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 پژوهشی -علمی

 94پیاپی شماره -5931 زمستان -چهارم شماره -نهم سال

 بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دیوان اشعار شرعی شیرازی
 (19-68)ص

 )نویسنده مسئول(5علی محمد پشت دار
 4931پاییز :مقاله دریافت تاریخ

 4931زمستان :مقاله قطعی پذیرش تاریخ
 

 دهـــچکی
گوی ییک  ندی ی  ییه تیا دون خاشیدانته ماخیی ع اییت شیرری شیییرازی       از شیارران پاریییی یکیی  
خه مجلس ، در  تابخا این شارر غزل پردازاشعار  تدها خسخه نطی دیوان ع.ق(. 4131ی 4101ایت.)

شود و تا  دون تصحیح اختقادی خش ع ایت. محتوای این دییوان شیام    شورای ایالمی خگه اری می
رباری و دو مثدوی خسکتاّ  وتاع ایت. بیشتر رمر شارر شیرازی در ییرزمین ندی     052غزل و  359

 یپری ش ع، وی در اوانر رمر یاد وطن  رد و به شیراز بازگشت.
  در ویژگیهیای اریر،   ضیمن تمم ی  تیا  تحلیی  محتیوا  ن اییت     ةونش بیه شییو  ژن ف اصلی این پ   

ییک  ادبیی و   » ال اصلی پژونش:ؤشگردنای بیاخی و ادبی ارر، بررییییی گردد و در پایان به این ی
 پایخ دادع شود. « شود؟ری شیرازی در چه مواردی نالصه میشیوع نای ناص شر

ی شییرازی و  مدحصر به فرد دیوان شرر نطی ختایج خهایی مترتب بر این تحقیق شدایایی خسخه    
 در ییک  ندی ی   وا اوی شیوع نای بیان و نصوصیات یککی و ادبی و زباخی ایین شیارر ارزشیمد    

 مغفول ماخ ع ایت. رصر صفویه ایت  ه تا  دون در تاریخ زبان و ادبیات فاریی

 یک  ند ی ،: برریی محتوایی، خسخه نطی، دیوان اشعار شرری شیرازیکلمات کلیدی

    

 
 

                                                           
                              Am.poshtdar@gmail.com                              بیات فارسی دانشگاه پیام نور. دانشیار گروه  زبان و اد1
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 هــــمقدم
رصر صفویه ایت  یه بیه   ع. ق( از جمله شارران ق رتمد   4131 –ع. ق  4101شرری شیرازی )    

دالیلی چد  خام و دیوان اشعارش در تاریخ ادبیات فاریی فوت شی ع اییت. شیرری در ییک  غیزل      
چیرع دیت و در مثدوی یرایی به یک  خظامی نودخمایی  ردع ایت؛ در مق مه ای  ه بر دیوان او 

بلک  گلشن معدیی طیرازی، میال     لفصحاا ابلغ الکلغا و افصح»این گوخه وصف ش ع ایت: خوشته ش ع، 
شرری شیرازی... یع ی از یعادت نم شیهری بیودخش بلکی  گلسیتان مسیّرت، و ررفیی از میکی ع        

فکرش جلیوع  بة رشرت، دُرد یاغر نیالش  ب روی طکع زاللی، و صی  ضعیف اقرابتش بادع خوش قر
 (4)مق مه دیوان شرری شیرازی، خسخه مجلس، برگ  ...«  موز غزل غزالی 
 :ضرورت تحقیق

از  خجا  ه خسخه مدحصر به فرد دیوان اشعار شرری شیرازی تا  دیون تصیحیح اختقیادی خشی ع،         
؛  کدی را در ره  صفویه شداییایی می یکی از حلقه نای مفقودة تاریخ ادبیات زبان فاریی  ن معرفی 

محتوایی این مجموره از غزلیات یک  صفویه یا ند ی نیود گیامی   به طریق اولی برریی یککی و 
بلد  در راع خق  و تحلی  شعر این دورع اییت. بدیا بیه دالیی  فیوق ضیرورت معرفیی ایین خسیخه و          

 ویژگیهای یککی و محتوایی  ن احساس ش .
 پیشینة تحقیق

در « 9113»یی از دیوان شرری شیرازی بیش از ی  خسخه موجود خیست  ه بیه شیمارع شداییا       
 تابخاخه مجلس شورای ایالمی محفوظ ایت. این خسخه تا  دیون خیه معرفیی شی ع و خیه تصیحیح       

 ریار تصیحیح و قلیم    اختقادی. این خسخه به نط خستعلیق نوش و نواخایت و در برنی از صفحات، 
ت با شود، این خکته خشان از  ن ایت  ه  سی  ن را اصالح  ردع ایت. تمام صفحانوردگی دی ع می

ها به رخگ شدگرف ایت. نر صفحه  ی ش ع ایت. رداوین اشعار و قالکرخگ الجورد و زرین ج ول بد
 یطری، صفحة اول و صفحة  غاز غزلیات در خسخه تزیین و یرلوحی زیکا دارد.  45
شیود  یه مییزان صیفحات     جه به چد  مورد افتادگی معلیوم می صفحه ایت، اما با تو 199خسخه     

 مق ار بودع ایت. بیشتر از این
  غاز: ای قادری  ه جز تو  سی خیست رندمییا

 

 بدما مرا رنییی به ییییوی  شییییور ردیا    
 

 [ ...افتادگی[ تمت الکتاب بعون] افتادگیاخجام: نر ه خش  پیرو این ناخیی ان بر یر ]   
 پذیرد.یاخی خاقص و با افتادگی پایان میصفحه پا

توان ح س زد  یه  اک ش گی قاب  تشخیص خیست، اما میپارگی و پتاریخ  تابت خسخه به رلت     
 با وفات شرری فاصلة زیادی خ ارد. مؤلف مق مه در پایان  وردع ایت: 

