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ت

تچكي و

  ا  يع آن يا از نجاخيشعه  عخصه لي يمعه از يک قهن، تغييه   تحجالت فها ان  يا تده ع يهل  تده ع

 ع ثبخت   اخيداي  ييخند   ايلک  قد آن يييدب يع  د ن حب    غض،  ع ايزيخ     لا ي  آن 

هفخنع ط   خيد  ع صجيت    اهلامد.  خيد گفد يع ناخب تمديد    طهل   يل آن، لياه از ي اج افعخلب

 ع شلخمد   اژ يش آن اهلامد. يجال اصر  اين اژ يش اين ايد يع  خعصخت  يخن    لغزشهخ  

 ز خن  لي شعه  همل  ، چاجنع  لعکس شدب ايد 

 حمدور   همل ، از شخوهان نجاهلاز ايد يع يم شعه نج   يم لي قخلب يلع ،  خالمص غزل نج فها ان 

ايد يع از  لظه  هحظخت يه د   اوعدال يخ لغزش   مطخ  ز خن  ، لي شعه ا ، لايل.  اقعيد آن 

ع ز خن وخ يخن لغزشهخ  ز خن    ليعجي ، وه ض   فل   شهجل ايد.  هم  از اين مطخيخ،  هگهفعع از

يلد فهيلا    ال ي  ايد يع شخوه،  ةسد    هم  لياه، ظخيهاً لي فقدان اشعجان   حخ يب   گفعخيي

ز آنهخ  ههب ناهفعع ايد. لي تجصيف شعه ا  نيز  يعجان  ع  ججل يخلگ    صميمد، تکهاي، زيخل ا

يخمعخييخ  نحج  ا ه ز    ... نيز اشخيب يهل. تخ حدا ا کخن يع  شدب لي  قخلع، از لا ييهخ  جخنبدايانع، 

يژگيهخ  عرف،  مجللاي  شجل    يشعه  ع صجيت تجصيف     خ ذيه شخيد  ثخل    خ ايعلخل  ع  لخ ع  خ

  يخن    ز خن    ضعف   مطخيخ   ه جط يا لي شعه  همل ، طبقع  لد    ايائع شجل.

 شاهليخ   يخن ، لغزشهخ  ز خن ، شعه،  همل ، شعه  عخصه، نجاهلاز م ژاگختك ي ي:
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 رق رهت

تلجع لي  اين قدي زيخل ايد يع  يعجاند از  لظهيخ   خعرف،  هيي  شجل،  تلجع   يناخينا  شعه  عخصه، آن

هين عييخ ال يخت ايهان نيسد. شخيد  همآن، لز  خً  ع  عل  تخييد يخ ل   ايجملد آن لي  قخيسع طجل  تخ

يدف   غخيد شخوهان نجاهلاز  عخصه، گهيز   گسسد از يلعهخ  غل    قج  شعه گذشعع   حع  يم 

ي    گسسد يا لي شعه غخلب آن اين جدا ةفهاخ   گسعهل ةقطخيان نجاهلاز مجل  خشد  ع يمين جهد، لا ل

هخ    حجييخ   جججل  مکن، لي انديشع، صجي يد. اين جداي    گسسد لي يمع  خششخوهان  يعجان ل

« » نج» ميخل، يخي هل زيخل، شکسد  زن   قخفيع   ...  ع  ضجح  شخيدب  يشجل تخ  داندخ يع  ها  اثبخت 

يلع    خفعهخ  شعه يا  يعجان ليد. البعع يمع مجل گخي  مطخيخ   غرطهخ  فخحش لي غخلب ز « اهلاز 

شخوهان، ايلطجي نيسعلد، شخوهان  زيگ  چجن ، مخنره ، يخيع، شفيع  يديل    ...  ع يمخن اندازب يع  ه 

 جازين نج شعه تسرط لايند، لي يه لن شعه يلع  نيز يد طجالي  لايند   تهييب يخز لد زيبخي  از يلد 

   ز خن   هخ يخ ضعفهخلند   يسعلد شخوهان لياه  يع غرطي   يکلد. ا خ  ج  نج لي شعه آنهخ جرجب آيا

شخوهان  ايد يع لي شعه ا   ةمجل از ز هي يجيدايد  شافد آن ايد يع نيمخ،جفجيخمعخي  لي شعه آنهخ  

لي شعهيخ  آزال ا  ]نيمخ ، ز خن   هحظع  يشجل يع غيه »انجاع لغزش   ضعفهخ  ز خن  يا  يعجان ليد 

ح   نخيمجاي ايد   ويب   ايهاليخ  آن يم لي حجزب يخي هل يرمخت   تهييبخت   وبخيت   يم لي تأليف فصي

  تهييب نحج  يهه لي  قخيسع  خ ز خن ال    خ، چلدان زيخل ايد يع شخيد  عجان گفد ييچ شخوه  يا چع 

، 133يد، اجينخ داييخن، ص ه ا ه  ا)مخنع ا«. از گذشعاخن   چع از  عخصهان، نميعجان  خ ا   قخيسع يهل

  ناخي  تخزب  ع 16يمچلين يک  ع  قخلة ضعفهخ  ز خن  نيمخ .يبک شلخي  نظم   نثه فخيي  شمخية

 (8نيمخ.يمخن.شمخيب 

 حمدور   همل ، شخوه  عخصه جلجب، يع لفعهيخ   خعرف شعه  از ا  لي  دمجوع ا  يخ ل چخپ 

يخي هل   تکهاي آنهخ لي شعه  ةشعه لايل   چجن، لا ل از اين گجنع لغزش   ضعفهخ  ز خن    يلع  1شدب

شعه ا   ع  هم  از اين  جايل اشخيب  ين تحقيق، فقط  خ ايعلخل  ع گزيدةا   سيخي زيخل  جلب  خ لي ا

مجاييم يهل.البعع يسعلديسخن  يع اين شکسد ز خن    زن    عيخييخ  حخيم  ه يلد ال   يا حسن 

  فقط لي شکسعن قجاود   قجانين  يدانلد   آن يا  خالتهين نجع يله  يدانلد  يدانلد   اصهً يله يا فقط 

قيع ) ( لي يا، چجن ييچکداه از آنهخ مه   از اين  لظه يل شعه يلع  فخيي  از فهل ي  تخ  هخي

