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چهار گوهر ]،[ گزیدۀ شعر شاعران حوزۀ ادبی عراق.مکاظمم

دشفبلیان.مههران:مسمن،م1393.

خسشبختناهاپسا زاونلاهنا اتظنر،اوز رتاعلسم،اتحقیقنتاوا

وا زبننا رشتۀا کنرشننویا دورۀا جیدیا ولفصلاهنیا نوریا
ّ
فن

 دبینتافنرویار ابهاد نشگنهاهنا بالغاکلد.امطنرعۀا دناولفصلاهنا

اکسششاهنیافل و ناکلدها ایا
ْ
نشننامیادهیاکهاهمکنر نا رجمنی

تناضعفاهنیاولفصلاهنیاپیشیناتناحیازدندیاملتفعاگلدداوا

ا دنارشتهاگز ردهاآدیاواد نشجسدنناایزامطنربادرخسریار ا
ّ
حق

ـاکهاوز و رادورۀاکنرشننویا وتاـافل اگیلای.اهمنهنگابنا دنا

ولفصلاهنیاجیدی،اتیودناآثنراعلمیامیاتس ایابلانمۀادرویار ا

دکیا زا دنا کنی.ا دنریا مطلسبا وضعیّتا بها رویینا بل یا

ولفصلاهنابناانما»شنعل ناحسزۀا دبیاعل ق«اتعلدفاشیها وتا

کهاشنملاگزدیۀا شعنراچهنراشنعلاانمی،ادعنیا اسریا بیسردی،ا

جمنلا ریدناعبی رلز قا صفهنای،اظهیلافنردنبیاواکمنلا ریدنا

 ومنعیلا صفهنایا وت.

اونزمننامطنرعهاواتیودناکتباعلسما نسنایاد نشگنهاهنا
ً
 خیل 

)ومت(امتننوبابناولفصلامذکسر،اکتنبیاتحتاعنس ناچهار 

گوهرامنتشلاونختها وت.ا زاآاجندیاکهاگلدآورایۀاکتنبادرا

شلحاواتسضیحا بینتادچنرارغزشاهنِیافل و ایاشیها وت،ادرا

اقیا دنا ثلا بلرویاوا بها مقنرۀاپیشارواتحتاچهنراعنس نا

میاپلد زدم:ا1.ا بینتامحّلف؛ا2.ابیاتسّجهیابهاآر دهاهنیا دبی؛ا

3.اشلحا بینت؛ا4.م شنر ت.ا

پیشا زاورودابهابحثابندیادندآوریاکلداکهااقیاتمنمیا

بخشاهنیا دناکتنبا زاحسصلۀادکامقنرهاخنرجا وتاواخسدا

کتنبامستقلیامیاطلبی.ادرا دنامقنرهاامساهاو رابلخیا زامس ردا

ذکلاشیها وت.

1.ماویاتم حّرف

گلچها دناگزدیهابلاپندۀاچهنراتصحیحامشهسراشکلاگلفتها

 وت،ادرابلخیا بینتاآناتحلدفنتیاددیهامیاشسداکهاوز و رابسدا

مؤرفابهاددگلاچنپاهنیا دنادو ودنارجسعامیاکلداواصسرتا

صحیحا بینتار ابهادوتامیاد د.ادرا دنابخشابهابلرویابلخیا

 زا دنا بینتامیاپلد زدم:

قسمــی بُــَسدا گــلا وــیلیا وــلا وریکــنا زا ـا

ــسیار  ــل اواو
ّ
ــن ــیامـ ــن ــلوش ــنراف ــّلهابـ ــهاتـ ب

)ص117(

»تّلها گشتۀا یزدگلدیا وت(ا چنپا مطنبقا )کها فلوشنی«ا »تّلهابنرا

بنزفلوشنی«ا وتا)رک.ا بس رمجیاتبلیزی،ا1381:ا471؛اظهیلافنردنبی،ا

1337:ا13؛اد رسای،ا1395:اص70(.

ـا گلچــهاطندفــها یاپیــِشامــنادرا دــنادعــسی

ر  آریا ــیا ــلا ــیاب م ــلونا ــ ب ریــشــخــنــیا بــها

 یاسرمدالبهد

مهاطبنطبندی
ّ

د نشجسیادورۀادکتلیازبنناوا دبینتافنروی،اد نشگنهاعال
70dalvand@gmail.com

 اهدنم تماشمهبموتمزا نماهدنام
هقدمومبرنسیمکتابم»چهانمگبهر،مگزیدۀمزعرم

زاعرانمحبشۀمادویمعراق«
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وریکــنا دناهمــهاچنــی نابُــَسداکــهابگشــندم

ــیار  ــث ــنیا ا ــهاه
ّ
ــق ــلاح ــتااــطــقاو ــهادوـ ب

)ص118(

فنردنبی،ا )رک.اظهیلا » نشی«ا وتا زاینه(اگشتۀا )=ازن،ا اثی«ا
ُ
 «

1337:ا14(.ادرالغت نامۀ دهخی اهمینابیتابهاعنس ناشنهیابل یا

» نشی«ااقلاشیها وت.

فلــک گلفــتا زبــننا تس اــیا جــسدا حیدــِثا ـا

ر  ریلیا ذکــلا وا مجنسنا قــّصــۀا ــها ک ــننا چــن

)ص119(

معننیا شیها وت(ا اقلا یزدگلدیا چنپا )کها زا اخستا مصل عا

روشنیاای رد.ابینشامصل عا ّولار ابهادروتیاضبطاکلدها وت:ا

»حیدِثاجسدِاتسار ادرازبنناگلفتافلک«ا)ظهیلافنردنبی،ا1337:ا

15(.اصسرتاصحیحامتنایزدگلدیار امیاتس نا دنگساهاحیسا

زد:ا»حیدِثاجسداتسا ایرازبنناگلفتافلک«.

شــیِلاژدــنناکــهاالفابــهاوــلپنجهامیازاـــی ـا

بالوتا وا محنتا صیا کــِفا درا مــسرا ــِتا دو  زا

ودــناادــنراانزایــناکــهاول اگشــتامیاگــزد

کجنوت؟ شا زا
ْ
طپیین گلاها محنتیا وتا هما

میازاــی شــسقا قهقهــۀا کــها دریا کبــِکا

قفنوت درا شا
ْ
شنهین پنجۀا قــهــِلا ــِبا ــی آو

)ص120(

درا دنا بینت،اشنعْلامصنئباواوختیاهنیاهلدکا زاحیس انتا

ر ابلمیاشملد.ادرابیتادّوماو ژۀا»دنر«امحسراعمسدیا بینتار ابها

همازدها وت،اشنرحاایزابیوناتسّجهابها دنامطلب،ابهامعنیا

کلدنابیتاپلد ختها وت.ادراچنپابینشا)ظهیلافنردنبی،ا1337:ا

18(اواسفینۀ تبریز ) بس رمجیاتبلیزی،ا1381:ا469(ابهاجنیا»دنر«،ا

»بنز«اضبطاشیها وتاکهابناونختنرا بینتاپیشاواپساتننوبا

تنماد رد.اول اگشتاگزدینابنزاایزاتعبیلیاشنعل اها وتا زا دنا

ویژگیاپلایۀامذکسراکهابننابهاعندتاپیسوتهاانخناهنیاخسدار ابنا

منقنراتمیزامیاکنی.

ــب ــتاروزاواش ــلزا و ــباوار ــندهادرات ــنافت درد ـا

گس وت بـــی نا رویـــشا گــزاــۀا وا دهـــننا طعما

»گزاه«اگشتۀا»گساه«ا)=اراگاوارسن(ا وتا)رک.اا بس رمجیاتبلیزی،ا

1381:ا469؛اظهیلافنردنبی،ا1337:ا18(.ا

معناــِیا و، نســبِتا کــها خی دگناــیا ـا

هفتند دکیا وتا زا چسنا هفتافلکا حسنِبا

)ص125(

ایست.ا بهاونمننا مطنبقا دناضبط،ا بیت،ا معننیا وا ونختنرا

مصل عااخستادراسفینۀ تبریز ) بس رمجیاتبلیزی،ا1381:ا456(اوا

چنپابینشا)ظهیلافنردنبی،ا1337:ا69(ا دنگساهاضبطاشیها وت:ا

»خی دگنایاکزانسبتامعنایا و«.

کنــسناچــساوــلواوــهیاهــلاکجــناکــهاآز دیا وــت ـا

ــسِیاجــسدــبــنرادهــی ــننارــهــساواطـــلفاوـ عــن

)ص126(

»طلف«اگشتۀا»طلب«ا وتا)رک.اظهیلافنردنبی،ا1337:ا107؛ا

 بس رمجیاتبلیزی،ا1381:ا459(.

