امعيخي يهلب 

ق(، لسررخن  ب 839ة فخيس شررخوهان شرريع  يمچجن  خ خفغخن  شرريهاز ، يختب  شرريهاز  )ليگذشررع 

 ق( فها انلد. ب 848الدين غيخث شيهاز )ليگذشعة شيهاز ، يمخل

شررمخي  از گهايش  ذيب  ا   ع تشرريّع ليدب  يخ  اناشررد خ تأ ّل لي اشررعخي طخلب جخجه   نمجنع

  يشجل.  ع ولجان نمجنع  يع  لايل يع ايالت مجل يا  ع حيدي يهّاي نشخن  يديد:

 يا از آن مجيشرررعن تخي   اجل  نيسرررد لنيخ

 

 اجلش از حيرردي  جل  ز احمررد  خعررخي تررخي

 (61)يمخندخ ،  هگ

  يخ ل   يد زيه يع تأييد   ه  ( يا اجل آن  يداند)علي  يرد فجق ايرخ به ايهه يا تخي لين   ا خه ور   

 شيعع  جلن ا يد:

 ا  وزيزان مخک اخ  حيدي  مجايم]شدن -

 

  ره ا ريررد آنررکررع گهاررخي   ايهه لا لش  

 (67مخندخ ،  هگ)ي

ترعشوقتدمتززليّگتتطگلب.7

مجاييم ليد يع ل  نجع  -يمخنلد ليجان حخفظ شررريهاز   - رخ ناهشررر  يجتخب لي ليجان غزليّخت     

 عشجق لي اشعخي ا   ججل لايل يک   عشجق ز يل    ل ه  حبجب آيمخن    البعع جرجة وشق ز يل  

حع   خخطب آن جلس  ذيه ايد. لي ل يان  س   يشعه از وشق اله  ايد. وشق ز يل  يع گخب، 

 جيل  طخلعة  خ يعل  قهن نهم، گهايش  ع جلس  ذيه لي اشعخي افزايش  ييخ د   لي يبک يلد   ع 

يخي  از اين گهايش   تجصرريف  عشررجقِ اسرره نيز ليدب ا ج مجل  يهيررد. لي غزليخت طخلب نيز نمجنع

  يشجل:

 يخيب يررربب  يرررخز يع آن شرررکل  بيلم  -

 

 يع آن طهفع اسرره جخن جهخن ايررد زيله  

 (27)يمخندخ ،  هگ

  يع طخلب، ا« حسرريل »يخ   ععدّل لياه يع گخب لي  يخن آنخن  ع نخ    ه يخجييم  خ ولجان   نمجنع

 يا للبه   للداي مجل  عهف   يکلد:

 يايرررد گجيم  ررع وريهغم  خررخلف  ررع وهاق

 

 يع حسرريل   ع جهخن للبه   للداي  ن ايررد

 (27گ)يمخندخ ،  ه

نجع ل ه اشعخي طخلب يع يمعه از نجع ا ل ايد، اشعخي وهفخن  ا يد. لي اين  خش از غزلهخ    طخلب 

 نقّخش ايد نع نقش:

 يمرع يس طرخلررب نقشرررلررد  ليکن طرخلررب   

 

 ي ز   شب از لل   جخن لي طرب نقّخش ايد

 (12)يمخندخ ،  هگ

 شيفعة مجل ا يد نع  شعخقِ  هشدِ ا :    خنلد  سيخي  از وهفخ، يمع جخ نشخن  از مدا ند  يبيلد  

  ررع يه يررع  يلاهه آيع  ز يحمررد ا يرررد

 طج    ررع زايررد ايزان   هشرررد   يرررخيررة 

 

  ع يج  يه يع گذشرعم  قيم آن يررهيجيد 

 يع  خ ز ل يررد نخجاييم غيه ليدن ل يررد 

 (17)يمخندخ ،  هگ
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تسگفيبگ.تضميهبگتمتخظيغو8

ن يشررعم   نهم از شررخوهان ايش از مجل تأثيه  طخلب جخجه   نيز يمچجن  سرريخي  از شررخوهان قه 

  سيخي  اذيهفعع ايد يع لي ذيل  ع  هم  از اين تأثيهاذيه  اشخيب مجايد شد.