اند، شخوه نميدانلد  خالمهب اين يم نظه  ايد لي وصه   ل يب نظهيع هخ نداشععشکسد اين قجاود   نه 

،  همل    تحريل شعه ا  ةايشيلع تحقيق،  خيد گفد يع لي خي ةا    يثهتاها. لي خيزان فرعاهلا

بط ال يخت  عخصه    لخ ع  هت ةاژ يشهخ  مخص  يع  علخيب  خ اين تحقيق  خشد، ليدب نشد  ل  لي خي

ع لعه از يمع  قخ   قعض   دانهخ ايعلخل شد    هم خ نقد ال     يبک شلخي    شعه، لي  خشهخ

 شيجب تحقيق،  لثه  اقع شد. ةلي ايائ 2ز خن  لي اشعخي نيمخيجشيج  ضعفهخ

                                                 
 1392مجموعه اشعار، محمدعلی بهمنی، تهران، موسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1
ه بسمل، سید ابوطالب میرعابدینی، فصلنامه تخصصی سبک ضعف های زبانی در اشعار نیمایوشیج، محبوب2

 16، پیاپی 1391شناسی نظم و نثر فارسی ) بهار ادب(، سال پنجم شماره دوم، تابستان 
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ا    تحرير  ايد يع لي آن  خ ايعلخل  ع  لخ ع اژ يش اژ يش اين  قخلع، تجصيف ،  قخيسع شيجة

 حخضه، تحقق يخفعع ايد.

تبحث

چخپ    1377يع لي يخل « شخوه شليدن  ايد» گزيلع ا  از شعهيخ   حمدور   همل   خ ولجان 

لي آن  هعهين شعهيخ  آن شخوه لي مهل آن لفعه گلدخندب شدب ايد. آن گزيدب  هيب ايد از 

شعهيخ  شش لفعه  عفخ ت يع  يعجان صجيت يخ ل آن يا لي  دمجوع اشعخي  حمدور   همل  ليد 

   مجاند. 

ن گزيلع فيش از آندخ يع حجصرع    يع اين  قخل، يجچک ايد  ع نخگزيه، يل اشعخي  جججل لي آ

 اند    يعجان، آن  جايل يا  ع يل ليجان ا  تعميم لال.  هلاي     هيي  شدب

غخلب شعهيخ  آن گزيلع، غزلهخ   همل  يسعلد البعع  ع غيه از غزل، شعهيخ  نج يخ  هعه ايد  اجييم 

شخوه  خ    آزال لي آنهخ ليدب  يشجل، لي  غخلب شعهيخ  آزال، اخيبلد  مخص   ع  زن ليدب نميشجل

 بخز  مخص  لي ايعفخلب از  زن ،  ههب  يدجيد :ليد   لل

 (67   گل قخل  / اتخق /  ع گردان  مخل   يمخند   ) شخوه شليدن  ايد،  همل : 

   ايلک  هم  از  خعصخت غخلب  يخن   همل   ه ي   ذيه يشجل : 

ت لف(تفبگختسگدوتمتعگريگخهت

از ز خن يخلب   شفخف   لي  هم   جايل  حخ يب   وخ يخنع  همعهين شاهل  همل  لي شعه، ايعفخلب ا  

 ا يد، مجل ا  صهاحعخ  دين ا ه اشخيب  يکلد :

 ن  خ ز خن مخنع /  ن  خ ز خن يجچع    خزاي/  ن  خ ز خن يمشههيهخيم/  ثل يميشع/ يخلب   يک حهف 

 (134 – 133خن :  يزنم/ لي شعه  ن يع حدم ندايل/ جخي   ها  ايهخه يخ ايععخيب نيسد . ) يم

خن/  ثل  ن اين ز خن يخلب مجل يا /  ديجن يمز خن   خ لژميمخن  يسعم / يع  خ ز خن  سرسرهخش

 (134زنلد.  ) يمخن : يميشع/ يخلب   يک حهف  ي

 کع شعه ا  چع اندازب،  طرب تخزب   نج لاشعع  خشد،  حث  لياه ايد، مجل  ياجيد :   لي ايل

 (99يد /  ينع ر الل نيسعم ) يمخن : حهف تخزب ا   ع مخطهه نميه

شعه  همل  ، آنقدي يخلب   ي ان ايد يع اصه لي  عد ل  جايل ، نميعجان اشعجانع   يلد فهيلا  

( يا لي آن ليد، يه چع يسد، فهيلگ 211يخ تخييخ فهيلا  ) يايلمخ  نظهيع ال    عخصه، يردن، ص 

هيلگ شخوه، چيز  نيسد جز احجال   تده يخت ( ايد   ف91شخوه )  جطيقخ  يخمعخيگها، تجلي ف: 

شخص  شخوه  ع ز خن يخلب    حخ يب    ع يمين جهد، شخيد آن ومق يع لي شعه شخوهان  زيگ 

يرمخت شفخف )  عل  شلخي ،  ةصخحب يبک ايد لي شعه ا   ججل ندايل   زالل    شفخف  يا لي يخل

جهد،  هقهاي  حس يمدل   خ شخوه، ) نظهيع ( شعه ا   يعجان ليد   مجاند    ع يمين 76اخلمه، ص 

(  ع لقد   لينگ   تخ ل چلدان  نيخز ندايل   اصه شعه  همل  چلخن اقعضخ 81ال يخت،  لک : ص 

 يکلد يع شعه  از لل يخلب تجلب  هله لي لل يخلب نفجذ  يکلد   ي اج   ايعقبخل  هم  از شعهيخ  

  ه اثبخت اين  دوخ: سدل گجاب ودليا  لي فهيلگ    جييق   هله مج
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يايع   خ يجا  شهج  يم / ليدن ل يعخن تمخشخي  ايد ، البعع اين شعه، يهچلد  ع ز خن وخ ع  هله 

نزليک ايد  ل  شخيد نعجان، شعه  همل  يا فجلکجي لانسد چجن ال يخت فجلکرجي،  عمجال نثه گجنع 

 (121ن، ييپک: ص ايد   تلهخ  خش يجچک  از آن  لظجه ايد. ) ال يخت فجلکرجي ايها

البعع لي اين يع شخوه  ع ز خن ي ز يخ  ع ز خن حخيم  ه يلد فهيلا  شعه  اجيد از قديم ل  نظه  عفخ ت 