 پرییی  طییایر روحییش بییه جاخییب جدّییت      
 ج

 یییفر خمییود بییه رقکییی نیی ا  دیی  رحمییت   
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ارجیاز  »ربیاری و دو مثدیوی بیا ردیوان      052غزل و  359دیوان شرری شیرازی مشتم  ایت بر     
بیا  « دل» یه روایتیی اییت از دلی ادگی شیانزادة      « دل و جیان »مدظومه ای ایت به خیام  « الخیال
هیای  ، یانتار ایین مثدیوی نماخدی  مثدوی   دنتر پادشاع چین  ه پسر رموی اویت« جان» شانزادع

 ی ی از نمین مدظومه ایت.ن ایت  ه در اص  تقلیغدایی و راشقاخه خظامی به ویژع نسرو و شیر
رزّ  -فی توحی ،  -تعالی -های زیر ایت: حم  و یتایش باری این مدظومه به انتصار شام  بخش    

بن ابی طالب )ع(، فیی می ح حتیرت     ریالت پداع)ص(، فی م ح رلی خَعت فی المداجات، فی -ایمه
، فیی می ح   تفرییق بییان  ن   و ائمه معصومین، فی الموارظه، یکب خظم  تاب، در بیان وحی و الهام
 پادشاع ایالم، فی م ح  صف دوران وزیر رالی شمن،  غاز دایتان...  

 پذیرد.انتتام می «فخریه و نتم  تاب»بیت ایت  ه با  191 مجموره ابیات این مجموره     
 شییرری دل نسییته در اییین فیین یییر ایییت 
 قامییت میین حلقییییییه درییین خظیییییم شیی  

 گیییردشررییییییی ازییین بحیییییر بییر ورد    
 

 فطیییرت او در بیییر ایییین تییین ییییر اییییت  
 نیییون ز دل اخییی ر ییییر ایییین بییییزم شییی 
 ریییییتم ازییییین وادی پییییر درد  یییییییرد 

 خسخه نطی(49)برگ:                            
ت ییی   خعی بع  در مداجات  شود. غاز می -باری تعالی –ت خعبا  «مفتاح الفوای »با ردوان  دوم مثدوی

ییانتار ایین مدظومیه     .ه به دنتر رم  نود راشیق بیود  یییجواخی   ایدات، در صفت رشق، حکایت 
پد پذیری و رکرت  موزی دارد.مجموع ابییات   ةمجموره ای از حکایات  وتانی ایت  ه بیشتر جدک

 بیت ایت. 901این مثدوی 
 انواع شعر در دیوان شرعی    

، 359 نمه غیزل اییت  یه بیا تعی اد      شیرازی به اقتتای یک  دورع، تقریکاً دیوان اشعار شرری    
رباری، چد  قصی ع، مخمیس، مسیتزاد، ترجییع    052تع اد با  معتدابه ایت، اخواع دیگر شعر یبسام 

 مقطعات، مادع تاریخ. ،بد ، مس س، تر یب بد ، مثلث تر یب
چراغ و چدی  تین    کت دوازدع امام شیعیان )ع(، نمچدین شاعقصای  شرری با محتوای م ح و مدق    
چدی    .شیاع ییلیمان   ،شیاع رکیاس ریاخی    ،شاع صفی، شاع رکاس اول ز شانان صفوی  ه رکارتد  از:ا

هیای مسیتق  دارد:   یه قصی ع نم با خام شخصیت و حا م محلی را خیز در قالب قصی ع یتودع ایت.
 .تدکیه الغافلین، فخریه، قصی ع در اشکال قمر

شرری در مخمسات گاع اشعار مستقلی یرودع ایت و گاع از یایر شیارران تتیمین غیزل    : مخمس 
ین بیشیتر  حافظ شـیرازی و  ی شیرازیــعرف ردع ایت، شرری از دو شارر بزرگ قک  از نیود  

 ها را  وردع.تتمید
زل اییت  یه گیاع    ییر شارران نم رصر او بیشتر غییاشارع ش  دیوان شرری شیرازی نماخد  دیگ    
هیای طیوالخی مثی : زییر     ردیف های شیرری ردییف دارد و بعتیاً   بیت دارد. بیشتر غزل 04هایی تا لغز
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 ،گفتم به چشم ،پویت، خعمت اهلل ولیست، خازک ایت، ش ن رین مطلکست،...یکحان اهلل، تشده لکی
 بتواخم ختواخم.

 انواع غزل به لحاظ فکری:
ذا در اخواع غزل خییز نماخدی  او اخیواع غیزل     از  خجا  ه شرری در غزلسرایی بش  ت پیرو حافظ ایت ل

 راشقاخه ، رارفاخه، راشقاخه رارفاخه و قلد راخه را در دیوان نود بکار گرفته ایت.
 091) در نطاب به معشوق یرودع ایت(، غزل  الف. راشقاخه:

 شب خیست  ه  ع و خالیه میا از بیرات خیسیت    
 نر  یس  یه در قلمیرو رشیقت خشی  ایییر      

 طاقیت، بیه مُلی  رشیق    شرری مجو دوام ز 
 

 مغرور حسن نویشی و پیروای میات خیسیت    
 پیییش مقییی ان تییو ز انیی ی خجییات خیسییت.... 
  اخجییا بدییای صییکری  سییی را رکییات خیسییت  

 

 499ب. رارفاخه: ) در نطاب به معشوق ازلی یرودع ایت(،  غزل 
 در  وی او شهی  شی ن ریین مطلیب اییت    
 دل از نییی ای میطلیییب مطلیییب چدیییین  

 دییییییار رشیییییقدر زمیییییرع مالمتییییییان 
 شرری به راع شرع محکیت بیه صی ق  یوش    

 ج

 وز رشق رو یفی  ش ن ریین مطلیب اییت    
 درد و بییال مزییی  شیی ن رییین مطلییب ایییت
 قاب  خرو، رشی  شی ن ریین مطلیب اییت...    
 معروف و بایزیی  شی ن ریین مطلیب اییت     

 

 050ج. راشقاخه رارفاخه: غزل 
 در دنر  و  سی  ه ز رشقت نراب خیسیت 

 تییو تییرک وفییا  دیییم حاشییا  ییه از جفییای  
 مدصوروارمسیییییت زی جیییییامی اخیییییاالحقیم 

 

 با از شکدج زُلیف تیو در پیی  و تیاب خیسیت      
 در یش بی الن تو این شییوع بیاب خیسیت...   
 زان  برو  یه مسیتی میا از شیراب خیسیت....     

