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 هشيپژم-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم-شمگموت مل-سگلتهر م
 

 تح يلت  و خيگتتروسويتاغرگممديتمتفضگهگيتشعغيت يجگدتش وتبگتاخبگ

(182-167) 

ت3ج يلترشي يت،2رحسنتنم لرقگميت،4ع يت كبغتكمگليتخبگد)خويسه وترسئول(
ت2/45/42تگميختدميگف ترقگله:

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

تچكي و

يع نجيسلدب يخ شخوه   ع شخوهان   ل يعخن لياه مجل  يلجيسد  ا  ايدنخ ة ل يعخنعامجانيع         

زيبخ  يخي  خ ناخي   ع  عجن الب فخيي ، نمجنع.   گخب اخيخ يا  خ يمخن يبک   ييخق لييخفد  يکلد

خن   نشيخ يا مجاييم يخفد   تحريل اين ز يلع لي ليجان شخوهان   لياه آثخي ال   ايزشملد از اين نخ ع

ا ، تخييخ ال يخت ا ، انديشعنخ عيخ ايزشهخ  زيخل  از نظه ال     يله ، زندگ  يديد يع اين نخ ع

 .از  يخن شخوهان  عخصه ييدور   جيج  گه خي ل  اشعخي  يا لي اين نجع ال   يه لب ايد. لايند...  

، لحن  يخن، لاليل يهايش، از نظه  خخطب يا يدف اين  قخلع  هيي  امجانيخت  لظجه ا يد يع آنهخ

 ضمجن    حعجا، قخلب، فضخيخز ،  يزان تطخ ق نخ ع   اخيخ، تعيين ايزش نخ ع   ججاب آن    طخلب  

 .از اين ليد  هيي  يهلب ايد

 امجانيع،  جيج  گه خي ل ، نقد يخمعخي ، نقد  حعجاي ، فضخيخز  :هگك ي تم ژو
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 رق رهت-ت4

ت     طغحترسأله  - 1 – 1

نخ ع ايخ   ايد يع لي ضه يت  يخ  جضجو   ها  يس  يخ جخي  فهيعخلب  يشجل    هطهف        

اگه لي نجشعن آن لقد شجل،  ع طجي  يع افکخي   »يللدة نيخزيخي  لي ي ا ط  ين افهال ايد   

 :)نخ ع ناخي ، لانشاه« احسخيخت   وجاطف نجيسلدب لي آن  لعکس شجل، جلبة ال   ايدا  يکلد.

يخ  ا  لايند  يک  از انجاع   جرجبيخ لي ال يخت اوم از  لظجه    لثجي جخياخب   ايميد  يژبنخ ع( 16ص

شعهيخي  يا  ياجيلد يع لي آنهخ »اند   آن يخ  ل يعخنعيخ يخ  نخ عناخي  لي شعه فخيي  امجانيعنخ ع

ا     چيز   يخجايد، يخ از    گرع شخوه ، شعه يخ اثه يخ لانش   فضل شخوه لياه يا  يسعخيد   يخ از

(  خ تججع  ع لحن صميمخنع، تلجع  جضجوخت، 535ل يعخنع  يکلد.)صدا  يبز،  جيج  گه خي ل : ص

مخص  جلن طهفين  کختبع، يخي هل ز خن   اصطهحخت مخص لي آنهخ، فخضل نمخي    يع  لي  هتهگجي  

 ا  لي  طخلعخت ال  اند تخزگ    جذا يد  يژباخيخ ليلدب  ...  هيي  اين نجع از يخن شخوهانع  يعج

 لاشعع  خشد. 

ت همي تمتضغممتتتحقيرت–ت2 -4

يخ  ايتبخط ، نجشعن نخ ع يلجز  ع ولجان يک لي ل يان  عخصه  خ  ججل گسعهش ا زاييخ   شيجب

يخ  ال    ع صجيت  ييرة ايتبخط  يمچلخن ايزش   ايميد مجيش يا حفظ يهلب ايد   حضجي نخ ع

ياخب   ايميد مخص  لايل    هم  شخوهان  ع صجيت جد  يخ طلز  ع لياهان نخ ع نجشعع   شعه، جخ

 سخئل  خعرف   خنلد شجم     زاح، ايعقبخل يخ  لاع، يخليهل، تبهيک   تسريد، تقديه،  عذيت 

 لظجه يخمعن گفعخي . انديا  طهح يهلب... مجاي ، ليمجايد،  دح   يعخيش، گهيع   شکخيد   

ديدگ    اخعا    فصخحد  يشعه   يشجل   تأثيه يخن يا افزايش  يديد    هيي     ججب يل

يخ   خعرف اين نجع از يخن،  خ يا لي ليک  هعه   شلخمد شلخمد ايلاجنع اشعخي   تحريل جلبع

 .لقيقعه يبک   ييخق يخن،  يزان  هخيت   يله لد    فضخيخ  شعه  يخلجيان ييلمجن  ياهلل

ييدور   جيج  گه خي ل  تججع مخص   ع اين نجع شعه لاشعع   لي  جقعيعهخ  از  يخن  عخصهان 

گجنخگجن   لي  جاجهع، يملشيل  يخ يخليهل افهال  خعرف  ثل اليبخن، شخصيعهخ   ذيب ، يله لدان 

آز خي  يهلب ايد    هيي  اين نجع از اشعخيش، تأثيه   هم لي شلخمد  خييخ لي اين نجع شعه طبع...  

 .شخوهانع   يبک   شيجة شخوه  ا  مجايد لاشدفضخيخ  

تپيشيهةتتحقيرتمتشيوةتكگمت–ت3ت–ت4

يخمعخي آنهخ يا لي « فن نثه»لي  جيل  هيي  امجانيخت لي آثخي يلع ، ليعه حسين مطيب  لي

اژ يش  لي اييخن   ا زاي نخ ع   »تشکه    نيک  هه نيز لي  قخلة .  عجن نثه  هيي  يهلب ايد

اند. يخ لي شخيلخ ع اهلامععناخي    نخ ع ع  هيي   سخئل  ه جط  ع نخ ع« شخيلخ عناخي  لي نخ ع

ثه تيخن نيز شصد   چهخي غزل حخفظ يا يع  ع وقيدة ا  ( اژ ي ، لفعه ل ه دمجوع  قخالت فهل ي )

ناخي  »لي  قخالت  نيز  جضجع . شهح يهلب ايد« يخ  حخفظنخ ع»اند، لي  ع صجيت نخ ع يه لب شدب
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تجيط حدد الع  همل   طرق   يدالع  همل  «  ع قصيدب اهلاز  ور   جيج  گه خي ل 

اخيداي    نخاذيهاي  لي شعه  حمجل »  ( 16، ايخا يبک شلخي  نظم   نثه فخيي فصرلخ ة ) طرق

 جيل ( 4، يخل3 درة الب وه  ، شمخية) تجيط ييجل نيخ   آقخجخن «لي يش    جيج  گه خي ل 

يخ لي قخلب اژ يش   سعقل   مصجصخً لي الب  عخصه   شعه اند  ا خ  هيي  امجانيععاژ يش قهاي گهفع

لي اين  قخلع . ايداند، اندخه نشدبشخوهان انقهب ايه   تخ جخي  يع ناخيندگخن جسعدج يهلب

يخ   خعرف   خنلد  خخطبخن، ز خن   لحن، لاليل امجانيخت ييدور   جيج  گه خي ل  از جلبع

يخ، قخلب، فضخيخز ،  يزان تطخ ق نخ ع   اخيخ، تعيين ايزشهخ  يله  خ ين    حعجا  نخ عيهايش،  ض

