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 تأثيغپذيغيتسبكيتسحگبت صربگخيت فتسع يت

(198-183) 

 2رعصورهتع يمغ دي،4(خويسه وترسئول)رحمّ ت ريغترشب ي

ت29/45/42تگميختدميگف ترقگله:
ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

تچكي و:ت

شخب ايد. ا    ق وصه قخجخي   از يعخيشاهان فعحعر ذيريّد  حمّد يحخب اصفهخن ، از شخوهان  خ      

سررهاي  يا از اديش يختف اصررفهخن   ع ايث  هلب، يع    نيز از شررخوهان  هجسررعة ل ية قهيحة يررخل

ا  يع لي آن  هم  شخوهان، از ا عذال  يع لي يبک يلد   جججل آ دب  جل  خزگشد ال   ايد  ل يب

  شررعه اخييرر ، يع  زوم آنخن    سرريخي  از يررخلجيان  ع ي ياهلان شرردند    ع  لظجي احيخ  ز خن 

انحطخط   ييجل گهاييدب  جل  اشعخي مجيش يا  ع يبک قد خ    جيژب، شخوهان شخمص يبک مهايخن  

يره لند   لي نعيدع شخوهان زيخل   ع شيجة آنخن ي   آ يلند. لي اين جهگع، يحخب نيز لي    وهاق  

ان قهن يفعم   يشعم يده     ع طجي امص يعد  شيهاز  يره لن غزليّخت مجيش از شيجة شخوه 

يخ  فها ان  هلب ايررد. يررحخب  ع لليل آشررلخي   خ ورجه   ايه   نمجلب   لي اين ياب از غزل ا   ههب

 هغ    تعبّع لي آثخي قد خ تجانسرعع ايرد تخ حدّ زيخل  ذين   ز خن مجلش يا  ع شررخوهان غزلسها    

گجي  غزليّخت يررعد   هآيد. نظه  ع ايلکع  خج   از وهدة نظيهبقهن يفعم   يشررعم نزليک يهلب   

تخيلجن لي  جيل تأثيهاذيه  يحخب اصفهخن  از يعد  شيهاز    غزل ا  اژ يش  اندخه نشدب،  قخلة 

يررحخب لي غزليّختش از نظه صررجيت    علخ تحد تأثيه يررعد  شرريهاز  "حخضرره اين فهضرريع يا يع 

.  حجي ز خن    تهييبخت يکسخن   نزليک 1يير  قهاي لالب ايد  ، لي چهخي  حجي ذيل  جيل  ه"ايرد 

.  حجي 3يم شرررلخيررر  ال     زيبخييهخ   ديع     يخن  يکسرررخن   نزليک  ع.  حجي زيبخي 2يم   ع

 .  حجي لي نمخيع    ضخ ين شعه   شخ ع 4يم  جييق   يه ن    يلخي  يکسخن   نزليک  ع

 :  ك مگتتك ي ي

 وهاق ، ل ية  خزگشد ال  ، يعد ، يحخب اصفهخن شعه فخيي ، غزل،يبک 
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ترق ره:

تشعغتسحگب:     

 يهزا يريّد  حمّد  عخرّص  ع يرحخب اصرفهخن     رقّب  ع  دعهدالشرعها از شخوهان  عه ف لي          

 ه شخوه  لي فلجن ال  ،شعهشلخي ، صلخيع  ايد،يحخب وه ب شخب قخجخي  جلبوهد يرطلد فعحعر 

يخ  ليجان اشعخي ا  لي ليد ايد  يش از چهخييزاي يز تبحّه لاشد. آنچع از نسخع ديع    وه ض ن

)تخييخ «يزاي  يد ايداين ليجان  شعمل  ه حد ل الج»اند  يد نيسد ا خ  يشعه از آن نيز ذيه يهلب

يزاي  يد المحمجل ليجان ا  يا يشررد(.  حمجل  يهزا قخجخي لي يررفيلع271ال يخت ايهان...، ها ن:ص 

(. 361المحمجل، يهزاقخجخي: صيررفيلع«) ليجان  قهيب  قدي يشررد يزاي  يد لايل»يه يهلب ايرردذ

ليجان ا  شررخ ل غزل، قصرريدب، قطعخت   ي خويخت  يشررجل. ا  يمچلين يعخ   لايل لي  هاث     غخز  

 ا  لي شررهح احجال    تذيهب "ي ضررع البکخ "يخ  "يررحخب البکخ "يرريّدالشررهدا  ع نظم   نثه  ع نخه 

شخب تأليف يهل يع  ع اتمخه نهييد. ليجان شعهش لي مخطهات شخوهان  عخصه مجيش    ع نخه فعحعر 

 شدت  جيل تججع شخب قهايگهفد. اشعخي يحخب يخلب   ي ان   شرخب  ع چخپ ييريد يع   ز خن فعحعر 

ذ ق   قهيحة شخوه    يخلسهاي  يحخب  ها     »گيهايرد   تمخ   ا يخت آن يکديرد ايرد،    

اث  گهانبهخ  ع يخلگخي  خندب از اديش يختف اصرفهخن  ايررد يع ال ايل  ها ن از ا   ع ولجان آمهين   يه

(. 3 قد ة ليجان يحخب،تصحيح يه  :ص «)شرخوه  زيگ ايهان لي قهن ييدديم  يهل  يخل  يکلد 

يررحخب لي يرره لن غزليخت مجيش  ع شررخوهان قهن يفعم   يشررعم تججع لاشررد يع آنچع لي اين  

صرد اثبخت آن يا لاييم تأثيهاذيه  يحخب از ايعخل  سرّم غزل، يعل  يعد  شيهاز  ايد  اژ يش ق

ع  ع جتجيع اشرعخي  رلد هتبة ا   جيل ايرعقبخل جمع يثيه  از شخوهان  عد از مجل قهاي گهفعع ايد.   

 ثيه  ياذايل  ألي  اقع يبک مخص يعد  ايد لي غزل ت آيلا  يعزيبخي  يرمع   يخلگ    مجش

 غزل   ايد غزل   يهآ د يرطخن حخفظ جي ،اگزاف    ييچ.»، سريخي  از ا  تقريد  يکللد  نشرخوها 

ذين   ز خن «)ايد يعد  غزل شريهين  آن   لايل  قخيسرع    قيخس قخ ل يمعخ  يک فقط شريجايش 

(.يرحخب يمچجن يرخيه شرخوهان ل ية  خزگشد يع يع  لي احيخ  ز خن    117حخفظ،مهّ شرخي : ص  

جسررعة قهنهخ ايش از مجل اهلامد. ا  لي غزل  ع يک  از يررعقبخل شررخوهان  هفخييرر  لاشررعلد،  ع ا

شخوهان يهآ د يبک وهاق  لي غزل يعل  يعد  تججع لاشعع ايد يع جُسعخي حخضه لي چهخي فصل 

.  حجي 2.  حجي يرمخت   تهييبخت 1 ع  هييرر ِ تأثيهاذيه  يررحخب اصررفهخن  از  يررعد   يپهلازل: 

 يخ  شعه ..  حجي  ضخ ين   لي نمخيع4حجي  جييق   يه ن    يلخي  .  3زيبخي  شلخي  ال    

ترحومتفبگخيتمتتغكيبگت:

زيها آنچع شعه يا از نثه جدا  يرزا اي ايرد يع  ع شعه از ليدگخب  کخي يفعن يرمخت ناهيسعع شجل       

خ   ياذيه    تعميممصجصيد تجيعع .ايديرمخت  خصجص شعه   ،وه ب  ه  زن   قخفيع ، يسرخزل 

  تهييبخت لي اشعخي لغختتسن تهييب اين  فخييم   يرمخت  ه يخيزل.نيز از حُ شرخوه قديت يرمخت  اه

  اا  يع لايا   عل  جداگخنعتهييب يک مصرد ز خن  ايد يع از ل  يرمع»جديد يا مرق  يکللد. 
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،  ع (.يعد  لي قهن يفعم28يديل :ص ال اي شعه فخيي ،شفيع «)يسرعلد،  عل  جديد   يسخزل 

ز خن غزل نسرربد  ع »يخ  ها  غزل. غزل اخييرر  غلخ  خشرريد، از جمرع لي انعخخب  لخيرربعهين  اژب 

يخ   حد لته    اژگخن نه عه    هيمعه  لايل   اين  اژگخن  ايرررد يع يرررعد  لي قصررريدب،  اژب

