فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتفگمسي(ببگمت دب)
ع مي-پژمهشي

سگلتهر م-شمگموت مل-ببگم-4343شمگموتپيگپي 23ت
ت
«تسبكتشهگسيتديو خترسيمتكگشگخيتمترعغّفيتخسخت طّيت ينتديو ختت»
()149-165

رب يترگحوفي، 4شيو تقگص تمضگيي(خويسه

وترسئول)2

تگميختدميگف ترقگله 42/42/4:ت
تگميختپذيغشتقطعيت 43/4/29:ت

چكي و :ت
از جمرع شخوهان تجانملد يدب يخزليم يده يع وريهغم مهقيّعهخ ذ ق شعهيش تقهيبخً گملخه خندب،
يين الدّين سعجل ،اسه حکيم نظخه الدّين ور يخشخن  ،عخرّص ع سيح شهجي ع حکيم
از مجشلجيسخن
ييلخيد(تجلّد 985ير  .فخت 1166ير  ).طبيب ليجان شخب وبّخس ا ّل صفج
حخذق وصه مجيش شمخي آ د.ناخيندب لي اين تحقيق هآنسد تخ ها نخسعين خي خ ناخي يجتخب
ع عهف نسخ مطّ ليجان سيح يخشخن ،ضمن عهّف آثخي  ،ع هيي تحريل ولخصه جًلفع-
يخ يبک تشکيل ليلدة اين ليجان پهلازل لي حقيقد تجان سيح يا لي ا عکخي يخ قرد
جلن،تبيين يلد .هيييهخ عمل آ دب حخي از آنسد يع سيح شخوه تجانخيد يع شعهش يهشخي
از انجاع صجيميخل ضمجن آفهيليهخ که ايد تهييب يخزيهخ فها ان تججع ع لغخت ضخ ين
وخ يخنة يلد يع لي لياه آثخي يبک يلد ليدب يشجل،لي اين ليجان نيز شهجل ايد.

ك مگتتك ي ي :ت
سيح يخشخن  ،ضمجن يخز  ،يبک يلد  ،تصجيه يخز  ،شعه وهد صفج

 1لانشيخي لانشاخب آزال ايه
2

ي لين mahoozi@riau.ac.ir

لانشدج ليعه ز خن ال يخت فخيي لانشاخب آزال ايه

ي لين
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ضغممتتتحقير :ت
دليل ايلکع تخيلجن ،ليجان ل ّه سيح يخشخن صجيت نسخع مطّ خق ايد ع ل ي از ليعهس
اژ يشاهان الب ل يعخن ،اس تصحيح اين ليجان چخپ آن عهّف سيح يخشخن نسخعيخ
از ضه يتهخ اژ يشيسد.
يمچلين هيي هجسعايهخ شعه
مطّ
شيووتپژمهش :ت
تحرير ايعفخلب شدب ايد ،ع اين تهتيب يع عد از تصحيح
لي اين اژ يش از شيجة تجصيف
انعقخل ليجان ل ّه ،جايل هجسعة شعه سيح يع لده ع تشخّص يبک شدب ،تعيين،ليعع لد
تحريل گهليدب ايد.
پيشيهةتتحقير :ت
تخآندخ يع جيل هيي قهايگهفعع ،تخيلجن لي خيب ليجان ل ّه سيح يبک شعه ا ييچ يخي اندخه
آ دب يع اخيخاج يلاالت اژ يشاهان
ناهفعع ايد ،فقط لي چلد تذيهب ،خعصه از احجال
لي خيب شعه شخوه جخياخب سيح لي ال يّخت فخيي نيسد.
ا ّخ ليجان ا ّل سيح تجيط آقخ ليعه حمّد ور شهيفيخن تصحيح شدب ايد قخالت لي اين خيب
خ تکيع ه ليجان ا ّل تأليف شدب ايد يع ايمّ آنهخ وبخيتلد از:
 .1شهيفيخن ،حمّدور  ،تحريل يخمعخي اشعخي سيح يخشخن خ ي يکهل ع تأثيه ا ضخع
شهد،
اجعمخو ه جييق شعه ،فصرلخ ع تخصّص ال يخت فخيي لانشاخب آزال ايه
يخل ششم ،شمخيب  ،25هخي ،89صص 118-141
سيح
 .2شخب حسيل  ،نخصهالدّين ،شهيفيخن ،حمّدور  ،تحريل يخمعخي اشعخي مخقخن
يخشخن  ،درع فلجن ال  ،يخل چهخيه ،شمخيب  ،2اخييز ز سعخن  91شمخيب ايخا 7
قخيسع آن
 .3شهيفيخن ،حمّدور  ،هيي ييمخ شخب وبّخس ا ّل لي اشعخي سيح يخشخن
خ يعخ هخ تخييخ  ،نشهيّع ورجه انسخن «فقع تخييخ تمدّن» هخي ،88شمخيب  ،19صص
77-112
يلال اصر اين تحقيق اين ايد يع نسخعيخ مطّ ليجان سيح يخشخن يدا لد يژگيهخ ز خن
يبک شعه ا خ ايعلخل ع ليجان ل ّه چيسد
رعغفيتخسخهتهگيت طّيتديو خترسيمتكگشگخي :ت
 .1نسخع يک يعخ خخنع رک تههان :اين نسخع يع ع شمخيب  5231ثبد شدب ايد ،لي تخييخ
ي ضخن  1123يده لي اجميه قطعخت آن لي ي يع الثخن يخل  1124يده يعخ د شدب
ايد شخ ل قصخيد ،قطّعخت ،غزليّخت ،تهييب لديخ تهجيع لديخيد يع لي دمجع نزليک
ع نع يزاي يد لايل لي حقيقد ليجان ا ّل سيح يا شخ ل ايد .اين نسخع لايا  289يق
ع طجل  6/23وهض  2/14يه صفحع  17يد لايل يع خ مط نسخ يلد ه ي يخغذ
ته ع يمهقلد يناخينگ يعخ د شدب ايد .جرد آن از نجع يشن ضه تهندداي جلب ،قصخيد