 .انديخ  آنهخ  جيل  هيي  قهاي گهفعع  ال   نخ ع   ججا يع

تهگتدمت دبتفگمسي:تهگتمت  و خيهرغمميتبغتخگرهت–ت2

 ع ايد،لاشع« ليجان ييخئل»تشکيهت  ييع   ع نخه    اندناخي  يع آن يا تهيل  يافععنخ ع        

يخ  ايشعه يخ حع  لي ل يبا  شدب ايد. نخ عتخ ا ه ز لچخي تغييهات گسعهلبا  لياز لايل   ايشيلع

يخ  نخ ع لي ل ية قبل از ايهه  يعجان  ع از  همعهين نمجنع اند ا   همجيلاي  جلبنيز از ايميد  يژب

د يم از آن يخن  ع  يخن آ دب ايد. لي ل ية  عد نخ ة حضهت يريمخن اشخيب يهل يع لي قهآن  دي

 يخ  ا خه حسين)ع(  ع  هله يجفع  ... قخ ل ذيهند.يخ  ايخ به)ص(، ا خه ور )ع(، نخ عاز ايهه نيز نخ ع

يخ  ل ي از اين قخلب  ها   يخن  قخصد   نجيسلدگخن   اليبخن اخيي  ز خن نيز از گذشعع      

از  يخي  نيسعلد يعيخ   خز خندب لي تخييخ ال يخت  خ صهفخً نخ عاند. نخ عيخيشخن ايعفخلب يهلبانديشع

اند طهف حخيم يخ يخيگزاي   ع زيه ليد يخ يمپخية مجل نجشعع شدب  خشد،  رکع اغرب،  حمر   جلب

 ها   يخن ايداف، طهز تفکه   ناهش صخحبخن انديشع   وه ب  ه ايزشهخ  ال  ، يله    تخييخ ، گخب 

تعخ هت يله لدان  خ يکدياه نيز از طهيق نخ ع صجيت گهفعع   حع   هم  از  عجن ال    خ  شلخمد

اند. ا ه زب اين جخياخب لي نثه لايعخن  جرجة مخص  لايل   ع طجي  ناخي  تأليف شدبنيز  ه اخية نخ ع

«) د.ن يخفعع اييخي  تد ين   تکجي ه ايخس  دمجوع نخ ع»افعد يع لايعخن يخ ي خن  يع گخب اتفخق   

ا  يخ ( زا ية ليد   نجع ي ايد اين نجع لايعخنهخ يا ي ايد نخ ع414ولخصه لايعخن،  يهصخلق : ص

 ا   ياجيلد. کختبع

ب ايد ا   جليخ يع از صميميعهين قخلبهخ  ال   يسعلد،  ع گجنعلي حقيقد اقبخل ومج    ع نخ ع      

يخ   خعرف يخيآي  لاشعع    قع  اه ندة ال   لي ل يب ناخي   ع ولجان يک قخلب اهطهفداييع نخ ع

يدا يخي  ايخ يم نمجنعنجيسلدب يخ شخوه  يا از ا عدا تخ انعهخ  يق  يزنيم، لي  يخن آثخيش اغرب، از نخ ع

 اند.  يشجل. حع   زيگخن ييخي    وهفخ يم از اين نکعع  ع ل ي نمخندب

ت  خ يع  ع صجيت  لظجه يخ  لثجي تأليف شدب   ايزش ال   يخ   خز خندب لي ال يخ عض  از نخ ع     

 الشعها  رکيخ  يخ   جلج ، نخ ة يلخي   ع ميخه، نخ عيخ  غزال ، نخ عا  لايند، وبخيتلد از: نخ ع يژب

يخ  ا خه مميل   ع يخ  ليعه ور  شهيعع ، نخ عنخ ع صخلق يدايد،يخ  يخ  نيمخ، نخ عنخ ع هخي، 

 اثه شعه  ييدور  صخلح   ... « يخنخ ع»يخ  نخلي ا هاييم ، ي ، نخ عفخطمع طبخطبخ
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 لخ هاين  يعجان گفد يک  از قخلبهخ  نجشعخي  يع اخ  ع اخ  تخييخ   ال يخت  خ جرج آ دب   لي 

يايعخ  تغييهات آنهخ ليعخجش تحجالت يخمعخي    ز خن  شدب   يهزندگ    تجانخي  مجيش يا حفظ 

اخي  ايد    عهيهن آگخب   نجيسلدگخن  صيه،گخب يعخ هخي  يا نيز لي اين ز يلع نيهلب ايد، نخ ع

            .                                                                                                                            اندتأليف يهلب    ع آلاب آن اشخيب يهلب

خ ع  ع صجيت شعه يع  ه ايخس آن شخوه  مطخب  ع شخص لياه  طخلب  يا لي نجشعن ن

 ال  آثخي فخيي    ليجان جضجوخت  خعرف  ع صجيت شعه  يخن  يکلد يخ اخيخ آنهخ، نع تلهخ لي ال ع

شخوهان  سيخي ليدب  يشجل،  رکع گخب اتفخق افعخلب يع يک اثه  ع طجي يخ ل لي  اقع اخيخ يک نخ ع 

 يش از يع يزاي )نخ ع 192يع  لخ  ه اژ يش ،-يل نخسد  يعجان  ع شخيلخ ع اشخيب يهل لي  ج. ايد

يخ لي ليجان مخقخن  يع نخ ع   ( 243ص: از ينگ گل تخ ينج مخي، يها  . )لي آن آ دب ايد(  يد

لي  جيل ل ه از اثه   خنلد گرشن . اخيخهخي   ع  هم  اشخخص  خنلد يشيد  طجاط لي آن آ دب ايد

يخ  حمجل شبسعه   يعجان نخه  هل يع لي  اقع اخيخ نخ ة  لظجه ا يه حسيل  ايد يع اگه ياز ش

. آ دا   يخن اين ل  شخصيد اندخه ناهفعع  جل، شخيد اين اثه ايزشملد  ع  ججل نم چلين  کختبع

ا  نجو   خخطب ضمل  لايل   شخوه  خخطب  يا لي ذين مجل  خيد تججع لاشد يع يه شعه   ع گجنع

ا  ايد يع ليل   ياز لي ن اصجالً غزل، مجل نخ ع: » از يمين ي    هم   ععقدند. دسم  يکلد 

( 25ص: يخ  حخفظ، ثه تيخننخ ع.« )شخوه يا  ها  يمة  هله وخلم   مجانلدگخن غزل شخوه  يخن  يکلد

يت  خ  ججل اين نجع از  خخطب ضمل ، امجانيخت  ع صج. اين ا ه لي قصخيد  دح   شهجلته ايد

 .آشکخيته مطخب  ع شخص مخص  يه لب  يشجند

ت  و خيگتتاغرگممديت-ت3

يخ  چلد  يه لب ايد يع  ع ييدور   جيج  گه خي ل ، شخوه  عخصه لي اين شيجب نمجنع       

اند  ا خ از آندخ يع يخيش  ع چخپ يييدبيخ    هازيدبيخ   خعرف زندگ  لي  دمجوع هاتب لي ل يب

عه از اشعخيش يا  ه ايخس قخلبهخ  شعه   ع نشه يپهلب   امجانيخت ا  اغرب لي لف 5، 1389لي يخل 

يع لي حقيقد  «يفه  ع فطهت گل يلگ»قخلب قصيدب يه لب شدب اند،  يشعه آنهخ لي  دمجوة 

گرشن   جيل لي قخلب قطعع) ها  4اند. البعع  دز قصخيد،  دمجوة قصخيد   قطعخت ا يد،  لعشه شدب

ا  يم  ها  ل يعخنش ا هاييم انصخي  ف، احمد  هد   لا غخن    قطععاهلل وخلمجيهليعخن ، يها د