ت.تطگلبتمتسع ي9-4

( يک  از شخگهلان  کعب شعه  691يخل اس از يعد  شيهاز  ) فخت  151طخلب جخجه   حد ل 

  « لي ججاب يعد  اشعخي لايل» ياجيد:  لي  جيل طخلب« ل لعشخب يمهقلد »آيد. ا   ع حسرخب    

ا  از اقعبخس    يا ذيه  يکلد يع ايش ازين آ يلب شد. اين نکعة ل لعشخب نشخن از اقعبخيهخ  نمجنع

فها ان طخلب از يرعد  لايل يع لي آن ز خنع  ع شرههت ييريدب  جلب ايد.البعع  ع گفعة  حمّد ور     

يل آيد   حخجد  ع تفص، از شيخ  ع حسخب   شمخي نم اقعبخيهخ   تقريديخ  گجيلدگخن لياه»فه غ  

ع يفعم يده ، لانسع خشعع   غزل شيجا يه لب اس از يدةندايل يع يه يس  ع فخيير ، نثه نيکج نا 

(  ثهً يعد  غزل  لايل  خ 19يريّخت يرعد ، قد ع، ص «)يخ ندانسرعع، شرخگهل شريخ يرعد  ايرد     

  طرع:

 ا  لعبرد ملردان لرب لعرد يع  زيديرررد   

 

  رخغ لطرخفرد  رِعِ ي يرد يع گعزيديرررد        

 (452)يمخندخ،

 طخلب لي غزل   خ  طرع زيه  ع ا  اخيخ  يديد:

 انداه ز  خغ يع ييررريدب ايرررداين يررره  گل

 

 لي گرشرررن مج يش گرل تخزب ل يدب ايرررد 

 (14)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

    صهاو  از آن غزل يا تضمين  يکلد:

 ترهيش نکلم  ن  ررع مطررخ گفعن يرررعررد   

 

 «يين يِشرعع ييخ ين يع لي  گرّع چهيدب ايد »

 (15)يمخندخ،  هگ

 ا  لياه از اين اقعبخس، چلخنکع طخلب گجيد:  نمجنع

 ل ش لي صرررحبرد آن يررره  مها خن  جله 

 

 تررخ  ررع يلاررخه يرررحه  الررع   حيهان  جله 

 (72جخجه   ،  هگ)غزليّخت طخلب

 ه...شعه يعد  چلين ايد: آ د   ب يع چع  شعخق   اهيشخن  جل

ت.تطگلبتمتكمگلت جه ي9-2

الدّين  سرعجل مدلد  از  عخصرهان حخفظ نيز از تأثيهگزايان  ه شرعه طخلب جخجه    ع شمخي    يمخل

  يه ل. يمخل مدلد  غزل   خ  طرع زيه لايل:

 يرزاي يررره  يررع لي حررد اوعرردال  هآيررد  

 

  ررع قررخ عررد نهيرررد گه يزاي يرررخل  هآيررد 

 (431)ليجان يمخل مدلد ،غزل

    نيز اين غزل يا ايعقبخل يهلب   لي  يع  ججاب لالب ايد:طخلب جخجه
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 شرررب  يع  خب  ن از  شرررهق  صرررخل  هآيد 

 يها ييرررد يرع  اجيد ججاب شرررعه مدلد  

 

 يزاي يررخهِ  نِ مسرررعررع زان جمررخل  هآيررد...

  ررع غيه  ن يررع تجانررد يررع  ررخ يمررخل  هآيررد

 (54)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

ت.تطگلبتمتحگفظ9-3

شررعها  غزلپهلاز اس از مجل نيخز  ع شررهح    يخن ندايل. طخلب گخي  تضررميلهخي  از   تأثيه حخفظ  ه

 حخفظ لايل  ثهً  صهاع ا ّل غزل ذيل از حخفظ ا خند گهفعع ايد:

 «نشرررين ل ش  ع  يخخنع شررردزايد مرجت»

 

 طرخلرب  دلجن صرررفرد از ا  للررداي شرررد   

 (29)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

طخلب لي آن ايد لي  قطع غزل  يع ا   صهاو  از حخفظ يا يع  اژةتضمين لياه طخلب چلين ايد 

 آ يلب ايد:

  کن ترأميه   طخلب يا  ع غمزب تيه خيان ين 

 

يرع آفعهرخيرررد لي تأميه   طخلب يا زيخن   »

 «لايل

 (27)يمخندخ،  هگ

 نايعقبخلهخ  طخلب از حخفظ  سيخي ايد يع اي يماخن  يدانلد يع  صهع ل ه از آن حخفظ ايد. آي 