 ليلدة يمين يررلّد ايد  انعخخب   جخ اندامعن آن  يشرعهين يرهم يا لاشرعع ايرد. حخفظ الا ع     

(. لي ايلدخ،  ع 117يرررعد ، جحّد:ص «) يرررجاس ا  لي انعخرخب يرمرع  رع مج   آشرررکخي ايرررد    

 هم  از تهييبخت شرعهِ يرحخب يع  عأثه از شرعه يعد  ايد لي ل      " شرد نمجنع مه اي " صرداق 

 جيل  هيي  قهاي گهفعع   شبخيد تهييبخت يحخب    "تهييبخت  صرف  " "تهييبخت اضرخف  " قجلة: 

 ايد: يعد  آشکخي گهليدب

 بغ يتتغكيبگتت ضگفيتيكسگختسحگبتمتسع ي:

(، طمعِ 1-161/ يحخب:  1-94(، يخية زلف )يعد : 2-218/ يحخب:  7-446 يمخيِ فِهاق )يرعد :  

/ يحخب:  1-114، 7-48(، غخيدِ  قصجل )يعد : 2-215، 6-112/ يحخب:  9-431 صل )يعد : 

/ يحخب:  4-46، 11-6لعِ مدا )يعد : (، ص6ُ-71/ يحخب:  3-52 اقفِ ايرهاي )يرعد :   ت(،279-8

/  4-636(، فهيخلِ لالمجاب )يرررعد : 3-142/ يرررحخب:  1-584غجغخ  قيخ د )يرررعد : ت(،173-4

/ يحخب:  3-52(،  اقفِ ايهاي )يعد : 4-27/ يحخب:  7-11فعلة چشم )يعد : ت(،2-315يحخب: 

-72/ يحخب:  6-48 (، صحبدِ يخي )يعد :3-72/ يحخب:  9-198(،  سردِ مجاب )يعد :  71-6

 ( ...1-229/ يحخب:  4-518(، اييهِ لاه )يعد : 1

گيه  از يرمخت شلخمعع شدة وه  ، يخ   نحج ز خن فخيير  لي يلخي  ههب اخيبلد  يرعد   ع  اژب      

يعد   خ آنکع از ورمخ  الب   ورجه »يرعد  يا لي انعقخل انديشرع    فخييم، يم نظيه يخمعع ايد.  

 خن   الب وه    ه اثه تحصيل   اقخ د طجالن  لي يهز يلهخ  وه   ز خن، چلخنکع شهو   جل،   لي ز

از اشرعخي وه   ا ، اليح ايرد، نيه  لد    طرع  جل،  خ اين حخل لي اشعخي ي ان   زيبخ  مجل ييچاخب   

 - 613: ص  1،  خش 3)تخييخ ال يخت لي ايهان، صررفخ، ج « فخييرر  يا فدا  الفخظ غهيب وه   نکهل.

612     ) 

تهمتسحگبتمتسع ي:بغ يتتغكيبگتت ضگفيتخزديكتبه

/ يحخب:  9-262(، )يعد :  يدالِ نيکجان 6-239/ يحخب: اند بِ جهخن  5-391)يعد : اند بِ ز خنع 

)يعد : ت(،3-154/ يرحخب:  يمخيانِ ليلِ وشق   5-535(، )يرعد :  يمخيِ وشرق   4-259 يدالِ  عخن 

/ يرررحخب: جفخ   8-26(، )يرررعد : جفخ   جّاب 6-296يبخن / يرررحخب:  يمِ يق 8-611 يمِ يقيب 

، جفخيخي  6-241/ يحخب: جفخ  آيمخن  11-371، 3-215)يعد : جفخ  فرک ت(،7-211اخيبخن 

(، )يعد : وشقِ 1-291/ يحخب: وشقِ نکجيخن  11-19(، )يرعد : وشرقِ ي   نکج   4-225گهل ن 

/ يررحخب: ولجانِ  4-64: ولجانِ نخ ع يررعد )(، 4-241/ يررحخب: وشررقِ لير  طرعع   6-231لير  

(، )يعد : غهقة 1-318، 8-314/ يرحخب: وهدِ ججان    4-511(، )يرعد : وهدِ  ُهنخي   1-1ليجانهخ 

، 5-614(، )يعد : فعلة ل يان 9-315، غهيقِ وشق 2-62/ يحخب: غهقة  حهِ وشق  6-297وشرق  
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/ يررحخب:  6-195ايررهايِ نهخن  (، )يررعد :  لحهه7ِ-117/ يررحخب: فعلة ليه  11-151فعلة ز خن 

( )يعد  : 8-313/ يرحخب: چشم العفخت  6-247( )يرعد  :چشرم تأ ّل   4-254 حهه ايرهايِ لل  

/  3-348( )يررعد  : قصررّة لير    غصررّة  دلجن 3-273/ يررحخب: چشررم لطف 4-361چشررم ا يد

انة / يحخب: شکه 9- 636( )يعد : شکهانة يه د 3-253يرحخب: حديث لير    افسرخنة  دلجن   

(  ...   هته  يرعد  لي تهييب يرخز    ه يحخب آشکخي ايد زيها لي  هم  تهييبخت   195/1فهاغد 

آفهيدة يحخب، نجو  حشج،  شخيدب  يشجل  خنلد:  يمخيان ليل وشق،ليحخليکع يعد ، تهييب  يمخي 

 لوشرق يا  هگزيدب ايد.يمچلين لي تهييب اضخف    وطف ِ حديث لير    افسخنة  دلجن يع لي غز 

يرحخب آ دب،  خي  علخي  حديث   افسخنع  ع يم نزليک    شخ ع ايد حخل آنکع يعد  يخن يلج،  

گزيدب يع  خ اين انعخخب   گزيلش  اژيخ يم  دلجن يا  ه تهييب اضرخف    وطف ِ قصرّة لير    غصّة   

يخ   يندهخ   جيرريق  يرمخت   يم  خي  علخي  تهييب گسررعهش يخفعع ايررد    خخطب يا  خ غصررّع  

 دلجن يمهاب   يملجا  يکلد يک  از يلهيخ    يژگيهخ  آشرکخي يخن يعد  لي غزلهخيش آن ايد  

يع  ع يمخيلا  يرمخت  سرريخي تججع لايل  ل  ييچکداه از  قرّدان يررعد  لي ايه   از اين  يژگ   

   .يعد   ع  علخ   اقع  يخ يخب نبجلب اند

تبغ يتتغكيبگتتمصريتيكسگختسحگبتمتسع ي:ت

(، 9-298/ يحخب:  3-316(، ا هِ آذاي  )يعد : 7-96/ يحخب:  7-447، 4-11)يعد : آ ازِ مجش 

-241/ يحخب:  2-32(، چشمِ فعّخن )يعد : 2-298/ يحخب:  9-296، 4-48 هقِ يمخن  )يرعد :  

(، 7-144/ يحخب:  1-11(، للبهِ طلّخز )يعد : 3-37/ يحخب:  9-417(، ليدِ ييمين )يعد : 5

-234، 6-161/ يحخب:  8-292(، طهّة طهّاي )يعد : 5-91/ يحخب:  11-438زيهِ قختل )يرعد :  

/  1-259، 11-19(، ي   نکج )يررعد : 2-277/ يررحخب:  2-71(، غمزة مجنهيز)يخي( )يررعد : 8

( طهّة  شررکبج  ) 4-115/ يررحخب: 6-78(، جهخنِ فهاخ )يررعد : 7-312، 9-96، 5-73يررحخب: 

( لب 4-179/ يحخب :  2-474، 6-86ن )يرعد :  (، شرمخيل  جز  3- 96/ يرحخب: 2-482يرعد :  

( ... 7-191/ يحخب  1-633(  ُد نخ  هه خن ) يعد : 1-95/يحخب  1-37شريهين وبخيت )يعد :  

ز خن يرررعد  لي يمة آثخيش لي يمخلِ يرررخلگ    ي ان    تأثيه گذاي  ايرررد   لي اين  يژگ   خ  

يخن، لايا  نظم    يژگيهخي  ايد فهل ير ،  شرعهک ايرد. زيها نحج ز خن   يخن اين ل  ايعخل    

لي تحريل  هغ  يخمعخييخ  نحج  ز خن فخيي ، يلجز ييچ »يع يلجز ي جز آنهخ  ايخ   نشردب ايد  