 جيل غزل)  ها  گرشن يهليعخن ، ور  شهيف، مسه  احعشخ      4الي     حمديضخ قلبه (، 

يخي ن ياوجن(   ل   جيل يم لي قخلب ي خو ) ها  ايبه  هداي ند   وبخس حقيق   جيخن ( لايل يع لي 

اند. تقهيبخً نيم  از ا  از آثخي مجل يا لي آن آ يلب، چخپ شدبيع  هازيدب«   يبزصدا» دمجوة 

 يد  376لايل،  ع امجانيخت امعصخص يخفعع يع  صفحع 224يع  «يفه  ع فطهت گل يلگ» دمجوة 

 يد اخيخ لياهان  ع امجانيخت ا يد  البعع چلخنچع مجل  ياجيد،  334آنهخ، از امجانيخت ا    

خي  يم يسعلد يع يلجز تجفيق اخيخاجي   ع آنهخ يا ايدا نکهلب ايد يخ يکبخي اخيخ لالب   يامجانيع

يخ  وبخس حقيق  اخيخ  خندب ايد  از آن جمرع ايد امجانيعاند     آنهخ  خز لي قخلب  لياه يه لب

شخن ، يخ  جيخن ، احمد  هد   لا غخن ، ا جالفضل قخض ،  هخ الدين مه شخي ،   يثم مخيسخي، صخنع 
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حسين چهخيللگ،  يهيخشم  يه ، غه عر  ا يهزالب، فهنخز  ديع ، ا هاييم شخيخن، ي حخن  يخشخن ، 

.) صدا  يبز،  جيج  گه خي ل : 1صخئم يخشخن ، اجالل ا جيُف، ويس   حز ن    هتض  ا يه  ايفلدقع

لياه يا نيز لياهان  ( تقهيبخً آغخزگه نيم  از اين امجانيخت گه خي ل   جلب   نيم 535 - 556صص

اند   تقهيبخً يمة  خخطبخن ا  شخوهان   ل يعخن اليب ا   خنلد ا يه  فيه زيجي ،  حمجل آغخز يهلب

 لش) شفق يخشخن (،  لش  يخشخن ،  هد   لا غخن ،  ههلال ا يعخ،  هخ الدين مه شخي ، وبخس ي 

 ا يه  ايفلدقع، امجان ثخلث  ... يسعلد. 

آز خي  لي آن يا  هک   اند  يعل  قخلب  يع طبعگه خي ل   يشعه لي قخلب قصيدبيخ  امجانيع      

   »اند:  خيب اذوخن لاشععاند   ا  نيز لي يه لنش  هخيت  يشعه  لايل  لي اين عيخي يخلجي  لانسعع

اند  چجن  خخطب يخن  خخطب  ايد مخص، يخ لي قخلب قصيدبيبب نيسد اگه  سيخي  از امجانيع

ن يم مير  مخص از نجع ي انشخلان ا يه  فيه زيجي     ههلال ا يعخ   ايعخلان  هخ الدين   آ

 (122مه شخي     شفق يخشخن .) لب شخوه انقهب، يخظم : ص

تلحنتمتسگ  گمتفبگخيتدمت  و خيگتتاغرگممديت-ت1
ا  ايد  ها  لحن  اژب» لحن نجع  همجيل نجيسلدب يا نسبد  ع  جضجع نشخن  يديد   لي  اقع       

لاللرد  ه يفعخي يخ احسرررخيررر  از يک گجيلدب يخ نجيسرررلدب يع از طهيق ز خن   خ آيايش يله لدانع،   
يايلمخ  ي يکهليخ  نقد «) طلزآ يز، فکجيانرع،  ز يانرع، يرررجلاي     طخيبد آ يز   ... القخ  ياهلل.  

  ججب يخژب ا  هم   جيررريقخي   آيلگ  طلين( شررريجة  يرخن    336ال  ، گجيين   لياهان: ص
 از بايعفخل    وه ض   حهيخ   عض يخي هل  ايهخ، تکهاي هم  وجا ل  ثل    شرجل ي  آنهخ  هجسرعا  

 لاشررعن   آنهخ آ يلن لي نظم   مخص  جخيخ خي  قخطع لي مخص  يدخيخ آ يلن   مخص   زنهخ
ت.ثهندل  شعه   شعه    لحن    يخنفضخيخ دخليا لي يمع...   ژبي     يخن لحن
 سرکخن شخوه يسعلد،  ع نظه  يهيد جانيخت  لخ  ه  خخطب مخصرشخن يع  عمجالً ل يعخن   يم لي ام

آ يز  خشرررد  البعع نبخيد تفخ ت  خخطبخن   لحن گجيلدب  خيد لحل  صرررميم    ل يرررعخنع    حبد
يه ز خن  يا  يخن  ايد » جقعيعهخ  اجعمخو ، شرخصيع    ورم  آنهخ يا از نظه ل ي لاشد  چها يع:  

) لشآت، قخئم  قخه فهايخن ، « يه انسرخن  يا لسرخن    يه  يدان  يا اهرجان ، يه ليجان  يا ولجان ....    
 ( 38: ص15نخ ة

 ه اين ايخس يمعه انعظخي  يه ل يع شخوه  ع يمد لحن فخضهنع گهايش يخ د   يبک   ييخق  

ي ل  لي امجانيخت مجل  ع يخي يخن   لحن    يخنش يا اهشکجب   اه صه د  يخ يل  ا خ ز خن  يع گه خ

عجان يک  از ولخصه شعه يع  ي: » گهفعع،  خنلد قصخيد لياهش ز خن   حکم   گخب اهطمطهاق ايد  زيها

                                                 
يخي  نيز لي  ين اشعخي  جيج   ججل لايند يع آنهخ يا نيز  يعجان  ع نجو  نخگفعع نمخند يع نمجنع -  1

ا )قصه گل( يع  ع جخ  يدية مهيد مخنة نج  ها  لائيش از امجانيخت ا  لانسد   ها   ثخل قصيدب

ا )قمه ( (، يخ قصيدب311 - 312بز،  جيج  گه خي ل : صصحخج  جي  ي حخن  يه لب) صدا  ي

 - 337يع لي اخيخ  ع شخوه قهن چهخيه وهب، ا ج که لُلعف  ن جلحدي شبر  يه لب ايد)يمخن: صص

 ( يخ... .(334
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لحن قصيدب  خصه د   يلاين   حمخي  ... . آن يا وخ ر  لي تعيين لحن لانسد، قخلب شعه ايد

  طبيععخً  لحن يخن ( 134ص: اجيومهان، «وجا ل ايدخل، تغييه   تلجع   نقش لحن لي شعه.«) »ايد

ز خنش »گه خي ل  نيز يع تقهيبخً  يشعه  هخيت   يلهنمخييش لي قصيدب ايد،  ع يمين يج گهاييدب   

يمخن ز خن فخمه   حمخي  قصخيد يبک مهايخن  ايد   صه د   ايعجاي  قصخيد نخصهمسه  يا  ع 

  يمين ( 56ص: ،  همل   طرق«  گه خي ل اهلاز  ور   جيجناخي   ع قصيدب.) » آ يليخل   

 جضجع لحل  فخضهنع  ع امجانيخت ا   خشيدب ايد  البعع اين نکعع  يعجاند نخش  از وجا ل  سيخي 

گخي   جقعيد اجعمخو    شخصيد ال   افهال يد  لي  ها ه صميميد : » لياه   خشد   ها   ثخل

جي   ع انعظخياتيلد يع جخ عع  ع  لزلةيک شخوه اين شخوهان غخلبخً نخچخي  ع اخيخا. شعهشخن  يشجل

ا  از يمين تخ حد ل  شخصيد شفخف   صميم  آنخن يا لي اهلب.  ععهد   يهشلخس از آنخن لايل