 اژ يشاه  ع ذيه اندي   سلدب  يکلد، يمخنلد اين  ثخلهخ  طخلب  ياجيد:

 ل ش لي  درس وشررررّخق ييررخيج  تج  جل

 

 ذيه اصرررحخب يرررعخلت يرررخن ي   تج  جل

 (32)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 يع  طرع غزل حخفظ چلين ايد: ل ش لي حرقة  خ قصّة گيسج  تج  جل...  يخ:

 ل يررخيبخن لايلناخي  ن يع  ه وخيض ز يررلب

 

 مط يربز   لب لعل   ل  چشم للسعخن لايل 

 (48)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 يع اقعبخي  ازين غزل حخفظ ايد:  ع  لايه يع گهل گل زيلبل يخيبخن لايل...

ت.تطگلبتمتعغ قي9-1

ع ذاشعق( نع تلهخ  ه نخ جي   خنلد يرعد    حخفظ تأثيه ز خن    ال   گ ب688فخهالدّين وهاق  ) فخت 

تأثيه نبجلب ايد.  طخلعة اشعخي يهن، ايرد  رکع  ه شرخوهان گملخ   يمچجن طخلب جخجه   يم     

ييجب فکه  لي انديشة شخوهان  ه جخ   ياذاشد يع مجلآگخب   نخمجلآگخب از  شخييه گذشعع تأثيه 

  يپذيهفعلد. چلد نمجنع از اين ايعقبخلهخ لي ذيل ذيه  ياهلل.طخلب:

 ه اغيررخي نخجايم شرررد ن وررخشرررق آن يررخي

 

  ز  سررع  وشرررق ا  يشررريخي نخجايم شرررد 

 (31)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 ( ايد.87)وهاق ،ص«  ن  سد    وشقم يشيخي نخجايم شد»يع اقعبخي  از غزل وهاق   خ  طرع

ت.تطگلبتمتس مگختسگمجي9-5

 طخلب غزل  لايل  خ  طرع:
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 لي ترکرّم آن اه  ي  لُيفشررررخن   يکلررد 

 

  حلررد   ا  يررخ هان   يکلررد  ن  ررع ليل  

 (41)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 يع  هگهفعع از اين غزل يرمخن ايد:

  ررخ يررره زلفش للم ايجنررد جررخن   يکلررد 

 

  ررخ ميررخلش مررخطهه ويش نهررخن   يکلررد 

 (59)يرمخن، 

ت.تطگلبتمت گقگخي9-4

کعب شرررعه  طرخلب جخجه    خنلد يه شرررخوه لياه لي اين ل يب، الا ع ليلدب، ييه    شرررخگهل   

گذشررعاخن  جيژب  زيگخن   ثل مخقخن   جلب ايررد.  خ اندي  تججّع  ع  يد ذيل يع يک نمجنع از ليهخ  

مجايان  شررخييه شررعه  ايه يهخ  ا يررد مجانلدب اين نکعع يا لي ييخ د يع شررخوهان  عجيررّط جيهب

 يسعلد.طخلب:

  ن يع جخن لي اخ  آن يه  ي ان مجايم فشخند

 

 جهخن مجايم فشخند ليرد از شرجق جمخلش  ه  

 (44)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 مخقخن :

 انديآ ا  جخن يع لي اخ  تج جخن مجايم فشررخند

 

 ليرعيخي  ين يع ليع   ه جهخن مجايم فشخند 

 (597)ليجان مخقخن ، 

تهگيتطگلب.حسنتتخ ّصبگتمتفخغيه4

ز   خ  طرجب   طرب  ع گفعة طخلب جخجه   لي ا يخت اخيخن  غزلهخ  خ  ههب از  فهجه طخلب   تهالفسخ

 «:لُيفشخن   يکلد»مجلش 

 يره  ع يره اشعخي طخلب للفهيب   نخزک ايد   -

 

 لي ترخررّصرررهررخ  لريکن لُيفشررررخن   يکلررد    

 (41)يمخندخ ،  هگ

 از مدا  صل تج جسعم يختف  از غيب گفد -

 

    طررب طخلب  ع حکم  لن طعرعب  طرجب يا 

 (7)يمخندخ ،  هگ

 ع آثخي مجل نخزيدب   شرررعه مجل يا لي  يخن لياه آثخي  هته مجاندب    ع  ايثه شرررعها  فخييررر  ز خن

اند، طخلب نيز از اين قخودب  سعثل  نيسد   يمهاب  خ تخرّصهخ  مجل اين فخهيّعلياهان فخه فه معع

 يخ يا  طهح  يکلد.