اهفعلد    هم  لياه از اين نظه لياه حمخيد  يکهلند )  ججل لاشعع    هم  جخنب آن يا  ي

Erlich.p.263  125 ع نقل از ييعخميز يرمخت، شفيع  يديل : ص) 

لي يمع جخ چلخن نيسد يع اصه يلد فهيلا    فهيلگ تخييخ  لي شعه ا   خزتخب نيخفعع  خشد  البعع

  لي  هم   جايل  لج  سيخي يطح    يخلب  يعجان تخييخ   فهيلگ گذشعع يا نيز لي آيلع شعه ا   ع 

 ترميح ليد: 

 (113قخف  ها يلجز/ ييمهغ يم  خجاب نديدب ايد .) يمخن: ص

 (183د ققلجس شعه  ن ) يمخن: ص لي آتش تج زالب ش

 «چلايز»ايررد يخ  خيقع « تخئيس» از آتش                    ييهخت نميدانم اين شررعرع يع  ه  ن زل  

 (211) يمخن: ص                                                                       

   يخ اين شعه  شهجي   زيبخ : 

  ن   تج  ا  از آن يررررخلهررخ  تلهررخي          ،  چع    يکهليم      نبجل گلده   شيطخن اگه

 يداه  يرررجيرررع شرررخيسرررعع ته ز حجاي           يبجط  ن نع ز ييب    زگلده ايد آي 

 (226) يمخن: ص                                                                       

لب از ز خن  حخ يب   تعبيهات   فهيلگ وخ يخنع   ي ز البعع، ولصه غخلب  يخن  لي شعه  همل  ايعفخ

ايد چلخن يع  يعجان ، فههيد آنهخ يا ليمهل چلدين صفحع ذيه يهل، اين  دان  عل  نيسد يع 

لي شعه ا ، فهيلگ   يلد    يهاث گذشعع، اصه  لعکس نشدب ايد  رکع  هم  از تعبيهات يع نشخن 

سيخي اندک ليدب  يشجل،  ثه شخوه  ع جخ  يبجته از حمخه   از يهلا  ز خن  خشد لي شعه ا ،  لج  

 يخ، ميخه  ع يخي هلب ايد. ميمع

 (37يع  خل ا ج گزين حمخه  خ  سعع ايد) يمخن :   تج قخصد   فهيد ر ا  ييختهين اه از

 (38يداه گهگ، نظه  ه ميخه  خ  سعع ايد)يمخن:   يداه  عدزب لي شب چهاغ ي شن يهل

(،  سرخ 146(،  دذ ب)22(، ندخ د )22(،  ضحک)21(، غه ي بعذل )21طبخ)تعبيهات  چجن  

 (   ييبسعخن   يبجط   وه ج   ...167)

 (64ييبسعخن  يع يبجط يا وه ج  يديد ) يمخن : ص 

نخگفعع ايدايد يع  همل  صهاحعخً   يخ  ع تضمين  ع شعه  هم  شخوهان  عخصه يخ ايش از مجل اشخيب 

 عد  گفعع ايد : يهلب ايد  ع اقعضخ  ي

 (65يه آن ندايه ا شب  يز خن يس   خشم ) يمخن ص 

   يخ  خ اشخيب  ع  خي ا خند، تعبيه قهآن    وهفخن  گفعع ايد : 

 (264يه آن  خي ا خند چع  ه آ يلب ايد ) يمخن : ص 
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   يخ لي  جيل لياه  خ اشخيب  ع شعه حخفظ گفعع ايد : 

 عه از آن شب  هعخب يه ليم از تجمجش           هليم از ل ي، لل  مجش ي ا گهچع  خ  جيع

 (236) يمخن: ص                                                                        

( يا  ع يخي  هلب    ع تخثه از شفيع  246يمخن : ص« ) آييلع ي  ه   يم »    خ ايعلخل  ع امجان، 

 ( يا نيز  ههب جسعع ايد.96يمخن :  )خنع وسهت (   ز 152يديل ، صحخي  )يمخن، 

تب(تسگدايترضموختمتحگلتمتهو 

فها ان   ضخ ين يخلب   تده يخت ا عداي  لي شعه ا  آنقدي زيخل ايد يع  يعجان  هم  از آن  فخييم 

يخلب يا نخه  هل ، حع  تمثيرهخ  ا  نيز يخلب ايد يع  ها  تجضيح يخلب تهين تده ع انعزاو   ع يخي 

 بهل :  ي
 اهيخي  يع غهقشخن شدباندچههبل يعخن  وميق آ دب

 
 يمخلشخن يخلملي خغا  يع يلجز نيخ  يييدب يجب

 (214) يمخن : ص 

ا  چجن  خعک، ليخت ، يع لفع، جخزلن، قفل ي   قفل زلن،  ام، نزليکيخ، يرمخت   تعبيهات وخ يخنع

 حخ يب يع حع  لي آن قهه خنخن  زيگ يا نيز لي قرک، وه يک لي شعه ا  فها ان ايد، شعه  ع ز خن 

 ز خن    يخن وخ   مجل چلين  ع يخي  هلب ايد :

 (53ا يه اييهن    شيم قرعع ي  لاغجن    يليم ) يمخن : 

 (53 خ يمجن يخي  يع يهل ييعم ليعجن    يليم ) يمخن: 

 (122مجلشج تج  هلب يخ جخ زل   يفد ) يمخن :

 (46   يهل ) يمخن : يع ناهبخن يخ يا /  ز 

 (122يجا  تخزب للش    مجاس  ل      آمه تج  غبخيازل  يفد ) يمخن : 

  لي غزل ، اين تعبيهيخ  وخ يخنع، مير  زيخلند: ايلع، طخقع طخقع، تخ ل،  خمل،  رمل، تهک، شبلخ ع، 

يع اه ايد از  نيز لايل   اين شعه  ع ز خن  حخ يب« گپ»تکثيه   ....  قع  شعه   خ ولجان ا ه ز  

 اين تعبيهات 

 (53حخال يع اين يرکخ ملده  از اشد    زنن ) يمخن :