ــس ــلات ــهاخنج ــسداک ــهاش ــساآاگ ــِلات ــیوتامث ع ـا

دهــی ذو رــفــقــنرا ــنرا ــ آث مــعــلکــها روزا بــها

)ص128(

اشنعلامیاخس هیاهمنانیِیاعیویاممیوحابهاخسدا
ْ
درا دنابیت

ممیوحار اتعلیقابها ملیامحنلاکنی،اریکنامطنبقاضبطاکنسایا

مقصسداشنعلاحنصلاامیاشسد؛اچل اکهاشمشیلاممیوحاپیسوتها

آثنراذو رفقنرار ابلوزامیادهی.ابینشا)ظهیلافنردنبی،ا1337:ا110(ا

بهاجنیا»خنجلاتس«،ا»خنجلابیی«اضبطاکلدها وتاکهادروتا

میاامندی.ا»خنجلابیی«ا وتعنرها زا»بلگابیی«ا وتا)بل یاددینا

ما وتاکهابلگادرختابییا
ّ
شنهیارک.ا اسری،ا1376:ا643(.امسل

هلگزاامیاتس ایاآثنراذو رفقنرار اامندنناونزد.1اا

ــنه ــساواش ــِیامجل ــتا زاخلم ــناصف ــننابید جه ـا

بهنر فصِلا ا
ْ
ــنل و ــنِیا ــن درا ث چنناکا درا وا

)ص129(

صسرتاصحیحامصل عااخستار ابینشا دنگساهاضبطاکلدها

 وت:ا»جهننابیدناصفتا زاخلمّیاوامجلِساشنه«ا)ظهیلا

فنردنبی،ا1337:ا135(.

اــنگنه قــیرتا پندــۀا طلــبا کــزا مــنا بعــیا ـا

ــلی... ــظ ــهاا ــست ــیازاک ــنا ــلوم ددـــیۀاعــقــلاف

)ص136(

دراسفینۀ تبریز ) بس رمجیاتبلیزی،ا1381:ا459(ا دناتلکیبابهاصسرتا»خنجلاتنی«ا 1.ا
ا
ً
ضبطاشیهاکهاصسرتامحّلفا»خنجلابیی«ا وتاواضبطا»خنجلاتس«اایزا حتمنال

گشتۀاهمیناصسرتا خیلا)خنجلاتنی(اا وت.
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َمن«ا وتاکها زاتلکیبنتاعلبیار دجا
َ
ی

ْ
»بعِیامن«ابیخس ایا»َبع

بهامعنیا 1381:ا345(ا فنردنبی،ا ظهیلا )رک.ا دورها وتا درا دنا

»پسا زاآاکه«ا)ایزااک.ا اسری،ا1376:ا470(.ا

میاکنــی پندشــنهیا فل قــتا جناــما بــلا بــنزا ـا

میاکنی تبنهیا کــلدا زا عنرماکشیا درا و اچها

)ص138(

مصل عادومامبهما وت.امحتملا وتاکهاصسرتاصحیحاآنا

 دنگساهابنشی:ا»و اچهادراعنرماکسیاکلدا زاتبنهی،امیاکنی«.ا

ر  آتــشا اعمتــشا وزا متــالیا ا ا ـ

آمـــیها زاروغــن ــلقا ف ــها ب ــسناآبا چ

د نستها وتا معنسیا تعقییا امسدیا زا ر ا بیتا شنرحا دنا

)ص116(،احنلاآاکهادرامصل عادوم،ا»چسناآب«اتصحیفا

»خسانب«ا وتاواتعقییابیتاایزاانشیا زاضبطااندروتاآنا

 وت.ادراسفینۀ تبریز ایزا»خسانبه«2اضبطاشیها وتا) بس رمجیا

تبلیزی،ا1381:ا468(.ا

ــسد ــزیاب ــهادرا واچی ــها زاهلچ ــتاک ــلتاهس خب ـا

ــلوزااــمــناــیهاوــتا ثــل ــ ــل نا م ــ دراهــمــها ی

)ص43(

»چیزی«اگشتۀا»خیلی«ا وت.ا

نشــنییها یاکــهازیــلاچنــنریاکیوبنــی ا ا ـ

بیست روزا بها بلا بلا وا بلدودیا وا بلجستا

پلوــییا زاچنــنراکــهاتــساچنــیروزها ی

دویست منا فزوناتلا زا عملا چننرا گفتنا

)ص48(

دنءا»دویست«امجهسلا وتا)وپهل،ا1383:ا141(اوادنءا»بیست«ا

تلفیقا بنا اندروتا وت.ا قنفیها رذ ا 139(؛ا )همنن:ا معلوفا

نسخهابیلاهندیاکهامیرسارضسیابهادوتاد دها وتا) اسری،ا

1376:ا565(امیاتس نامصل عار ا دنگساهاضبطاکلد:ا»گفتناچننرا

عملامنا فزونازاپنجاویاوت«1ا)ایزارک.اوپهل،ا1383:ا140(.ا

وجــهامخمــسریاتــسابلابسردنیامســجیا وــت ا ا ـ

شلمسنر اگلدیا آاگها خسیشا مسلمنایا وزا

)ص91(

 زاآاجندیاکهابحثا زابسردنِیامسجیا وت،ا»محفسری«ا)بهاجنیا

لغت نامه  درا د رد.ا تنما تننوبا بیتا ونختنرا بنا »مخمسری«(ا

)دهخی ،ا1377:ازیلا»محفسری«( آمیها وت:ا

بسنطاوافلشابنفتهاشیهادرامحفسر.ااسعیا زاقنریابسدها وتا

کهابهتلدناآنار ادرا رمنیهامیابنفتنیاچهادکیا زاتحندفابیشابهنا

کهاولطننامحمسدابهاقیرخننافلوتندهابسدامحفسریاهنیا رمنیا

بسدها وت.

اندرپذیــل بقعــها وا اندرگشــنا علصــها ا ا ـ

انونزگنر شلبتیا وا انوسدمنیا قلصها

)ص87(

وحییادوتگلدی،ابهاشیسۀاقیمن،ا» ی«ار ابهاصسرتاهمزهابلارویا

هنءاضبطاکلدهاواشنرحابیوناتسّجهابها دنااکتهابیتار ااندروتا

ضبطاکلدها وت.اصسرتاصحیحابیتا دنگساها وت:

علصــها یااندرگشــناوابقعــها یااندرپذیــل

انونزگنر شلبتیا وا انوسدمنیا قلصها یا

2.مویمهبّجهیموتمآنایتمهایمادوی

ا دهنم،ا
ً
دراشعلا دنادورهاصسراخینلاواآر دهاهنیاوخنا)خصسصن

 دهنماتننوب،ا وتخی ماو...(اامسدافل و ناد رای،ارذ ادراشلحا بینتا

 شنرهابها دناصنندعا زاضلوردّنتا وتاوادندکلداآاهناد نشجسدننا

ر ابنا دناجنبها زا شعنرا دنادورهاآشننامیاونزد.امتأوفناهادرا

کتنبامحلابحثابها دناظل دفا شنرهانشیهاوابهااسعیاتالشا

شنعل ناوازدبندیاهنیا بینتاضندعاواتبنهاشیها وت:

آهــسیاتســتا دــناپلنگــیاواوــگیاواروبهی ا ا ـ

و گذ ر بهمشننا هما ملدیا زدنننا بگذرا را

)ص89(

»آهس«ادرامعننیا»عیباوااقص«ابهاکنرارفتها وت،اریکنادرا

معننیاحیس نامعلوفابنا»پلنگ«اوا»وگ«اوا»روبه«ا دهنما

تننوبامیاونزد.

ابیابــل
ْ
ا رحــقادرختــیابــسداهمچــسنابییبُــن

ْ
خــالف ـا

آمی ــس نا ج گلبلگا بلکنیای،ا چسا آنا بــهاجــنِیا

)ص156(

درادیوان انصلخسلو:اگفتنادویستابنشیاوا کنسنازدندتیستا)انصلخسلو،ا1357:ا 1.ا
.)522

بناضبطاسفینهاوزنابیتامغشسشا وت.اتسضیحاآاکهاطبقاضبطا»خسانب«احلفا 2.ا
»ب«ادرا دناکلمهابناحلفا»ب«ادراکلمۀا»به«ا دغنمامیاشسداوامصل عابها دنا

صسرتاخس ایهامیاشسد:اخسانبفلقاآمیها زاروغنا)مفعسلافنعالتامفنعیلن(.
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»خالف«ادرامعننیا»مخنرفتاواانونزگنری«ابهاکنرارفتها وت،ا

ریکنادرامعننیا»اسعیا زابیی«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»خالف«(ابنا

»بییبن«ا دهنماتننوبامیاونزد.