 لي ميخلد شررعه طخلب آنچلخن صخف  شدب ايد

 

 يج ي ان   يزنررد صررررد طعلررع يه له آب يا 

 (4خندخ ،  هگ )يم

 يه يع اشررعخي  ن لي يش يا  شررليد گفد  -

 

 طرخلرب اشرررعخي تج از آب ي ان نخزيعهيرررد  

 (13)يمخندخ ،  هگ

تهگيتشعغتطگلب.سگگخه45
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يخ  ايشين  خصجصخً قهن چهخيه   آن ي ح  لخود   وزّت نفس   مجيشرعلداي  يع لي اشعخي ل يب »

 ايطة ز جن    مجاي  يع از غربة  ياخناخن ايش  الدم   ششم يخ هً ي اج لاشعع   لي قهن يفعم  ع

آ دب لي اييخن آن شرکسعا   ايل شدب   لي قهن يشعم نيز  يشعه يملع لي آن ياب يخفعع  جل لي اين  

ته   ضعيفعه گشعع ايد   شخوه ذلّد   يهشکسعا    افکلدگ  مجيش يا لي قهن )نهم(  خز يرسرد  

(  ع يمين لليل از قهن نهم  ع  عد 229  نثه لي ايهان،صنفيس ، تخييخ نظم «)آ يل.شعه  ع ز خن   

يا طة وخشررق    عشررجق لي ال يخت فخييرر  چلين يقم  يخجيل يع طخلب  ها  ييرريدن  ع  طرجب   

يخ لي شعه طخلب يم شرجل حعّ  يرگِ يج   عشرجق گهلل.  عأيفخنع انعکخس اين نجع ياخنع   حخضره  

 نيسعلد:

 اندبوخشررقخن تخ  ه يرره يج  تج  لزل يهل  -

 

 اندمجيشرررعن يا  رخ يرررگ يجيد  ها ه يهلب 

 (39)يمخندخ ،  هگ

 اهشررربهرخ  رع گهل يج  تج تخ ي ز گشرررعع   -

 

 لاي  خيدي ز   اج يع اين يرگ شرب زندب  

 (12)يمخندخ ،  هگ

 نسخة مط   جججل ايد. 63   47   37يخ  لياه  از اين نجع ناخب، لي  هگهخ  نمجنع

ت.تسبكتشعغي44

 ميفع هخ خجه   نيز  خنلد شعها  غزلپهلاز قهن نهم يمخن تکهاييخزيهخ  قهنيربک شعه  طخلب ج 

ايد. يبک  يلخ ين وهاق    يلد  يع لي قهن نهم  ججل لايل البعع شعه طخلب جخجه    ع  م  يشع

يرربک وهاق   سرر  نزليکعه ايررد   اگه قهن ا  يا نشررلخيرريم تفخ ت   ين غزلهخ  ا    شررعها  قهن 

   لي غزل يع ليعع تعبيهات يا تکهاي  يکلد. نخسد تعبيهات الهخه گهفعع از يشرعم نميعجان ليد.  

طبيعد  ثل گل، گيخب،  خغ، ليمد، يرربزب،  هغ،  ربل  ...  ل ه اوضررخ   دن  عشررجق يمخنلد ي  ،  

زلف، ليخن، چشررم،  ژگخن، ا ه ، مد، مخل، مط  ...  يررجه تعبيهات   خنلد مها خت، ايه غخن، يررخق ، 

ا ثخل آن، يع البعع ليرعة يجه  يشعه مجلنمخي   يکلد.لي اشعخي طخلب، گخب تصخ يه   شرخيد،  طهب   

يبک  «صيد  عخن ِ» ديع   تخزب نيز لي يلخي اقعبخيرهخ   ضرخ ين ليدب  يشجل يع مجانلدب يا  ع يخل   

 اندازل:يلد    

 مجايرررعم گيهه  ع لندان وقد آن زلف ل  تخ

 

 دآنچع  ن  يخجايرعم ايلجن نصريب شخنع ش  

 (3)يمخندخ ،  هگ 

ت.سطمتفبگخي42

طخلب اگه چع جخجه   ايد ا ّخ از نظه ز خن ، شعه ا   ع شعها  شيهاز نزليکعه ايد  ع يمين يبب 

اين ا ه لي يع يطح آ اي ، لغج     اگه  خجاييم شعه طخلب يا از  لظه ز خن   جيل تحريل قهاي لييم

 نحج   مکن  ياهلل.