تج(تسگ  گمتخحويتفبگخت رغمفيت

لي يعخ هخ  ليعجي ز خن فخي ، اصطهح  ايد يع ليعه ميخه اجي، آن يا جمرع يجچک    زيگ نخ يدب 

 (25ايد )ليعجي ز خن فخيي ، ميخه اجي: ص 

هگهفعع از نحج ز خن وه   ايد   لي شعه گذشعع فخيي   ع يخي يفعع ،  ثهً اين يخمعخي نحج ، ظخيهاً  

 يعد  گفعع

 غرهيرق  رحره  رجلت  ره رعرش  ررکليررد        

 

 يرع ليرررد   ارخ  زنرد يه يع لي  يخن  خند   

 (25) يمخن: 
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لي چلين يخمعخي  لي جمرع يجچک، ضميه  ايد يع  ع  سلداليع جمرع  زيگ  ه  ياهلل   اين 

وخه ا ه ز ، فها ان  ع يخي  يه ل    همل  نيز لي شعه مجل از اين، يخمعخي  ههب  نجع يخي هل لي ز خن

  هلب ايد .

 (147ل يد  ن ، ليدنش آيخن نبجل  ) يمخن: 

  سررررعررع اش  ،  ررلررظررهة ل يررررد  ررن 

 

 طررخي رر  از ارره گررل ايررجان نرربررجل     

 (147) يمخن: 

تد(تتكغ مت

دانسعع اند    هم  از آنهخ يا چجن يخن يلدخن ورم  ديع    هغد، يميشع تکهاي يا  خل فصخحد ن

(، يا  خ 72-67يلالقخفيع   يلالعدز ور  الصدي يخ يل المطرع ) فلجن  هغد   صلخوخت ال  ، يمخي : 

اند لي شعه  همل  نجو  تکهاي مخص    يش از حد ليدب  يشجل يع غرظد ايعفخلب ذيه  ثخلهخي  يعجلب

حسن آن  يکخيد لي اين ل   يد، يع  خي شخوه  ةاز ليج از اين شاهل يا  يشعه   قجيعه نشخن  يديد  

 يا العزاه لانسعع ايد: «  قع  غه ب  يشد» 

 شرررردلي آن يجا  للايه،  قع  غه ب  ي

  قع  غه ب  يشررررد  قع  غه ب  يشررررد

 

 گجي   ع جخ  مجيشيد  ن زمم مجيلب  جله

 يررخش آن غرره  ررهررخ يا از يررخل  ررهلب  ررجله

 (164) يمخن:

   يخ 

 (166فهلا، يمين فهلا تج يا ليداي مجايم يهل ) يمخن : ص آي   يمين 

 اگه چع : يا  ع ولجان قيد ي آمه  صهع  ع يخي  هلب ايد : »   يخ اين شعه يع وه ب  ه تکهاي شخيد، 

 (174شخيد   يخ شخيد يزايان شخيد لياه اگه چع    )يمخن، ص 

ي شعه ا  لانسد يع ا ل  از ز خن وخ ع شخيد اين ل  نمجنع لياه يا  عجان، نجو  تکهاي  سعحسن ل

 اقعبخس شدب   از ل     ع مهقيد شخوه يعجان تعبيه يهل : 

 از قرررع قرررع، شرررجق تررج يا نررعررهب  رريزنم 

 

 تررخ ليب ليب يرره  شررررجل ي زگررخي  ررن   

 (172) يمخن: ص 

 مررج ررعررهيررن حررخلثررع  رريرردانررمررد        

  رن   ترج تررخ نرفرس  ررخشررررد  ررن   تج     

 (194مج عهين حررخلثررع  يرردانيم ) يمررخن: 

 (95 ن   تج لي قفس  خشد  ن   تج ) يمخن: 

وهقع شخوه  ع تکهاي  يعجان چلين گفد يع ا  اين تعبيه يا يع لي ز خن وخ ع  ع  ثل لي خية  

سد يع     هل لي شعه  ن زني»  يک  خي لي شعه  «گخي  للم  ها  مجله تلگ  يشجل»  دل شد 

يا تکهاي يهلب ايد   حع  ولجان يک  از لفعه  ع يخي  هلب    عد چلد  خي لياه آن «  خندب ايد 

 (252شعهيخ  مجل يا نيز  ع اين تعبيه امعصخص لالب ايد. )يمخن:

تهر(تتغكيبتسگفي
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 همل   ع تلخيب شعه،  هم  از تهييبخت ) ايم + ايم / ايم + صفد/ ايم + ...( يخمعع ايد    هم  

(، اهيع يخ  86(،  ججآ ا ) 78(، مجاب آ از ) 62، از آنهخ مج لد   قخ ل اوعلخ از جمرع : تخ سخيع ) يمخن

(.  هم  از تهييبخت،  اقعخً 165(، يکجت آ خل )152(، لاغيخل )115(،  خغسخي يبز تغزل)114آيا ش ) 

 زيبخيلد   ظخيهاً  هيخمعع مجل شخوهند از جمرع : 

 (215   151يم  غض )

 (151يم  غض  يهه آمهين يا .... ) يمخن: ص 

 (215ع جخنب يم  غض يه شبم  ) يمخن: ص اه  يکشم  

( لي  جيل  نيز ا  صفد 179 هم  تهييبخت، نيز لايا  لغزش نحجيسد  ثهً : لفعه يميشع ) يمخن: 

 يا  قده  ه  جصجف، البعع  ع صجيت غيه يله ،  کخي  هلب ايد : 

 (     جخي  مجن : مجن جخي 143 خغ  يع طها ت يا از جخي  مجن لايل  ) يمخن: 

تم(تر هگقضتخمگ

نمخ، يخييهل نقيض  مجل يا از ليد  يديد   ظخيهاً جخ يع لي ز خن وخ ع، اخيال يس يخ  علخقضاز آن

 دان لليل ايد يع لي ز خن   فهيلگ وخ ع،  سخ د ايععخيب از شاهليخ   هغ ، يم   نخچيز ايد   

 لي شعه  همل  نيز  اضح ايدآيد   اگه يم  خشد  سيخي  خيل   ضعيف ايد، اين شاهل   ع چشم نم 

   اخيال يسهخ   خيل لي شعه ا   جج  يزند  :