 

 :099د. قلد راخه: غزل 
 رمریست  ه در  وی مالمیت وطین ماییت   
 گییر یُییکحه بشیی  از  ییف و زخّییار گزییی یم   

 و یییودا زدع و رخیی  و نییرابیم   مییا راشییق 
 

 پییییرانن بییی خامی مازییییب تییین ماییییت...  
 ما را چیه گدیه مُیغ بچیه ای رانیزن ماییت      
 امروز خه دیریست  ه این شییوع فین ماییت   

 ج

 ه. ق( 5131 –ه. ق  5101زندگی و احوال شرعی شیرازی )
وجود خهادخی   یه خیام و اشعارشیان در      ةه ررصبو نیز صفویه شارران بسیاری پا  افتپر در رصر    

ت و ضکط ش ع ایت. وجود تذ رع نای متع د در ایران و ند  خشیاخی  وچی    ریای  رک و تذ رع نا
بزرگ دارد. شیوع زبان فاریی در رصر صفوی در مر ز ایران و بخش ویییعی از شیکه    ةاز این حادر
و در ایین رنگیذر شیارران     شی   موجب گسترش  م ی و الکته  یفیی زبیان و ادب فارییی    قارة ند 

گراخکهایی در حفظ این زبان و پشتواخه ای ة متع دی متول  ش خ   ه دیوان اشعار ایشان امروز ذنیر
رود. از این میان برنی شارران و گویدی گان نسیتد   یه خیام و     توار برای ایتمرار  ن به شمار میای

 شرری شیرازی ایت. خشاخشان در تذ رع نا خیام ع ایت، از جملة این گوید گان
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  نام و تخلص خانوادة او     
از احوال این شارر نی  خام و خشاخی در  تب و تذ رع نای موجود خیام ع اییت؛ و بهتیرین مدکیع        

 امی  در انتییار    و برای شدایایی این شارر نماخا ت  خسخة دیوان اشعار اویت  ه صحیح و ییالم 
او به دیت خیامی ع   ایت، ولی نی  خشاخی از خام اصلی« شرری»مایت. تخلص او در غزلیات نمه جا 

 می ع اییت:   « مفتاح الفوای »پ، خسخه به نطی دیگر در باالی ردوان مثدوی  101صفحه  ایت؛ در
 «.4959رع شهر ذیحجه غیرع به تاریخ ل این  تاب شرری میرزا ریسی چهارص »
شای  یکی از رل  فوت خام و خشان شرری در تذ رع نای ایراخیی، اقامیت چهی  ییالة او در ندی           

 برای او قطعی ایت: « شرری»ایت. به نرحال تخلص 
 نر جیا ییار  دی  از تیو طلیب جیان شیرری       

 
  یین خثییار قیی م او، مکیین امسیییییاک  خجییا   

 (3ب  1)غزل                                       
عرفـی   یکی دو جا از دیوان به خام او اشیارع  یردع اییت،    یکی از بستگان شانص شرری  ه در    

 گوی :  قرن دنم ایت، در یکی از قصای  میشارر مشهور یک  ند ی در  شیرازی
 فخیییر ررفیییی  دییی  بیییه نویشیییی مییین  
 ملییییییی  خظیییییییییییم ز خَیییییم خوبییییییت

 

  یییه فییییییییالن ز دودمیییییییان مدسیییت   
 زمیییییان مدسیییت وارریییم مییین، زمیییییییان

 خسخه نطی( 54-51)برگ                     
ئولیت امور شرری و ررفی را ر شغ  پ ر  ه وزیر داروغة شیراز بودع و مسرتکاررفی شیرازی به ا»    

تیوان ختیجیه   می  (550)دیوان اشـعار  عرفـی:   « را برگزی ع ایت« یررف»بر ره ع داشته، تخلص 
قرابت ناخوادگی بسیار خزدی  با ررفی، ردوان شیرری را بیرای نیود    گرفت  ه شرری نم به وایطة 

 :ایت چه نود در غزلی گفته ؛پسد ی ع ایت
 شییرری خکدیییی  راع غلییط پیییرو شیییررست  

 
 ارلیییم بییود، اخیییییواع غلیییط  ییار روامسییت  

 ( 9ب459)غزل                                    
 زادگاه شرعی

 زادگاع شارر ایت و نود او بارنا به این موضوع تصریح دارد:شهر شاررپرور شیراز      
  ی حیب  وطین حی  شیود از لیوح ضیمیر      

 
 نرگیییییز خییرود ز یییاد شررییییییی شیییراز    

 (932)قصای ، ص:                                 
 به وطن چیون خکدی  شیرری شییرازی فخیر     

 
  ه نمیییه نلق جهییان معتقی  شییییرازخ     

 (9ب  901)غزل                                  
 دوران زندگی شرعی

نمچیون    اخی  ع  از  سب معلومات به درجه ای میری   ه نود را یویف مصر داخش میشرری ب    
 گردد:به نمین دلی  رازم یفر به ند  میشود و ( محسود برادران و اقربا واقع مییویف )ع

 یوییییییف مصیییییر داخشیییییم شیییییرری   
 

 مییییین بیییییرادرن مدسیییییت  دشیییییمن  
 خسخه نطی( 50)قصای ، برگ                  
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 فرزند و زدواجا
رویان ندی ی ییخن بیه مییان  وردع،      شرری در ابیات متع د از دیوان یار و خگار و خازخیدان و مه    

و تا  نر رمر مجرد زیسته اییت، در مثدیوی مفتیاح     ولی نکری از ازدواج و تشکی  تمن  او خیست،
 گفته ایت:الفوای  