يخي  اندخه ناهفعع ايرد. ....  ها   ثخل ليين قرمه ، لي ز خن فخيير ، فهل ير    يعد ، ل  ايعخل    

له ايشررخن، يع لي يمين يررخمعخييخ  نحج      يمعخ    ه لخزع اند   يسررخن  يع از  بلخ   هغ  ي

لي صجيت  يع ليين چشم انداز « شعه» يدانلد   نع « نظم»نهفعع ايد، غفرد لايند غخلبخً يخي آن يا 

لياه  يخن  لديت مجل يا  يخ    دخزيخ  نج   انجاعايررد.   ايررععخيب « نظم»ا ج شررخوه  يمخن ا ج 

 (  31) جييق  شعه، شفيع  يديل : ص « ديلدنشخن  ي

تهمتسحگبتمتسع ي:تتبغ يتتغكيبگتتمصريتخزديكتبه
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/  6-472( )يررعد : جخنِ ليل آگين 5-219/ يررحخب: آبِ ليلنخک  11-318)يررعد : آبِ ليلآلجل 

(، )يررعد : 8-71/ يررحخب: ليدة  يداي  11-59(، )يررعد : چشررمِ  يداي 6-14يررحخب: جخنِ غمين 

/  4-478(، )يرررعد : زلفِ للبلد 11-22/ يرررحخب: ليدة مجنبخي  11-347، 11-91ليردة مجنين  

(، 1-267، 1-77/ يررحخب: شرربِ تخي   9-566(، )يررعد : شرربِ تخي   4-148يررحخب: زلفِ لال يز 

(، )يعد : يازِ نهخن 2-312، طهّة  ُشکين6-183، يحخب: طهّة ييخب 7-57)يرعد : طهّة ولبهفِشخن  

، 1-77/ يحخب: شبِ تخي  9-566(، )يعد : شبِ تخي  9-214/ يحخب: يازِ نهخن   322-11، -158

،  ِ  صخف 9-255، 6-254/ يرحخب:  ِ  صرخف     9-46، 6-495(، )يرعد : شرهابِ صرخف     267-1

/  7-1(، )يعد : نخلِ تلخ ي 2-71/ يرحخب:   ِ گراجن   1-344(، )يرعد : شرهابِ گرهنگ   113-3

( )يعد : لُيجِ 4-11/يحخب: يخيِ للفهيب  12-353(، )يرعد : يخيِ للفه ز  5-42يرحخب: نخلِ  رلد  

/ يحخب  8-527( )يعد : شجخ شکه الفخظ 7-317/ يحخب لُيجِ لُيِّ   مجشخب  7-292لُيِّ  وقيقين 

(  ... تهييبختِ  صف ِ يخمعع شدة يعد  لي وين يخلگ ، تصجيه    ميخل 4-213شرجخ شرکه لب   

ا شيجة يعد  ي انايز ايرد. يرحخب اصفهخن   ع اودخز يهه يعد  لي تهييب يخز ، آگخي  يخفعع    

يله يعد  لي آن نيسد يع تصجيه جديد  سخزل  رکع لي آن ايد »يه شق مجيش لالب ايد. زيها: 

يع    لاند تصرجيهيخ  وخه   شرخيع يا لي يدخ   چاجنع  ع يخي  بهل   چاجنع  يشعهين  خي وخطف  يا   

عع د يررخم ع تصررجيه تزييق يلد. يمچلين تصررجيهيخي  يع از تهييب  صررف  يعل   جصررجف   صررف

 يشررجل يع لي ژيف يررخمد آنهخ تشرربيع يخ  دخز   ججل لايل  خنلد يخيِ يرره   خال، نخليدنِ جخنسررجز،  

وخقهنِ مجشرع چين،  دلجنِ مه ن يرجز، يخيِ يمخن ا ه ،  ربلِ ليرعخنسرها  وخشق. اگه تصجيه يا لي     

ي   ليمشررلدگ  يخ د ل عل   يرريع آن لي نظه  ايهيم   آن يا يه نجع يخي هل ز خن   دانيم يع اوعه 

ذين مجانلدب، حهيع  ايدخل يلد   صرحلع ا   يخفهيلد يع ينگ وخطف  لاشررعع  خشررد شعه يعد ،  

( لخ هاين تهييبخت  صف  13) قدّ ة گزيدة غزليخت يعد ، انجي : ص«  خال خل از تصرجيه مجايد  جل 

يعد  يمچجن يحخب،     ظخيه، يرخلة يهه يعد  نيز تصجيه  ايد يع يخي تقريد يا  ها   قرّدان 

 لشجاي يخمعع ايد.

   شهگسيت دبيرحومتفيبگييت

ايررععخيب   تشرربيع    دخز تخزب »از لحخظ صررجيميخل نيز  خنلد آثخي قد خ  جلل ية  خزگشررد غزل      

 (199ص شميسخ:ييه غزل لي شعه فخيي ،«)ي  ز خن نيز  حد ل  ع قد خيد سريخي يم ايد   از اين 

لي  حکخه غزلهخ  وخشقخنة يعد  يا  ندايل   ل  يحخب نيز  خنلد يعد اشرعخي يرحخب ظهافد   ايع  

يخ  غزل  سريخي يخلب   ي ان يخن  ياجيد   اصهاي  ندايل يع  خ لي  خمصع قهاي لالن مجل از آيايع 

 خ ورجه  خعرف آشلخي  لايل   لي اشعخي  ايلکع ا  عا خ  خ تججّع  ، ال     صرلخيع شرعه  ايرعفخلب يلد   

يخ مجل  ع مجل لي شعهش نفجذ يهلب   مجل طبيع  ايد يع آيايع ايد،ز تعبّع لاشعع گذشرعاخن ني 

ت.يا نشخن ليلد
 تشبیه

تتشبيهترغكبتبهترغكب:
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 يعد : صبه  ه ججي يقيبد چع يلم گه نکلم 

 

 يمع لانلد يع لي صحبد گل مخي  يسد

111-5 

 يحخب: يخي  يع يقيبيش نبخشد  طرب

 

 مخي  خجابلي گرسعخن جهخن يک گل    

295-6

تتشبيهتررغمقترژوتبهتتيغتمت بغمتبهتكمگخ:

 يرررعررد : تريره  ژگررخن   يمررخن ا ه يش   

 

 يررلرردوررخشررررقررخن يا ورريررد قرره ررخن  رر   

 243-6

 يرررعررد :  ز  ررهرره شرررکررخي لل نررهررخلب   

 

 تررريررره  رررژب لي يرررمرررخن ا ررره    

626-5

 يحخب:  هغ لل صيد شد از تيه ناخيش زيها

 

  يرررداش تيه   يمررخنش ا هآن يمرخنکش  ژب 

96-2

جل شي  يد يحخب، نجو  تلخقض، ليدب  ي هته  تشربيهخت يرعد  لي ا يخت فجق آشکخي ايد زيها ل  

   لي  صرهاع نخسرد، تشبيع  ريغِ تيه ناخب يا آ يلب   لي  صهاع ل ه، ژة يخي يا  ع تيه  خنلد يخمعع   

 ايد.