 – 127صص : لب شخوه انقهب، يخظم .)ييميد  يپجشخند   الجهه  ه شعهشخن يم تأثيه  ياذايل

 :خت زيه  شهجل ايداين صه د    حکم  لحن    يخن شخوه لي ا ي( 126

  هاررخيد چرها اين ز رهين طرخق  طربق 

 هف چکخل از چع  ع تن ل معع يژغلداز  

 

 چجن يخفعع از امعهيخن نقش  عهق 

  آنراع شدب از يخية ا ه ييع، ا رق 
 (117ص: يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي  )

ورم ندجه لي    ل ايکه از حجزةيخ  اهطمطهاق   خنلد ويجق، فهقدان، يهيل لي اين شعه  اژب

د صممي... چکخل،  يغ، ييم، اقمخي، اندي، اندب، يژغلد،  رصق،  عصمع  : يخ  آييخئيسم   ثليلخي  اژب

يخ  يله    فخضهنع يا  ه صميميد   ي ان    يخلگ  شعه اند  گجي  شخوه جرجبيا از شعه ل ي يخمعع

 :يخ لي اين ا يخت. ايدتهجيح لالب

 ز  ررخل يجب ل ررخ ند   يررهليشفيرره 

 آن يجيهخ  مهل   يهن ايش ي    خ

 يررخ، ان جخ  جخ  چخليک  ع  ع ليب

 

 يخيعخلب چجن ا يه  لي ايش لشکهش

 مررجل لشررکه  يلد، يعرخلب  ها هش

 گجيرر   پررخيد مرهگع ميل  ظفهش

 (331 جيج  گه خي ل : صص)صدا  يبز، 

اند، جانيخت مجل يا  علخيب  خ امجانيخت لياهان يع  ها  ا  يه لبگه خي ل   زن   قخفية تمخه ام

يمين ا ه  ججب شدب طبع مجل يا  رزه يلد يع گخب  ه اخية قجاف  لشجاي اشعخي . ايد انعخخب يهلب

 :لياهان شعه  سهايد   ع ولجان  ثخل لي اخيخ  ع امجانية  هد   لا غخن   ع  طرع

  نق،ا  لالب  ع گفعخي لي  شعه تج ي

 

   اين قجل  ع نزل يماخن قجل  صدق،
 (111ص: يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي ل )

ه نيز لي شع...«  رصق،  هفق،  رفق، لقرق،  طبق، وقعق   : » دبجي شدب قجاف  لشجاي   خنلد

 . يا حع   علخ   شهح يلد مجيش  الدخند    سيخي  از آنهخ

خل يهلن يخي  ظهيف ايد   نيخز لد  هخيت لي يه لن البعع اخيخ گفعن امجانيع  خنلد ايعقب

لي تأثيهاذيه    ايعقبخل شخوهان از يکدياه، يک  سألة ير   ججل لايل   آن اين ايد يع . »ايد

لي ايعقبخل  ها ه  جلن  خ شخوه قبر ، يعل  ضعيفعه  جلن از ا   زيها ا عيخز حسن انعخخب  زن   قخفيع 
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يهيد   شخوه ل ه تلهخ تقريد مج   از ا  لاشعع ايد  ا خ گخي    گخي   ضمجن  ع شخوه نخسد  

افعد يع  ع جهد مهقيد   نبجغ ذيل  شخوه، تأثيهاذيه  يک  عن از نظه  علخي    اتفخق   

د   رکع نجآ ي   خنزيبخشلخيخنع  سيخي  االته از  عجن قبر  ايد  زيها شخوه تلهخ لي تقريد صهف  خق  نم 

 :، مرير  جهخنعيغ   ليها  «يلخ عليد لي غزليخت يعد    ومخل فقيع يه خن  .« )»ايدخل  يکلد

گفعن امجانيع  هتشبيع  ع ته ي يخ اندي  : »گه خي ل  مجل  ع اين نکعع  اقف ايد    ياجيد( 91ص

اندازل،  هلب ايد   ل    اگه فهصد تيهانداز  يم  خند  آنکع تيه ا ل يا  خ لقد    هعه،  ع ل ئل   

   تججع ( 83ص: )صدا  يبز،  جيج  گه خي ل «ا يلد،  ع فهض لقد،  خز يم  هلب ايد. ايد

گجي   خ امجانيخت ل يعخن زيسعع    دتهخ  ع آن . اند، لايلفها ان   ع امجانيخت  يع  ع ا  تقديم لاشعع

ع اين ز  يع گخي  يکسخل  يخن امجانيع   اخيخ آن فخصرع ايدخل شدب   مجل نيانديشيدب ايد  آنچلخن

اين ا ه لي . اخيخهخ  گه خي ل  لقيق    علخيب  خ امجانية لياهان ايد( يمخن.)ا ه  ععهف ايد

 :ا يه  ايفلدقع  ياجيد: اين ا يخت  شهجل ايد

  خييم  ن، شعه تج لييخ   ه اييد    هه

 

  شخل خنخ  ن يع افعخله لي اين لييخ  ع تجي
 (158ص: يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي  )

 :  لي اخيخ، گه خي ل   ياجيد

 نيسع   خي ، نهلا ، آشلخ   حه شعه

 

  ي  تجاند يس نهلا  چجن تج يا گيهل  ع تجي

 (164ص: يمخن)

 :يخ لي اين ل  شعه از يمين ل  شخوه

 يايزن  خ يايزن يک حهف لايل امعهف

 

  اين تج  يدان  يقين شخوه نع يه شيد   شه ي

 (163ص: يمخن)

 يجند  يي  از يايزن  ه يايزن خ چع ا

 

   خ يداه انايزب از جن  يخها   يج  حجي

 (166ص: يمخن)

 خز  ها  اين  طرب  يعجان  ع امجانية  يخن گه خي ل    امجان ثخلث ناخب يهل يع  ع لقد  طخ ق 

يخ خاين نکعع لي امجانيخت  يع لياهان ا. يخ يا اخيخ گفعع ايديک گهيعامجانية شخوه يه لب   يک

اند، يمعه ليدب  يشجل    دح يخ تبهيک شخوه يا  ع صجيت  لياه    د ن اشخية لقيق  ع شعه لالب

 .اندگه خي ل   يخن لاشعع

خي  شلنکعة قخ ل تججع لياه  يع گه خي ل  لي اخيخ امجانيخت  ع آن تججع لاشعع،  خخطب     

وبخيتهخي  ايد يع فهل  خخطب    . يک  از اييخن  هم لي نخ ع ناخي  ايعفخلب از يرمخت  ايد

 جيل نظه يا  جييرة آنهخ  جيل مطخب قهاي  يدييم.  خ تججع  ع  عن نخ ع   قصد گجيلدب، يرمخت 

 جيل ايعفخلب لي مطخب تغييه  يکلد. ايلکع نخ ع ييم  ايد يخ وخطف    ل يعخنع،  ها  تلبيع 

 ها  ايخند   ... يمة اين  جايل   تج يخ ايد يخ  ها  تشجيق،  عن آن  ها  نصيحد ايد   يخ 

  خوث تغييه لحن مجانلدب  يشجل.                 
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لقد گه خي ل   ع اين نکخت  ججب شدب اخيخهخيش فصيح    ريغ    علخيب  خ حخل  خخطب 

 ع ولجان  ثخل لي اخيخ  ع امجانية مه شخي  از آندخ يع    حخفظ اژ ب ايد، اخيخ يا  علخيب .  خشد

 :ايديهشخي از اشخيات  ع شعه حخفظ يخمععحخل  خخطب 
 اين چع ايعغلخيد يخيب،   اين چع قخلي حکمد ايد

 

  لا ي  لايه  س  ايلجن يع  خ يا لا ي ايد

 (141ص: يمخن)