 م این طایفه تن را خکایتیییشکر  ه شرری به جهان زن خخوایتاز غ
 بیییییود در اقلیییییییم جهیییییان پییاریییییییا

 
 نییییود خشییی  او پییییییرو خفیییس و نییییوا   

 خسخه نطی( 199)برگ                         
  :از خ اشتن فرزخ  خیز غم خ ارد، چه معتق  ایت اشعار او بهترین فرزخ ان نلق نستد

 شییرری چییه شیی  ار تییو در جهییان ال ولیی ی
 

 اشعییییییار خکوتریییییت فرزخییییییی  نلییییف 
 خسخه نطی( 114)برگ                         

 سفر به هند
 دجام :یال به طول می  شود و این یفر چهمجکور به یفر به ند  می ای شرری در وضع  شفته      

 تا به  ی باشم منی یرگشته در ره  شیکاب 
 ییه  وردم از ایران بیه ندییی  راقکت بخت 

 

 نمچون زلف گ  رنان  شفته و در پی  و تاب... 
  رزوی رجعتییی دارم مگیییر بیدم بیییه نیواب  

 (5،4ابیات  99)غزل                                 
 مال  ةکد ، به طوری  ه ند   عکبه یامان میشود و احوال نوشی پی ا می اوضاع شرری در ند     

 کد : میای  و موطن نود را فراموش ییگشبه یتایش ند  و  ب و نوای  ن می گردد و لبشارر جوان می
 خیییازم بیییه ملییی  ندییی  و  ب و نیییوای او 

 
 نییوای  ییوی بتییان گشییت یییازگار چدییان  

 
 گر بهشتی نست در دخیا بجز  شمیر خیسیت 

 

 مهیییر وطییین بیییرون بیییرد از دل غرییییب را 
 (9ب  12)غزل                                     

  ییه بییاز ب و نییوای وطیین خسییانت مییرا    
 (1ب  90)غزل                                     

 یاد ای امی  ه شرری ناخه در  شیمیر داشیت  
 (45ب  411)غزل                                 

 گشای :از ند  و خعمتهای  خجا دلزدع میشود و گله مد  زبان مییراخجام شارر شیرازی      
 من  ه دور از وطدم ریش چه داخم چیه بیود  

 
 نمدشین می ن م مژدع  ه فیردا ریی  اییت    

 (1ب 450)غزل                                   
 چهل سال اقامت در هند

 اشارع به اقامت چه  یاله در ند :      
 چیی  ییییال بییه ملیی  ندییییی  گشییتم     

 
 ا دییییون بختییییییم چیییون رع خمیییا باشییی   

 خسخه نطی(414)برگ                           
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 یرودع ایت: تپس از بازگش
 یاد باد  ن  ه چه  ییال بیه غربیت شیرری    

 
 جییاخب من خظیییر تربیییت شیانیییی بییود     

 (       9ب 902)غزل                                   
 وفات شرعی

د خشی ع اییت، از زمیان تولی  و وفیات او      از  خجا  ه احوال شرری در نی   تاب و تیذ رع ای ییا      
ادع تیاریخ یافیت شی ع  یه در     هایی به شک  مت، اما از مطالعه دیوان او یر خخاطالری در دیت خیس

  ی :زیر می
از  ن بیه  « ع.ق 4131» یه ییال    در دیوان در شعری در قالب قطعه به مادع تاریخی اشیارع دارد     

  ی :دیت می
 شییگفتشکییییر ایییزد  ییه درییین یییال     

 دو الییییف  یییییییرد و ز مصییییرع یییییاقط 
 

 گلییییییییی از گلییییشن اوالد ریییییییول...   
 گفیییت  مییییییی  نلفیییییییی  ل ریییییول 

 خسخه نطی( 444)برگ                         
را یاقط  دو الف ر، و اگ4130 شود: ه در مجموع می 039، ریول= 94  ل= ،901، نلفی= 15  م =

 آی .به دیت می4131 دیم ر د 
 سبک سخن و ویژگیهای شعر شرعی

دوران زخ گی شارر مصادف با رصر صفویه ایت و یک  غالب دورع به ییک  ندی ی ییا ییک          
  ییی ر ظهور دولت صفویه را از دالی  ظهور ایین یک ییان  خظ اصفهان و یک  صفویه شهرت دارد،

  اخد .می
اوایی    ازییک  ندی ی    ت...حکومت صفوی ای اخقالب اجتماری دیگری  ه بارث تغییر یک  ش ،»

)ییک    «ییال در ادبییات فارییی رواج داشیت     451قرن یازدنم تا اوایط قرن دوازدنم به می ت  
 (021شدایی شعر، شمیسا: 

 شی ، با ظهورحا میت صفویه دربار شانان به یک  ادوار گذشیته دییتخوش تغیییرات ایاییی         
لذا دوران اقکال قصای  می حی بیه پاییان     طکقه شارران به ریایت مل  الشعرا در ایران برچی ع ش ،

ا ندوز دربارنیایی بیه   یییچه در  خج ن م ح پرداز رانی دربارنای یالطین ند  ش خ ،رراریی  و شا
ارران و قی رت تکلییغ و می ایح    ییییی یک  یلسله نای پیشین ایراخی وجود داشت  ه بیه ییل  ش  

   در شعر شارران پاریی گو گردی . ادخ ، نمین تحوالت نود از روام  تغییر یکبها میان یایش
 سبک سخن شرعی  

 سطح زبانیالف ـ 
 مفانرع شرری به تازع گویی:

 شییرری خفروشییی تییو بییه ارزان یییخدم را   
 

 زین روی  ه نر چیز بو د تیازع، گیران اییت    
 (9ب  019) غزل                                 
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  م ع ایت: ادرا به خازک نیالی و خازک پردازی در یخن شرری خیز
 شییرری نییزار شییکر  ییه بییه  شییور یییخن  