سبک شناسی دیوان مسیح کاشانی و معرفی نسخ خطی این دیوان151/

لظّم شدب ايد( .اين نسخع چجن فخقد ليجان ل ّه ايد ،اس

انجاع لياه شعه عهتيب ته ّ
د
ايخس يخي صحّح قهاي ناهفد)
 .2نسخع مطّ يعخ خخنع رّ تبهيز :اين نسخع لي يخل  11جمخل الثّخن  1126يده لي لد
ديد شمس الدّين حمّد يعخ د خ شمخيب  2655لي يعخ خخنع رّ تبهيز ثبد گهليدب ايد.
اين نسخع شخ ل قصخيد ،تهييب لد ،تهجيع لد ،قطّعخت ،غزليّخت ي خويّخت ايد ،آغخز آن :
هيدگ لايل) اندخه آن،
 ..يسع خ يا زلند ه لي ا کخن صه (يع صهاع ا ّل آن افعخلگ
اين يک ل يع جز حخصل ومه لسد /صد شکه يع لي اخ شع اندامععاه.
اين نسخع لايا  339هگ يه صفحع  25يطه ايد .اين نسخع ع لليل قد د تخييخ لقد لي
ضبط صحيح اشعخي  ،ايخس يخي صحّح قهاي گهفعع ايد لي ليجان خ وه د امعصخي «ت» يخل
شدب ايد.
 .3نسخع ل يعخ خخنع رک تههان :اين نسخع تحد شمخيب  5171ثبد شدب ايد ،يخ رعهين نسخع
از نظه تعدال ا يخت جلب ل دليل نجاقص افعخلگ يخ يمچلين ججل اغهط فخحش ،بلخ
ايخس قهاي ناهفد علجان نسخع دل ايعفخلب شد .تخييخ يعخ د آن لي هگ )1154( 352
ثبد شدب ايد.
لايا  569هگ ع طجل وهض  16/8 29/6ايد يع لي يه صفحع  17يد ه ي يخغذ ته ع ع
مط نسععريق نجشعع شدب ايد .اين نسخع نيز لي ليجان خ وه د امعصخي «ه» يخل شدب ايد.
 .4نسخع لانشاخب تههان :اين نسخع خ يد
قه خن شجه ا ّل نفس قخودب لان يا
سپهل نفس لي قد د تحفة جخن يا
آغخز خ يد زيه اخيخن يپذيهل:
تررخ يررريه شرررج بررخش همررخن يسررر
چررجن آب ررکررن ارريرره نررخن يسرررر
نسخة لانشاخب تههان لايا  174هگ ع طجل  22وهض  13يخنع عه ايد يع يه صفحع 12
يطه لايل يخل يعخ د آن  1121ير  .قيد شدب ايد .اين نسخع  181ي خو يا نيز لي ه لايل .شمخية
هيز ايلخل لانشاخب تههان ثبد شدب
يکه فيرم اين نسخع  9168ايد يع لي يعخ خخنع هيز
ايد اين نسخع نيز لي تصحيح علجان نسخع دل جيل ايعفخلب قهاي گهفد خ وه د امعصخي «ل»
يخل شدب ايد.
 .5نسخع يعخ خخنع رّ اخييس :اين نسخع هگزيدب لعخب از ل ا ين سيح ايد يع 227
هگ  12يطه لايل دليل گزيدب جلن جيل ايعفخلب قهاي ناهفد.
 .6نسخع للدن :لايا  174يق  14يطه ايد يع لي چهخيّه يجب 1155ير  .لي شخيدهخن
آ خل يعخ د شدب ايد لي حقيقد ليجان يجّه سيح يا لي هلايل.
 .7نسخع يعخ خخنع لانشاخب ايعخنبجل :لايا  189هگ ع طجل وهض  165 83يريمعه ايد
يع لي يه صفحع  11يطه نجشعع شدب ايد.تخييخ تحهيه اين نسخع ع قهن ل ازليم ه ياهلل.
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لي الا ع جهد اهي يز از اطخلع يهه فقط معهف اجمخل نسخ يپهلازيم طخلعع يشعه لي جيل
شخصخت يخل يعخ د آنهخ يا ع ليبخچع ليجان ل ّه عصحيح ناخيندب ا ياذاييم.
 .8نسخع يعخ خخنع جالنخ لانشاخب آزال ايه ورياه -يلد
 .9نسخع يعخ خخنع مدا خش – يلد
 .11نسخع جججل لي يعخ خخنع آيد العظم ندف هوش – قم
 .11نسخع ععرّق ع هحجه ايعخل حيد ليعاهل
 .12نسخع جججل لي انسعيعج نسخ مطّ فهيلاسعخن ورجه جمهجي آذي خيدخن خيج
 .13جلگ مطّ «يفيلع نظم نثه»يعخ خخنع آيعخن قدس يضج
 .14جلگ مطّ « دمجوع ل ا ين لعخبخت»يعخ خخنع آيعخن قدس يضج
 .15جلگ مطّ جججل لي يعخ خخنع درس