 (163 ن زندب  جله ا خ اناخي  هلب  جله   ) يمخن: ص
 تلهخيئم يا  خ تج قسمد    يلم يهم يم  نيسد

 

 گسعهلب از وخلم تلهخي   ن وخلم  نيسد

 (173)يمخن: 

 ن يررع لي آيررلررع يررخ يررده    ررخ ي لايه   رر

 

 ين گمشررردب جد ل  خ ا يررردحرل ال يلحرل ا  

 (221) يمخن: 

 تج يم يکجت  ها اخيخ  نخجاي  لاشد

 

 چع    ججاب يجاليسد    يجال   ن

 (248) يمخن: 

« خن خيمش» يا  خ «  سجزانمشخن »  هم  ويجب قخفيع نيز لي شعه  همل ، نمجلاي ايد،  ثه لي غزل ، 

 (218 217يم قخفيع يهلب ايد ) يمخن: «  يجزاند شخن»   

از شاهليخ   يخن   همل ، الاقل لي غزل  يعجان،  ع فقدان  يد   يرمع تخرص نيز اشخيب يهل اصهً 

 ظخيهاً ا  ييچجقد  ع نخه شخوه  مجل اشخيب نکهلب ايد :

 (117 ن شخوه   د ن تخرص يسعم/  خ اين يقين يع شعه/  خيد لي انحصخي نبخشد ) يمخن : 

 ع  ن شخص  مجل اشخيب يهلب   نخه فهزند « يزاي  هتبع يجچکعه»   « يخ فعح طرسم» فقط لي شعه 

مجل،  همن، يا لي شعه آ يلب ايد. نکعع قخ ل ذيه لياه لي شعه ا  نبجل تخييخ مخص    کخن مخص 

يه لن شعه ايد    ع يمين جهد تحريل   طبقع  لد  تخييخ  شعه ا  غيه  مکن ايد   نقطع ا ج 

ل  ع تخييخ لقيق يه لن شعه، قخ ل اثبخت نخجايد  جل.  حث  عد    يمخل   ضعف شعه ا   ع ايعلخ

 هم، لي شعه ا  اين ايد يع  همل ، ولجان شعه مجل يا از  صهع يل شعه  ه  يازيلد   غخلب اين 
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ولجانهخ، نيز طجالن     ع صجيت جمرع ايد يع  يعجان از  لظه  مخص نيز  ع  طخلعع   تحقيق لي 

ياه شعهگجي   همل ،  يعجان  دين نکعع نيز اشخيب يهل يع ا  ا عدا شعه  آن اهلامد. از شاهليخ  ل

لي الج  صهع  ع شعه نج آغخز  يکلد    عد آن يا  ع شکل   فهه غزل الا ع  يديد   ظخيهاً چلين ا ه  

 (153يا لياه شخوهان نجاهلاز، اندخه ندالب اند. ) يمخن : 

تلغزشبگيتفبگخيتدمتشعغتببمهيت

شعهيخ  ضعيف   شعهيخ  قج  مجللي جلب   ير     طرق يا  پذيهيم يع يه شخوه اگه اين قخنجن

اگه لي شعه ا  شعهيخي  از اين نجع ايد يع  ع نمط .،  همل  نيز از اين قخودب  سعثل  نيسديم لايل

 وخل  يه لب شدب اند : 

 ت يلد/ ي يخيخ ا عمخي   عخصه اندا د/آشلخ   عيخييخيش نيسد/  چهخ /  اذاي  خ مجا هخ  قخيسع

 (64 غرجب تج مجايلد شد/ تخ اناجي  ع يمخوم حسخلت يلد ر  چهخ ) يمخن : 

 (84 خنگ اقيخنجس لايل/ صدف شعهه/ مجاب تج يا / ز ز ع جج خي  يخفيسد ) يمخن: 

 اند:لي گزيلع شعه ا ، شعهيخي  يم يسعلد يع، مخيج از حجصرع مجاندن اين ل يب

/ ] از مجله    اهيم  / از ميخ خن تخ يجچع / از يجچع تخ مخنع  )  ن  ع لنبخل چع يسعم ا شب  

 (33يمخن: 

از آشفعا    اهيشخنيهخ   هم  يع لي شعه  همل   هحظع  يشجل، وبخيتلد از ليد   للبخز  مخص 

شخوه لي ايعفخلب از وهيم نشخنع گذاي   خالمص، مط فخصرع ر   ]     يع يخي هل آنهخ اصهً ييچ تججيع 

ق    يله  ندايل   آن قدي يم لي شعه ا  زيخل ايد يع لياه نيخز   ع شخيد آ يلن نيسد   ثهً از  لط

يخ تججع شجل : ا خ، / ر لليه يجچک  ن / ر  همن ر / ] يم نخه شخيزالب   يمخن آغخز لفعه،  ع اين نشخنع

 (14آن قصع يخ  مجب   )يمخن: 

 قديعجي  ايد يع لي شعه ا   جفجي ليدب  يشجل  آنا خ نکعع  هم اين  قخل، لغزشهخ  ز خن    لي

فها انلد يع  خيد اذيهفد يخ شخوه  ع قجاود ز خن  عيخي آگخب نبجلب يخ ومد  لي يخي لاشعع يع آن قجاود 

يا چلين  ع يخهب گهفعع   زيهاخ گذاشعع ايد  ع  هم  از اين مطخيخ،  ع اجمخل   تلخيب حجصرع 

  قخل اشخيب  يکليم.