تتتبغ يتتشبيبگتت ضگفيتيكسگختسحگبتمتسع ي:

(، يبزة مط 4-218/ يحخب:  3-295، آتشِ آب )يعد : (4-12/ يحخب: 1-131ا هِ چشم )يعد : 

/ يحخب:  6- 582، 2-211(، يرلگِ جفخ )يرعد :   4-86، 8-53، 7-7/ يرحخب: :   5-21)يرعد :  

(، ُرکِ 6-239/ يرررحخب:  19-55(، لجحِ لل )يرررعرد :  144-6، 135-3، 113-4، 112-1، 71-4

 ( ...7-217/يحخب5-493(،وهصة حُسن)يعد 2-111/يحخب3-57 هحد)يعد 

تبغ يتتشبيبگتت ضگفيتخزديكتبهتهمتسحگبتمتسع ي:

(، )يررعد : آتشِ اشررعيخق  6-31، ا هِ ولخيد 4-21/ يررحخب: ا هِ يها د  2-619)يررعد : ا هِ لطف 

/ يحخب: تخمِ  ِهه  5-283 خز  (، )يعد : تخمِ وشق7-216/ يرحخب: آتشِ شرجقِ  صرخل     616-7

(،)يعد : 5-113/يحخب:گرشنِ حسنِ يخي8-493خي(،)يرعد :گرشنِ  جيعخنِ ي   ي 166-7، 152-6

غزل  ايب / يحخب: نهلِ   4-48( ) يعد : نهلِ ليل 2-154/ يحخب: قخصدِ صبخ 5-2ايکِ نسريمِ صربخ  

(  ...لي  هم  6-175/ يرحخب : تشرهيف  صرخل     11 -413( )يرعد  : تشرهيف قبجل   1-312الفد 

يع يررعد  گفد يررحخب « نعهلِ لليل» تشرربيهخت، يررحخب،  شرربع يا نج يهلب از جمرع:  دخ  تهييب

يا آ يلب ايرد.  ل   هته  تشبيع  « تشرهيف  صرخل  » ،« تشرهيف قبجل »    دخ  « نعهلِ الفد»تهييب

يم از نظه  جيريق  يرمخت   يم از نظه  علخ آشکخي  « نعهلِ الفد» ه گفعة يرحخب « نعهلِ لليل» يرعد  

يزيهخ  غزل يعد  ايزش زيبخي  ايد   يلدخي گه« ايرععخيب  ليخل  –تشربيع  »غزل يرعد   »ايرد. 

شلخي    خالي  لايل. گهچع  ياجيلد، شعه از نخمجلآگخب شخوه  ه    آيد ليک، يعد ، ناهان مجانلدب 

آن يخد  خشد،  کخي نميايهل   اگه  کخي  هلب  خشد  خ « گهب گشخي »ايرد   تشبيع   ايععخيب ا  يع  



 
 
 
 
 

 189/تاثیرپذیری سبکی سحاب اثفهانی از سعدی

 

 

)شريجب يخ  نج يرعد  لي ايعفخلب از تشبيع     «. اشرخي ، يخي   يکلد يا لي گهي تهفلديخي  مجانلدب

 ( 242ايععخيب لي غزل، ي حخن     هد  نيخچج  : ص 

ت س عگمو:تتتت

تخگمكِتدل مفت س عگموت فتخگگوِتيگم:

 مزن  هايچم ي    ه د يلگ از  ن يعد : گه

 

 يا للد ز نخ کِ  هلان يهلند يپه جخن

12-4 

 نمز اهلب اس جخنسجز اهلة اين ي  يعد : تخ

 

 اندازه نهخن للد ز نخ کِ اين ي  تخ

399-3

  د مد نخ کِ للد زيررحخب: زممهخ  للم از 

 

  هيمش يا  لاه  ررخ لل صرررداررخيب چررع يهل

137-5

  ع تهيش زِ چع لايل نخ کِ للد زيحخب: صد 

 

 ناررخيم تهي  يررع  ررع مررخک افکلررد از نيم

263-5

تصي ِتتزغت س عگموت فتمجودتعگشر:

 ملدي حرقة اين لي يع ييسع  تج يعد : يعد 

 

 يمالغه صررريررد  ررخ يررع انرردفعررخلب چلرردان

437-11 

 يررحخب: يزاي صرريد لگه يم زِ نلگ يهل آزال

 

  ررخ صررريررد الغه ررع لاه ا  چج لي افعررخل 

33-8

تجهگستتگس:

 ا  گه   ع شرريهيل  هلب نبختيررعد : تج از 

 

 مررجلي يرر  نرربررخت ررع اتررفررخق  لرريررکررن  

515-2

 از آن يحخب: جز لعل آن يع يبزة مط يه زلب

 

  نبختيز  يررره زنرد   نبرخت ي  ليردب يس  

86-4

ت زغ قتت

يک  از  يژگيهخ  يخن يعد ، آفهيلش اغهاقهخ   ظخيه وخل   ل  وميق   اه علخيد يع تصجيه    

شرافد انايز حخصرل از آن اغهاق، اس از انديشرع   تفکه  ها   خخطب آشررکخي  يشجل. يک  از اين    

يعد  تقهيبخً لي يمع »د   خ آب   اشرک آفهيدب ايرد.  اغهاقهخ  يله ، تصرجيهيخي  ايرد يع يرع   

د يع کلد.  خيد لي ع جخ  اشک از آب چشم ايعفخلب  يا يخت  يع لي آنهخ از گهيسرعن يخن  ياجيد،  

اين يخي هل لي شيهاز  عه ف  جلب ايد يخ اصهاي يعد   ع آ يلن اين تهييب  ه جطع  ع شيجة مخص 

ا  يع  طجي مخص لي خية آب لي يخي هل آب چشم ايد. نکعع ا  لي يخي هل آب   تأثيه ايشرة يرقخيد  

 صداق ايدا  يکلد. يعد  « ييل»  «  خيان» طهح ايد، يثهت   مخصيد  يهاناه  آ سد يع لي 
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هاً  ع  خيان تشبيع لي  يد زيه، آب چشرمش يا يع لي فهاق يخي    ا خن  يبخيل، لي يثهت  خيش،  ضم 

 :کلد   تصجيه  ديع  ايائع  يديد ي

  ررخ يررررخي ررخن  اجئيررد احجال آب چشرررمم 

 

 تررخ  ه شرررعه نبلرردل  حمررل  ررع ي ز  ررخيان 

 (411)غزل 

 ( 316)تصجيهاهلاز  آب لي غزليخت يعد ،  حسل    ايفلديخي: ص  

 يحخب نيز لي ايه   از شيجة يعد ، تصجيه   شخ ع آفهيدب ايد.

 زآب چشررم مجيش  يبسررعم يب اين يخي ان 

 

  حمررل  ها گه ل  گررخ   ضرررعف  اررذايل ا 

26 – 3 

، نخسد ذين «ي ز  خيان» هته  يرخن يرعد   ه يهه يرحخب  سررّم ايرد زيها  خ آ يلن تهييب     

  خخطب يا  ع  خيندگ  ا ه  آيمخن   يپس  ع اشکبخي  شخوه وخشق،  عطجف  يدايل.

تحُسنتتع يلت)سغتفدخت  تيگمتبهتدليلتاوتعگشرت س (ت:تتت

 مط شد يعد : مخل  ُشکين تج از  لدب چها لي

 

  اه از ل ل للم ي   تج يجلا  اهفد

139-2 

 يرررحرخب: از اثره آب  رن يررره زلب مرطرش  ررر        

 

 تريرهب يرلررد ي   آب طرررررعررد آيرريلررع يا   

28-4

ت يبگستتهگسبتت

يا لي  عل ِ وشق    حبد  کخي گهفعع اند يع  خ  اژب يخ  لياه «  هه»لي ا يخت زيه يه ل  شخوه،  اژة 

 يب، ايدخل  يکلد.    شخص شدب لي ا يخت ذيل ايهخه تلخ

 آفعخبيرعد : چجن شبلم ا فعخلب  ُده ايش  

 

  ه شرررده يّجقه  رع جخن ييررريد    ع ول  ِهه

374 – 3 

 يرررحرخب: آن ي ز ياحد ل  جهخنم زِ يخل  ُهل 

 

 ي    ُعررخنم  ررع يررخل لال  ِههيررع  گرهل ن 

149 – 9 

اين ايررد يع  اژب يخ   نجآ ي    شرراهل يررعد   ها  آفهيلش زيبخي    يخييهل  هغ ِ ايهخه لي»   

چلد  علخي  يا لي يرخمعخي نثه گجنة غزل مجل  کخي گهفعع   آشرلخي  زلاي  اندخه لالب ايد  ع گجنع   

« تجاند ايهخه يا لييخ د    ها  لييخفد آن، نيخز  ع چخلش ذيل  لايلا  يرع  خرخطب  ع آيرررخن  نم   

         ( 87کشخب    هد  نيخ چج  : ص )يبک يعد  لي ايهخه   گسعهلگ  آن لي غزليخت ا ، غل  اجي  ر

 رحومتروسيقيتبيغمخي)مفختعغمضي(تمتكهگمي)قگفيهتمتمديف(:

 زنهرخ   کرخي يفعع لي غزليخت يرررعد  آياه    هيم   از نجع ججيبخي  يسرررعلد يع  خ ي ح غزل      

تن ورخشرررقرخنرع يمخجان  لاينرد. ا زان  فرخورن فعهتن  فرخورن فععِرُن) دعث(، فعهتن فعهتن فعه      

فععلرُن)ي ل(،  فعجلُ فخوهتُ  فخويلُ فخورن) ضرررخيع(   فعهتن  فخورن فععلرُن)مفيف( از اهيخي هلتهين 

ا زان لي غزليخت يرعد  يسرعلد يع اين ا زان لي اشرعخي يحخب نيز از  سخ د  خالي   همجيلاي ايد.    