 .16جلگ مطّ لانشاخب تههان
 .17جلگ مطّ دييع وخل شهيد طهه
رعغّفيترسيمتكگشگخيتمتخگگهيترخ صغتبهتفخ ايتمي :ت
شهجي ع
يين الدّين سعجل ،اسه حکيم نظخه الدّين ور يخشخن  ،عخرّص ع سيح سيح
حکيم ييلخ از شخوهان تجانملد ازشکخن حخذق مجشلجيسخن خيه قهن ليم يخزليم يده ايد
يع لي ا ايط نيمع ل ّه قهن ليم (985ير ).لي يخشخن ليدب دهخن گشجل لي آندخ ع ين يشد
تمييز يييد.
مخندان حکيم ييلخ ،ايشيلع ازشک لاشد اديش نيز يع يخل طبيب ليجان شخب طهمخيب صفج
جل يع مجل وهقع زيخل ع شعه الب لاشد يع شعه شخوه نيز يپهلامد .ل هاليانش خ
نخ هخ نصيها حکيم قطبخ اسهش « حمّد حسين» يع لي ا ّل شبخب لاي فخن يا لاع گفد ،طبع
نظم لاشعع گخي شعه يسه لب اند .قخ ل ذيه ايد ،طخلب آ ر  ،شخوه هجسعع يدب يخزليم اسه
مخلع سيح جل.
يا وهدب لاي گشد .چلخنکع
سيح لي ججان ع لي خي شخب وبّ خس ا ّل ياب يخفد طبخ د ليجان
تجانسد از دّاحخن مخصّخن لي خي وبّخي شدب صخحب شخب وبّخس ا ّل گهلل .فخهالز خن قز يل
لي تذيهب يخخنع لي خيب سيح ناخشعع ايد« :از يثهت تقهّب لي يفه حضه ،يميشع لي ييخب ل لد
يعخلت ع يه لي مد د ايسعخل آن مسه اندم يپخب [شخب وبّخس ا ّل لي يخشخن ،همخن آن
سيح ز خن شدب»(تذيهب يخخنع ،ص )497
عديخ دليل طهفداي شخب از يک از زيگخن لي خي لي لخظهبا يع ين سيح ا اتفخق افعخل ،حکيم
عد از ي ل هلد
از شخب ينديدب مخطه شد تصميم ه تهک لي خي گهفد ييسپخي يلد گهليد.
دت لي آگهب لي مد د جهل الدّين حمّد ايبهشخب غخز جل عد ييچ يبب از آن لي خي
ي ياهلان شدب ع اهلل آ خل يفد لي مد د شخيزالب يريم ي زگخي گذيانيد ،از آندخ ع گرکلدب
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يدخاجي لين تعع يفد ا ّخ چلخنکع از ال ه اشعخيش ايدايد ،از يفعن هلد اصهً مهيلد نبجلب
يمجايب آيز هگشعن جطن يا لي يه لاشد:
يررع تريه حررخلثررع يا ايکهه نشررررخن يهل
ر ررع يلررد چلررخن مجاي زاي گهليررده
( قط 1) 11/
جل لي يه خب جل
آن يع صيد ا ّيده از
ر ترکررّف آ ررده تررخ ليگررع مررخن لين
چجن گشجله چشم ،لانسعم يع يکسه مجاب جل
صررد ميخل از هه ا خ مجيش يپخعم ل
(ق)3 4/21
اشکم اگه اين خي ييخند ع طن خز
يه ن نه ه خز ،چج اشک از طن مجيش
(غ)4/225
حکيم عد از  32يخل ل ي از طن ل خيب ع ايهان ه ياهلل لي شههيخ اصفهخن
شيهاز اقخ د يکلد خالمهب لي يخل 1166ير  .يع عدخ ز از يشعخل يخل ين لاشد ،لي زالگخب
مجل ،يخشخن ،چشم از جهخن فه يبلدل.
اثگمترسيمتكگشگخي :ت
 .1ل ا ين :ليجانهخ حکيم يا الج جرد تعدال ا يخت ا يا خلغ ه صد يزاي يد نجشعع اند.
 .2ضخ طع العهج«:يعخ ايد لي ورم طب ع ز خن وه يع لي آن سيح عخلدخت تده يخت
اطبّخ يا ع يشعع قرم ليآ يلب ايد از اقهان ايفخ سبب تهتيب اين تأليف از يدان حخلد
،گج يبقد ليگذيانيدب ايد» (تذيهب يخخنع ،ص)514
 .3دمجوع ميخل« :حکيم ،ثلج سعقرّ يم زن «مسه شيهين» نظخ لي حه يزج
سدّس حذ ف ع نخه شخب وبّخس يه لب يع اين ثلج لي هلايندب حکخيخت ععدّل ايد
يع يک از آنهخ ثلج «قضخ قدي» ايد يع شههت فها ان يخفعع ايد»(تخييخ ال يخت
ايهان ،صفخ :نقل ع ترخيص)491 ،
سبكتشهگسيتديو ختدمّسترسيمتكگشگخي :ت
لي اين خش يبک اين ليجان لي يع يطح فکه