تشتدمتكگمبغدت فعگل لف(تلغز

 ، آيد  هملآيد  يعل  ا عدا  فعجل    عد  عمم   ،  فعجل    عمم   « لييغ يهلن »  خ فعل  هيب 

 اين يخمعخي يا شکسعع    ياجيد : 

 (   لظجيش اين ايد : ي ليخ يا از  ن لييغ  کن63از ي ليخ لييغم  کن ) يمخن: ص 

 (64ص  از لييخيخ  تع نشين شدب لييغم  کن ) يمخن:

  ين ل  يين فعل لوخي ،  عمجال ضميه نم  آيد  ل  لي شعه  همل ، اين ا ه يخي هل لايل 

 (157 هگمخن  خل    بخل آن .... ) يمخن: ص 

 (263  ايعخن  خل   دسعيد   چلين ايه شده )يمخن: ص 
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   يخ  ع جخ  جسعدج يهلن، وبخيت فعر  ) (  ع جسعدج  جلن يا  کخي  هلب ايد 

 (111شب يا / لي ن لفعه حخفظ /  ع جسعدج  جله ) يمخن : تمخه لي

 ، ل ي گهفعن يا يخمعع ايد : "ل ي يهلن" ع جخ  فعل  هيب 

 (131چشم از چهاغ ل ي گهفعم )يمخن: 

  مکن ايد تججع شجل يع اين يخي هل  هگهفعع از ز خن جلجب ايد 

 (92  تج  خ ييچ قهص   ع مجاب نميه   ) يمخن : 

 ي  جيل  يع  خيد  خض  نقر   ع يخي  يبهلب، از  خض   طرق ايعفخلب يهلب ايد : ظخيها شخوه ل

 (95 ن   تج، آله   حجا نبجليم  ) يمخن: ص 

 يا  ع يخي  هلب ايد :« گهييد» ، « گهيسد»   يخ اين غرط فخحش يع  ع جخ  

 (126ا  لگه گهييد ) يمخن : ص تج ملدب يهل    يمسخيع

ه لي حجزب  فهلات يرمخت   تهييبخت   يخمعخي   نحج، از ز خن ي ز هب   وخ يخنع  ع يمخن اندازب يع شخو

 ههب  يايهل لي يخي هل افعخل، نيز از اين شيجب تبعيد  يکلد  ا   ع تأثيه از ز خن ي ز هب ، فعل الزه يا  خ 

  ععد   يکلد« ان»

 (117اين  خغ يا از ييشع  خشکخن    ) يمخن: 

 (118نم ) يمخن :  هگ   ع ينگ وشق  ه يخ

 (118 خ يک ناخب  خز ايهان   ) يمخن:

آ يل   دخ  ه وکس  جايل  خيد فعل يا  ع صيغع  ععد    (  لي ايل86خها   ) يمخن : تج يرمخت يا  ي

 يخ اين تعبيه  حخ يب ا  يع : 

 (126اين يفهب،  سعل  يد  اه ) يمخن: 

  ه مهف اين  جيل  خز لي شعه  لياه : 

 (136شليدن لايل ) يمخن :  يه لهدع ا 

  ع جخ  يه لهدع ا  شليدن  ايد . 

 آيد  يعجان  ع اين نمجنع يخ نيز اشخيب يهل.از  دوعهخ   همل  لي شعه يع  ع چشم   

 (154چع لانم ايلدخ چها يا زلند)يمخن: 

 :ا  يخمعع ايد  يخ لي اين  صهع، لال    يدال يع  ع  عل  فهيخل ايد ا   خ يک  از آنهخ، فعل   جمرع

 (237ا  يسد لال از اين لايه )يمخن: يميشع فخصرع

يا  ع فعل الحخق يهلب   شکل    عل  فعل يا  اي نع  ع « ه » لي يخي هل فعل،  همل ، ضميه  عصل 

 يخي  هلب ايد:

 (242تج اشعبخب  زيگ  ل   بخشخيم )يمخن: 

  ها  بخش   بخشخيم 

ب، افعخلن فخصرع  ين ل  يين آن ايد شعه  همل  نيز از اين از غرطهخ   صطرح لي يخي هل فعل  هي

 لغزش ل ي نبجلب ايد:
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 (248اند )يمخن:  ها  ثخل  ع چيز  يع نيسعم زلب

 (229مجايم )يمخن: يم از تج ييچ لي اين يياذي نم 

تب(ت طگهگيترربوريتمترص  قيت

عه فهيلگ   الب ايهان،  لخفخت لد يع از نظه  علخ    فهجه لي  س لظجي از اين لغزش يخ، مطخيخئي

 لايند  ثهً شخوه ي   زيبخ يا  ع  خي  تشبيع  يکلد : 

 (71اه   ) يمخن: صاهندب    خي  /  هايد ليدب لمعه   ع گجنة

   از ايلکع يه دايان، قهه خنخن     خک ليليلد ا  مجل يا  ع آنهخ    هشع   جلنشخن  خنلد  يکلد) (

 (97) يمخن:  ن   تج يه دايان  هشعيم 

   يخ اين تعبيه نخيخز : 

 (161زمم آن چلخن  زن يع  ع ييعم شغخل زل ) يمخن: 

   يخ  خز يخمع  غرط از فعل : 

 (213اسلديدت نيسد حخشخ ين مجلت يا ) يمخن: 

  يخ فهم   قبجل اين تعبيه،  اقعخً حجصرع  ه ايد يهچلد  مکن ايد  هم   ها  اين يع يرمع چلدين 

 يسلد :جرد شهح  لج

 (76از تمخ م  ياذي  ) يمخن : 

   يخ اين ولجان شعه يع  صهو  از شعه ايد    اقعخ وديب   غهيب:

 (74ي يخي   يه ن آ دب از مجاب   ) يمخن : 

   ضعف   گسسد فکه   انديشع يا نيز  يعجان لي ايلدخ نيز ليد: 

 مجاب ليده چيکخي يلم         مجاب   نميشع يع نديد

 يع  ه مهف فهيلگ ا ه ز ،  علخ  مج   ندايل:   اين تعبيه

  ريررخ ليررارره  رردررخلم نيسررررد زين  يش  

 

 قررلررخوررد يررن  ررع  ررهگ يررربررز لي يش 

 (213) يمخن: 

تج(تههجگمتشكهيبگيتخگر عگدلت

(   غخلب شخوهان 271يه چلد يع يخي شعه، شکسعن نهه ز خن ايد )  جييق  شعه، شفيع  يديل : 

اند،  ل  فقط  عد ل ين  لظه  ها  مجل يبک آفهيل  يهلب ع اقعضخ  ز خن    کخن مجل، از ا

آفهيلشاهان ال يلد يع  خ شاهليخ   خعرف، مجانلدب مجل يا از چلد   چجن   جلس   يلخ ايشيليع 

(  دود لي قجانين ليعجي    23آگخب  يکللد )  قخالت ال     ز خن شلخمع ، حق شلخس،  ايخه مجل

جا غ شعه   الب ايد    عرجه نيسد يسخن  يع چلين تغييهات  لي ود ل از قجاود يايج، تلهخ يخي ن