همیارــلزدابــهاخــسدابــل،اتیــغ،اگسدــیابــلگابییوــتی ـا

آمی خیزر نا گسدیا رمــح،ا بلا خسدا بها همیاپیچیا

)ص157(

»بلگابیی«ادرامعننیامعلوفاخسدابهاکنرارفتها وت،اریکنادرا

معننیا»اسعیا زاپیکنناتیل«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»بلگابیی«(ابناتیغا

وارمحا دهنماتننوبامیاونزد.ا

بــهاغیبــتاایــزادراجسشــنازبنناانهــیاوــنننازدناپس ـا

آمی ونــننا زبـــننابنیا خــی واــی نا تسقیعا کها

)ص157(

»غیبت«ابهامعنیا»عیباکسیادراقفنیا واگفتن«ابهاکنرارفتها

 وت،ا منادرامعننیا»پسرکاهنیاآهناواپسالداکهابلاجسشنااصبا

کننی«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»غیبه«(ابناجسشناواونننا دهنماتننوبا

فا» زا دن«ا وت،اریکنادرا
ّ
میاونزد.ا زاددگلاوس،ا»زدن«امخف

معننیا»زدِنا وب«ابناوننناواجسشنا دهنماتننوبامیاونزد.

ــسد ــشاواج ــهاگنهِابخش ــتاب ــهادمین ــهیاک ــناش ـا د

ــنرادهــی ــس ــۀای ــند ــلم ــناو ــ ــنناوادرد بــهاکـ

)ص127(

درا دنابیتا»یسنر«ادرامعننیا»تس اگلیاواثلوت«ا)دهخی ،ا

1377:ازیلا»یسنر«(ابهاکنرارفتها وت،اریکنادرامعننیا»دوتا

چپ«ابنا»دمین«ا دهنماتننوبا)دنا دهنماتضند(امیاونزد.ا دنا دهنما

تننوبادراددگلامتسنا دنادورهاایزابهاکنرارفتها وت:

ــنر ــنازایس ــیادمی ــماهم نشننو

دمین یسنرا د رما زا تهیا تنا

) اسری،ا1376:ا379/1(

چــسناظهیــلا زاوــِلاآنازرــفاگشــنددماگــله ـا

شست پنجۀا د ردا زوا گــلهــیا کمینها ــها ک

)ص137(

بلاولا کها ایستاواهمزها یا تلکیبا ضنفیا »پنجهاشست«ا

فا»پنجنه«ا وتاوا
ّ
از ئیا وت.ا»پنجه«امخف آمیها »پنجه«ا

ب«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»شست«(ابهاکنرا
ّ

»شست«ادرامعنیا»قال

رفتها وت،ا ّمنادرامعنیاعیدامعلوفابناپنجها دهنماتننوبا

با
ّ

پنجنهاقال آن،ا امیاونزد.امعنیامصل عادوم:ا»کمتلدناگلها

)=احلقۀازرف(اد رد«.اچنناکهاپیشتلا شنرهاشی،اشنرحا زاکننرا

تمنمیا دناظل دفاگذشتها وت.

 زاددگلاوس،ادرابلخیا بینتاکهاصنندعا دبیاشلحاشیها ای،ا

تسضیحنتادنامبهمنیادناانصس ب؛اامساهار :

ــِلاتمنشــناولبهاوــلاچشــماآمیهاوــت نلگــسا زابه ـا

صبن ــی زدا ــل ا ب ــسنا چ گــلا ا
ِ
ــسدج هـ تتقا زا تــنا

نلگساواچشم:ا دهنماتننوباد رد.1ا)ص228(ا  •
گذشتها زامبهمابسدنا دناعبنرت،2ابهاعقییۀااگنرایۀا دنا

وطسرا دنادواو ژهاهیچاگساها دهنماتننوبیاای رای.اآدنامنظسرا

شنرحا زا دهنماتننوبا»تننوب«ابسدها وت؟!ا

ــنم ــفاج ــلاک ــتاب ــساروزیاگلف ــهانلگ ــی ناک ب ـا

وا ایهننک منایا ول فکنیها چگساها ببینا

زردیادرونانلگسار ابهاشل باتشبیهاکلدها وت.ا)صا245(ا  •
اشیپسریاشکلاوازردراِگانلگسار ابها»جنماشل ب«ا

ِ
تنج

تشبیهاکلدها وتااها»شل ب«!

معشــسق وا مــیا خنطــلما اییشــۀا زا بشــیا ـا

طنبسر وا ــطا ــلب ب آو زا ــلما وـ ــتا زا ــلف ب

بلبطاواطنبسر:اکنندها زارهساوارعبا وت.ا)ص259(  •
امیاتس نابلبطاواطنبسرار ا»کننده«اد نست؟اآدنا دنا

ً
آدناو قعن

دواونزادرامعننیاو قعیاخسدابهاکنرانلفتها ای؟اا

3.مزرحماویات

شنرحاآاگساهاکهابندیا زاعهیۀاشلحا بینتابلاینمیها وت.ادرا

بیشتلامس رداتنهنابهامعنیاکلدناو ژگننا کتفناکلده،اکهامتأوفناها

درا دنا ملاایزاتسفیقااینفتها وت.ا دنکابلخیا زاامساهاهن:

خلوــس ری تــسا بــنا ــها
ّ
روحا لل ا ا ـ

ــی ری ــ ــنب ــ روحا رـــقـــیوـــتارک

خلوس ری:ا دهنماد رد:ا1(ا شنرهابهاخلاعیسیا)ع(اکهاهنگنما  •
وینحتاوامسنفلتابلاآناوس رامیاشی؛ا2(اوس راخلاشین،ابنا

کسیاخلوس ریاکلدن:اکنندها زارفنقتاوادووتیاواهمل هیا

 وت.ا)ص220(

تسضیحنتاشنرحار ابناد یلهانشنناد دها دم. 1.ا
منظسراشنرحا زا دهنماتننوباروشناایست.اشنرحامیابنیستادرا دنجن،ادرا 2.ا
تبیینا دهنماتننوب،ابهامعننِیاحقیقیاوامعننِیا دهنمیاو ژهاواپیسایاآنابناددگلا

و ژهاهناا شنرهامیاکلد.
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اکتۀا ّولا دنکها»خلوس ری«ا دهنماای رد،اوامعننیااخستا

 یشنن،ااهامعنن،ابلکهافقطادکا شنرۀاتنردخیا وت؛ارذ ابهتلا وتا

تنهنابها»تننوب«ابیناخلاواعیسیعا شنرهاشسد.ااکتۀاددگلاآاکها

»وس راخلاشین«اکنندها زارفنقتاوادووتیاایست،ابلکهاتعبیلیا

 وتا زاحقنرتاواکسچکیاکسی.ا دناخطنیاشنرحا زاآاجنا

نشأتاگلفتها وتاکها یشننا»بن«ار ادرا دنابیتا»بنامعیتاوا

همل هی«اد نستها ای،ادراحنریاکها دنا»بن«امتضّمنامعننیا»تقنبل«ا

 وتاوادرامعننیا»درابل بِل،ادراقینِس«ابهاکنرارفتها وت.اشنعلا

میاگسدی:ا»عیسیعادرابل بلاتساخلوس ریابیشاایست«.ا

ــنگ ــیاو ــناگل نارکنب ــخطتاب ــل رتاو ح ا ا ـ

ــیار  ــلب ــسلاکـــنهادهـــیاکــسهــهــنیاف ذبـ

د نستها وتا »پژملدن«ا بهامعنیا ر ا »ذبسل«ا ا شنرح

)ص199(احنلاآاکهابهامعنیا»الغلیاوانز ری«ا وتا)دهخی ،ا

1377:ازیلا»ذبسل«(.

رفــلف تــسا جنیبــتا کــها آاجــنا ا ا ـ

گلفته ــلا خ ــها الشـ ا م1ا
َ
د عــیــســیا

اتسا زاعیسیابنالتلا وتازیل اجنیبتاتس،ارفلفا وتا
ِ
»مقنم  •

درحنریاکهاعیسیا)ع(ابهادماالشۀاخلادوتازدها وت.ا)ص227(ا

اکتۀا ّولا دنکهاشنرحا»دم«ار ادرامتنابیتابهافتحاد لاا

ُم(اتلجمها
ادرامعننیابیتاآنار ابهاضماد لا)=اد

ً
خس ایهاواظنهل 

بهاصسرتا ر ا اخل«ا
ْ
آاکها یشننا»الشه ددگلا اکتۀا کلدها وت.ا

ا»الشه«ار ادرامعننیا ملوزیاآنا
ً
»الشۀاخل«امعنناکلدهااواظنهل 

)=اتناواجسی(اد نستها ای،احنلاآاکها»الشهاخل«اتلکیباوصفیا

مقلسبا وتاوامعننیا»الشه«ابیدناقل را وت:ا»خلاالغلاوا

پیلاوازبسنار اگسدنی«ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»الشه«(.