ت.تسطمتام يي42-4

تسيقيتبيغمخيت)مفختعغمضي(.ترو42-4-4
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غزليّخت طخلب لي  حجي  شهجي وه ض  يه لب شدب يع وبخيتلد از:ي ل،  ضخيع،  دعث، يزج،  لسهح 

غزل  35غزل لي  حه يزج،  65غزل لي  حه ي ل،  117غزل  خقيمخندب،  311، يجز   ... يرع از  يرخن   

اند. از  يخن سهح   ... يه لب شدبغزل لي  حه  دعث،    خ ق  لي  حجي يجز    ل 29لي  حه  ضخيع، 

ليصرد لي  حه يزج يه لب شدب ايد    خ ق    21ليصرد ا زان لي  حه ي ل     35 زنهخ  اهيخي هل، 

لي  زنهخ   عمجل لياه ايررد. لي اين ل   حه نيز از زحخفهخ  آيلاين  يشررعه  ههب  هلب ايررد يع   

 آيلا  شعه طخلب ايد. يمين لليل  ه  جييقخي   جلن   مجش

ت.تروسيقيتكهگميت)قگفيهتمتمديف(42-4-2

، « هف»، «نخزيعهيررد»لي ليجان طخلب، يليفهخ  للپسررلد، نهه   زيبخ فها ان ايررد، يليفهخي   ثل  

 ... ا خ  ع نظه  يهيررد شررخوه  ها  تکميل « يمعهيررد»، «مجايم فشررخند»، « يسررجزله»، « ه يرره»

الخب( ، «) عخذ» عمجل   نخ ععخيف  يمچجن، يليفهخ  غيه«ک»  « ف»،  «ذ»يخي   ثلحه ف قرخفيع 

)لي لغد مهايررخن   جيژب جخجهه   قخيلخت  ع  عل  « يرريکلک») ع  علخ  اجچ    يهجلب(   « يجف»

 ، حعّ  لي فهم  اژب، لچخي  شکل  يشجل:آيسعع آيسعع( انعخخب يهلب ايد يع مجانلدب

 ا  آنکع چشمد  يبهل لل از  حبّخن ييکلک

 

 خن ايدا   الهخن يررريکلک لمرخ  يخ  خ طخلب 

 (68)غزليّخت طخلب جخجه  ،  هگ

 ا  فرررررک چررجن  رريررکررلرر  تررکررهاي يررجف

 

  شرررلررج ايررلررجن اررخيرررخ گررفررعررخي يررجف  

 (67)يمخندخ ،  هگ

لي شرعه طخلب نيز يرخلب    يشرعه ايرم  ايرد  ثل قخفيع يهلن شعخب، صجاب   ...  ع يمين       قخفيع

 «(.آب» خ « ييهاب»يبب يمعه لچخي ويجب قخفيع شدب ايد) ثل قخفيع يهلن

ت.تروسيقيتدممخي42-4-3

لي ليجان غزليّخت طخلب  ع تبع شررخوهان شرريهاز  لي قهن يشررعم   نهم، تدليس   تکهاييخ  ععدّل   

اهلاز نيسرد ا عکخي   ا داع مخصر  لي لفظ   صلخيع   فها ان ايرد  ل  چجن    اصرجالً شرخوه  لفظ   

 آفهين يم يسد:ج، يدخ، يرمع( يع البعع  جييق  ديع  ندايل  اه يمخن تکهاييخ   عمجل )تکهاي  ا

 گجيلد مرق طخلب    طرجب ييسررد ييسررد

 

 ا  ايل وشررق طخلبج طرجب ا يررد ا يررد 

 (15)يمخندخ ،  هگ

ت.تسطمتلغوي42-2

ت.تك مگتتعغبي42-2-4

 گجي ، لغخت وه    ععدّل  لي ليجان ا  ياب يخفعلد يع آنهخ يا  يعجان خ  ججل تمخيل طخلب  ها  يررخلب

 ع ل  ليرعع تقسريم يهل. نخسد لغخت  يع  ع  ه ي ز خن، از ز خن  عمجل   يايج قهن نهم  ع شعه ا    