 :نيز. يع  صهع ا ل   ل ه يه ل  تضمين ل   صهع از حخفظ ايد

 «يخي اگه نلشسد  خ  خ، نيسد جخ  اوعهاض»

 

  يخي  خ لانشجي ايد خ ته  از لانشيم   

 (141ص: يمخن)

آن شب قدي  يع گجيلد ايل مرجت ا شب »

 «ايد

  يين چلين از يخل يخي  هه خنش زيجي ايد

 (141ص: يمخن)

اخيخ لالن  ع يمخن  زن   قخفيع  ع امجانيخت لياهان، وه ب  ه آنکع نشخن ليلدة تججع گجيلدب 

ع امجانية فهيعلدب نيز لي اخيخ قخ ريد تضمين لاشع  ع امجانية لياهان ايد،  ججب  يشجل  يعهخي  از

 : خشد يع گه خي ل  نيز گخب از  هعهين  يعهخ  آنهخ گرچين يهلب   آن يا تضمين نمجلب ايد

 ا خ تج مجل از جمرة ايلخن يمع ايش 

 لي ايش وصخ   يد  يضخ  يرره د»

 

 حدد يلم از شعه تج يخفعخلب  جفق

 «حقگهليدب يرهه فصرحخ جخل   نخ

 (111)يمخن: ص

يخ، قخفيع يخ يليف يا  علخيب  خ ايم گخب لي اشعخي  يع مجل آغخزگه  جلب، يخ گخي  لي ججا يع

نخه  خخطب يا ذيه يلد   ها   ثخل لي غزل  يع  ع « تجييم» خخطب قهاي لالب   تجانسعع  خ آياية 

 :غزل قهاي لالب ايدامجانية يخي ن ياوجن افغخن  اخيخ لالب، نخه ا  يا  ع ولجان يليف 

  ع چشم ي شن  ن چجن ناخي  ا  ياوجن

 

 لي ن ييلة  ن يمچج آي  ا  ياوجن

 (459)صدا  يبز،  جيج  گه خي ل : ص

 :ا  يع  ها   لش  يخشخن  يه لب لي قصيدب 

 تج، اهند ش نافع :  ع يمع وخلم

 

 نيسد  هعه يس  از  لش  يخشخن 
 (83: ص)يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي  

اند، يمجايب  زن   قخفيع يکسخن نيسد البعع لي امجانيخت  يع ا  آغخز يهلب   لياهان اخيخ لالب

   هم  از  خخطبخن ا   خنلد  هد   لا غخن    ا يه  فيه زيجي   ع  زن   قخفية لياه  اخيخ 

 .اندلالب

ز تمهيدات  يع گه خي ل  ا  ندايل، ا خ يک  ايهچلد ز خن شخوه  سيخي فخمه ايد   لحن صميمخنع

 ها  صميمد امجانيخت مجل از آن  ههب گهفعع، ذيه  سخئل شخص   خخطب ايد  آن چلخنکع لي 

ا  يع  ها  شخل خش   وهض تبهيک  ع احمد  هد   لا غخن  فهيعخلب، نخه يمسه ا  يا نيز امجانيع

 :ذيه  يکلد
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 گفد آي ، يهل ايدا   قهان يعد يخفد

 

 زيبد از ججزا يلد تخجمع يا يس حمخيل

 (99)يمخن: ص

يهچلد ذيه  جضجوخت مخص   شخص ، لايهة شمجل . نخه يمسه  خخطب ايد« تخجمخب»يع 

ا  از اين حجالث لي  خفد شعه مجل ايعفخلب يهلب ايد يع شعه يا  يکخيد، ا خ گه خي ل   ع گجنع

طب مخص شعه ا يد،  ها  از يمين ي   وه ب  ه آنکع  علخيب  خ  خخ.  عخن   خعرف  لاشعع  خشد

ه ا   ع تغيي ع ولجان  ثخل لي يمين قصيدب، اشخيب. مجانلدگخن لياه نيز قخ ل ليک    لخيب ايد

 :يکجند  حل زندگ   خخطب لايل   اين  جضجع يا اين گجنع  يخن  يکلد

 اين چع يخق   جل يخ يب يز يجا  يج  ا 

 

 يفد ايه از  يکدب تخ نزل ا   أ ا يلد 

 (99ص)يمخن: 

 يکدب نخه  حل يخ ق زندگ   خخطب ايد يع شخوه  خ آ يلن نخه يخق    ايه،  عخن  

لي امجانية لياه  يع مطخب  ع ا يه  فيه زيجي  يه لب، نخه يه . ته   ع آن  خشيدب ايدگسعهلب

 :چهخي فهزند ا  يا چلين ذيه يهلب ايد

  ن مرجل  ع شرعه تخزب، از اقمخي ا يعم

 اشعخي   لمد ا يدشعهش ا يه خنج  

 عجانگه شعه يا چج يخلبرد  گفد  يرر

 

  سعجل  خل، ايرن ثمه  خب  لظهش

  خلا انجشع ومره ا يه    لمعهش

 شعه ا يه ليدة شههيد  ه يهش

 (77-78)يمخن: صص

نهخ ته   ع آ سعجل، ا يه خنج، انجشع   شهه چهخي فهزند  خخطب يسعلد يع شخوه  عخن  گسعهلب

ا  مطخب  ع  ههلال ا يعخ، نخه اثه ا  يا يع لي  اقع  صهو  از غزل حخفظ نيز لي امجانيعيخ . لالب ايد

 :يسد، ذيه  يکلد

 شهاب مخنا  تهس  حعسب مجيلب

 

 اه  ع صهبخ  جل ع مخطه آ ده اين  خلب

 (115)يمخن: ص

لياهان  يع  صهع ا ل نخه اثه  از  ههلال ا يعخيد يع  د ن فهم اين اشخيب،  خز يم  يد  ها 

 . فيد  علخيد

نکعة لياه  يع  خز  ججب صميمد  يشعهيهه لي امجانيخت ا   يشجل،  سعقيم يخ غيه سعقيم 

اگه لي نخ ع،  خخطب  ع صجيت  سعقيم  جيل مطخب قهاي  ايهل، .  جيل مطخب قهاي لالن  خخطب ايد

 ا صميميعه نشخنضمخيه   فعرهخ   خخطب  عمجالً فضخ  شعه ي. »يهه صميميد  يشعه   ييخ د

 يديلد  زيها وخشق،  عشجق يا لي يلخي مجيش  يبيلد    خ ا  گفعاج  يکلد   ا  يا  سعقيمخً  جيل 

مطخب قهاي  يديد. يلاخ   يع مجانلدب چلين اشعخي  يا ز ز ع  يکلد، فضخ  صميم   صل وخشق 

ي   قخيسة تجازن  علخ»«)د.   عشجق لي ذين ا  تداو   يشجل    هعه  يعجاند  خ شعه ايتبخط  هقهاي يل

( گه خي ل  لي امجانيخت  26  لياهان: ص ، ليها  «   جييقخي  يليف لي غزليخت يعد    ومخلفقيع

يع مجل آغخزگه  جلب،  عمجالً  ع صجيت غيه سعقيم    خ افعخل يجه شخص يخن مجل يا  ع شخص 

  جيل نظه گفعع ايد:
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 شعه شخگهل  چج  ن  هيخن  ايعخل  ا يد

 

 يلد يا يخش آن ايعخل يم ا ضخ يلد اين
 (111: صيفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي  )

  تلهخ لي چلد  يد  حد ل از يک قصيدب  خخطب يا  ع صجيت  سعقيم  جيل مطخب قهاي لالب 

 ا  مطخب  ع  ههلال ا يعخ  ياجيد:ايد. لي امجانيع

 اگه چع  خز  ن ا ه ز نيز لي  لده،

 گ ايعخلا، زيگجاي وزيزا، يعه

 