 
 از رتکیییه طکیعیییتم اشیییعار خیییازک اییییت   

 (9ب  490) غزل                                  
شرری نماخد  دیگیر شیارران نیم دورع نیود بیشیتر در       ،به لحاظ موییقی و  ندگآوایی: . 5

 نسیته،  شیمیر اییت،     ، نسیته های بلد  نماخد : زل شعر یرودع ایت،  ن نم با ردیفقالب غ
 ال إله إال اهلل، چدان  ه ختوان گفت و ...افسوس، افسوس، 

ماخدی  تتیمین    ،اوزان غزلیات شارران قک  از نیود  وشاییت   ازشرری در ایتقکال و تتمین 
، انلی شیرازی، حافظ شییرازی، و ق ییی مشیه ی؛ از ایین     یغزل ررفی شیرازی، وحشی بافق

 ز نمه بیشتر ایت.میان یهم ررفی و حافظ ا
 این جواب  ن غزل شرری  ه صائب گفته اییت 

 
 حُسن چون  رد به چدگِ دل یپاع نویش را 

 (9ب  95) غزل                                   
 این جواب  ن غزل شرری  ه ق یی گفته اییت 

 
 داد رشییقم بییادع خییابی  ییه میشییورد مییرا    

 (2بیت  99)غزل                                   
شرری در اخواع دیگر شعر طکع  زمایی  ردع و در قالب قصیی ع، مخمیس، مسیتزاد، ترجییع         

بد ، مس س، مثلث تر یب، رباری و مثدوی به لحاظ موییقایی اوزان متدیوری بیه  یار گرفتیه     
 ایت.
به طرز زیکایی در یخن شرری خمایان اییت،   با لهجه شیرازی بهرع گیری از اشعار رامیاخه -   

 :ةبه قافی لحقماخد  این قطعه با دو حرف م
  : اف تصغیر در معدای تحکیبگ + ک+ی/  ا  + ک+ ی/

 داد از لطیییییییف نییییییی ا ترنییییییییان را
 میییوی خیییو رشیییته  تیییش ردکیییر فیییییام  
 نیییییردم گفیییییت اگییییییر میخوانیییییییی
 نمچوگییی  ندییی ع زخیییان بایییی  گفیییت   

 

 گُلکییییطفلکی ریارضکش خیو  
 دارد از یدیک  تییییر  یا ُلکیییی...
 ییییال تاریخ چدیین شَدگُلکییی
 تر گلی  برگ گل  خوگلکیییی

 خسخه نطی( 412)برگ                         
  لمه قافیه با تر یب   اف تصغیر در معدای تحکیب در ح  افراط: 315نمچدین غزل 

 دلکسیییته ام بیییه قامیییت خیییازک خهیییالکی  
  کیود بیه چدی ین نیزار چشییم     ای چرنی  

 ای دلکرک ترّحمکیی  ین گیه گشیته اییت     
 

 شییییریدکی، شیییکر لککیییی، نردییییالکی...  
  م دی ع طفلکیی چیو تیو صیاحب  میالکی     
 از نجیییرک تیییو جسیییم  مییین ناللکیییی

 ج
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 14 لمه ایت  401بیتی  ه ح ودأ  40شارر با حرف  اف تصغیر در معدای تحکیب در غزلی 
این التزام با ظرافت وبی ون تکیرار تر ییب نیاص  شیارران ییک        بار این حرف را بکار بردع و 

 ند ی ایت.
از  دیگر غزلهای جالب  ه به شعر وایونتی شکانت دارد و گانی نواخدی ع گمیان میکیرد  یه     

 «:ماچ» شعر از  ن ایرج میرزایت . غزلی راشقاخه با ردیف
 او ل بییه التمییاس بکیین دیییت یییار مییاچ     

 خیسییتای دل ز دلکییری  ییه امییی   دییار   
 شرری بر  ن یرم  ه وصیالش چیو رو دنی    

 

  نییر طلییب  یین از لییب  ن گلعییذار مییاچ    
  نییر بگییو چییه ارزد و  ییی  چییه  ییار مییاچ... 

 ر دیییت و پییای یییار  ییدم صیی  نییزار مییاچبیی
 

 خوع دیتوری ایم صوت :« غژ غژ» با ردیف  591 غزل
 مرا چه ییر زخی  از لیب فغیان  دی  غیژ غیژ       
 خجوشیی  ار زی مسییمومات تییو غمییی شییرری  

 

 زی تیییاب درد، دل خیییاتوان  دییی  غیییژ غیییژ.... 
 چگوخییه مغییز تییو در ایییتخوان  دیی  غژغییژ  

 

شی ی    : جا به جایی ار ان جمله )= خادیتورمد ی( از جملیه رالقیه نیای   سطح دستوری. 0
 شرری شیرازی در یانتار خحوی اشعار ایت. برای مثال:

 زبییان بییه شییکوة غییم داری ار ادب مگشییا   
 

 طییرب مگشییا مجییوی رشییرت و در دل در   
 (4ب 43)غزل                                     

   شک  دیتورمد  جمله: ار ادب داری زبان به شکوة غم مگشا.
 نواخش متع د ی  رکارت و جمله: -

 فکییری گیسییوی تییو یییرمایة یییودای مدسییت
 

 زلف، زخجییری جدیییونی دلی شییی ایی مدسیت     
 (4ب 494)غزل                                   

 توان نواخ :دوم این بیت را یه گوخه می مصرع
 زلفِ زخجیر، جدونی دلی شی ای مدست. .4
 دلی شی ای مدست. زلف، زخجیری جدونی .0
 زلفِ زخجیر جدون، دلی شی ای مدست. .9

 اربردنیای او از  لمیات   از ، دیوان شرری از انمیت ویژع ای برنوردار ایت، برنیی  سطح لغوی .9
 تواخ  به ردوان شان  شعری ایتفادع شود، ماخد :  می

  م ع ایت.« مدازره با  سی در باب دالی  دروغ» ،  ه در لغت خامه دنخ ا به معدایشلتاق
 میکدی   شـلتاق از بس  ه تُیرکِ چشیم تیو    