ياب يخفعع ايرد  ل ه لغخت  هدجي   لشرجاي  يع گخي   ضه يت  زن، قخفيع يخ  ع  لظجي اظهخي فضلِ   

خت، جبل،  قيّد، يررهيررل،  خمجي،  عخذ،  مکل شررخوه  لي غزليّخت طخلب  کخي يفعع ايررد يمچجن

 يخيلخت  ... گخي  نيز  ع يبب اقعبخيهخ  قهآن  تهييبخت وه    ايل شدب ايد.
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ت.تك مگتتكبنتمترح ّي42-2-2

طخلب جخجه  ، شخگهل آذي  ايفهايل   جلب، طبيع  ايد يع لي شعه يم تحد تأثيه ز خن آن شخوه 

ندب ايد  ع يمين قهاي گهفعع  خشرد از طهف لياه ير  يرخل از ومه  خيجال  مجل يا لي شيهاز گذيا   

يبب ايثه يرمخت ا   هگهفعع از شخوهان قبل از مجل يمخنلد آذي ، يعد    حخفظ ايد.لييد ايد 

يع لي انسدخه ز خن   ع ز خن يعد    حخفظ نميهيد ا ّخ يخلآ ي يمخن يرمخت  ايد يع لي آثخي اين ل  

ت عد   يدانلد. از  لظه لغخنجيسخن ا  يا تخل  يشرخوه  زيگ  يبيليم    د ن ورّد نيسرد يع تذيهب  

 اه ل    س مف ه حرّ  يم  خيد اشرخيب يهل يع يمعه يرمخت  حرّ  جخجه   لي اشرعخي     ع يخي   

)لي لغد جخجهه   قخيلخت  ع  عل  آيسرررعع « يررريکلک») ع  علخ  اجچ    يهجلب(   « يجف»يرمة 

  هلب ايد. آيسعع( يع آن يم  ع تفلّن   ضه يتِ تکميلِ قخفيع لي ليجان  ع يخي

تسگفي.تتغكيب42-2-3

ع يررخز  يلد  رکطخلب نعجانسررعع  خنلد شررعها  ليجع ا ّل، ليررد  ع آفهيلش ز خن   زند   تهييب  

يخ  قبل، يرخ قع لاشرعع ايرد  خنلد: شکهافشخن، تيه خيان،    تهييبخت  يع  کخي  هلب نيز لي شرعه ل يب 

 لُيفشخن، اهلل لال   غيهب.

ت.تسطمتخحوي42-3

 عهين  يژگيهخ  نحج  اشعخي طخلب  يعجان  ع اين  جايل اشخيب يهل:از جمرع  هم

الف: يشعه اشعخي ا  از يک جمرة  هيب شهط ، اهيش ، مبه    يخ وخطف  تشکيل شدب يع يه يک 

 از ل  قسمد آن لي يک  صهاع  يخن شدب ايد.

لخي ،  ها  نمجنع:  ع طجي  سررعقل لي  يخن جمرع  ها   لف  يهلن  خي  ع« نع»: ايررعفخلب از يرمة ب

نع  ن از ا ج » ، «چع يجل چجن نع ز مرقش نيخز  يبخيل» ، «تلهخ نع  ه ب   وهفختسرد ازصرفخيرد   »

   ...«يمخ  صف جمخلد  يافد 

يع طخلب يا طرب يهلن  ع حکم  ن طرب » ج: ايرررعفرخلب از  صررردي لي  قرخه اييخن جمرع،  خنلد:   

 «.مجشعه

 هه آن  يلشجل »،  خنلد «  »يخز قبل از  لف « ن»جند ل: يرخمد  ضرخيع  لف   خ قهاي لالن ايشر   

العزا    ثل  اهفعع ايد،  فکلدب ايد  يخمد  خض   -  يخمد فعل  خض  نقر «يايد ل لد اظهخي

 خنلد: چشرخنيد ، ييرخنيد   يرخمد فعل  خض  العزا    سعمه  ثل :    «  »ايرعمهاي   خ اسرجند   

  يبفکلد.