گنهاوــمنع ممــلاصــستا زا وا گــلددا ریــشا ـا

اظل ــتا وق ددـــیها زا وا مــلدمــکا ــسدا ــسناش خ

شنرحا»مملاصست«ار ا»گلساواحنجله«اد نستها وت،احنلاآاکها

کنندها زا»گسش«ا وت؛اچنناکهاظهیلاگسدی:

ــت ــیا و ــنماواوح ــِتا ره ــش2ااآر رو ن

گسش َمَمل،ا جنِیا ر ا صستا وا رحنا چسا

)ظهیلافنردنبی،ا1381:ا116(

خبــلتاهســتاکزدــنازیــلاوازبــلاشــسماغز ن ـا

زبل وا زیلا نشیا کها خل وننا زا پیا دکا ایستا

»پی«ار ابهامعنیا»ددس ر«اد نستها ایا)ص212(،احنلاآاکهابهامعنیا

»مقی رادر زِیادکاکِفاپن«ا)دهخی ،ا1373:اذدلا»پی«(ا وت.ا

زمــنن پــنیا درا روزا فتــندا زربفــتا ــۀا
ّ
حل ـا

ــۀا صحنبنن ــنم ج ــیا ش ــبا ش ایلیا ــۀا ــسط ف

علفنن؛ا وا ذوقا وا حنلا من؛ا صحنبا دنر نا ]...[ا صحنبنن:ا

درویشنن.اُحلۀاوپییاروزاولتنپنیازمننار اپسشنایی؛اشباایزا

منانیاجنمۀا صحنبامناتیلهاشی.ا)ص228(

ۀازربفت«اوپییاایستابلکهازردا وت.ا
ّ
اکتها ّولا دنکها»حل

ددگلا دنکهابحثا زاوینهیاشباایست،اچل اکهاشبادراتمنمیا

لاشسداکها»شبا
ّ
 دّنماونلاوینها وتاوارزومیاای رداشنعلامتذک

...اتیلهاشی!«.ا دنابیتاتسصیفابلنیاشیناروزاواکستنهیاشبا

درا دّنمابهنرا وت.اشلحادروتابیتابیدناقل را وت:ا»جنمۀا

 صحنبنن:ا شنرهابهاجنمۀاصسفینناکهاآوتیناواد مِناآناکستنهابسد:ا

اروزگنرار ادربلگلفتا)روزابلنیاشی(اوا
ِ
ۀازردِناروز،ا ای م

ّ
حل

جنمۀاایلیاشباهمنانیاربنِساصسفینناکستنهاشیا) شنرهابهاکستنهیا

شبادرافصلابهنر(ا)ایزارک.اجمنلا ریدناعبی رلز ق،ا1320:ا12(.

ــک ــناچننا ــی فاگسهله ــحنبا ص ــنایاو میابل فش ـا

اس  صیا بلبلا زا وا ــنزدا و بــلگا صیا گلا زا وا

بنر ن.ا •  صی ف:اجمعاصیف.ا صی فاگسهلهن:اقطل تا
بنر ناقطل تاگسهلبنراخسدار امیابنرداوابلا ثلاآنابستۀاگل،اگلا

صیبلگامیاونزداوابلبلااس هنیاگسانگسناولامیادهی.ا)ص229(

عالوهابلاشلحااندروت،اتمنمیاظل دفابیتاایزاانددیها

درامعنیا»گِلا متسناکهن،ا»گل«ِامطلقا درا گلفتهاشیها ای.ا

ولخ«ادنا»ورد«ابهاکنرامیارفتها وت.اچگساهاممکنا وتابستۀا

»گل«،اگِلاصیبلگابسنزد؟!اشلحادروتابیتابیدناقل را

گسهلهنِیا صی ف؛ا وتعنرها زا اگسهلهن:ا
ْ

» صی ف  وت:ا

مهیّنکلدن،ا ونختن:ا ǁا آذوقها تسشه،ا بلگ:ا بنر نǁا قطل تا

تلتیباد دناǁااس :اونزاوابلگازایگی،ارس زمامعنشا)ایزارک.ا

بهاکنرارفتها  اسری،ا1376:ا528(.ا»بلگ«ادرامعننیا»تسشه«ا

تننوبا »گل«ا دهنما بنا خسدا معلوفا معننیا درا  وت،ا ّمنا

میاونزد.ااس ادرامعننیا»ونزاوابلگ«ابهاکنرارفتها وت،اریکنا

درامعننیا»آو زاپلایگنن«ابنابلبلا دهنماتننوبامیاونزد.ابلبلا
حلکتاگذ ریا زادزفسریننا وت. 1.ا

و نش.
ُ
ظ:از 2.ا
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تننوبادووسدها اس ا دهنما بنا درامعننیا»اس دیا زامسویقی«ا

بلگ«ا)=ااسعیاگل(ا
ْ
میاونزد.ا»صیاابلگ«ادراپیسایابناگل،ا»صی

ر ابهاذهنامتبندرامیاکنی،ارذ ا» دهنماتبندر«اد رد.1امعنی:ا بْلا

د اهاهنِیاملو ردیگسِنابنر نار امیاپل کنی،ابهاگساها یاکهاگلاوا

بلبلا زاآاهناتسشهاواونزاوابلگابل یاخسداافل همامیاونزای«.

هــلاکجــنابحــلاعلــسماصــیراعنرــمامــسجازد ـا

شنن ویا درا کنیا عقلا را بــسدا بطا حیدثا هما

هلاگنهادردنیاعلماصیراعنرما)وزیل(امّس جاوافعنلاشسداوا  •
علماواد نشاخسدار ا ظهنراوافنشاکنی،اعقلاواخلداآدمیا

امیاتس ایابهاکنهادردنِیاعلما وابلویاهمناطسراکهابطاایزاامیاتس ایا

دراعمقادردناشنناکنی.ا)ص230(

گذشتها زامعننیابیت،ابهااظلامیارویا»هم،احیدِثابط«ا

بهاشکلا»همْاحیدِثابط«اخس ایهاشیها وت.اتسضیحاوامعننیا

پیشنهندیااگنرایۀا دناوطسرابیدناقل را وت:ا»احیدِثابط:ا

د وتنِنابطا)د وتنایامعلوفاکهادراا د مهاتسضیحاد دهاخس هیاشی(،ا

کنندها زاممنروتابهاخطن،اتجلبتابهاغلطا)رک.ادهخی ،ا1377:ا

زیلا»بط«(.اد وتنِنابطادراکلیله و دمنه چنیناآمیها وت:ا

گسدنیاکهابطیادراآب،اروشنندیاوتنرهامیاددیاپنی شتاکها

منهیا وت،اقصییامیاکلداتنابگیلداواهیچاامیادنفت.اچسنا

بنرهنابینزمسداواحنصلیاایدیافلوگذ شت.اددگلاروزاهلاگنها

کهامنهیابیدییاگمننابلدیاکهاهمنناروشنندیا وتاقصییا

اپیسوتیااواثملتا دناتجلبتاآنابسداکهاهمهاروزاگلونها

بمناییا)کلیلهاچامینسیاص102(

غلطــی معلفــتا ر ها درا دــنا تــسا

بطی ــثا ــید ح درا ــیها ــنا م ــها م وا ــنلا وـ

ونندی

َمطــش
َ
هــلازمــــــنناتـــــنزهاتلابُــَسداا

بطــشا حــیدــِثا همها ــیا
َ
خس ا خصما

 دــناوــخنابــنزاهــما زاآناامــطا وــت

بــطا وتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حــیدــِثا ا
ْ
وخن ددگلا چــسا ــها ا

ونندی

)دهخی ،ا1377:ازیلا»بط«(

بناتسّجهابهامطنربادندشیهامصل عادومار ابندیا دنگساهاخس ای:ا

»هم،احیدِثابطابَُسداعقلا راکنیادراویاشنن«اوامعننیابیتا

بیدناقل را وت:ا»هلاکجنادردنیاعلماواد نشاوزیلامسجازای،ا

 گلاعقلادراآناشنناکنی،اممنروتیابهاخطناکلدها وتا)عقلابهتلا

 وتادرابل بلادردنیاد نشا وابهاکننریابنشینی(«.