ز خن

هغ ترومدت هيي

تحريل قهاي يايهل

ها نشخن لالن فضخ ير اين دمجوع تاز لظه جلفعيخ يبک  ،ها يه يژگ نمجنع يخ
هجسعع ا ايائع ياهلل.
 -4سطمتفكغيت:
ليجان ل ّه حکيم ييلخ همهف لياه ليجانهخ خ تحميديع نعد لقبد ا خ خن آغخز نميشجل،
فقط ت لهخ چلد يد آغخزين قصيدب ا ل لي نعد خييععخل ايد اين مجل از شخمصع يخ هم
آيد .ع لحخظ ال  ،هيجه تهين قخلبهخ شعه لي اين ل يب،
ليجان ل ه سيح حسخب
 - 1قطم قطعع ،ق م قصيدب ،غ م غزل ،تمتهييب
لد ،ي م ي خو
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قصيدب غزل ايد يع سيح لي اغرب قجالب يلّع شعه گفعع ،ا ّخ تعدال غزليّخت ليجان ل ّه ا
نسبد ع يخيه قخلبهخ ،چشمايه ايد.اين ليجان ع نسبد فها ان اشعخي شعمل ايد ه389
غزل 183،ي خو  31،قطعع ،ييزلب قصيدب ل تهييب لد.طجالنيعهين غزل ليجان غزل 352
ايد يع لايا اخنزلب يد يبخشد يجتخيعهين آن غزل  133ايد خ يع يد.قخ ل ذيه ايد
يع هم از غزلهخ حکيم فخقد تخرّص يبخشد.يمع غزليخت لي حهيخ شهجي شعه فخيي
يه لب شدب ايد لي اقع ييچ تهش از يج شخوه لي ا عحخن حجي جديد شکل ليدب
نميشجل .غزليّخت يع حدم زيگ از ليجان حکيم يا خجل امعصخص لالب اند ،سيخي لطيف لل
انايز ايد يع يژگيهخ يبک يلد طجي ععدل لي غخلب آنهخ نمخيخن ايد يع لي هم جايل
نيز قجّت ايعحکخه غزل قد خ يا لايل .نکعع هم يع لي خيب غزليخت حکيم ييلخ چشم
يخجيل ،ججل غزلهخ يع يع ايد يع طبق نظه ورمخ هغد غزل نختمخه مجاندب يشجل .ت
ايلجن ع تجضيح خعصه لي خيب ضخ ين غزلهخ سيح لي ليجان ل ّه يپهلازيم :
 -4-4تررگ غو  :شعه ايد يع از فطهيعهين احسخيخت گجيلدب ه يخيزل نخش از حس صيخند
نفس ييخشد اغرب نشخن از گفعاجيخ مرجت حديث نفس شخوه لايل يع شخوه مجليعخئ مجل
يا لي قخلب شعه ه ز يديد .سيح نيز چجن لياه شخوهان ،اين ياب يا ايش گهفعع مجل يا شخيسعع
چلين القخ يداند:
يع قهص ع فعد از ل ل آب ن ع حخق
سيح قد لم لي جهخن ع ايعحقخق
( ق )1 /11
لي صد قهان يپهه نيخيل قهين ها
ي لي جهخن ع يتبة ن يشجل يس
( غ) 9/19
ا د يخلگخي خند
ومهيخ
يفع
يه صهع تج ومه لياز ايد ا سيح
( غ) 14/118
غرط شلج يع يه جلس هخ مجيشعن لايل
سيح ايزل ع صد مه ن،يقيب ايزل ع يک
( غ)7/161
ايزن
-2-4ت متبگطتبگترعشوق  :از نظه سخ د اژب اصطهح ججيهة ا يخت خي علخي آن ،آنچع لي اين
ليجان يشعه چشم يخجيل  « ،اژگخن ايگخنج » (  : diction organomyتجصيف انداه ) ايد
يع حجي اصر تجصيفخت جمخل اهيعخنع يا خجل امعصخص يديد ،يع دليل يعد تلجع نسبعخً
زيخل آن ع ايدخل تلخيب لي ولخصه يخزندب تصجيه اندخ د يع از ليدگخب تلخيب نجع تصجيه خ ز يلع-
يخ جضجو وخطف عن نيز لي مجي تججّع ايد:
آيد
گه يلد شکه لعل تهاا لي شجي
نمک گه آگع از يلج لبد گهلل،شجل شيهين
(غ)142/4
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نخمن چج زند فعلع هم جلگ هآيد
تها خ ع نج لوج مج ايد
اه
( غ)155/2
چلخن نمجل يع يجيف ع يخي ان آيد
يخن مج خن چجن قخ د تج خها يد
( غ)157/4
للم صداخيب گهلل چجن انخي از ايش اس ييزل
سيح آيه ع لل يه خي آن ييب زنخدان يا
(غ)192/6
لي اين ليعع از غزليّخت « حدت تده » وشق ايخس يخمعخي غزل ايد لي آن غخلبخً نقش يخ ر
از تده يخت وشق عصجيه يشيدب يشجل.
 -3-4شكو ييّهت :سيح دليل تهک ليخي يفه ع شبع قخيّب يلد خ زندگ اه هل ليد الدع
نهه يهلب ايد ،اس خلطّبع يک از لياه ضخ ين يه لبيخيش لي ليجان ل ّه ،شکخيد از خد
نخ سخود مجل ،شکخيد از اند ب ليل يع ي زگخي هايش ع اي غخن آ يلب شکخيد از فرک ايد
يع خ ا يهجلگ لاشعع ،نخگفعع نمخند يع خفد علخي چلين شکجب يه لبيخ ،فقط ها آب نخلع
يهلن نيسد  ،رکع يدف اصر شخوه هانايخعن وجاطف احسخيخت خخطبخن يماخه يخمعن
آنخن خ مجل ايد:
خ
خد ييخب جخ ع
يفيداجش
سيح گشد يبجل ايعخجان ز غم  ،اين جل
(غ)15/5
يسعيم لي اين چهخي ليجاي يپلج
الدخب ل يخل شد يع خ صد غم ينج
( ي) 47
سيح لي فرک يعيز نيز يه لب يخي لايل :
يررع يلررد ه يمررع هله يرررعم يرررهها
ايه زال ايررد فرک ،ييررعم ليررعخنش ز جن
( غ)372/9
يررک ي ز چهخ حلررد ررخ يا قضررررخ نکهل
زايررد نررمررخز فهض قضررررخ يهل ي ز ويررد
(غ)122/3
 -1-4بگممتبهتتق يغتمتقسم ت فليت:
صررررل ترج

يردرهان ترها ا نعجان هل

مرجل انعخررخب نيررک

ررد از ز ررخنررع ايم

-5-4ت س غهگ  :اگهچع حکيم ييلخ يخشخن از تلا
غل

جل يع ليجخ جخ ليجانش اين جضجع خج

ورمره اجررل مرج ررش ررقرهّي نعجان يهل
( غ) 144/3
رخ يا ز نيرک ررد ،يجس انعخررخب نيسرررد
(غ)534/5
عيشد ،لي ينج وذاب جل ،ا ّخ طبعش چلخن
قخ ل فهم ايد :
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ررع آب رل رّد يرس يررخه فرقره ته نکليم
چرلررد اريش چهخ هه نيم نررخن ل رّد يليم
-4-4

يرع نرخن مشرررک قلرخورد ،شرررد آ کخ ع خ
( غ) 15/5
لّد يليم
نرخن مجييم از لخد لل  ،ين يخي
( غ)291/1

معظتمتخصيح ت:از لياه جضجوخت طه حع لي ليجان ل ّه سيح ،ايهال سخيل امهقيسد:

يمچجن مهان گررخ ان لي يررخي سرررعررع ا
ترخ لل رع قيرد اندک سررريخي سرررعع ا
مجل يا يرررعجي اي ررع اه اي سرررعررع ا
تررخ ي ورف يم ييرررد تج يم مجي
(غ)1 2/361
آن ررع يررع يرمچج آيلررع يررک ي هآ ي
تررخ ير چرج آب ي ز يه يرررج هآ ي
(غ)1/366
ليررد مجل ايجند اگه خ ليررد يجتخي يل
س رلد خشرردت ي ز جزا اين ليررعهس
(غ)7/378
جررخن ين ررع يضرررخ مجيش تسرررريم ه
ررهلانررع ليآ مررجش لي اقررررريررم رره
رره ررخه رره ررخش  ،نررع لي رريررم رره
ه شررريه يرررجايگهل [ ررخي انرردي ليرررد
(ي)2/
 -1-4سيح لي ال ه اشعخي تغزّل مجيش از دح شخب جهخنايه غخفل نبجلب لي ا يخت اخيخن
غزل،يمخنلد قصيدب لوخ شهيطع آ يلب ايد:
يه لحظررع ات شررررخيت فعح لگه ييررررد
شررررخيررخ ،ا يررد اي چلررخنم يررع از مرردا
(غ)9 /191
يه شخيخن وخلم ،شخب وخلل،شخب نجيالدّين
يکلدي گه ع وخلم گيه آيد نج د لياه

چج ا نجي ايد ،ن يم شمع اين حفل يلم نخ ش
ايهه نخه شع،چجن نخه حق خطل يلم نخ ش
(غ)11 222/9