 يخ،  ها  نمجنع:  بخلاتخن، يلخل،  بيلخل،  ايهال.لي شهيطع ب: ايعفخلب از افعخل لوخي   خعرف

 لي  سخ د  خال.« يخي»، « اي»، « ش»، «آيخ»، «يخن» : ايعفخلب از اسجنديخ  شبخيد 

يع البعع  جايل فجق   ليهخ  جيل لياه لي يرطح نحج ،  يژب    لحصه  ع طخلب نيسد  رکع لي قهن  

ايد يع  بدع   صخحب آفهيلش نيسد  ع يمين يبب لي  جيل  طخلعع ليدب  يشرجل.طخلب شخوه   
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يخ  ا  ييم ز خنع    هلاشع  از يرطح ز خن  نيز نجآ ي  مخصر  ندايل  رکع يرمخت، تهييبخت   جمرع  

 شعها  ايش از مجل ايد.

ت.ت ب  عگتتبيگخي43

 طخلب لي غزلهخ  مجل لائمخً  ع ايزش   ي ان  شعه مجل اشخيب  يکلد    ياجيد:

 شرعه طخلب آنچلخن صررخف  شدب ايد ليميخلد 

 

 ي ان   يزنررد صررررد طعلررع يه له آب يا  زي

 (13)يمخندخ ،  هگ

ا ّخ  خيد ليد لي صرررجيميخل   يلهيخ   يخن  تخ چع حد  جفّق  جلب ايرررد. لي تشررربيع، يله  ديع    

جديد  لي شرعه طخلب  شرخيدب نميشرجل  رکع يمع، تشربيهخت تکهاي  گذشررعع ايد  ثل: تشبيع     

قطع، يخ  ع آفعخب،  ژگخن  ع تيه، لب  ع لعل، قخ د  ع يرره    شررمشررخل، وخيض  ع ايغجان، ليخن  ع ن

لل  ع آيلع، جسم آل    ع  س   ا ثخل آن. البعع يع   يلمخيد  يشعه از تشبيهخت  شه ط، تفضيل 

 ته جرجب  يديد، يمچجن:   رفجف ايعفخلب نمخيد يع تشبيع يا جذّا عه    هجسعع

  ه   يدش قجس قزحچشرررم ا  فعلررع   ا

 

 غمزب شررمشرريه    ژب تيه   للش اجالليررد

 (3)يمخندخ ،  هگ

لي ايرععخيب يم از ايرععخيات تکهاي  يع ذيه آن لي اين ل يب  ريغ نيسرد، ايعفخلب شدب  خنلد: يه     

)قخ د(، ي ل ايس )اشک(، نجوه يخن چمن )گرهخ   خغ(، نهگس )چشم(.  خ اين تفخصيل، لي يلهيخ  

 ا  لي اشعخي طخلب ليدب نميشجل.ي   يژب يخن ، نجآ 

 جالنخ  حمّد طخلب جخجه   از شخوهان گملخه فخيس لي قهن نهم ايد يع  يش از ي  ايغي:خ يجه

يررخل يا لي شرريهاز يررپه  يهلب   لي يمخندخ لفن شرردب ايررد. از ليجان غزليّخت مطّ     چلين   

شخيزالب »فخيس   اسه شخيهخ تيمجي ،  فه خنه ا « ا هاييم يررطخن »ايرعلبخط  ياهلل يع ا   دّاح  

  يسرخن لياهيمخنلد شخيزالب ايمخويل يرطخن، يجنس  «وبدالرّع اسره ا هاييم يررطخن اسره شرخيهخ    

مخن، يرطخن حسن  هعه حخج   يگ، يرطخن حسن مدالال    زيگخن وخلم ورم   وهفخن يمچج شيخ 

  اقعبخيهخي  از يعد ، حخفظ،  يخزيهخايرحخق  جلب ايرد. طخلب شرخوه  عجيط  ايد يع نظيهب   ا  

يمخل مدلد ، وهاق ، يرررمخن يررخ ج    ا يهمسرره  ليرج  لاشررعع ايررد. لي  زن   قخفيع  جفّق  

 يبخشرد ا ّخ يرمخت، تهييبخت، تخيّل    ضرخ يلش اغرب تکهاي  فخييم شرخوهان قبل از مجل ايد. از    

  جلن لي شيهاز لذّت  يبهل    ع آن  يبخلد.

ب جخجه   شخوه شيع     عجيط  ايد يع غزلهخ  لطيف  يه لب يع ليد يجتخب يرخن آنکع طخل 

ي زگخي ا  يا حعّ  لي حد شرعها  ليجة ل ه يم قهاي ندالب   تخ ا ه ز حعّ  لي شهه مجل نيز شلخمعع  

 شدب نيسد.
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