گفعخييخي  لي خيب ليعجي ز خن فخيي ، « ) يخمعمخن ليعجي  ز خن  يديلد از اين ز هب  خشلد 

(    عخيفخنع  خيد گفد لفعه شعه  همل  از غرطهخ  فخحش يلدخيشکل  اه ايد، 339فهشيد يل: ص 
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تمخه  يکلد   يخ آغخز  صهع «   » ا  خ حهف ي ط، آن يم حهف ي ط لي مير  از  جايل شخوه،  صهع ي

 يا نيز  خ چلين ييخق  شه ع  يکلد : 

 1(73ا   هگذشعع از آب   / مخک   / يجا   / آتش ت ا  شعه    ) يمخن : 

 (241فصرهخ حجصرع يجزند    پهييز يع تخ / ) يمخن : 

 « ) ( همل  ، غزل  لايل  خ يليف : يا، حعّخ 
 يغ    يل  از  ن رررررر ناررخب يا حعررّخ   لي

                                                                            
   نرريررز ز ررز ررع گررخب گررخب يا حررعررّخ      

 (241) يمخن : 

 يا  ع يخي  هلب : « اگه چع »   لي آمه  صهع، 
 شرررخيد   يخ شرررخيد يزايان شرررخيد لياه اگهچع 

 
 جز صردا   بهم  نيسد  ايلک  ع گجش انعظخيه 

 (174) يمخن : 

حهف ي ط  ايد يع لي آغخز  صهع ل ه  ع يخي  يه ل   يه چلد يع ظخيهاً لي «   » البعع اين غيه از 

ترفظ  يشجل نع «  wo »يلد شعه گذشعع يخ قع ا  لايل يهچلد يع لي آندخ ظخيهاً  ع صجيت صجت 

 «va  » 
 شررربرخنع يخ   ها  يشرررجل يرررحه  خشررر   

 
 ل يررع از اين نيز مج عه  ررخشررر    يشرررج 

 (217) يمخن:

ل  خيب گفعع  يشجل يع شخيد يسخن ،  ع مخطه يمين شاهليخ،  همل  يا صخحب يبک  دانلد   لي آن 

تصجيت شخوهان  زيگ لياه، نيز لي اين ز يلع  ع گهلاخ   همل  نميهيلد.

تد(تحذفتمت سقگط

يخ  تعريق   ... ايعفخلب يهلب ايد  عد ل  همل ، شخوهيسد يع لي شعه مجل،  يش از حد، از نشخنع

يا مير  ايعفخلب يهلب   لي آن « يخ » کخي نبهلب  خشد ا  از صجتهخ  يايج ، خ يا  هسد يع ا  آنشعهي

  عمجالً ... تعريق يا  ع ولجان نشخنع حذف   ايقخط  ع يخي  هلب ايد « يخ »  عد از 
 يررخ ...  ررع يرردررخ  رريررکشررريررم مجب  ن 

 
 ع اشرررريررمررخنرريررم يررخ... نررکشررررخنرر   رر  

 (194) يمخن : 

 (119چل تکع ا   د ز  ر زيبخ /    يعجان  حعّ  .... ) يمخن : 

   «نخمجش » ، « نخمجش  »  هم  حذفهخ   همل ،  اقعخً قخ ل تججيع نيسعلد لي شعه زيه،  ع جخ  

  عد  جصجف صفد وخل  يا نيز حذف يهلب   گفعع ايد : 

 (184يمخن:  1ين يا ، يم  )چها  خيد  ع نخمجش  اذيانم  ر مجشعه

يا  ع نخصجاب ناع «  ن»ا  يا شخوه  عد از آيخن  حذف نمجلب   فقط،   يخ لي اين شعه، ظخيهاً جمرع

 لاشعع ايد : 

 (224ييچ يس ر ييچ ز خن نيز ر  ع آيخن   ن  ) يمخن :   ع يمخن قرع لشجاي يع فعح اش نکلد 

                                                 
شناسی در آن غلطهای امالئی موجود در شعر بهمنی برگرفته از امالی اشتباه خود اویند و فصلنامه سبک 1

 این بیت و فتح اش در بیت صفحة بعد نقشی ندارد،غلطهایی مانند آتش ت.در
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 د :   يخ حذف فعل   جمرع ، چلين جرجب يخفعع اي

 (225) يمخن :   ن   يميشع يلجز  چلين تمخشخي    

 (232يک چشمع غزل از ا  لي فصل وطش يخل   ) يمخن : 

 يا حذف يهلب : «  ع »   يخ لي اين جخ ، حهف اضخفع 

  بين چع للخجشررر  يرررخلب ا  : يميلم  س

 

 يرع يرخل  ن  رع يه اندازب  خعصررره  خشررر    

 (218) يمخن :  

 ع يخل  نيخل  ن             

لييد ايد يع يبک اصر    فهل  يعد  لي غزل  ع حذف ايد  ل   اقعخً حذف لي غزل يعد  

 تخ شعه  همل ، فهق  لايل از يدخ تخ  ع يدخ.

تهر(تحغفت ضگفهتدمترعهيتديگغت

 طجي   ع يخي  هلب يع  ع چشم  يزند : يت  خعخي مجل يا لي اين ز يلع،  ظخيهاً  همل ، تجيع   قد

 ( 174جش انعظخيه جز صدا   بهم  نيسد ) يمخن : ايلک  ع گ

  ع گجش    :   لي گجش 

   يخ اين شعه : 

 (239گجش ين از  ن    ه يم چجن  ل  گجش  کن   ) يمخن : 

  هيم چج  ل    :    ع يم چجن  ل  

تم(تجگبجگييت مكگختجم هت

لدخي زلاي    يين آشلخي ، چل "تلگ     خي "يخ  "قفس    اهندب "لي شعه زيه، جخ  ايلکع  اجيد

 شکل  يهلب ايد : 

 (71تهين تلگ   ) يمخن : تهين قفس /    خي    اهندب

   نيز اين مهقيد   نجآ ي  )   ( يع : 

 (198يخ   اجيم يا ) يمخن :    لعظه تخ  اجيم گفعل 

 يع ظخيهاً از ز خن  حخ يب   تجلب  ههب  هلب ايد. 