  ع  لد تجاه  ين نع جخ  حخشخ  جل

 يخلد ايه  جل    هنخ  جليع  لد  

 (117)يمخن: ص

اند،  ع صجيت  سعقيم گه خي ل  يا  جيل مطخب ا خ لي امجانيخت  يع آغخزگه اشخخص لياه   جلب

هخ يميعهين آناند   گه خي ل  نيز لي اخيخ، آنهخ يا  سعقيم مطخب يهلب ايد. از اين نظه صمقهاي لالب

ا  ايد يع  يخن      ا يه  ايفلدقع يل    دل شدب ايد. ايفلدقع لي آغخز امجانيع گفعع امجانيع

 ايد:

 ليد مخل  نيسع ، يهشخي  از شعه   شعجي

 

 آ د    ليد د، چشم  د از ي   تج ل ي

 (158)يمخن: ص

 ا   يسهايد:  لي اخيخ، گه خي ل   ع صجيت صميمخنع

 انداه  خغ شعه   شجي  مجش هتض   ا  يه

 

 چشم  د از قخ د  جز ن شعهت  خل ل ي

 (165)يمخن: ص

ا  از  هخ الدين مه شخي  يهچلد لي آغخز  ع صجيت يجه شخص ايد، ا خ نخگهخن  خ لي امجانيع      

العفخت غخئب  ع  خخطب، گه خي ل  يا  سعقيم  جيل مطخب قهاي  يديد. لي اخيخ نيز افعخل   ضمخيه 

 جانية گه خي ل   يخن يجه شخص   ل ه شخص  خخطب لي نجيخن ايد   يه لحظع تغييه  يکلد:ام

 شخه  ن آذين شد از يخلت يع تخ ي شن شجل

  ن ز مه شخي  آيه مه   لي جخن مجيش

 

 دگسعه ايچجن  رجي اين لل يع تخي از شخه گيع 

 جرخن  رن از شرجق ا  چرجن قرز   اهگجيه ايد

 (141)يمخن: ص

 ن  جضجع يع البعع لي  سيخي  از امجانيخت ا  ليدب  يشجل،  ججب تغييه لحن نيز شدب ايد.اي

ترضموختمترح و تدمت  و خيگتتاغرگممديت–ت5

 خ آنکع  ع نظه  يهيد  همعهين  جضجو  يع لي امجانيع  طهح  يشجل، يخليهل ل يعخن ايد         

هض ميه قده، گهيع   شکخيد، تسريد  ... نيز ا خ  جضجوخت فها ان لياه   خنلد تبهيک، مجايعع، و

  يعجانلد لي قخلب امجانيع  يخن شجند. لي امجانيخت گه خي ل  اين  ضخ ين اه سخ دتهند:

تر حتمتس گيشت–ت4ت–ت5

اه سخ دتهين  جضجو  يع لي امجانيخت گه خي ل   ججل لايل،  دح   يعخيش  خخطب ايد.        

يخ  يلع  ايد. چلخنچع  يخن عه فخيي   ع مصجص لي قصيدب دح يک  از يايدعهين  جضجوخت ش

 حعجا  قصخيد گه خي ل  لي »اند   گهليد،  يشعهامجانيخت گه خي ل  لي قخلب قصيدب يه لب شدب

يهايخن يهن  خق   خندب    حعجا   يشعه قصخيدش  دح   يعخيش   يمخن  حد لة  جضجوخت قصيدب



 
 
 
 
 

 177/تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها

 

 
 

ا    ا خ نکعع(56ص: ،  همل   طرق«ر   جيج  گه خي ل اهلاز  وناخي   ع قصيدب)»« صف ايد.

ع ا  ييع لي قصخيد امجانيع  ججل لايل، اين ايد يع نجع  دح   يعخيشهخ    خخطبخن آنهخ   حع  صرع

گخب لي قبخل آن لييخفد  يشجل، لي  قخيسع  خ قصخيد يلع  فخيي   عفخ ت ايد  لحن، ز خن    يخن 

ل يعخنع  ياهايد    خخطبخن، نع ا ها   حخيمخن يع ل يعخن اليب     ع -وريهغم صه د    حکم   –

شخصيعهخي  مخص يسعلد   صرع نيز  ع ولجان  ثخل يک ل يب يعخب تفسيه يشف االيهاي   ودب 

.) اال هاي ايد يع گه خي ل   ع  يخن مجلش از ليد ليعه احمد  هد   لا غخن  لييخفد نمجلب ايد

 (331ص: صدا  يبز،  جيج  گه خي ل 

گه خي ل   هم  از امجانيخت مجل يا  ع يمخن يخمعخي قصخيد  دح  يلع  يه لب يع لايا  تغزل،      

تخرص، تلة اصر    شهيطع   لوخيد    يعجان گفد  جفقعهين امجانيختش يم يمين  جايل يسعلد   

ز قيد ليد يخ د.. ايخي  يع لي قخلب قطعع، غزل يخ ي خو  لايل، نعجانسعع ايد  ع اين  جفلي امجانيع

 يژگيهخ  اين امجانيخت يع  ع صجيت قصيدب اند، تلخيب  يخن اجزا  قصيدب ايد يع  فضخ   حخل   

ا  يع  ع ا يه  فيه زيجي  يجا  تغزل  علخيب  خ تلة اصر    لياه اجزايد.  ها   ثخل لي قصيدب

تخرص  ايل تلة اصر  آن يع  دح تقديم شدب،  خ  صف  از يجب ل خ ند   زيبخييهخ  آن، آغخز شدب    خ 

ا يه  فيه زيجي    يعخيش شيجة يخن   ايعجاي ، صه د   ايميد شخوه  ا يد، شدب   لي اخيخن 

اند، لوخ يهلب   قصيدب يا  خ يمخن  صهاع آغخزين  ع نيز  ها  ايشخن يع  ججب ايعجاي  يخن شدب

 اندخه ييخندب ايد:

 ررره ررخل ايعررجاي قرخ د ايعرخل  رخ ا ي

 اررخ  يخررن نهررخل  ز يرجب ايعرجايته

 ،  ع آنکع لي يخن آيم  ع قرع  خز خ   

 

 يخ  چج يدّ يکلديشيمچجن چکخ ع

 زيبررد اگرره يعيررغ  رهآيررد  رها ررهش

 ه ز  رخل يرجب ل رخ ند   يررهليشفيرر

 (331 - 333)يمخن: صص

  فضل   لانش   قديت لي امجانيخت  دح ،  دحهخ ايها جن يعخيش شخصيد  خخطب 

 يخلجي  ا    اظهخي فه تل  لي  ها ه  خخطب ايد. ا يعخ لي  دح گه خي ل   يسهايد:

 

 يک   ع  هيم طبرعش ناه يع آ سعن

 زالل طبعش اگه نيسد يجثه تسليم،

 

  ع ويس  لگه  آن مدسعع وذيا  جل

 چها چليررن لل افسرهلب يا گررجايا  جل
 (126: صگه خي  )يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  

 گه خي ل  نيز وه ب  ه  دح   يعخيش قديت شخوه  ا يعخ، لي  ها ه ا  اظهخي فه تل   يکلد:

 ، ا  وزيز  بخش ها  ع چخ ة نخيخعع

 

 يع اين  ضخود  زجخت، نقد يخال  جل

 (117)يمخن: ص

يخ  جوع دمگخب نيز ضمن ذيه، تجصيف    دح  زيگ    يخلجي  يکدياه، نخه زيبختهين اشعخي   

اش  ها  گه خي ل   لش) شفق يخشخن ( لي  يخن امجانيعآ يند  ايعخل وبخس ي  خخطب يا   

  ياجيد:
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 از لا رن يحه چرج  هآيل يه آفعخب،

  کخن يلد« يخي نخل  اليدلي يخيع»

 

 ترخ آشيررخن  هره فشرخند اره آفرعخب...