چجن نجي دح شع ع ز خن افکلد شعخع
گهلل چج شمع ايکه تخييک ن سيح
(غ) 237/7
هخ د قديت
 -9-4قصخيد:ل ازلب قصيدب ليجان ل ه سيح ،دح ايد يع صف لال ي
ودالد لي نخز نعيم جلن جهخن لي وهد مد ح،تضعيف تحقيه لشملخن مد ح يا شخ ل ايد
تلهخ يک قصيدب لي طهح سخيل امهقيسد.قصخيد ،غخلبخً آيلگ يهه ايشيليخن يا لايل ،ع لياه
يخن ،ز خن سيح لي قصخيدش گخي از يبک عمجل فخصرع يخفعع تخ حدّ خزگشد سبک
قد خيد .از اين يخن يشد قصيدب لي حه دعث،ل قصيدب لي حه يزج،يک قصيدب لي حه مفيف
ل قصيدب لي حه ضخيع يه لب شدب ايد.حکيم لي اين قصخيد از اغهاق يع الز ع صف ايد،غخفل
مد حخن يلديسد .مد ح ايهان
نمخندب ايد .مد حخن ا لي قصخيدش شخ ل مد حخن ايهان
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ا  ،شخب وبّخس ا ّل صفجيسد يع چجن لي يلاخه يه لن اين ليجان از ايهان مخيج شدب لي ليگخب
ميخن نيخ دب ايد .ا ّخ مد حخن يلد ا وبخيتلد از:
شخب جهخنايه سه يبهل ،اس نخ از
2
جهل الدّين حمّد ايبه شخب، 1جهخنايه شخب يع يهايه ليجان ل ّه انبخشعع ايد از نخه اين اخلشخب الب
ل يد.
م رخک اررخ نقطررع ا ررخل ،نررخييررد رلررد
يررک ررخ تررخ ردح نجيالردّين جهررخنايه آ يل
(غ ) 6/127
شرررخب نجيالدّين جهخنايه ،آن ججانبخع يع مرق يه يدرخ ارذشرررعع از مخک ييش زي چيدب اند
(غ)8/152
شخب جهخن ،3آصف مخن ،4هخ د مخن... 5
قخ ل ذيه ايد يع لي ليجان ل ّه تهييب لد لي دح هخ د مخن ججل لايل:
هله چشم ايد چشم الحق ع هله ي شن ايد
از قد ه مخن وخلل چهخ اندم ي شررن ايررد
(ت)24/2
مخن وخلل يهيررد ،ا

مرکد ،مجش خل حخل

ايش از اين يک چلد اگه نخليدب ا  ،ايلجن بخل
(ت)8/2

-2سطمتفبگخي:
-4-2تمفخ(روسيقيتبيغمخي)
وجا ل ييخي اجعمخو حعّ حيط  ،ه ي حيّع شخوه اثهگذاي ايد يبب يشجل يع
از زنهخ شخل ضه ايعفخلب يلد يخ زنهخ هيم حزن انايز .ليعه مخنره ععقد
ايد يع عد از قهن يشعم دليل نخ سخ خنيهخ اجعمخو يع لي اثه حمهت غجلهخ ع ججل
آ د ،ا زان عجيّط ثقيل مصجصخً حه ي ل ثمّن حذ ف يع از آيلگ يلاين عين
همجيلايند لي آنهخ نجو حزن اند ب نهفعع ايد ،ي اج يشعه يخفد لي قخ ل ا زان
رلد ثقيل ثل حه ي ل يجز ثمّن يخلم ع ورّد ضه آيلگ نشخط ييدخن يع لي آن
نهفعع ايد ،از ي اج يمعه همجيلاي شد (.زن شعه فخيي  ،مخنره  :ص)212
سيح يخشخن نيز دليل ايلکع ل حيط ايهان يلد يا ليک يهلب لي فضخي د ي از طن اقخ د
يهلب ايد خ لي دييهخ يفه ي ه جلب آي ز خزگشد جطن يا لاشعع ايد ،از ا زان عجيط
ثقيل يع يمهاب خ نجو حزن ايد ،يشعه ههب هلب ييعم ايثه اشعخي ا مخل از شخل نشخط ايد.
1
2

1
1
5

از شهجيتهين اخلشخيخن يرسرع تيمجييخن يع سيح عد از ي ل ع يلد لي ليگخب ا اقخ د گزيد.
فهزند ايبهشخب يع حخ

اصر شعها جل مجل نيز گخي شعه يسه ل.

يج ين اسه جهخنايهشخب يع ا نيز ثل اديش الب ل يد جل.
ييخيعمداي نخ داي ايهان يع از اييخن يرطلد ايبهشخب جهخنايهشخب جل.
از اييخن يرطلد ايبهشخب جهخنايهشخب.
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-2-2تمديفتمتقگفيهت(روسيقيتكهگمي) ت
سيح ها آيلاين يخمعن اشعخي مجل از انجاع فهايلديخ آ اي حذف،تشديد خفف،تخفيف
شدل،ايکخن عحهک  ...ههب جسعع ايد.از تمخه انجاع يليفهخ فهل ،هيّب جمرع لي اشعخي مجل
ايعفخلب يهلب ايد يمخنلد لياه شعها يبک يلد ها ضمجن يخز از قخفيعيخ يليفهخ
لشجاي ههب گهفعع ايد .نکعع قخ ل تججع ايلسد يع سيح همهف لياه شعها يبک يلد از
يليفهخ فعر يشعه ههب هلب ايد تخ يليفهخ ايم .يليفهخئ يمچجن افکلد شعخع ،چع
غهض ،اهفد از يهشک خ ،ع وبث آ يلب ا يخ نع يلم نخ ش ،ايد س ،يلد اه ،نعجاند زلنش ،يا
شکسعع ا  ،يفيد ييخب يهخ ،يفيد يکلد قخفيع يخي ثل لين ،تضمين ،نجيالدّين /يمسخي،
نهخي ،ييّخي /صخف ،غهف ،عخف/جميل ،نيل ،تعطيل  . ....ايعفخلب از ل قخفيع ها افز لن جييق
شعه لي اين ليجان سخ د خالي ندايل.
-3-2تميژايبگيتلغويتديو ختدمّست:
ع لحخظ اژگخن ،يبک شعه سيح قخ ل تخ ل ايد ،هيي تحريل ا يخت اين ليجان يخناه آنسد
يع ا شخوهيسد قجيديد تجانخ يع ه لايهب لغخت تسرط يژب ا لايل جيژب تهييب يخزيهخ هم
 ،ع شعه ا هجسعا مخص خشيدب ايد .ت
يخن
شاهليخ ز خن
ت لف)كبنتكگمبغدهگ(م ژاگختمت صطالحگتتمت فعگلتكبن) ت
لظجي از اين وبخيت ،اژگخن يخمعهخي يسعلد يع ا ه زب جز اژگخن هلب ز خنلد ،اين اژگخن
حسخب
تهييبخت سبب لاشعن سخ د خال لي ليجان سيح ،يک از شخمصع يخ اصر يبک
آيلد.
-