تف(تلغزشتدمتكگمبغدتقي ت

ه عتفضير ، صهف يهلب   لي  عل  مجش ، قيد ايد از صفد مجش،  همل  مجشخ يا  ع صفدمجشخ 

 زن ، شخيد ا  يا  دين يخي  ا لاشعع ايد  ل  از لب ايد البعع لييد ايد يع ضه يت  ع يخي  ه

ع جلب تخ چع  هيد  لغزشهخ   جججل ايلچليل ، تجان گفد يع ا  ظخيهاً لي قيد يوخيد يه د ز خن نب

تلخيب  زن.حفظ 

 نيررخز لررد تجاه  ثررل زمم لررب  سرررعررع 

 

 مجشرررخته آن يع تج گهاخب نيشرررعه  خشررر  

 (218) يمخن ص 
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دخ يع قرمه  الب   شعه   يله،  مرکد جخن ايد   قرمه   ع اندازة  يکهان  ييع   گسعهلب ايد  از آن

ججيع آن  پهلازند  شخيد  هم   خشلد يع مطخ  شخوهان يا نيز صجاب لانلد    ع نحج  از انحخ ،  ع ت

اگه چلخن،  خز    ييع  ع  حث شعه   نقد   لا ي  آن  لاهيم  لياه چع چيز  غيه شعه ايد يخ 

م يع ا   دانيضعيف ايد   يخ  بعذل  چها  خيد يه جهيخن نج   مخص ال     شعه  يا تخفعع جدا  خفعع

 پهلازيم   چها شعه   لي نظهيع  لي  يرع ا ل  خيد لي  قخ ل آن تعظيم يليم    ع تحسين   تمديد آن

يخ   هتبط  خ آن يع از غلخ    ثه ت  يکهان   همجيلاييم،  ع نخگزيه    خ ايعلخل  ع  هم  نظهيع يخ  

از ي اج افعخلب آن يج  آب،  ع ز ي آنهخ يا لي وهض شعهيخ  وخل  گذشعع   نج قهاي لييم   آن يا 

هخ   يشعه  لي اين  خب ايد   اين  قخل،    آنکع گهاي   دانيم    سألع يخ يخ يلالنشخنة يثهت

 خجايد  ع شعه شخوه نجاهلاز آن تجييل  يلد فقط شعه ا  يعل   لعخب   گزيدب  هعهين اشعخي ا  يا 

لي تهاز   يه د   اوعدال  ز خن  عيخي گذاشد    هيشيد   تخ حد ا کخن از ايزشدا ي   ععصبخنع 

اندک لي جهد ايتقخ    ييه تکخ ر  شعه   فهيلگ  گخ    لج مجللاي   يزيد ا يد ايد يع  عجاند

خت ال ي ةايميد ز خن  ع ولجان  خل يخييهل   نقش   ليجةايهان   هلاشعع  خشد. ايد ن  خل. اين  قخل 

لي شعه  همل   ع صجيت تجصيف     خعصخت  يخن  آن يا لي حد ا کخن، ايائع  يديد    ه آن ايد 

  اوعلخي  شخوه  ع اين  خلب    ييرع  هم ال يخت يعل  ز خن، يا  خ ذيه يع ليعکخي     سخ حع    

 شخيد    ثخل نشخن ليد.

تخ يجه

يه چلد يع ا ه ز، لياه، اه ندة جلدخل     خنگ آفهين شعه نج،  سعع شدب ايد   يمع  جافقخن   

ند  ن يييدب ا خخلفخن  ععدل شعه نج لي قبخل اين جهيخن نجال  ،  ع نقطة  شعهک اذيهش  ععدل آ

 ل   خز  يعجان از  لظهيخ   خعرف،  ع ايزيخ     شلخمد جهيخنهخ،  کعبهخ   تحريل شعه  شخوهان 

نجاهلاز اهلامد   حمدور   همل    شعه ا  يع مخيعاخب يخ هً  هل     تجلب ا  لايل    ع نخگزيه از 

ب  هلب ايد    ثل  هله يخلب   ز خن   تعبيهات    اژگخن   يخمعخي   نحج ز خن ي ز لي شعه مجل  هه

 يکلد   يخلگ  تده ع، حخل   يجا   ز خن يا ا  يا لي شعه مجل، آيل صميم  جلجب، يخلگ    زالل 

نخگزيه، چجن شعه ا   يشعه  ع ز خن گفعخي نزليک ايد  لغزشهخ   ليد  لي شعه ا   جضجح تمخه  يعجان

 غرطهخ »وظيم  از اين لغزشهخ  هگهفعع از آن مطخيخ   ععدل ز خن ،  فهج  ، فل    ... لايل   خش 

يد يع لي ز خن جخي  ا ه ز يايج ايد  البعع  دان  عل  نيسد يع لي شعه ا  ييچ نقطة «   صطرح 

اند   ايش از مدا ند مجل نمهلب   لي  حخفل ا ج يخ نخب  ججل ندايل  هم  شعهيخ  ا  يع  ثل شدب

ع اند  گجاي  يسعلد يع ايج   اوعبخي شعه ا  يا نشخن  خعرف از  جييق  تخ فهيلگ وخ ع  ايل گشع

 يديلد. لي شعه ا   ع تلخيب   اقعضخ   يخن وخ ع، وه ب  ه يخلگ     ضجح، تکهاي، شفخفيد يرمع، 

نبجل ايهخه   ا هخه، نيز ليدب  يشجل يع لي  هم  از اين شاهليخ   يخن  ا ، از حدِ تعخلل مخيج گشعع 

  از مطخيخ  شخوه لي يخي هل افعخل، قيد، يخمعخي نحج    يلدخيشکليهخ  ايد   اين  قخلع  ع  خش

نخ هلدخي اشخيب يهلب    خ گجشزل يهلن آن نکعع يخ حع  اال کخن، غث   يمين شعه نج    خالمص شعه 

يمچلين غرطهخ  ا هئ  فخحش  همل  يا لي  سعه تخييخ ال يخت ايهان   الب  عخصه،  خز نمجلب ايد.
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   همل  از نقخط  سيخي  زيگ ضعف شعه ا يد.ضعف  يع فهاته از شعه يک شخوه، خد ش يخلي نجشعع

 يهلن مط يک يشجي يا نشخنع  يايهل.
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