 
 ملیی  دلیییییم نییراب شیی  از بییی حسییابها   

 (9ب  93) غزل                                   
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  م ع، و شانچه بدی  یعدیی  « شان ، شاخ  وچ  و شعکه لغت خامه دنخ ا به معدای،، در شاخچه
 همت بد ی:ت

 بییییاز بشییییگفت گیییی  از شییییانچه نییییا 
 شیییییرریا شیییییانچه بدییییی ی ز حسییییی 

 

 بییییاغ یریییییکز شیییی  و باغچییییه نییییا...  
 بسیییته بیییر تیییو گییی  میییا شیییانچه نیییا  

 (     4،5ب  50)غزل                                   
   بدیع و مضمون سازی:ساخت ترکیبهای  -
 تلفظ خاص برخی واژه ها: -

  شیاخه   ← بجویش/  شاخه  ← چشم/ بجوش ←چ ش 
 ـ ترکیبهای جدید:  

 به معدای بتخاخه  « صدم ناخه »       
 رنت به یوی صیدم ناخیه  یی دنی  رانیب     

 
 تییییرا  ییییه خشییییئه پرتکییییالی خیسییییت   

 (1ب  452) غزل                                  
 تر یب تشکیهی :« بحر نور»      

 گر یر فکد ع پیش، چو خرگس رجیب می ار  
 

 شییرری غریییق بحییر نییور اخفعییال اویییت    
 (5ب  499) غزل                                  

 « :شانراع  شور تجری »      
 نسیییت اخیییواع مواخیییع ریییالم اییییکاب را   

 
 شییانراع  شییور تجرییی  نییاری نییم خ اشییت 

 (0ب  092) غزل                                   
 می ع ولیی شیان  شیعری     « راخ ن تیر از  میان » در لغت خامه دنخ ا به معدای « گشاد دادن »    

 خ ارد.
 این بیت شرری میتواخ  شان  بسیار نوبی برای این تر یب باش :   

 خهاد غمزع او در  مان نی خگی لیی  گشیاد   
    

 اخییی از اییییت  می نییی ش دییییر در چیییه  
 (1ب  415) غزل                                  

تعقی  لفظی دارد نم معدوی با ویژگی یک  ند ی  یعدیی حیذف بیی    در بیت فوق مصراع دو م نم 
 قزیده حرف ربط یا حرف شرط.
 خام  شور اروپایی:« پرتکال» یا « پرتقال» ایتفادع ظریف با واژع ج ی  

  شییییتمِییییی شیییییرازیم از دردیییییر  » 
 

 رالجیییش بیییادع نیییای پرتکیییال اییییت     
 

« portoپرتیو  »  شور پرتقال یا پرتکال، شرابی معروف  شور پرتقیال  یه خیوری مِیی پختیه و بیه       
 لغت خامه، دنخ ا: ذی  پرتقال(« ) معروف ایت
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 شرری  وردع ایت :   
 رنت به یوی صیدم ناخیه  ِیی دنی  رانیب     

 
 تییرا  ییه خشییئه صییهکای پرتکییالی خیسییت    

 (1ب 452) غزل                                   
اضافه تشیکیهی /  ی یر    ←( 9ب  9چد  تر یب دیگر دارد: صهکای محکت ) غزل « صهکا» شارر با 

اضیافه   ←( 0ب  01اضیافه تخصیصیی/ صیهکای نیوس ) غیزل       ←( 9ب  00خشئه صهکا ) غیزل  
 تشکیهی.

 سطح ادبی: -ب
اشارع ش   ه یک  ند ی ایایاً از رلم ب یع گریزان ایت، اما در به  یارگیری تشیکیه  ن نیم بیه      

 شرری دارد: ،شانص بودع ایتها ت تشکیه تمثی  به ویژع در ت  بیتصور
 با  لیم طیور معدیی جهی  فرروخیییی م یو رز     

 
 گر به روی  ارت  ب  م ، خش  قَی ر ت بلدی   

 

 مهتییاب را ز تییان نرگییز خمیکاشیی  زبییییان  
 (1ب03)غزل                                      

 می  باشیی  جاخیب پستیییی نمیشیه  ب را   
 (5ب03)غزل                                       

 تلمیح
گرد زبیاخی را بیرای متیمون    ییارات ی  طوالیی دارد و این شیییشرری در فرندگ تلمیحات و اش    

تصاویر زیکا برای جذب مخاطب به خحو احسن به  یار گرفتیه اییت. ماخدی  فرنیاد        نیازی و  فری
 نسرو:و

 یی  خشیئه داد شییاع و گی ا را شیراب رشییق    
 

 نسییرو جیی ا فغییان  دیی  و  ییونکن جیی ا    
 (0ب  91) غزل                                   

 خشئه : ایدجا به معدای جرره
 فرناد دارد و ظریفتر تتاد ولف و خشر خیز دارد.شاع و گ ا:  تلمیحی ظریف به نسرو و 

 خشئه، شراب، رشق خیز تدایب برقرار ایت.
 تلمیح قرآنی:

 شییررین خکییرد زانیی  مییا پییی بییه حقیقییت   
 

 خکییود ز معییاخی نکییرش، جلیی   تییاب ایییت  
 (9ب  401) غزل                                 

 «5/ 99جمعه » اَیفارا مصرع دوم اشارع به  یه:  َم ثِ  الحِمار ی حمِ ُ 
از جملیه   د و ایاز و ...ومحم ،ایوب ،مدصور حالج ،جمشی  ،شیخ صدعان ،خوح ،یویف ،یکد ر ،ناروت

 متامین تلمیحی اشعار شرری ایت.
 اغراق -
 تییا از فییراق  ن شییوخ  غییاز گریییه  ییردیم   
 

  شتییی خوح غیرق شیییی  در  ب دیی ة میا     
 (9ب 04)غزل                                     
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 حُسن تعلیل  ایهام و تمثیل در یک بیت: -