كََ ََف (لکع يخ ييخب ي

خب)

گررخب رره لررب ،چررج ررحرره يررف لايه
-

قيغم خ (يخي ان

قخفرع)

شجق ييه تجيلش از س ز ين يا جذب يهل
-

يلجن يع از لل يررخد ،آيلين سررن لاي
(ق )7/3

كََشََف (الک اشد)

مجيشريد يشرد يمچج يشرف يه ع گهيبخن
-

يمچج لبهخ قيه ان خ قيه ان نزليک شد
(ت )6/2

رِسَن (يلا يبز ينگ يع يخيل دان تيز يکهلند)

چهايرررد تيغ ز رخن تج يلد چجن يرررخطجي
-

گررخب رره يخ چررج ررع يرررررف لايه
(ت )61/1

بگبزخ (ييخ يبخب)

گه لصررب مجيشرريد بخشرر يررهطخن يا
(ق  )32/1ت
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الغه شردب ايرد ايکه شخل  ،يدخيد ويش
-

فسگخ (يلا يع خ آن يخيل شمشيه تيز يکهلند)

تررخ مرلردرره يرردال تج يا مجاب يلررد تيز
-

فه ع شردب ايرد اهرج غم ،خ زن يدخيد
(غ )3/62

اهجره (نجو

جيرررم ع لب شرررجق يرررهااخ فسرررخن يا
(ق )3/1

خز ايهان يع ايلجن از ي اج افعخلب ايد)

يه جرخ ز رخنررع لفعه يرررجل زيرخن گشرررجل
جرجلش ررع چهخ گلدفررع ييچ اجچ لال
(ق )6/11
نمجنع يخ لياه:گخزيم جخ ع شج (غ  )2/146شمهم حجض يجچک(ق  )31/5ا هبم تج زيهين قبخ
يهب (غ  )5/76يميخنم ييسع(غ  ،)11/387غخکم جخ گجل وميق (غ  )5/266تيهبم طهيقع(غ
... )5/275ت ت
ب)تم ژوهگيتعگريگخه :ت
خ تججّع ع ايلکع يک از خيزتهين يژگيهخ شعه اين ل يب ،ههب گيه از ز خن يجچع خزاي ايد،اين
ازب يخ لي شعه سيح از سخ د خالي همجيلايند:
ل خغسجمعع(غ)3/11نسيع(غ)6/149ضخ طع(غ )2/184عقخود(غ )3/184عصخود(غ)4/184يجزن(غ21
 )1/1جلخيد(غ )3/195يجچع(غ )1/265ج ه ز خن يبز شدن(غ )1/81يهب ع آيمخن افکلدن
(غ )2/112صخ جن(غ  )1/342زيهب ع يه خن هلن (غ )3/275فجايب(غ )5/94لين خ سخ د سيخي
خال(غ)2/29يفج خ سخ د خال( غ  ... )2/195ت
ج)تتغكيبتسگفيبگ :ت
يخن يبک يلد تهييبخت جديد ايد يع سيح لي هم جايل آنچلخن
يک از شاهليخ ز خن
تهييبخت که زيبخي لايل يع لي مجي تججع ايد:تهييبخت يمچجن صبهگهيزاخ (غ)3/128طجي
تملخ(غ)4/134زايهان شب گيسج تج(غ )2/133يضع ججل(غ )4/135يضع اشک(غ )4/358يضع
حبخب(غ)5/312لانعلل(غ )3/255طفل اشک(غ)3/255يشعع شجق عخن(غ)3/118نهيب
ودب(غ)7/115يجيف چخب غم(غ)2/127غخليع لان (غ )1/316مريل اشک(غ)1/312صخ جن
قمه(غ)4/319قجس قزح ا ه يدال(غ)7/336شحلع يدالقضخ(غ)14/336چشم مخنع(ق. ... )23/5
ل) ژوهگيتفغيبكگم :ت
ظخيه تغييه
لي ليجان سيح اژبيخئ ليدب يشجل يع لي گذي ز خن د ن تغييه صجيت ز خن
علخي يخفععاند .از آندخ يع اين لغخت علخي عفخ ت از علخ ا ه ز لاشعع لي ناخب ا ل خخطب
يا فهيب يديد ،اژگخن فهيبکخي ياجيلد (.ازب يخ فهيبکخي،يميع گيهن )131،
 -جد ل (نهه يجچک)
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ز مجن ليدب يک جد لم يع شرررمس قمه

ررع مررخک رجيررر مجن للررد لي تقجيم
(ق )11/2

 حقّع (ظهف يجچک ها ناهداي ججايه)اِطررهيررفررر ر ز حررق رّع ايررن رريررلررجا ررخرره
ا زال چهخ ،مجش ع ل اي شررد ايرريه
(غ )5/214
 ليعجي ( زيه شخ ي ،صخحب سلد)چکد چج فشرررخي جلجن خ
صرررد وقل
ررخ اين ل ررخغ يرررجمعررع ،ليرررعجي وررخلمم
(غ)3/13
 يد (يجزب شهاب ايخلع)گج خلب يش ز جخه يرربج شررکسررعع اه
ن جرخه يرررهناجن يرد شرررکسرررعع اه
(غ)1/254
نمجنع يخ لياه:
تلگم خي(ق ،)6/5حيطم اقيخنجس (غ ،)2/271ورّدم يمخي (غ ،)6/316گخزم قهاض هيدن طه
نقهب (غ ،)6/145طخسمتشد ايخلع ظهف شهاب (غ... )5/145
-1-2سگ گمتدس ومي :يمچجن لياه آثخي يع لي يبک يلد يه لب شدب ايد،ليجان ل ه
ليعجي ايد،جخ دخي اييخن جمرع ضه يت
سيح نيز عضمن يمخن يژگيهخ يخمعخي نحج
هغ اندخه گهفعع،ا خ اين جخ دخييهخ ع تعقيد علج نيلدخ يدب ايد ،يهن گهاييهخ لي يطح نحج
لي اين ليجان قخ ل تأ ل هيي ايد .
لف)ت ضگفه ش خ ضميغ شخصي پيوس ه به ضمگيغ شخصي ج :
ع صررد لّد نثخي يک يرره ج تجاش يررخزه
يهلب مجش نقخش چشرررم خ ع ژگخن يخييخ
آ يل ررع يرررج