دگــلابــنرهاچــهاصنعــتاکلدابــنامن ا ـا

رعنن؟ فلتستا ولکشا وپهلا

رعنن:ازدبناواخسشگل،اخسدآر .ادرافنرویاصفتاپیلافلتستا  •
واجس نازدبنا وت.ا)ص231(

ا زاوحییادوتگلدیا وت.ابنا بخشا اتهندیا دناعبنرت

فلتستا فلکا کهاشکسها زا بیتا مفهسما وا بهاونختنرا تسّجها

 وت،امعننیارعننا دنگساها وت:ا»گسلاوا حمق«ا)دهخی ،ا

1377:ازیلا»رعنن«(.

ــت ــهاکنرا و ــناچ ــنام ــلخار اب ــماچ ای ا ا ا ـ

ر  مــنا ــتا بگلفتها و زهـــلها ــنا ب مگلا

امیاد اماروزگنراچهاکینهاوادشمنیابنامناد رد،اگسدیامل ابنا  •
نراوافلدبنیها شتبنهاگلفتها وت.ا)ص232(

ّ
زهلۀامک

بحثا زا» شتبنهاگلفتنابنازهله«اایست،ابلکهامیاگسدی:ا

»گسدیاچلخامل اهنگنمامعنشقهاوامعناقهابنازهلهاگلفتها وتا)وا

 کنسنامل اکیفلامیاکنی(«ا)ایزارک.اجمنلا ریدناعبی رلز ق،ا1320:ا26(.ا

 دنامفهسما»گلفتن«ا ملوزهاایزابهاکنرامیارود.

ــت ــل ابشکس ــلیام ــۀاایلسف ــهاخیم چننناک ا ا ـ

طننب بندا گسستها وا میخا بــندشا شکستها

ا وتعنرها زا
ً
خیمۀاایلسفلی:ا وتعنرها زاآومنن.امیخ:اظنهل   •

وتنرگنن.اطننب:ا وتعنرها زا شعۀاخسرشیی.ا)ص234(

دوا وتعنرۀاپندنایاقلدنۀاصنرفهاای رای.ادرامصل عادوما

شنعلاتنهنابهاافلدناآومنناپلد ختهاواتعبیلیاکنندیابهاکنرابلدها

 وت:اخیمۀاایلسفلیاآومنناویل ناواگسستهابند!ادرا دنگساها

تعنبیلااینزیابها وتعنرهادنبیاایست،ابلکها وتعنرهادنبیادراآاهنا

خطنوت.اآدنادرابیتیاکهاپیشتلااقلاشیا)گلافلکادراوندۀ...(اهما

طننبار ابندیا وتعنرها زا شعۀاخسرشییاد نست؟!

خــسداببیــناتــناچــهاشــلفاد ردابــلاآدنــهاگنز ـا

زرا وت زا پلا دهنشا وقتیا همها گلا چسنا گلچها

گنز:ا ابلابزرگاآهنینیا وتاکهابی ناآهناتنفتهادنازّراتنفتها  •

لاشی:اگلادرامعننیا»اس دیادرامسویقی«ا
ّ
اکنتاددگلیار اایزامیاتس نامتذک 1.ا

)دهخی ،ا1377:ازیلا»گل«(اوابلگادرامعننیا»اغمهاواآهنگ«ا)همنن:ازیلا»بلگ«(ابنا

دکیدگل،اوابنا»اس «اوا»بلبل«ا)درامعننیامسویقیندی(ا دهنماتننوبادووسدهامیاونزایا
)بل یاتفصیلامطلبااک.اد رسای،ا1394:ا57،ا59،ا173(.
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ر اگلفته،ابلاولاونی نامیاگذ رایا]...[؛اآهناگی خته:ا زااظلا

راگاشبیهازراانبا وتا]...[.ا)ص236(

گسدناشنرحا»زر«ار ا وتعنرها زا»آهناگی خته«اد نسته،احنلا

آاکها»زر«ادرامعننیاحقیقیابهاکنرارفتها وت.ابهااظلااگنرایه،ا

ـاکها زاتعلیقنتا »آهناگی خته«ادرابخشاپندنایا دناعبنر تا

وحییادوتگلدیااقلاشیها وتااـا رتبنطامعنندیا یابنابیتاای رد.ا

آدنا»زر«یار اکهادرادهنناگنزا)=امقل ضابلدیناطالاوااقله؛ااک.ا

دهخی ،ا1377:ازیلا»گنز«(ا وتابندیابهاآهناگی ختهاتأودلاکلد؟!ا

اکتۀاددگلا دنکهادراشلحا دنابیتابندیا شنرهاشسداکها»زر«ادرا

پیسایابنا»گل«ا وتعنرها زا»پلچماهنیازردراگاگل«ا وت.ا

آب کنرا درا تــسا وا بــلدا کنرتا آبا روزا رومــیا ـا

واچنرا پنجا درا تسا وا ا بلدا زاگیاشبارختاعملتا

آبادراتلکیباآباکنر:اآبلو،احیثیت/اآبادراتلکیباکنرا  •
آب:اآباواراگ،ازدنتاوازدبندیاظنهلیا]...[.ا)ص239(

تعلیقنتاوحییادوتگلدیاگلفتها  دناتسضیحنت،اکها زا

شیه،ااندروتا وت.ا»کنراآب«اکنندها زا»شل بااسشی«ا وتا

)ر مپسری،ا1363:ا690(اوا»آباکنر«ااایزا»رواقاوارو ج«اکنرا

ابناشیسۀابیننا
ْ
 وتا)ایزارک.اکز زی،ا1389:ا37(.اانآشنندیاشنرح

شنعل نا دنادورهامسجبا دناخطناشیها وت.ا دنکاچنیاامساها

 زاشعلاخنقنای:

بــهاکنِراآبــیاواددــنابــنادلاواتنــتاگسدــنن

شمن.« کـــنِرا آِبا بُـــلدا شمنا آِبا ــنِرا »کـ ــه:ا ک

)خنقنای،ا1387:ا25(

کنر؛ آِبا ببَــلدا کــسا آب،ا کنِرا اکنــما مــنا

آب ــنِرا ک ــسدا ش آبا دمــیــی،ا ــسنا ِخـــَلداچ ا
ِ
صبح

)همنن:ا70(

ــل ــلددافطی ــمنناگ ــلاآو ــکاب ــلصافل ــناق ــنشات ب ـا

فطسر« منا »هــلا آدــتا ــلددا گ منسسخا تنا ــنشا ب

فطیل:اروییهاشیه،ابالاواوختی.اقلصافلک:اخسرشیی.ا  •
میابینی(ا شکنفیا )آدنا طسر«ا

ُ
ف ا

ْ
ِمن لیا

َ
ت »هلا فطسر:ا منا هلا

)ملک/3(.ا)ص241(

معنیاو ژۀا»فطیل«،اکها زاتعلیقنتاوحییادوتگلدیااقلا

شیها وت،اصحیحاایست.ا»فطیل«ادرامعننیا»انایاکهاخمیلا

انروییهابنشی«ا)دهخی ،ا بلاینمیهاوا بنشنیاوا نزدها آنار امندها

1377:ازیلا»فطیل«(ابهاکنرارفتها وت.ا دنااسعاانن،ابیگس راوا

انمطبسعابسدها وت:

م؛
َ
خــست،اهلزهاخــس راواتیــلهاد

َ
ــنِراا چــسناتنــسر،ا زاا

جنناگل ن1ا وا بیگس را فطلت،ا روِیا فطیل،ا زا چسنا

)خنقنای،ا1387:ا444(

یاشعل،امعنیابیتا دنگساها وت:ا
ّ
رذ ابنتسجهابهاونختنراکل

قینمت[ا فل رویینا ]بنا خسرشییا قلصۀا رزشمنیا تنا کنا »صبلا

بیا رزشاشسداوادراگاکناتنا]بناروییناروتنخیز[اآدۀا»هلامنا

فطسر«امنسسخاگلددا) شنرهابهاروزاقینمتاکهادراآناروزاپیدیهاهنیا

هستیادگلگسنامیاشسای(«.

ــهاهــم ــلاواشــندابــزیاز ناکــهاهــلادواایســتاب بمی ـا

ــیاواتــنــگاچــشــمــیا تـــل ک ــگ ــنطازا ــش ن

قنتاآناخسدار ابیااینزاکن،اتنابتس ایاشندا
ّ
]...[ا زادایناواتعل  •

بنا قیا وتا
ّ
بیاتعل کها زا زاگیا نشنطا زیل ا بنشی،ا خّلما وا

تنگاچشمیاوابخلاتلکافلقاد ردا]...[.ا)صا243(

وا زاگیا نشنطا د شتن«ا »فلقا بحثا زا دوما مصل عا درا

وا زاگیا »نشنطا میاگسدی:ا بلکها ایست،ا تلکا تنگاچشمیا

تنگاچشمیاتلکننابناهماجمعاامیاآدی«؛ابهاددگلاوخناامیاتس نا

هماتنگاچشمابسداواهماشنداوابننشنط.