 ذنییییییب از اویییییییت زرد روی مُیییییی ام
 

  یییه بیییه خیییزد گذشیییتگان نیییوار اییییت  
 (9ب   29) بیت                                   

 « ن» بجای ضمیر اشارع « او » بکار بردن ضمیر شخص        
 حُسن تعلی  در مصراع او ل        
 خاخکه در زماخهای قک  زخی گی   گذشتگان، ایهام به دو معدی دارد.:  خاخکه در گذشته و مردع اخ   و    
 اخ .کردعمی
 مراعات نظیر -

 درمها دارم از داغ تو در دل، جمع نوشحالم
 

 نیود را  گنجینـة  یردع ام  زر از جکین سیـم  ه پُر 
 (9ب  14)غزل                                     

 تشخیص -
 ای خالیییه، نمییی می ز تیییو بهتیییر خ یییی ع ام

 
 شکهای نجیر بیا تیو بسیر بیردع اییم میییییا        

 (0ب59)غزل                                      
 تشبیه

 از نرقة پشمیده مخور مییکر  ه صوفیییییی 
 

 گرگیست فریکد ع  ه در  سوت میش اییت  
 (0ب  33)غزل                                     

 اسلوب معادله
 تیرگی را با ضمیر صکح نییزان  یار خیسیت   

 
 زاغ شب را میشود نر صکح بال و پیر ییفی    

 (9ب  029)غزل                                   
 ـ نازک خیالی به سبک هندی:

  شییتی انیی  نییوس شکسییت ی ییم رشییق   
 

 مییانی اییین بحییر توأمییان خهدییگ ایییت      
 (9ب  414) غزل                                   

 شکست: فع  دو وجهی) الزم و متع دی( ایدجا متع ی   م ع ایت.        
 اضافه تشکیهی، فار  برای فع  شکست،  شتی مفعول←ی ی م رشق   
 تتاد و تدایب← شتی و بحر      
 ایهام ترجمه یا ترادف ←ی م و بحر    

 مرارات خظیر   ←ی  شتی، ی م، مانی،بحر، خهدگ 
 مانی وخهدگ نم تتاد نم تدایب   
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 فکری و محتوایی سطح -ج
 یه   از خظر محتوا غزلیات و دیگر اشعار شرری رالوع بیر داشیتن مفیانیم راییج، موضیوراتی دارد         

 ناص زخ گی و احوال این شارر ایت، برنی از این نصوصیات به شرح زیر ایت:
 مسئله یفر به ند   -4

 بیه ندی    راقکت بخیت یییه  وردم از اییران   
 

 نیواب  بیه  بییدم  مگیر  دارم رجعتییی  رزوی 
 (5 ب 99 غزل)                                    

 یتایش ند  -0
 نییوای  ییوی بتییان گشییت یییازگار چدییان  

 
  ییه بییاز  ب و نییوای وطیین خسییانت مییییرا  

 (1ب 99)غزل                                     
 اقامت در  شمیر -9

  شییمیر شییرری راقکییت میک ییرَد تییا  شییور  
 

 شوق این یکزان گد م گوخیه گلگیون مییییرا    
 (5ب  99)غزل                                     

 دلگیری از ند  و  رزوی وطن -1
 تیییرع گردییی  از غکییار ندیی  چشییم فطییرتم  

 
 یرمه ای از نیاک پیاک اصیفهاخم  رزوییت     

 (5ب  094)غزل                                   
 یفر به  عکه -5

 برنییییییییییزم راع حیییییق یپیییییییییییارم
 

 از ندیییییییی  بیییییه  عکییییییییه روی  رم   
 خسخه نطی( 33)برگ                            

 رقی ع و مذنب شرری -9
م در ایین راع  ییی ایت و نود را پیرو شرع مق س و ارلیییشرری ی  مسلمان شیعه دوازدع امام    
  اخ .می

 غلیییط پییییرو شررسیییتشییرری خکدییی  راع  
 

 ارلیییم بییود، اخییییواع غلییط  ییار روامسییت    
 (9ب  459)غزل                                   

 مضامین خاص در شعر شرعی -
 ار گرفته  ه خشان از نمان متیمون   ی را  در شعر نود بهییهای متدورشرری متموخها و تر یک    

یابی یک  ند ی ایت، ماخد : اخگشت مکی ن  ودک در خکود شیر مادر، نرمن پروردة بیرق،  لییم   
بلد  ابرو،  فر یر زلف بتیان، خشیئه   طور معدی، مشرق  اشاخه، مشام ییده، محف   تش دمان، بیت 

  ماخت، خغمة قاخون و وفا.خ صهکای پرتقالی، ابروی خ
 دت و عالقه به امام علی )ع( و سایر ائمه )ع(ارا -7

 خکته یدجی شغ  طکع خکته دان حی ر ایت
 

 روز و شب توحی  حق، ورد زبان حی ر اییت  
 (4ب  434)غزل                                   
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 در وصف شهید کربال -8
 از واقعییة حسین چیییون یاد  دیییم

 
 گییییریم یر تا به قییی م دی ع شیوم، نیون    

 خسخه نطی( 111)برگ                         
 گرایش شرعی به تصوف -3
 اخ ، در رین حال دییت ارادت بیه   ت رلی )ع( را پیرو و مرش  نود میشرری ضمن  ن  ه حتر    

 ایت.خظام ال ین احم  بن محم  معصوم بن یی  خظام ال ین احم  ابن ابرانیم دشتکی شیرازی دادع 
  اخ :نود را م یون پیرو ایتاد نود می شرری ان  ییر و یلوک نم بودع و ترقی و پیشرفت      

  ردم ای دویت مری اخیه بیه اییتاد ییلوک    
 

 این  مییال از خظییر تربیت پیییر میییرایت  
 (9ب 400)غزل                                   

 مدح و ستایش شاه نعمت اهلل ولی -
پردازد و مرق ش را دارالشیفا  و  و تمجی  از شاع خعمت اهلل ولی میبه تعریف  419شرری در غزل     

 درماخگر بیماران و خیازمد ان می داخ .
 بحر رلیم و  یان ررفیان خعمیت اهلل ولیسیت     

 

  اشف  ییات قییییر ن خعمیت اهلل ولیسیت...     
 