 
 
 
 
 

 191/تاثیرپذیری سبکی سحاب اثفهانی از سعدی

 

 

حمخيع يخ يقص  يمچلين يرحخب  خنلد يعد  از ا زان  يلاين  لخيب قصيدب   يخ  زنهخ   لخيب 

    يمخع   صجفيخنع  سيخي يم  ههب  هلب ايد.

تيكسگخيتمفخ،قگفيهتمتمديف:
 . وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) فاعالن(1

ل يررد صررحها  هل  خل از يج    عمخي   يررعد : صرربحده
1171 
يرررعد : ليدب از ليداي مج خن  ه گهفعن  شرررکل 

 73ايد

     چرجن فهاق يخي نيسديعد : ا  يع گفع  ييررچ  شرکل  
117 

يحررخب: تررخ  ع يررر   خشرد  ع  زه يخي يخ لي يج    
 46ل يد

يرررحرخب: لي حهيم  صرررل تج از يشرررک يررخيه   
 57يردا شکل

يحرررخب: گرررهنع يرررک گل چجن گل ي   تج لي گرزاي  
 81نيسد

تلُنت،تفعتتخت(.تمفختفعالتنتفعالتنتفعالتنتفََعِ ُن)تتفََعِالخت،فع2
لردب يرع گرهلن نلهد فره رخن يا يعد : چع يلررد   

17 
 يعد :آن نع زلف ايد    لخ گجش يع ي ز ايد   شب ايرررد

51 

يا  يرحرخب: گره نخجايرم يرع  ع فه رخن لل آيله جخن
27 

يررحرخب: چرع ودب گه للم از وشررق تج لي تخب   تب    
51ايرد 

ت.تمفختررگعي نتررگعي نتفعولنت)ررگعيل(3
 بيل ايديرعد : شرهاب از ليرد مج خن يرس   

74 
 يرحخب:  ع  زه ا  زايد ايلک   ، يربيل ايد  

52
تلُنت،تفعتتخ(ت.تررگع نتفعالتنتررگع نتفََعِ ُن)فََعِالخت،فع1

 يرعد  : لل  يع وخشق   صخ ه  جل  اه يلگ ايد 
71 

 جلگ تج جخن  س  رجل   للعلگ ايد يرحخب : ز مشرم    
43

 يكسگخيتمفختمتمديفتمتترگمتتقگفيه:

تلُنت،تفعتتخت(التنتفعالتنتفََعِ ُن)تتفََعِالخت،فع.تمفختفعالتنتفع4
يررعد  : از تج لل  هنکلم تخ لل   جخنم  خشررد  

195 
 يررحخب:  يل يفعن گه از آن گجشررة  خ م  خشررد

112
تلُنت،تفعتتخ(ررگع نتفعالتنتررگع نتفََعِ ُن)فََعِالخت،فع. 2

 يرررعرد :  يخ  يخ يع  ها  خ تج  خجهاي  يسرررد 
119 

 ز خن  يسدنع  ع يهگجشع   ز خ اين لييحخب :
87

 . وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلُن) فاعالن(3

 ييچ  شررکل جز فهاق يخي نيسررديررعد : ا  يع گفع  
 117 

يرحخب: لي  سخط وخشق  از وشق غيه از نخه نيسد  
91

ت.تمفختررعولُتررگعيلُتررگعيلُتفعولن)ررگعيل(تتتتتت1

                                                 
 غزل ايد. . ودل نشخناه شمخية1
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  )غزل  ايب( 17نيسد جهخن يرطلع گدايخن  عيعد : چجن ويش
 
 

يرحخب: يجيش يبِ آ د شدِ يه  جالهجي  نيسد  
61 

 يررحخب: جز لاهِ تجاه شررکه يع جخ  لگه  نيسررد 
 65 

تيكسگخيتمفختمتقگفيهتمتترگمتتمديف:
 . مفاعیلن مفاعیلن فعولن)مفاعیل(1 

 118يررعد :  ها مجل  خ تج چيز  لي  يخن يسررد 
 یکسانی وزن و قافیه:

74خن يس لي  يخن نيسد يحخب: زِ ايل ا عح

ت.تمفختررعولُتفگعالتُتررگعيلُتفگع ن)فگعالخ(4 
 321يرررعرد : يرخي   رديرررد ين يع  ع ا ّيدياحعش    
 496ا  يررعد : ا  صررجيتد ز گجيه  عل  مزيلع 

 يرررعرد : ا  از  هشرررد جز     از يحمرد آيع   
531 
 

 197فه ش چع آ د يرررعخلتش يرررحخب: تخ ايه  ِ 
 311ا  آييلع يرريلعيررحخب: ا  صررخفعه تج يا ز يه 

 314ا  يررحخب: ا  لي لي ن يرريلع ز  ههت لفيلع
 يرررحرخب: از ججي ا   اه شرررب يدهان شرررکخيع   

311   

ت.تمفختررگعي نتررگعي نتفعولن)ررگعيل(2
 314يرررعد :  بخييعه شرررب   مهّ عهين ي ز 
 37يرررعرد :  پلرداي از لرب شررريهين وبخيت   

ت.تررگعي نتررگعي نتررگعي نتررگعي ن3

 191هل از  للعد  خد  د ا ه ز يرررحخب: جدا ي
 53يرررحررخب: نرردايل تحفررة جررخن گه حقررخيت 

 يرعد : ل  چشرمِ  لسدِ  ياجند  بهل آياه يشيخيان  
451 

 يحخب: يخ يخيان ل  زلف تيهب اجشيدند از يخيان
273

 زن   آيلگ  هيم   ججيبخي  يمهاب  خ قخفيع   يليفهخ   لخيرب  خ  زن    ضخ ين   ... غزلهخ        
يا لايا  تعخلل     نظيه يخمعع يع شخوهان ل ية  خزگشد  طجي وخه   يحخب اصفهخن   طجي  يرعد  

مخص لي صرردل ايه   يمع جخنبع از غزلش  هآ دب اند.يه چلد يررحخب لي  سرريخي  از غزلهخيش  ع  
ايعقبخل غزلهخ  يعد  يفعع   لي صدل  ه آ دب از نظه  زن، قخفيع   يليف  ع غزلهخ  يعد  نزليک 

 ل  از آنچع  ع ولجان نمجنع لي  حجي  جييق   يه ن   ... از ل  شخوه ذيه شد آشکخي گشد يع شرجل  
يررخن يررحخب از جهخت گجنخگجن، يمخ يل يهه يررعد  نيسررد زيها يررخن يررعد ، ي انعه  جلب    
تلخيربخت يهه يا  يشرعه از يرحخب  د نظه لاشرعع ايرد.يک  از  يژگيهخ   هجسعع يخن يعد ،      

مع جخنبة اجزا  شرعه لي يرطجح گجنخگجن ز خن ، ال  ، فکه ،  زن    جييق  شعه   تعخلل يخ ل   ي
يررهل    معلع اگهچع تهييب  اخيال يسرر    تعهيف نخاذيه ايررد ليکن يمين مصرررد   »... ايررد.