لش از جررذب حبررد

يريررد يه ل وررخلم گه ها لي آيرررعين افعررد
(غ)2/156
مخنع ا نبجل يع نقش خش ه ليجاي نيسررد
(غ)3/91
ررخ جسرررم چررج يررخيررم اثرره يررخيه ررخ جل
(غ)3/121

ب)تكگمبغدت«تريت»تقبل ف فعل رغ:
يمررع جررخ لعظه يجيرررف غيب

ررخش

ررع ايش اررخ ايررريهان شرررهايبا

يررداي

ي يررکر چررخب رره ن نررخ يلش چررخب لگه
( غ)4/211
يلجن يررع از لررک زي،شرررمع لي لان لاي
(ق)3/12

سبک شناسی دیوان مسیح کاشانی و معرفی نسخ خطی این دیوان111/

ارريررجيرررعررع ررع لررطف حق تدرّ

يررداي

لل ي شررررن از اطررجاي ترردررر ر
(ي )111ت

رريررداي

ج)تجمعتبس نتضمگيغتشخصي :ت
ررخيررخن يررع نررخررجيليررم ز گرريع

له آ

يند يرع از اين ل ارخ رع رخيرخن هيررريد

يعررخ

ررخ ررخ نربرجل يرريررچ حسررررخ
(غ)1/374
حرخشرررخ يرع رع ميرل چرخيارخيخن هيررريد
(ي)72

د) س عمگلتفعلتتفستدمترعهگيتر ع ّي:
حيفم آيررد انقطررخع ل يرررعيهررخ ي نررع ن
ع ييلع آتش لايه يع يه مس يا نميسجزل

يشرررعررع نسررررل رلر آله گسررريررخررد
(غ)2/54
ها ايجيرعع يسجزل،يمين يس يا نميسجزل
(غ)1/159

-3سطمت دبيتمتبالزي:
ججل انجاع صجيميخل ،تصخ يه تشبيهخت  ،ضمجن آفهيليهخ نخزک ميخليهخ لي شعه سيح يخناه
آنسد يع سيح خ فلجن هغ يخ هً آشلخ جلب ع فها ان از اين صلخيع لي شعه مجل ههب جسعع
ايد خ کخيگيه انجاع تشبيع ايععخيب تمثيل لياه آيايعيخ ديع علج شعه مجيش يا
يلهيعه نمجلب ايد
 -4-3خو عتتشبيه :تشبيع لي شعه حکيم ييلخ صجيت اضخف

جمرع از نجع حسجس ع عقجل

عقجل ع حسجس تشبيع هيب لي اشعخي ا يخي هل فها ان لايل :
تررمررجز فررکررهت ررن ي زگررخي ررارردازل
چرلررخنرکررع رجه گرردازل ررع ي زگررخي تمجز
(غ ) 2/247
يرع رع گهلن رع يررره يج تج گراجن آيند
قرطرهب يررخ ژة ن ،يمررع فهيررخلانلررد
( غ )3/211
آن گمشررردب ياي يررع مضررره نيز نيررخ رد
يه يگ ع تن گمشدباه ،گمشدب ياي ايد
(غ )2/197
گه لصررب مجيشرريد بخشرر يررهطخن يا
مجيشريد يشرد يمچج يعشرعف يه ع گهيبخن
( ق) 32/ 1
-2-3ت خو عت يبگس:
يررع گهگ يررک يررره ج يم نميکلررد ز غلم

يررع لزل يررک يررره ج يم نميکلررد ز غليم
(ق)26/2
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ز ا رره ترريررغ تررج زايرريرردب امررارره

آتررش

ز نرخل يررک تج ججشررريدب يجثه تسرررليم
(ق)33/2

-3-3تترضموخسگفيبگيتمخ خه:
قصجل ضخ يل ايد يع ظخيه خ آ جزبيخ ليل امهق خ يخزگخي نيسد لي قخ ل شيجبيخ
ال ا خلياه ضد ليل يا يسعخيد ،عبخيت لياه ،نمخليخي چجن سدد تج ع زيد  ...لي قخ ل
شهاب قدح يخخنع قهاي يايهند.
نمخليخي چجن
آنچرع لي سررردرد گمخن هليم ،لي يخخنع جل يعبع قصرد جل حخصرل گشد قصجل از يدخ
(غ)3/27
الدخب ل گذشرررد،شرررهاب ل يرررخلع گيه
يس رذيرب از حکيم نپهيرررد ،ايرخلرع گيه
( غ)1/215
يعل مط يررررخغه به ه لفعه لنيررخ کش
گه لدة لنيخ نئ  ،جز يشر ر يخي کن
(غ) 6/224
-1-3ت ميمتمت شگموتدمتشعغترسيم :ت
ترميح فهجه گسعهلب ا لي هلايل يع از آيخت ي ايخت قخيع تخييخ آغخز شدب تخ فهيلگ وخ ّع
وقخيد آلاب ييجه الا ع لايل ع جهأت يعجان گفد ترميح گجيخ زندگ ايشيليخن لي ا عخل
خعرف ايد.
يخي هل گسعهلب ترميح لي شعه سيح يخشخن يخناهآگخي ييع ا از جلبع يخ خعرف ليل  ،آيخت
طخلب تخييخ احخليث قخيع ايد.لي اين ليجان آنچع يع يش از يمع جرب تججّع يکلد ،اشخيب
سيخي فها ان حکيم ع «مضه نب » لجازه ه جط ع آن ايد طجي يع يعجان الّوخ يهل از يه يع
لي يک ع نخه «مضه آب حيخت ومه » اشخيب شدب ايد  ،سخ د فها ان اين نخه لي
غزل
شدب ايد:
ليجان ل ّه  ،وخ رّ ه تشخّص يبک
ر مضرره لبم ،آب از لب ايمخنع يخجايد
نميبلدل للم يهگز ع آب مضرره ايمخن
(غ)3/172
ص رد مضرره لي اين خليع گمهاب فعخليررد
لي يه قد ش ،چشررمع حيجانسررد ليکن
(غ)3/172
تر ج هلب يا ررع ييرررم لگه زنرردب يکل
يه يس شرهيد تيغ تج شرد ،ومه مضه يخفد
(غ)2/381
صديخ نمجنع لياه يع از ذيه آنهخ مجللاي يکليم ،ا ّخ سيح ع شخصيعهخي چجن حضهت جي ،
ويس  ،هيم ،يجيف ،نجح ،يريمخن اشخخص تخييخ چجن ايکلدي لايا وخلم گيه يخ آنخن
تخج ايکلدي يدّ يکلدي تججّع لاشعع از يخن اشخخص حمخي ع افهاييخب ييعم گيج يههاب
فعح يخ يخن جخه جم ييخ ش يجيکل فهيخل يجب يسعجن يژن فهيد ن اشخيب يهلب
ع آله
لي يع جيل نيز ع ذيه نخه لصجي حرّخج خجها ه لاي يهلن ا ه يخجييم ،يمچلين
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حجّا ،يأججج
لاشعع ايد.