 عزت نفس و آزادگی شرعی -51
شرری ان  م ح بازاری و درباری خیست،  خچه از م ح  وردع یتایش ان  تقیوا و صیالحان وائمیه        

 اطهار )ع( ایت، او از م ح درباری پرنیز دارد:
 به م ح یفله خکوشیم چیو شیارران حیریص    
 بییرای جیفییة دخیییییا خییم رداگیییر  ییس    

 

 مییدم چییو بلکیی  میی حت یییرای شییاع چییراغ 
 شییاع چییراغ میی یح  ییس خسییرایم، یییوای   

 خسخه نطی( 90)برگ                            
 سازگاری با ادیان غیر اسالم -55

 شرری طالب صلح    ایت و در یرزمین ادیان ند  با نمه  دار  م ع ایت:
 شرریا شیخ و برنمن یوی نویش نواخدی  

 
 صلح  ُ   ردع ام ا دون نمه جا جای مدست 

 (5ب  494)غزل                                   
 تجرید و اظهار فقر معنوی -50

 به  وی فقر و فدیا نیر طییرف رواج مدسیت    
  الع فقر و  هن پویت تختیی،ای دل شیکر  

 

  ه بیی خیییازی رالییییم ز احتیییاج مدسیت      
  ه در قلمیرو تجریی ، تخیت و تیاج مدسیت     

 (0و4ب  423)غزل                               
 نوستالوژی به ایّام کودکی:  -59

 نوش  ن زمیان  یه خکیودیم  شیدای غمیی     
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 دمای .میمتمون ظریف یاد دوران  ود ی در شعر شرری ب یع 
 مخالفت با صوفی و زهد ریایی  -54

  ی انی  رییا را مییری جمعییت  ییش اییت     
 از نرقة پشیمیده مخیور مکیر  یه صوفیییی     

 

 یامییان ریییا جک ه و رمییامه و رییش اییت   
 گرگیست فریکد ع  ه در  سوت میش اییت 

 (0و4ابیات  33)غزل                              
 ریــــگینتیجه
تحصیالت رایج روزگار را پشت یر خهادع، ان  دیاخیت  شرری شیرازی شارری تمام و  ام  ایت،     

دلی  خام و خشان به چه  ایت و در یخدوری از شارران نم رصر  م و  سری خ ارد؛ اما معلوم خیست
و دیوان اشعار او با این رظمت  م ی و  یفی در تذ رع نای رصر صفوی فیوت شی ع اییت، بیه نیر      

 .4حال امروز دیوان شرری به طور  ام  در ی  خسخة مدقح در دیت مایت
متمون گرایت، اما به صور نیال و  راییه نیای ادبیی     رانیییشرری در یک  شعر نماخد  معاص    

 خیست، یخدش یدجی ع و از خموخه نای رالی فاریی دری به یک  ند ی ایت.  نم بی ارتدا
ایتعمال فراوان تلمیحات، اخواع اریال مث  و تشکیهات تمثیلی، حس  میزی و تشخیص و دیگیر      

شود، ایتعمال  لمات رربیی و ایتشیهاد بیه  ییات     و معدوی در شعر او بسیار یافت میصدایع لفظی 
خازک نیالی و متمون یازی و تتیمین فیراوان بیه اشیعار حیافظ و دیگیر       .،رعقر خی و احادیث ممرو

 شارران در شعر او بسیار ایت.
به لحاظ فکری و جهان بیدی مروج و مکلغ  زادگی و رزّت خفس و بیرای  رامیت اخسیاخی ارزش و        

تعلیمات احترام قای  ایت و در این رایتا یخن و خعمت یخدوری و شارری را به  ار گرفتیه اییت.  
صوفی ه در این مورد در او تاریر گذار بودع ایت، بویژع زن  ورزی او بارث ش ع تیا پاییان رمیر تجیرّد     

        انتیار  د ، شارری با این ویژگیها  خهم در رصر صفویه خادر ایت.
      
 ابعــــفهرست من   

 .4999یوم، تهران، فردوس، جتاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اهلل،  -4
 دیوان اشعار، شیرازی حافظ، به تصحیح قزویدی، غدی، تهران، زو ار، بی تا. -0
بییه تصییحیح محمیی  قهرمییان، مشییه ،  یییتان  ابوطالییب، دیییوان اشییعار،  لیییم نمیی اخی، -9

 .4993ق س،

                                                           
نگارنده و کوشش آقای ناصر فاضلی در سلسله انتشارات  ۀکلیات اشعار شرعی شیرازی با مقدم. تصحیح انتقادی  1

 فرهنگ صبا در تهران در دست چاپ است.
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دیوان اشعار، ق یی مشه ی، حاجی محم  جیان، بیه تصیحیح محمی  قهرمیان، مشیه ،        -1
 .4995داخشگاع فردویی، 

شیرازی، جمال ال ین محمی ریال بیه تصیحیح پروفسیور ولیی الحیق       دیوان اشعار، ررفی  -5
 .4992اخصاری، تهران، داخشگاع تهران، 

، مجلیس شیورای   9113دیوان اشعار، شرری شیرازی، خسیخه نطیی بیه شیمارع بازییابی       -9
 ایالمی بی تا.

 .4991یک  شدایی شعر، شمیسا، ییروس، تهران، فردوس،  -9
وس، تهیران، ج اول از وییرایش دوم، میتیرا،    فرندگ اشیارات و تلمیحیات، شمیسیا، یییر     -2

4992. 
 .4993 اروان ند ، گلچین معاخی، احم ، مشه ،  یتان ق س،  -3

داخشیگاع   ،تهران ،یی  جعفر شهی ی ،به  وشش محم  معین ،رلی ا کر ،لغت خامه دنخ ا -41
 بی تا.   ،تهران

  

 

 

 

 

 

 

 

 