اخيال يسر  لي مجل، اخيال يس لياه  يا يم لايل   آن اين يع: اگه از يجي   ع تعهيف يخ تحريل لي  
لياه    تجان ججيهب يخ يهشد اصر  آن يا فقط لي يک يرمع  يخن يهل: تعخلل، نم  آيد، از يرجي   

تعخلل لي يلّ   اجزا  شررعه، لي تک تک ولخصرره آن از وجا ل  حعجاي   ثل انديشررع،  جضررجع يخ    
 ضمجن   ايخه گهفعع تخ تعخلل يخ ل  يخن ل  ولصه  ليخلين وخطف    تخيّل    يخن تمخ   اين يخ  خ 
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کر  يمچجن ا جي  يخن  ) ع  يژب تصرخ يه شرخوهانع يخ شريجة تدسرّم صرحلع لي شعه      يرّيع ولخصره شر  
 قجو (، صلخيع لفظ     علج ،  زن يخ آيلگ، قخفيع، ز خن   الفخظ    ا ثخل اين يخ. )يعد  لي غزل، 

 ( 295حميديخن: ص 
ترحومتدممخمگيهتمترضگرين:

ي ل  شعه قد خ  يپهلامعلد. يخانديشع      ضمجن لي نمخيع  ع  خزآفهيل  شرخوهان وصه  خزگشد      
يخفد  يعل  لي غزلشخن از يمخن وشق  افکخي ل يان يعد    ي زگخي حخفظ انعکخس    غزل اين ل يب

از اين ي   غزل اين »نظم  يکشيدند. خوهان غزلسرها  يفعم   يشعم آن يا  ع يرخن  يهفد يع شر  
  ايد يعل ضخ ين گزيدة قد خ ليعچين شدب  ل يب گخب  سريخي جخلب ايرد.  خ ز خن  ي ان   گزيدب،  
(. 196يريه غزل لي شرعه فخيي ،شميسخ:ص   «)وصرخية غزليخت قد خ لي وهد  خزگشرد ليدب  يشرجل   

يحخب اصفهخن  نع تلهخ ز خن يع حعّ  ذين مجل يا  ع يبک غزلسهايخن يبک وهاق  از جمرع يعد  
ين يعخية ليمشخن ز خن   الب لايل. يحخب ايرد   شرعه ا  نشخن از تأ ّل ا  لي اشعخي ا   نزليک يهلب

يمچجن يرعد  لي غزليختش  ع يخلگ    ي ان  گهايش لايل   از تکرّف    ضمجنهخ  ايچيدب اهييز  
ا   د ن شربهع قهيحة يرعد  ي شرن    خيل  ع يخلگ     ضجح ايد. يعد  از آن طبقع   » يکلد. 

عقيم يا  ها  الا   طرب ايرررد يع صرررهيح    سرررعقيم  ع طهف  قصرررجل  يه ند   ياب غيه سررر  
(.  ضخ ين اشعخي غزليخت يحخب  يشعه وخشقخنع ايد 279لي قرمه  يرعد ،لشع :ص  «)ايمخيلدنم 

از نظه فکه  شررخوهان اين ل يب يررع  لي  يخن  فخييهخ  ا يررد.   يررجز   گداز يدهان يخي   ذيه   
 تججّع  جيل غزل ال  ، د خزگش ل ية لي»يمخن افکخي  هيجه لي وهد غزنج    يردجق  يا لاشعلد.

 انديشررة    ضرمجن  يمخن  خ يع  جل وخشرقخنع   يشرعه   خزگشرد  ل ية غزل ضرمجن  جل.   شرخوهان 

ز خن غزليخت ا  تأثيهگذاي   ي ان  (.646صصبجي:آفخق شعه فخيي ،«)شدييره لب    گذشرعع  شرخوهان 
التش نميهيد. ايد يهچلد از لحخظ احسخس   وشق  ع اخية يعد    اودخز ا  لي  رمجس  جلن تغزّ

 خية اين لي غزلهخيش انسررخن صرردا  قرب اهاحسررخس شررخوه يا آشررکخيا ليک  يکلد. وشررق يع  ُن »
يجب:ص )حکخيد يمچلخن  خق ،زيّين« غزلهخيررد تده ة حيخت ا يررد، تده ة ي زيخ  افعد   لان  

ت حخال»(. آ يزش  فخييم غلخي    وهفخن  لي غزل يرعد  يک  از  يژگيهخ  غزل يرعد  ايد.   23
 خعرفة وشق  خ تمخه اطجاي گجنخگجن   آيز يخ  يناخينگ ليجان غزليخت يعد  يا تشکيل    ليد   

يع  ع غزل چخشل  مخص      خشد،  خصجصخً  –قخ ل تأ ّل    هحظع اين ايد يع  فخييم وهفخن  
آن يا   اگه  ع شرکل غيه قخ ل انفکخي   خ  فخييم غلخي  تهييب شجل، چلخن يع شيخ ا جيعيد   يلخئ 

 لي –شرره ع يهلند   وطخي آن يا اه ياند  ل  صررجيت يخ ل   غيه قخ ل تقريد آن لي حخفظ ايدا شررد 
غزلهخ  ا   ع نديت ليدب  يشرجل. قسرمد اوظم اين ليجان يا اشرعخي غلخي  صهف تشکيل    ليد      
 خ  يمع  ع صررجيت طبيع     شرره  ايررد  ع طجي  يع    تجاند ز خن حخل يه يسرر  قهاي گيهل يع 

يخ  ايلجن  هم  از لي نمخيع (.311 - 312)لي قرمه  يررعد ، لشررع : ص « وشررق يرره   يخي لايل
  شعهک يعد    يحخب ذيه  يشجل: 

 : دمس تدمت گخهتمترگتاغدتجبگختاغدي يم
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 يرعد : ومهيخ لي ا   قصجل  ع جخن گهليديم 
 يجيش اگهچع يررحخب: ومهيسررد يع اجييم يب 

 

 1-436ن گهليديمل يد لي مخنع    خ گهل جهخ
 4-29از ا  نربرجل جز قررد   فررخصررررررة  ررخ    

غزلِ يرعد ، يرهايره، وشرق ته يد   امهق ايرد. وشق يعد    نمجل آن لي يخن يعد ،           
 خوث تعخل    يمخل  خخطبخن  يشجل زيها  خخطبخن لي يلخيِ آ جمعنِ شيجة وشق  يز ، شيجة زندگ  

وشق يم يع جخنمخية شعه  ايد اگه  ييرع »ها  يايهند.   امهق يا نيز از اين ايعخل وشق   امهق ف
ي   ها  ته يد   امهق نشرجل  عضمّن يمخل  نخجايد  جل. ايلکع وشق لي يهه ا  از وشق  ع انسخن  

خه    ع تماذيل   شجل   غخلبخً از آندخ يم لي  ي ع وخلم انسرخن     –تدخ ز  يکلد وشرق  ع انسرخنيد   
يهاندخه  ع وشقِ اله   لده  ياهلل نشخن  يديد يع شيخ، وشق يا نع  کلد  يخيلخت، تسهّ  ايدا  ي

يک تدرّ ِ غهيزب لي ل يان ججان   رکع يک  سررريه يمخل   تکخ ل لي تمخه  دايج زندگخن  ترق     
يلد. از اين ي يد يع لي  ججل ا   عرم امهق از ايلکع  خ شخوه  وخشق ايشع، يمخخنع ايد احسخس 

 (   115ث مجش يعد ، زيين يجب: ص )حدي« مهيلد   يکلد
 :بيتخصيبيتعگشر

 يررعد : يطب شرريهين   ليررد از نخل يجتخب 
 ا  زان لب چع حخصررل يررحخب: نداله  جيررع 

 

 4-428زالل انرردي  يررخن   تشرررلررع  حه ه  
 5-52از اين مه ررخ يررع ا  يا  ه نخيررل ايرررد 

 :بهتتيغتزمزوتصي تكغدختعگشر
 اشيرررعررد : آن يرمررخن ا ه  يررع تيه غمزب  

 ا   به د : زي  يررجاي يع صررد لل  ع غمزب يررعر 
 يررحخب: چج يررج  صرريدگع تخزل  ع تيغش حخجع  نبجل  

 

 2-234زنررد يره ز ررخنر  صررريررد ليراره       
 8-577يزاي صررريرد  رع يرک ترخمعن  يلداز      

 3-9يع از اخ افکلد صد صيد يا از يک ناخب آندخ 

تق لتعگشرتدمتحغستيگم:
 يررعد : مجنِ صررخحبلظهان ييخع  ا  يعبة حسررن

 حخب: چج صرريد  لي حهه ججيد الخب ايمن  جل ا خيرر
 3-246قعل ايلخن يع ي ا لاشرد  يع صيد حه لد  

5-9ججيد الخب آندخ  ع يج  ا  يُشلد ا  يا يع    
 

تاوشةتچشم تباليتاوشهتخشينت س :ت
 ا  نيسديرعد : گجشرع گهفعم ز مرق   فخيدب  

 نشررين يا  يخن جمع يشررخند يررحخب: گجشررع 
 

 5-86شرع نشين ايد  گجشرة چشرمد  ه  گج  
 7-77نشين ايد فعلع يع لي چشرم يخي گجشررع 

آي خناهاي     اقع  يل    تجصرريف  قخيع جزئ  يمچجن گجشررع گيه  وخشررق  ع يرربب ل ي         
گزيدن از  ه  گجشة چشم يخي  يژة غزل يعد  ايد يع يخن    يا از لياه شخوهان  معخز يخمعع 