 يخزل ز فهش يبزب   گل  سعه آفعخب

 (364گه خي ل : ص )صدا  يبز،  جيج 

 نخه  دمجوع شعه آييل  گه خي ل  ايد. « لي يخيع يخي نخل  اليد»يع 

 ا  يه لب يع اين ا يخت از آن يسعلد:  گه خي ل  لي اخيخ ا  امجانيع

 شعهش  اه ز چشمة مجيشيد  يد د 

 مجيشيرد نيرز از يخلرش  سد  يشجل

 

 يرخ  يا  رهآيد از لل يه لفعه آفعخب

 اب از اين يخغه آفعخبنجشد اگه شه

 (368)يمخن: ص

ع ي« يخغه آفعخب»اثه  شفق يخشخن    نيز شعه « شهاب آفعخب»   اشخيب لايند  ع  دمجوع شعه       

 ا   رلد از ا  لي اين  دمجوع ايد. لظج ع

 نيز ايثهاً يمين تمديد  اند، يخي  يع لي قخلب  غيه از قصيدب يه لب شدب جضجع    حعجا  امجانيع

يد   ايلکع  رلد     االي  يخن   شيجة شخوه  آنهخ يا يعجلب ايد. لي جخي   ها  گرشن  هحبخيخ

(   لي جخي  لياه ور  شهيف 422يمخن: ص«)يجا  يج  تج لاشد  هغ يخن» يهليعخن   ياجيد:

( مطخب  يکلد   لي جخ  431يمخن: ص « ) يع ا  مهصة احسخن   ا  چکيدة ججل» يخشخن  يا 

 ي ن ياوجن، شخوه افغخن  يا  چلين  يخجاند:لياه يخ

  ع يشجي يخن اي  ن  ع چشم تج شخيم،» 

 

 «تج يه زيه     يه يپخي ، ا  ياوجن

 (459يمخن: ص)

تعغضتتبغيكتمت يغرق ست–ت2ت–ت5

 جضجع لياه لي اين امجانيخت وهض تبهيک   ميه قده ايد. يع چلد نمجنع از آن يا لي اشعخي 

ا  يع ا يه  ايفلدقع  ها  وهض ميه قده  ع گه خي ل  يع  ها   ثخل قصيدبگه خي ل   يبيليم. 

ا  يع گه خي ل  لي اخيخ  ع ا  يه لب از يفه تخجيکسعخن  خزگشعع ايد، ايشکش يهلب   امجانيع

 ايد.

يخ تلخيب ايدخل شدب  ين  خشهخ   خعرف قصيدب   فضخ  حخيم  ه شعه   ايتبخط لي اين امجانيع     

ايدخل شدب  ين تغزل   تلة اصر    لياه  خشهخ لقيق   يله  ايد.  ع ولجان  ثخل لي  جضجو  

ا  يع گه خي ل   ها  وهض تبهيک  ع  لخيبد ازل اج ايعخل مجل ليعه احمد  هد   لا غخن  امجانيع

 اييخل لاشعع، تغزل شعه فضخي  شخل   اهطها ت لايل:

 مجي ااخيخن چجن يخلدان يخي  ن لب  ا يلد،

 ه چع آن  هشيد يخيل يهل، مجيشيرد آن يلدي

 يخ  هررره از چرکخل يرجيرسخي،ترخ ي ررخيد  جيرع

 آلجلة وبررهه زنرردجابيخ  رره چشرم مر جيرع

 

  ين جهخن ي شن ز لفظ نجي چجن  علخ يلد

 ليرک آن  خ گرفعع،  ين  خ گجيه يمشخ يلد

 ليد زيين يا   رع ييرمين ل ش ا  اخيخ يلد

 يلدرد يرع چرشم   ا، گررر  يولرخ  يلنخزيخ 
 (94 - 95صص :يفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي  )



 
 
 
 
 

 179/تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها

 

 
 

يخي   خنلد ي شن، مجيشيد، يمشخ، زيين، ييمين، ااخب   ... يع لاللد  ه ي شلخي  لايند،  اژب

اند يع البعع شخوه  خ اشخيب  ع وشق  خز  طبيعد، فضخي  ي شن    د ن تيهگ   ه شعه حخيم يخمعع

 شعه يا  هيخ  ها   وهض تبهيک ازل اج  خخطب قهاي لالب ايد. 

يخلا   ها  لاي  مجل، حخج  يفدبا  يع گه خي ل  لي يمين تلخيب   تجصيفخت يا لي امجانيع 

 جي  ي حخن  يع مطيب  تجانملد نيز  جلب ايد، يه لب   ضمن آن مخطه مهيدن مخنة جديد يا 

 تبهيک گفعع ايد:

 لرخلع يخ  نعمخن ا  از فهاز تپرع

 لي ن  خغ  از آثرخي  جيرعخن ايه

  لخ نهخل يک  قصه  خشکجب    رلد

 

 يخ  ييرحخن  يررخن لا ررل  از يبررزب

 ا  از آب ارخک حيررجان يلخي چشررمع

 «ي حخن » ع اخس  قده  همخن مجيش، 

 (311)صدا  يبز،  جيج  گه خي ل : ص

تااليهتمتشكگي تمتپگسختبهتاخت–3ت–ت5

جع لياه  يع لي اين امجانيخت ليدب  يشجل،  يخن گهيع   شکخيد ايد. نمجنة آن شکجايية  جض

يخ  فها ان  از گه خي ل  ايد. امجان ثخلث ايد يع  خ ز خن  اخعع يه لب شدب   لي آغخز لايا  گهيع

ه   ، يلاخ   يع    يهاهيد انعشخيات   آ جزش انقهب اي1359 لخ  ع تجضيح گه خي ل ، لي يخل 

 جلب، از امجان ثخلث لوجت  ع يمکخي   يکلد تخ  يهايعخي انعشخيات  خشد.  هم   د ن اطهع گه خي ل  

آيد    زل  دخن   يبهل. نخ هتب  ع الايب   » ل   ع يم زن  يهلب   از قجل     ع امجان  ياجيلد يع: 

گه خي ل  ايد، اين قطعع يا  امجان يع  يپلدايل اين يخلخن از قجل...«  اه ايلدخ نجانخخنع ايد  

 يخ  زيخل   يکلد: يسهايد   گهيع

 يرخن ا  وررر   جيرررج  گرره خي ل 

 لي جرمع  رره  آب  رها  هره ل تررخ نخن

 گه زانکع تج جخ   ن    ن جخ  تج  جله

 لدررخيب اگه ويرب تج  يرکهل  ع تفضريح،

 يمع از چشم تج  يلم نع لگه يس ن اين 

  کن اين لقررمع نرخن يا آلجلب  ع  لرد

 يخي نيررخ يلب  ررهل  ررزل  ردخن ياج ي

 يهلاي نع ايررن  ررجل  رن يررخي ندان يا

 صد  شد حجالد ز  لش  جل ليخن يا

هن يا رخ ي نکررلم جهأت  هرمخن   فرر

 (197 -198صص : ليفه  ع فطهت گل يلگ،  جيج  گه خي )

 يبهل، ا خ  خز گه خي ل   ع آن اخيخ  يديد. اين يهچلد لي اخيخن، امجان  ع حقيقد ا ه ا  

ا  يله  اخيخ ليد شکجاييع   اخيخ آن  علخيب  خ يم ايد   گه خي ل  يع  يهلب ايد  ع شيجب

   از مجل يفع اتهخه يلد:

 آيرخ نررع  لرد مجايعرم آير   رع يلرخيه 

 اين  جل  ررها ليرد  ررهيزال يرع گفررع 

 جز نيک  گفعم  ن مجيش، تج يا ييچ  ع 

 تررخ  يررشلج  ز رررز ة  رجيرر  ومررهان،

 

 تخ  ه يه  هله نرهم آن يه  ي ان يا

 آلجلب  ع  لد  کن اين لقرمة نخن يا 

  ه  ن چع نه  نخه چلين يا   چلخن يا

 چجن  يطرب  ل ررد ة يرخ ررهيخن يا 

 (213 - 214)يمخن: صص



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/181

 

 

ع ا  ايد ياين  جضجع لي نظه گهفد، امجانيع نمجنة لياه  يع آن يا نيز  يعجان  ع نجو  لي

گه خي ل   ها  ايعخل  لش  يخشخن  يه لب   يهايه فضخ  قصيدب يا گهيع   شکخيد يخي    عشجق 

از شخوه تشکيل  يديد يع چها اهند ش گفعع ايد يع لي يمة وخلم يس   هته از  لش  يخشخن  

لي ا  للدجي  ا يد    يخن ايلکع  قصجلش  نيسد    ع نجو   ع اين جمرع حسخلت  يجيزل   شخوه

  هته  ا  لي يخلدان   جلب ايد. 

لي اين امجانيع گه خي ل   خ يله لد  لي ضمن  يخن اخيخ  ع گهيع   شکخيد  عشجق،  ع  يخن 

  زيگ    شکجب يخن ايعخل  لش  يخشخن   يپهلازل. قصيدب ايلاجنع آغخز  يشجل:

 چشم آن يخي، چلخن چجن شب  خيان 

 اش از ا ره غمر ، تخي شد  اه ييلع

 

 ژالرع  رخيل يمرع، از چشرمة ظررمخن 

 يع چلين گهيد يمچجن شب  خيان ...

 (    82)يمخن: ص

تتق يغتمتسيگست–ت1ت–ت5

يک  از  ضخ يل  يع  عمجالً شخوهان لي  لخيبعهخ   يخلي زيخ    هايمهخ  مخص  مکن ايد لي       

خس   قديلان  از ل يعخن، اليبخن   افهال  ايد يع  ع نحج   ع آنهخ آن قرم   فهيخيلد،  جضجع يپ

 اند  ... .نجاز  يهلب   ا  يا حه د لاشععاند   يخ از ايشخن  همخنمج   يخ لطف  لاشعع

گه خي ل   خ تججع  ع ايلکع لي  دخ ع  خعرف ال    سيخي حخضه  جلب  گخب نيز  ع ضه يتهخ  شغر       

شعع    خ اليبخن   شخوهان  سيخي يم يهه شدب، لي  جايل   ع اخس الطخف آنخن يفهيخ   ععدل  لا

امجانيخت  يه لب يخ آنخن  ها  گه خي ل  يه لب      اخيخ لالب ايد.  ها   ثخل لي يفه  يع  ها  

 يهل  لي تخجيکسعخن  ع ولجان يايزن فهيلا  ايهان حضجي  2112لي يخل « يخل يخي»افععخح نمخيشاخب 

تقديم «  هه خن »، شخوه تخجيک ، غزل  يا  خ نخه اهلل طخلبجفيها دعع،  ع اخس لطف شخوهان   ثل يخف

 غزل ا  يا اخيخ  يديد. امجانية گه خي ل  ايلاجنع آغخز  يشجل: جف يکلد  ل  ي ز  عد طخلب

 ا  مجش آنخن يخنديين نخ هه خن لنيخ  زشد

 اندمجل چج مجي ايجيعع يهگررهلان وخلم  رجلب

 

 اندومه يا لي يخي مجب  هه خن  يهلب

 اندايش اخ  لياهان اهتج فشخن  يرهلب

 (395)صدا  يبز،  جيج  گه خي ل : ص 

ين ا  گفعع، ا يعجان گفد لي ايثه  جايل  يع شخوه لي اخيخ  ع لطف   احعهاه شخوهان لياه امجانيع

 يخن  يه لب: ضمجن  ججل لايل.  ثهً لي ي خوي  يع لي اخيخ وبخس حقيق   ج

  خ يا  ع يه ل لطف جخن  لال 

 چجن گهيلة شعه حقريق   جله،

 

 جخن چيسد، حيخت جخ لان  لال 

 از مرجان يخرن  ع  لردب نرخن  لال 

 (524) يمخن: ص

 رضگرينتديگغ:ت–ت5ت–ت5

 دز  جايل يخل شدب،  ضخ ين لياه  نيز لي امجانيخت گه خي ل   ججل لايند يع از آن جمرع       

ا  يع لي قخلب قطعع  ها  احمد لي امجانيع«تشكووت فتفغ قتيگم خ»يعجان  ع اين  جايل اشخيب يهل:  



 
 
 
 
 

 181/تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها

 

 
 

ا  يع  ها  ل يعخنش ( يخ قطعع412 هد   لا غخن   يسهايد يع  ع آ هيکخ يفه يهلب ايد.)يمخن: ص

( 417مخن: صآقخيخن ا هاييم انصخي  الي     حمديضخ قلبه   يسهايد يع از ا  ل ي   لي يفهند.)ي

لي اخيخ  ع غزل  يع مسه  احعشخ    ع  لخيبد  فخت ادي ايشخن يه لب  جل،    نيز  «تس ي » 

 (   ... . 456اس از  هگ  خلي مسه  احعشخ  ، غزل  لي يجگ ايشخن يه لب ايد.)يمخن: ص

تخ يجهتت–ت4

جخياخب  لي ل يان  عخصه  خ  ججل گسعهش يايهخ  ايتبخط ،  خز نجشعن نخ ع  ع صجيت شعه

مخص  لايل.  جيج  گه خي ل  تججع مخص   ع اين نجع ال   لاشعع    خييخ لي آن طبع آز خي  يهلب 

 يد. ا  يهاي  اايد. ز خن  يع گه خي ل  لي امجانيخت مجل  ع يخي گهفعع،  يشعه تحد تأثيه قصيدب

   هاق   يهشخي از  اژگخنلي امجانيختش نيز  خنلد قصخيد لياه ز خن  ايعجاي،  حکم، فخمه   گخب اهطمط

ولخصه آييخئيسم ز خن  ايد يع يمين  جضجع لحل  فخضهنع  ع امجانيخت ا   خشيدب ايد. تمهيد  

يع گه خي ل   ها  صميمد امجانيخت مجل از آن  ههب گهفعع، ذيه  سخئل شخص   خخطب ايد يع 

ي لته  لاشعع  خشد.  خ آنکع البعع آنهخ يا  ع صجيت  لي  خفد شعه مجيش جخ  لالب يع  عخن  گسعهلب

امجانيخت  يع مجل آغخزگه  جلب،  ع صجيت غيه سعقيم    خ افعخل يجه شخص يخن مجل يا  ع شخص 

عه  اند، شعه صميمد  يش جيل نظه گفعع، ا خ لي  حرهخي  يع طهفين  سعقيم  جيل مطخب قهاي گهفعع

جضجع  طهح شدب لي امجانيخت ا يد ايد. از نظه  حعجاي ،  دح   يعخيش  خخطب  همعهين  يخفعع

يع يمين ا ه  ججب شدب گه خي ل   هم  از امجانيخت مجل يا  ع يمخن يخمعخي قصخيد  دح  يلع  

يع لايا  تغزل، تخرص، تلة اصر    شهيطع   لوخيد،  سهايد  البعع  يخن اين اجزا تلخيب  ججل 

 انيخت ا  شدب ايد. لاشعع   اين ا ه  ججب ايدخل فضخي   لسدم    علخيب لي امج
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