زّر دخناــۀا زلا وــت زا چــلخا گشــندِا ا ا ـ

هالک ها
ّ
ایماپش بها ر ا اــمــلودیا ــلدا ک کها

گشند:اکمنن.ا)صا244(  •
شیه،ا اقلا وحییدوتگلدیا تعلیقنتا کها زا معنی،ا  دنا

انصس با وت.امعنیا»گشند«ابیدناقل را وت:ا

گشند:ارهناکلدناتیلابنشیا زاشستا)بلهنن(ا)غینث(ا)آانیر ج(.ا

رهناشین،ا ای ختن.ا)دهخی ،ا1377:ازیلا»گشند«(

رفتها کنرا بها »آومنن«ا معننیا درا »چلخ«ا ددگلا دنکها اکتۀا

»زّر دخناه«ا وا »گشند«ا بنا »کمنن«ا معننیا درا ریکنا  وت،ا

 دهنماتننوبامیاونزد.

تــسا دــنامبیناکــهاهمــیاخنیهاخــسشازاــیاصبحش ـا

چــنالک همیاکشیا چگساها کــها بینا تیغا تــسا

نسخهابیل:اجنناگز ن. 1.ا
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تیغ:ادرامصل عادوما وتعنرها زاانمالدمنتاوامهنرک،املگ.ا  •
)ص245(

چنناکها زاونختنرابیتابلمیاآدی،ا»تیغ«ا وتعنرها زا» شعهاوا

پلتساخسرشیی«ا وت.ا

حلقــۀازرــفاتــسادلامیاگیــلد ا ـا

دراشِبازرِفاتساحلقهاعسسا وت

پنیا وا بهادوتا مل داحلقها یاکهاعسسا حلقۀاعسس:ا  •
مجلمنناواگننهکنر نامیابنید.ا)ص248(

همزها یاکهابعیا زا»حلقه«اآمیه،از ئیا وتاواصسرتاصحیحا

مصل عادوما دنگساها وت:ا»دراشِبازرِفاتساحلقه،اعسسا

 وت«.اشنعلازرِفاوینهامعشسقار ابهاشباهمنانیاکلدها وتاوا

حلقۀازرفا وار ابهاعسساکهاشباهنامجلمننار امیاگیلداوادرشا

ر ابهاکسیاتشبیهاکلدهاکهاعسسا)=احلقۀازرف(ا وار امیاگیلد،ارذ ا

معنیا دنگساها وت:احلقۀازرفاتسادلاهنار امیاگیلد،ا رحقاکها

زرفاتساچسناشبیا وتاواحلقۀازرفاتساهمنانیاعسس.

ــلد ــۀام ــهادراطسدل ــی،اا ــنبازناآد ــهادراحس ا ا ا ـ

ر  خنثیا حنصلا وتا صفتا دوا هلا  گلچها

طسدله:ارشتۀاگلدنابنی.ا)ص250(  •
گلچهادکیا زامعنایا»طسدله«ا»رشتۀاگلدنابنی«ا وت،ادرا دنا

ادرامعننیا»پندهاواملتبه«ابهاکنرارفتها وتا)دهخی ،ا
ً
بیتامجنز 

1377:ازیلا»هماطسدله«(.

فتنــهافلونشســت آتــِشا تیغــتا ا زاآبا ا ـ

بخنوت جهننا ــیودا ح زا ــننا آو زۀا م وا

آباتیغ:اتیغاآبی ر؛اشمشیِلابل قاواتیز.ا)صا251(ا  •
»آِباتیغ«ادرامعننیا»درخششاواجالیاتیغ«ابهاکنرارفتها وت،ا

اآبی ر«!
ِ
اها»تیغ

بــهاملغــز رااگــهاکــناکــهاهــلادمــشاگسدــی ا ا ـ

دهی ــنرا ک وبزا ــنیا ــب دد خلعتا ــها ــنا زم

خلعِتاددبنِیاوبز:ا وتعنرها زابلگاهناواغنچهاهنیاوبز.ا  •
)ص255(

شنرحا»ددبنِیاوبزکنرادهی«ار ا»ددبنیاوبزاکنرادهی«اخس ایها

بها بهاتنهندیاصفِتا»ددبن«اد نستها وت.ارجسعا وا»وبز«ار ا

تعلیقنتادیوانامیاتس نستارهنمسایابهاشلحادروتابیتابنشی:ا

وبزکنر:ادرا دنجنامل داددبندیا وتاکهادراآناتنرهنیاوبزابها

کنرارفتها وتا)معمسلابهاتنرهنیاوبز(ادرامعنیاصفتامفعسری.ا

)بل یاددیناشس هیارک.اظهیلافنردنبی،ا1381:ا420؛اایزادهخی ،ا1377:ا

زیلا»وبزگنر«(ا

شــهلدنر اتسدــیاآناکــزاقبــلاخــسناعــیوت ـا

وپلی گــنهــیا وا پیکنایا گــنهــیا کنیا ــلا گ

پیکنناگل:ا وتعنرها زاخنراگلا وت.ا)ص261(  •
 دناتعبیلااندروتا وت.ا»پیکنناگل«ا وتعنرها زا»غنچه«ا

 وتاوا»وپل«ا وتعنرها زا»گلاشکفته«.ا دناتعبیلادراددگلا

متسناایزابهاکنرارفتها وت:

ــلد ر ــۀاپیکنناک ــسناغنچ ــماکن ه

ِمَجن بیجندها زا لا
ْ
ِوح کنیا زا

)ونندی،ا1388:ا543(

شــکلاغنچهاوــتاچــساپیــکنناکــهابُــَسدابــل1ااآتــش

زاگنر ــلآردا بـ ــها ک تیغیا ــسا چ بییوتا ــلگا ب

) اسری،ا1376:ا187/1(

ــتش ــیاواهس ــهازدب ــنناآناک ــسکاجه ــلامل و ـا

قبند وا کیقبندا چسا چنکلا وا بنیها ــز را ه

ادرا دنابیتامنظسرا زاکیقبنداواقبندابهاضلورتاوزنا
ً
ظنهل   •

واقنفیها»پندشنهابزرگ«ا وت.ا)ص254(

بهار وتیاکهادرِکا»ضلورتاوزناواقنفیه«ابلااگنرایۀا دنا

وطسرادشس را وت.امعنیابیتاو ضحا وت.اا

فلــکازابــنرابزرگیــشاعنجــزا وــتاواوــزد ـا

قـــسیاو الد آنا وا ــتا ضعیفااهندا و ــنا کــها د

و الد:اوقف،اپسششاخناه.ا)ص254(  •
»و الد«اچنناکها زابنفتابیتابلمیاآدیابهامعنیا»پیاوابنیندا

ددس ر«ا)بلهنن،ا1334:ا2252/4(ا وتاوا»قسیاو الد«اعبنرتا وتا

ادرا
ً
 زا»کهابنینایا وتس راد رد،اعمنرتامحکماوا وتس ر«.اضمنن

ر وتنیامعننیاپیشنهندیااگنرایه،اقنبلاذکلا وتاکهادراوها

اولخا
ْ

ظ:اپُل.امطنبقامتن،اغنچهابهاپیکنایاهمنانیاشیها وتاکهابلارویاآتش 1.ا
شیهابنشی؛احنلاآاکهادرا دباپنرویاغنچهادرا غلبامس ردابها»وبزی«اوصفا
شیها وت.ابهااظلامیارویاضبطا»پل«اصحیحابنشی،ابیدنامعنیاکهاغنچهابها
پیکنایاهمنانیاشیها وتاکهادروایاپلا زاآتشا) شنرهابهاولخیادروناغنچه(اد رد.ا

نرابهاصسرتاددگلیابینناشیها وت:ا
ّ
ادرا دنابیتاعط

ْ
همینامضمسن

اااگلاکسیاپیکننابهاخسناپنهنناکنیااااااااااااااااا وازاغنچهاخسنادراپیکـنناکـنی ا
نراایشنبسری،ا1393:ا234(ا

ّ
)عط ا ا
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نسخها»قسیابنیند«اضبطاشیها وتا)ظهیلافنردنبی،ا1381:ا59(.ا

ــسریاخــنرامیاخــسرداغنفــل ــهادشــتاجنا ب ا ا ـ

ونطسر صلبا وا بهلا میاکنیا زا تیزا تسا

ونطسراکلدن:اریزهاریزهاکلدن؛اقطعهاکلدن.ا)ص259(  •
فعلاجملها»تیزکلدن«ا وتااها»ونطسرکلدن«!