يرد،  اقع  يل  ا  لي اين ايرد يع لي انديشيدن  ع آي خن،   يرعد  آي خناهاي   اقع  ين ا »... ايرد. 
آ يل .... لي غزلهخيش گخي  نسرريمِ  ععدلِ آي خن  يع از  اقعيد  جججل ا کخنخت ويل  يا  ع شررمخي   

 ه  يخيزل احسرخس  يشجل. يعد  از اين  جيبد فکه   همجيلاي ايد يع  يعجاند زيبخي  زندگخن   
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الزا هخ    خيديخ  ميخل     نيخز ايررد. ا  اخ  لي  اقعيد لايل، ضرره يت  يا لي مجل زندگ   يخ د   از
يخ د    خ تهفيع شررخوهانة آنهخ، يمخل   جمخل  جيل آن يا تشررخيص  يديد، جلبع يخ  اجيخيش يا   

 (   118 - 119)تکجين غزل   نقش يعد ، وبخليخن: ص « نظه مجل يا تجصيف  يکلد.
تمترشكلتريغمد:تتتتتترِبغِتيگم،تاسگختبغدلتريهشيه 

 يررعد : يررعد  آيررخنسررد  خ يهيس گهفعن ل يررع  
 يرحخب:  شرکل از اين يخي  ن گشعع يع وشق نيکجان  

 

 11-73ليک چجن ايجند شرد مج  خز يهلن  شرکرسد   
 4-155ي ل آ د آيرخن لي لل  ن ليک  شکل    

عع،   ضجح   يک  از  يژگيهخ   لحصره  فهل يرعد  يع شخوهان ل ية  خزگشد ال   يا  دذ ب يخم  
آشکخي   علخيد. شخوهان  خزگشد ال   يع از ا هخ خت   ايچيدگيهخ  يبک يلد ، ي ياهلان شدب 
 جلند  ع ايه   از يعد   ع ي شل   علخ،گهايش نشخن لالند. شخيد  ها   هم   لعقدان ال    عخصه 

عخصررهان    هم  از  »فخييرر  نيز يررخن ليعه يجيررف  ايشررلهخل   لخيررب  خشررد آندخ يع فه خيد: 
   يع زالة طبيعد شعه  رل لياه - عددّلان تحد تأثيه نخ سرعقيم   يخ  سعقيم اين گجنع نظهگخيهخ  

لي شررعه فخييرر  نيز مجايخن چلين ا هخ خت   ايعشررخفهخ   – ععرّق  ع فهيلگ   وجا ر  لياه ايررد 
ع نيسد  رک يسرعلد   لي جسعدج  فضخي   ع آلجل    ه جز   نيمع تخييک. شعه يعد  از اين گجنع 

تهاش يع يناهخ لي آن  خنلد طيف مجيشيد لي  لشجي، يناخينگ   چشم نجاز ايد،  رجي  ايد مجش
تتتتتتتت(257)چشمة ي شن، يجيف : ص « ا خ جه   ي شل   رجي نيز لي يمع حخل،  شهجل ايد

تهغچهت فتدمس تمس تخيكوس :
 يررعد : يررعد  از امهق ل يررد يهچع  هآيد نکجيررد

 گجي   ع لشررلخ   وزيزه ينگه نم  يررعد : لوخي 
 يررحخب: لشررلخه اگه ليد وجض  جيررع گج  دب  

 

 11-47گج يمع لشررلخه گج يز لب شرريهين لوخيررد
 8-511فه خي يهچع لب ازآن ايررد  شرريهين ايرردترخ  گه يع

3-182يآن يم  جل چج  جية ا  ز آن ليخن لذيذ

 طة وخشق    عشجق  فها ان  يخفد  يشجل لي غزلهخ  يرعد     ع ايه   آن يرحخب، تجصيف يا      
لي  يخن ا يخت لايا  تکهاي نحج  لي غزل يررعد ، شررصررد   الج  جيل ) يش از الدخب ليصررد(  ع »

 (.  261) هيي  تکهاي نحج  لي غزل،  نظه : ص « تجصيف يا طة وخشق    عشجق امعصخص لايل
ت و بيتعگشرتدمتشبتفغ ق:بي

 خ يايرررعررد : شررررب فهاق نخجايم ل اج ليبرر
 اتيرررحخب:    ا  يرررحخب مجاب نيخيد  ع ليدب

 

 1-5يررع شررررب لياز  جل مجا اررخب تلهررخ يا  
 8-111گه از اهنررد  ررخلش   از اهنيررخن ل اج 

تدمديس تدمدِتعشرتكهتهيچشتطبيبتخيس :ت
 يررعد : ليليسررد ليلِ وشررق يع ييچش طبيب نيسررد 

 
 1-114گعه ليل لد وشررق  لخلد غهيب نيسرررد  

 يس  ججيدا از طبيبخن يهيرحخب: ل ا  ليل مجل ي 
 يررحخب: يررجزِ لل يفع ناهلل زِ  دا ا  طبيب 

 

 3-11ل اي  از طبيب ا خ  ها يم يسررد ليل   
 6-96 صل يخي ايد يع  يمخي  لل يا لاي يد 
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تدمترذهبتعشر،تبگدوتبيتدمس تحَغ ست س :
 يرررعرد :  گه  رع جخه  لهعه    تج ليرررد لي  درس  

 ه نشررلخيميرعد :  ن آن نيلم يع حهل از حها 
 يرحخب: گجيلد يع لي شهع نب   خلب حهاه ايد 

 

 2-465حهاه صرررهف  جل    تج  خلب نجشررريدن 
-356تج حهاه ايررد   آب   شررهاب  خ تج حهل

11 
 1-45ليييشِ  ن آن  خلب يع    ل يررد  ع جخه ايررد 

تفبگخيتيگم:ت خ
 ي حم يع  خ  ن يه گهان لايليرعد : غهه آن يربک  

 اب ترخ افسرررجسيرررحررخب: لربرش يا از جج  
 1-171ججا ش ترخ   الداي  شرررکه زيه ز خن لايل 
 5-91يررع زيه قررختررل انرردي انابين ايررررد  

تدُمتفشگخيتكغدختلبتيگمتمتچشمتعگشر:تت
 يرررعرد :  چشرررم يرررعد  لي ا يد ي   يخي  
 يررحخب: آن لب چج لعل نخب ايررد لُيجِ لُيِ مجشررخب ايررد

 

 8-245چرجن ليررخنش  لُي فشررررخن   يکلررد  
 7-317لايم  ع لُي فشخن   چجن ليدة يرحخب ايرد  

لي  صررهاع ل ه  يعجاند يم  ع يررعد  « ش» يرخن يررعد  لايا  يژتخ   ايررد زيها ايجخع ضررميه 
)وخشررق(  خشررد   يم  ع  عشررجق.  لخ هاين گسررعهش  علخ   يد،  ججب العذاذ   شررافع   خخطب  

  يشجل لي حخليکع يخن يحخب از اين  يژگ   همجيلاي نيسد.
تلذّتتسهگتجرگيتيگمت

 هايرعد  : گه  کشرر  يدخ يل له تن  ع قضخ نهخلب 
 يحخب:  يل يفعن گه از آن گجشة  خ م  خشد

 

 6-582يرلگ جفخ  ل يعخن، ليل نميکلد  س   
 1-112لرذّت يرررلرگ جفرخ  تج حها م  خشرررد   

 
يرعد  جزئيخت  قخيع وشرق يا تجصيف  يکلد يحخب نيز لي اين ز يلع از يعد  ايه   نمجلب        

يک  از  جايل تجفيق يرحخب لي تعبّع يرخن يعد  اين  يد يحخب ايد زيها    ايرد   مجشربخعخنع  
 جلگ  »وه ب  ه يکسرخن    ضرمجن، لي ي ان  يهه نيز  ع شيجة يعد  لي غزل نزليک شدب ايد.  

آشرع   خ  عشرجق يک  از  جضجوهخي  ايد يع لي مير  از غزلهخ  يعد  ليدب  يشجل. جز اين يع   
 جع ، يهِ جلگ ندايل. اگه  عشجق  ه ا  مشم  ايهل ا  لي وجض حخضه وخشق، تسريم ايد    ع ييچ 

 ع آشرع  ايرد، اگه شمشيه  کشد ا  يپه    افکلد. اصل  جضجع تخزگ  ندايل   از  يژگيهخ  غزل   
ع لي غزل يعد  فخيي  از قهن ييزليم  يهل  ) قهن يفعم يده (  ع  عد ايد ... يمين نجع يا ط

يررد. يک  از ايلهخ لوخ يهلن   لشررلخه شررليدن وخشررق ايررد. يع    خصررجص الايا   يژگ  يخ   
)يررعد ، شررخوه وشررق   زندگ ، « ا  ايررد از وشررق  يزيدن    چجن   چها  وخشررق .... ايررععخيب

تتت(  313 - 314يمخيجن يختجزيخن: ص 
ت
ت
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 ايغي:خ يجه
افعيهخ  يرحخب شرعه  ي ان   گيها لايل   يهچلد يهگز لي صجيتاه ِ ميخل شخوهانع   مرق ش       

وشرق  ع يرعد  شريهاز نميهيد  ل  تأثيهاذيه  يحخب از شعه يعد  لي يه ل  جلبة ومدة شعه    
ز خن ،تهييبخت  صررف    اضررخف  شررعه  يررحخب   يعل  صررجيت    علخ  ع چشررم  يخجيل. لي  حجي

شربخيد زيخل   ع يعد  لايل   تعدال  از تهييبخت  جججل لي غزليخت يحخب ويلخً از اشعخي يعد   
س شرردب ايررد. لي  حجي زيبخييهخ  شررعه  تأثيهاذيه  يررحخب از يررعد  لي  خش  يخن      اقعبخ

يخ  تشربيع   ايرععخيب  يشعه نمخيخن ايد   لي  دخز   يلخيع  سخ د قخ ل تججه     خصرجص لي آيايع 
 يه ن    يلخي  اشرعخي يحخب  خنلد اشعخي يعد  وخشقخنع ايد   از ا زان   ندايل. لي  حجي  جيريق  

جيبخي  ايعفخلب يهلب يع  خ ي ح غزل يمخيلا  لايل،   تعدال غزليخت  يع لي آنهخ  زن، قخفيع آياه   ج
ت  يليف  خ اشرعخي يرعد   شرخ ع ايد فها ان ايد    لي  حجي لي نمخيع    ضخ ين شعه  يحخب يع .

 عأثّه از يرعد  ايد ز خن غزليخت ا   خنلد يعد  ي ان ايد يهچلد يهه يحخب لي  رمجس  جلن  
خن احسررخيررخت وخشررقخنع  ع اخية غزلهخ  يررعد  نميهيررد، ا خ غزليختش تأثيهگذاي ايررد   لايا      ي

اهيع     يخن احجاالت وخشق    عشجق ايد يع لي اين ز يلع يحخب  يشعه  ضرخ يل   خنلد جمخل 
 ع غزلهخ   يعد  تججّع لاشعع ايد. لي  دمجع يحخب لي ايه   از اين شخوهِ  زيگِ غزلسها،  جفق 

هغ  ، هخ   شعه  لي تهييبخت مجل، زيبخئي ايرد   تجانسرعع  خ تأثيه اذيهفعن از يرمخت  يه شردب  ظخ
ا زان اهيخي هل    لخيرب  خ  جضجع    ضخ ين  هجسعع   مخص از شعه اين شخوه  زيگ يبک وهاق   

  ع شعه   ز خن مجل تعخل   بخشد   لي  يخن يمعصهان مجل جز  شخوهان  هجسعع  شمخي ي ل.
تس ترهگبع:فبغ

 (، ، چخپ ل ه، تههان: گفعخي.1371آفخق غزل فخيي ، صبجي، لاييجش، )

 .يخن: تههان ل ه، چخپ ، ،(1383)  حمّديضخ، شفيع  يديل ، يرطلد، تخ  شه طيد از فخيي  شعه ال اي
 (، چخپ ييزليم، تههان: ورم .1382 خ يخي ان حرّع، زيّين يجب، وبدالحسين )

(، فصررلخ ع تخصرصر  يربک شلخي  نظم   نثه     1391ل، نظه ، ندمع ) هيير  تکهاي نحج  لي غز 
 . 249 – 264، صص 12، شمخيب 1391فخيي  ) هخي الب(، تخ سعخن 

 تعريق   تحشيع  قدال ،  ههاه ، ،(1369) ال ايل، قخجخي،  ها ن، وصه تخ صرفجيع  از ايهان ال يخت تخييخ
 . ه اييد: انتهه ا ل، چ نجاي ، وبدالحسين   يدخل  ضيخ الدين از

 (، ج يجه،  خش ا ل، چخپ يفعم، تههان: فهل س.1369تخييخ ال يخت لي ايهان، صفخ، ذ يح اهلل )
(، فصرلخ ع 1391لي غزليخت يرعد ،  حسرل ،  هتضر    ايفلديخي، يبيکع )   « آب»تصرجيهاهلاز   

 .  311 – 321، صص 17، شمخيب 1391تخصص  يبک شلخي  نظم   نثه فخيي  ) هخي الب(، اخييز 
 (، چخپ ا ل، تههان: يجش   ا عکخي. 1372تکجين غزل   نقش يعد ، وبخليخن،  حمجل )

 (، چخپ الدم، تههان: ورم .1373چشمة ي شن، يجيف ، غه حسين، )
 (، تههان: قطهب.1382حخفظ حخفظة  خيد، مهّ شخي ،  هخ الدين، )

 ن: يخن. (، چخپ يجه، تهها1383حديث مجش يعد ، زيين يجب، وبدالحسين، )
 .يخن: تههان يجه، چخپ ، ،(1383) وبدالحسين، يجب،زيّين  خق ، يمچلخن حکخيد

 (، چخپ ششم، تههان: ا يهيبيه. 1381لي قرمه  يعد ، لشع ، ور  )
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 . خ: تههان ا ل، چخپ يه  ، احمد يجشش ، ع(1369) احمد،  حمّد  ن اصفهخن ، اشعخي، يحخب ليجان
عهلگ  آن لي غزليخت ا ، غل  اجي  رکشررخب، احمد    هد  يرربک يررعد  لي ايهخه يررخز    گسرر  

(، فصررلخ ع تخصرصر  يبک شلخي  نظم   نثه فخيي  ) هخي الب(،    1391نيخچج  ، يريد  حسرن )  
 .         75 – 89، صص  12(، شمخية 1391)

 (، چخپ ا ل، تههان: قطهب.       1383يعد  لي غزل، حميديخن، يعيد )
 (، چخپ ا ل، تههان:  هيز.1385خيجن يختجزيخن،  حمد ور  )يعد ، شخوه وشق   زندگ ، يم

 .نج طهح: تههان ،(1378) ضيخ ،  جحّد، يعد ،
: تبهيز ا ل، جرد ميّخ پجي، وبدالهيررجل از حخشرريع ،(1346)  حمجل، قخجخي، المحمجل،  يهزايررفيلع
 .ايهان فهيلگ   تخييخ  ليسة
 .فهل س: تههان يجه، خپچ ،(1371) ييه س، شميسخ، فخيي ، شعه لي غزل ييه

شريجب يخ  نج يرعد  لي ايرعفخلب از تشبيع   ايععخيب لي غزل، ي حخن ،  سعجل    هد  نيخ چج  ،    
، 11، شمخيب 1391(، فصرلخ ع تخصص  يبک شلخي  نظم   نثه فخيي ،  هخي 1391يريد  حسرن )  

 .   223 – 242صص 
 چهخيليم، چخپ فه غ ،  حمّدور  مخهايع  ع ، ،(1386) وبداهلل، ا ن  صرررح شرريخ يريخت، يررعد ،

  .ا يهيبيه تههان،
 (، چخپ ا ل، تههان: ايخه ا ه ز.1378گزيدة غزليخت يعد ، انجي ، حسن )

 (، چخپ ل ه، تههان: لانشاخب تههان. 1384 لظج ع يخ  غلخئ  ايهان، صجيتاه، لطفعر  )
ب.   (، چخپ يجه، تههان: آگخ1371 جييق  شعه، شفيع  يديل ،  حمديضخ )