عقــلا وــتابــلاوــلاآمــیها زاکندنــنتاوا و ـا

هس وت ــسشا خ ــتا دو وا شهستا پندمنلا هما

خسش:ا1(ادرامعلض،اعلضه،ا2(اآاکهامسردامسخلها
ْ
دوت  •

قل راگیلد.ادرا دنجنامعنیادومابهتلا وت.ا)ص251(

»دوتاخسش«ادراهیچادکا زا دنامعنایابهاکنرانلفتها

 وت.ا دناتلکیبامتشکلا زا»دوت«ابهاعالوۀامصیرا»خستن/ا

خسوتن/اخسشتن«ا)=اکسفتن،امنریین،ارگیمنلاکلدن(ا وتاوابناو ژۀا

»پندمنل«امتل دفا وتا)رک.ارو قی،ا1370:ا100(.ااکتۀاددگلا

آاکها یشننا دناتلکیبار ابیونا ضنفهاخس ایها ایاکهامطنبقاآنا

وزنابیتاپلیشننا وت.ا دناتلکیبار ابندیابهاصسرتا ضنفها

خس ایاکهاامساهاهنیاددگلیاایزاد رد:

گل دورــتا قنعــیۀا تــسا مســنِیا  یا

ل
ُ
اتسوتادوِتاخسشاذ

ّ
خصمتاکهازاعز

) اسری،ا1376:ا2/ا1004(

چنناکهامالحظهامیاشسداکسلۀا دناتلکیبادرا دنابیتاایزا شبنعا

شیها وتا)ایزارک.ارو قی،ا1370:ا102(.

4.مازانات

دراشعلادورۀاولجسقیا شنرهابهابنورهناوا شنر تاعلمیاوا

ا دنگساها شعنرا
ِ
 ونطیلیاو...ا همیتابسینرامیادنبیاواشنرح

ابندیابها دنااکنتاتسّجهاد شتهابنشی.ادرا دنابخشاتنهنابها
ً
حتمن

تعی دا ایکیا زا بینتیامیاپلد زدماکهادندکلدِا شنر تیادراآاهنا

ضلوریابسدهاواشنرحا زاکننراآاهناگذشتها وتا)کهامتأوفناهاتعی دا

 دنا بینتادرا دناگزدیهابسینرازدندا وت(.ااهمچنینابهااکنتیاکهابنا

بیتادرپیسایاایستاواشنرحابی ناهناپلد ختهاایزا شنرهامیاکنیم:

اوــیْباوــلخاگشــتازامنه
ِ
تــساآنامبیــناکهارخ ا ا ـ

مهتنب بلیزدا زا چسنا همیا کها اگلا قصبا

)ص83(

ابندیا شنرهاشسداکهااسرامنهامسجبارویینا
ً
دراشلحا دنابیتاحتمن

میسهاهنامیاشسداواهمچنینا»منهاراگلزوتابیدنامعنیاکهاراگا

)شمیسن،ا ]...[«ا اویبا زا ووتا
ً
میسهاهنامخصسصن بلخیا زا

1377:ا1007/2(.

بــهابیشــهاشــیل نادراتــبازاتــنباگلوــنگی ـا

کالب ــنرها د وا طــسقا بها والطینا ــفا ردد شــیها

)ص83(

لا دنااکتهاشسداکه:ا
ّ
دراشلحا دنابیتاشنرحابندیامتذک

شیلاهمیشهاتباد رداوابینشاگلما وت:ا»آناگها زاشیلابننرییایا

]بنشنیگنناکشتیااسح[اکها هلاکشتیار امیاراجنای.ااسحادعنا

کلداخی یاتعنریانلمهاتبیابلاشیلا فگنیاتنابهاخسیشتنادرمنایا

بَُسداوا گلااهاآنا وتیا
َ
 زاآناوقتابنزاشیلاهلگزا زاتباخنریاا

مجییا قلآنا قصصا بنگذ ردی«.ا زمینا رویا بلا ر ا آدما دکا

وسرآبندی،ا130.ا)شمیسن،ا1377:ا773/2(

تــساشــنهاتخــتاوجــسدی،اچــهاجــنِیاتسوــتا دنجن؟ ـا

خــنشــنک! درا وا گلشنانشینا خــلــیــفــهاز دۀا

قیمنا عتقندا )آدم(.ا مخلسقنتا وجسد:ا شلفا تخِتا شنها  •
د شتنیاکهازمینابلارویاشنخاگنویاقل راد رداواآناگنوابلاپشتا

منهیاوس را وتا)ر مپسری،ا1375(ا]...[.ا)ص242(

پیسایا دنا شنرتابنابیتابلااگنرایۀا دناوطسراآشکنراایست.ا

آنامجمــل لقــتا
ُ
خ د مــنا فــالکا زیــلا بــها ـا

بخسر بــخــنرا ــلا زا پ ر ا ــقا جیبا ف ــلدا ک ــها ک

)ص133(

اکتها یاکهابیوناتسّجهابی نادرکابیتادشس را وت،ا دنا وتا

کها»دراگذشتهاد منار ابلاروِیاآتشی ناواعسدوسزامیاگلفتهااوا

آنار ابخسرامیاد دها ایاتناخسشبساشسد«ا)شمیسن،ا1377:ازیلا»د من«(:

هــلاکسازاوــسزادلاافســیاخــسشاهمیازای

مجملوت همچسا کلمتا د منا زیلا درا

)کمنلا ریدنا ومنعیل،ا1348:ا5(

آتــش بتــلسا زا وا مکــنا شــسخیا ا ا ـ

ــتــلوــی ــلاهـــماب ــی کـــزاآتــــشاش

)ص99(

لا دنااکتهاشسداکه:ا
ّ
شنیستهابسداشنرحامتذک

شیلا زاآتشامیاهل وی:

 زاوــلاتیغــشادلاشــیلافلــکاتلوــیاکــهاشــیل

بیشا زا دن بلاتنبیا همنانا ــشا آت ــینا دد

خنقنای.ا)شمیسن،ا1377:ا774/2(
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ــل ن ــسهاگ ــتاواک ــِتازش ــیادش ــنراکن ــسا ختی ک ـا

ــنب؟ ــن حـــی دـــقا ع وا زاللا ــلا ــی ــگ آب بـــلا

ر  غــسالنا خیــلا وا مغیــالنا گزدــیا کســیا

ــبا تـــل ب؟ ــس ع ــأسادهـــنقاواک ــسضازاک ع

شنرحادراشلحابیتااخستااسشتها وت:ا»حی دقا عننب:ا

بنغاهناواتنکستنناهنیا طل فا صفهنن«ا)ص243(.ا دناتعبیلا

کهادراتعلیقنتاددس ناایزاآمیها وت،ادروتاامیاامندی.ادوا

ا
ً
تل بن

َ
س ِعَبا 

َ
اَوک

ً
ننبن

ْ
ع

َ
اَو 

َ
بیتا شنرها وتابها دناآدنت:ا»َحی ئق

آنا کننرا بهار حتیا زا )ابأ،ا32-34(اکهاشنرحا «ا
ً
دِهنقن ا

ً
َوکأون

گذشتها وت.ا

مقــنما فتخــنر امــلودا زا کــها شنییوــتیا آنا ـا

]...[ ــلوریا و کالها ــلدونا گ ولا بلا میابسسدیا

 یــزدشاهــلارحظــهامیافلمــسداتعذدبــیادگــل

اکــلکــساپــلوری
ِ
ــلوناروـــم ــی ب آوردا ــل ا ــناچ ت

کلکس:امظهلاظلماواوتماواخساخس ری؛اکلکساپلوری:ا  •
کنندها زاظنرماپلوریا وت.ا)ص248(

 دناتسضیحنت،اکها زاتعلیقنتاوحییدوتگلدیااقلاشیه،ا

د وتنناوتیزا بها ایست.ا»کلکساپلوری«ا شنرها وتا کنفیا

املودابناخی یا بل هیمع:

املوداخس وتاتنابناخی یا بل هیماجنگاکنی،ا ز دنارواچهنرا

طلفا چهنرا درا ر ا آاهنا وا بستا ایزها چهنرا بلا پنرهاگسشتا

صنیوقیاقل راد داوابلاچهنراپندۀاصنیوقاایزاچهنراکلکسا

گلونهابستاواخسدادراصنیوقانشست.اکلکسنناصنیوقار ا

بهاهس ابلدایاوااملوداتیلیابهاطلفاخی وایاپلتنباکلد.اخی وایا

تیلااملودار اخسناآرسدابهاپیشا وابنزگلد ایاوااملوداپنی شتاکها

خی وایار امجلوحاونختها وتا]...[.ا)شمیسن،ا1389:ا659(ا

ــمنیت ــلدِناو ــِکاگ ــهاطنو م ا ـا

وینهت ــما ــلچ پ طـــلۀا ــبا ش

)ص74(

دراتعلیقنتابهاوینهِیاپلچماپینمبلعا شنرهانشیها وت.اوحییا

دوتگلدیاایزا زا دنااکتهاغنفلابسدهاوا دنگساهادرصیداتسجیها

بیتابلآمیها وت:ا

وینهت:اصفتاطلها وت.ادعنیاشباطلۀاوینهاپلچماتست.ا

)جمنلا ریدناعبی رلز ق،ا1320:ا3(ا

معیناایزادراحنشیۀاالمعجم  دنگساهااسشتها وت:ا

ممکنا وتا»وپنهت«ا)قساومنیت(.ا)شمساقیس،ا1388:ا619(ا

حنلاآاکهابهاقلدنۀا دنابیتاوابیتازیلاپلچماپینمبلار اوینها

میاد نستها ای:

 زاآتــشاوــننناتــسادــکاشــعلهااــسراصبــح

ــکاتـــنرازرـــفاشــنم ــساد ــنهات ــی ــماو ــلچ وزاپ

)کمنلا ریدنا ومنعیل،ا1348:ا2(1ا

دودی وــپهل،ا تــسا مطبــخا ا زا ـا

غبنری زمین،ا تسا مسکبا وزا

)ص75(

محیــطادورافلــکاچیســت؟اجسماوــنایادود ـا

خنک ــنریا گــنوب چیست؟ا زمینا رویا بسیطا

)ص95(

لا دنااکتهاشیاکهامطنبقاآدنتا
ّ
دراشلحا دنادوابیتابندیامتذک

َمنِءاَواهَِیا یا رسَّ
َ
َسیاإِر

َ
ا ْوت مَّ

ُ
قلآناکلدماآومننا زادودا وت:ا»ث

ت،ا11(.
َ
ّصل

ُ
«ا)ف

ٌ
نن

َ
خ

ُ
د

 ناوع

ا انـوری.اـ دیـوان   اـسریا بیـسردی،اعلیابـنامحمـیا)1376(.ا

بهاکسششامحمیتقیامیرسارضسی.اتهل ن:اعلمیاوافلهنگی.

ا قاطـع.اـ برهـان  )1334(.ا ـفا
َ
ل

َ
خ محّمیحسـینابنا بلهـنن،ا ا

بها هتمنمامحّمیامعین.اتهل ن:ازّو ر.

ا بیهقـی،ا بس رفضـلا)1375(.اتاریخ بیهقـی.ابهاتصحیحاعلیا کبلاـ

فیّـنض.امقیمـهاواشـلحارغـنتامحّمیجعفـلادنحقی.امشـهی:ا

 اتشنر تاد نشگنهافلدووی.

ا  بس رمجـیاتبلیـزی،امحّمیبـنامسـعسدا)1381(.اسـفینۀ تبریز.اـ

چنپاعکسـیا زارویانسـخۀاخطـیاکتنبخناۀامجلساشـسر یا

 والمیا)تنردخاکتنبتا3ـ721(.اتهل ن:املکزانشلاد نشگنهی.ا

ا اسـتاد ـ دیـوان  )1320(.ا عبی رـلز قا صفهناـیا جمنلا ریدـنا

جمال الدیـن عبدالـرزاق اصفهانـی.ابهاتصحیـحاحسـناوحییا

دوتگلدی.اتهل ن:اچنپخناۀا رمغنن.ا

ماوینه«اعلمیا وتاکهاتناقبلا زاحکسمتامأمسنادرارشکلا والمامتی ولابسدا
َ
»َعل 1.ا

وامأمسناراگاآنار ابهاوبزاتغییلاد د:ا»پسا زاآناآشکنر اگلددیاکنِرارضن،اوامأمسنا

ارضنابلادرماواددننرا
ِ
 وار اوریاعهیاکلداواعلماهنیاوینهابل ای ختاواوبزاکلداواانم

واطل زاجنمهاهناابشتنیاواکنراآشکنر اشی«ا)بیهقی،ا1375:ا172(.اا
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ا خنقناـی،ابیدلابـناعلـیا)1387(.ادیـوان خاقانـی.اویل وـتۀاـ

میلجاللا ریدناکز زی.اتهل ن:املکز.

ا د رساـی،ادنوـلا)1394(.اایهـام تناسـب های پنهـان در شـعر ـ

حافـظ )پندنناانمـه(.ا وـتندار هنمـناوـعییاحمییدـنن.ا وـتندا

مهاطبنطبندی.
ّ

مشنوراویلوساشمیسن.اتهل ن:اد نشگنهاعال

ا ــــــــــــــا)1395(.ا»اقـیاوابلروـیاتصحیـحاددـس ناـ

فقیـیا میلحسـنا بهاکسشـشا وـتندا فنردنبـیا ظهیل ریدـنا

یزدگـلدی«.اجسـتارهای ادبی ) دبیـنتاتعلیمی(،اد نشـگنهاآز دا

 وـالمیاو حیاتهل ناشـمنل،اوـنلاهشـتم،اش3اوا4ا)پینپیا31ا

وا32(:اص99-66.

ا دزفسریـنن،اکنظـما)1393(.اچهـار گوهـر ]،[ گزیـدۀ شـعر ـ

شاعران حوزۀ ادبی عراق.اتهل ن:اومت.

ا رو قـی،اعلیا)1370(.ا»شـباتنردکاوابیمامـسجاوا...«.اکلک،اـ

ش20:ا119-89.

ا اوـپهل،امحّمیتقیابـنامحّمیعلـیا)1383(.ابراهین العجـم.اـ

تهـل ن:ا شـهییی.ا جعفـلا وـیّیا تعلیقـنتا وا حس شـیا ابـنا

د نشگنهاتهل ن.ا

ا غـات.اـ
ّ
غیاث الل )1363(.ا محّمـیا غینثا ریدـنا ر مپـسری،ا

بهاکسششامنصسراثلوت.اتهل ن:ا میلکبیل.ا

ا وـنندیاغزاسی،امجیودبـناآدما)1388(.ادیوان سـنایی غزنوی.اـ

بهاوعیاوا هتمنمامحّمیتقیامیرسارضسی.اتهل ن:اونندی.

ا شـمساقیـسار زیا)1388(.االمعجـم فـی معاییـر اشـعار ـ

العجم.ابهاتصحیحاویلوساشمیسن.اتهل ن:اعلم.

ا شمسین،اویلوسا)1389(.افرهنگ تلمیحات.اتهل ن:امیتل .ـ

ا ــــــــــــــا)1377(افرهنـگ اشـارات ادبیـات فارسـی.اـ

تهل ن:افلدوس.

ا ظهیـلافنردنبی،اطنهلبـنامحّمیا)1337(.ادیـوان ظهیر فاریابی.اـ

بهاکسششاتقیابینش.اتهل ن:ابنوتنن.

ا ـــــــــــــا)1381(.ادیوان ظهیر فاریابی.اتصحیحاواتحقیقاـ

واتسضیحا میلحسنایزدگلدی.ابها هتمنما صغلاد دبه.اتهل ن:اقطله.

ا عطـنراایشـنبسری،امحمیبـنا بل هیـما)1393(.امنطق الطیـر.اـ

مقیمـهاواتصحیـحاواتعلیقـنتامحمیرضـناشـفیعیاکیکنـی.ا

تهل ن:اوخن.ا

ا کـز زی،امیلجاللا ریدـنا)1389(.اگـزارش دشـواریهای دیوان ـ

خاقانی.اتهل ن:املکز.

ا ق المعانی ـ
ّ
کمنلا ریدنا ومنعیل،ا بس رفضلا)1348(.ادیوان خل

حسینا بها هتمنما اصفهانی.ا اسماعیل  کمال الدین  ابوالفضل 

بحل رعلسمی.اتهل ن:اکتنبفلوشیادهخی .

ا انصلخسلو،ا بسمعینا)1357(.ادیوان اشعار حکیم ناصرخسرو ـ

قبادیانی.ابها هتمنمامجتبیامینسیاوامهییامحقق.اتهل ن:امسوسۀا

مطنرعنتا والمیاد نشگنهامکاگیل.