أججج،يخي ت

دلجن

خي ت ،لير

حمجل غزنج

د شکليهخ ا اشخيبا

-5-3تتصويغسگفي :ت
دخز از قبيل تشبيع ايععخيب ،ايلخل دخز يلخيع  ...اطهق
«تصجيه ه دمجوع تصهّفخت يخن
يشجل»(صجي ميخل لي شعه فخيي  ،شفيع يديل  ) 9:تصجيه يخز لي ليجان يدب يخ ليم
يخزليم سيخي فجق العخلب قخ ل تججّع ايد يع سيح نيز خ ميخالت خييک لقيق مجل ،بدع تصخ يه
که زيبخي ايد يع لي ذيل صجيت ليعع لد شدب ،ع چلد جيل صجيت مهصع اشخيب يشجل:
لف)تصويغتسگفيتبگت صطالحگتتپزشكي:ت خ تججّع ع ايلکع سيح ،طبيب ليجان شخب وبّخس
صفج جل اديش نيز لصب طبخ د ليجان شخب طهمخيب صفج يا ه وهدب لاشد ،اصطهحخت
ه جط ع اين حهفع نخه هم از يمخييهخ لي ال ه ليجانش چشم يخجيل:
از تب شرجقش وه قم گهه شرد ،ا خيش غتقيرگل1ي

ت

ت
2

ز سررُ ّوت ي  ،يرررخط ا يميلررع ررخزيچررع ايرررد

از جررخن مررجل ،آنرراررع لي ايررن

ليررررد شررررج
(ت)21/2تت
يررع ياب تررغررذيررع رره ررغررز ايررررعررخررجان ررلرردل
(ق)5/6

شرررد اررخيب اررخيب ررخز يررع نررخه ل ا شرررليررد
(غ)3/136

يه زمم ترگفوتدم رهت ررخ يا ز اضرررطهاب

افعررخل تررخ شرررهايب شرررجقررد ررع جررخن ررخ

رخنلرد اجيرررد

اب رهت زل ،ايرررعخجان خ

(غ)1/2
ججش زل لل بخيههگي ييلع اه ف تهم تاسيخ

ت

يجزن ويس
(غ)1/54

شکسد

يشعع

هيم گسيخد

ب)تصگميغتبهگتش وتبگتتأثّغت فترحي تمتفغههگتهه :از آندخ يع يهز ين يلد ،عرّد لاشعن آلاب
ييجه عفخ ت از لياه يهز يلهخ شهق ز ين ،ال شافعيهخ حسخب آيد سيح نيز نخگزيه
ل يب ا از ومه مجل يا لي آن يهز ين گذياندب جل مجاب ،نخمجاب از فخييم اصطهحخت شبع قخيّب
يلد ،لي تصجيه يخز اشعخي مجل ،ههب جسعع ايد:
شخيد ا ّلين جيل هجسععا يع لي ليجان مجلنمخي يکلد ،اشخيب ع ييم يجزاندن هلبيخ لي
يهز ين يلد ايد:

1
2

نخه يگ لي خز يع لي قديم از آن مجن ياهفعلد.
از همعهين يمخي يخ يبد ايد ،چيز يع لي ي لب گيه يلد

خنع مه ج فضجالت گهلل
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چجن لي آتشکدب وشق ججله يجزند
هه مخيسعه ن ،خل صبخ لعظه ايد
آتش از يجمعلم نلگ يلد ،ليک از يحم

فهل س ز ل له يجزند
يجثه
ل زخ
ييچ لطف ع از اين نيسد يع ز له يجزند
طفرکخن چجن مس مخشخک ع ل له يجزند
(غ)1 2 4/154

ن لال سعخند

سيح ،آن له يع ن يهه ،ها خ ُل تجان شسعن
(غ)5/342

نع آتش يجزله ،نع آب از

يخ لي ا يخت زيه ،يرمخت يلد يع لي ز خن فخيي
ايد يع لي جخ
مجل نظيه ايد:
-

چوخه (آيک)

ز قحط چجنع
-

هه

بغشكگل ( خيانهخ

رهشرررکررخل ا
-

يعخيب يهل

ومخيت گل
(قط)7/27

لل يه ل نيمع يخيب مخند

جيم لي يلد يعخن)

سررريرح ،صررررد ججينررد

ترج يرکر چشرررمررع از جررارره اشررررخ
(غ)11/387

بيگخه ( نخه شهه لي يلد يعخن يع نيل از آندخ حخصل يشجل يع لي صلعد يناهز يخي هل

لايل)
گه يلرد تيهب ته شرررجل از خرد خ ،چع ل ي
-

عدا ل نيسد ،ليعمخيع تصخ يه گجنخگجن شدب

نير رع ينرگ يجيرب رخ لي يخنع نيسرررد
(غ)8/52

لك (صد يزاي ،ايم ايد يع يلديخن ها شمخي هتبعيخ قهّي يهلباند)

ع اشرررک يمچج يرررهخ شرررکللد ميرد اگه

ل لررک يرررجاي چررج ررهيخ تيغ زن لاي
(ق)11/3

ج)تصگميغتمفري:تايعفخلب از اصطهحخت يرمخت يز

چجن ملده ،تيغ ،يمخن ،تيه يپخب

 ...ز يلع يخز ايدخل تصخ يه سيخي لي شعه سيح ايد يع از سخ د سيخي خالي همجيلاي ايد:
ه فعهاک نخز آ يخعع
يشعع هله يا
يه ناع يز ملده ژگخن ا مجيلب ايد آب
(غ)4/359
لخد لل اهفد ياب چخيب يخز يم نمخند
لاشعم لي ييلع از ژگخن تيهش يملع ا
(غ)4/188
اجشيدب از آن ي ز يجايب زيب مجيش
تيه ژب ات قصد فرک لاشعع گجي
(غ)2/232
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خ يجه :ت
الا ع ليلدب
ختججّع ع آنچع گفعع شد ،حکيم ييلخ سيح يخشخن از شخوهان يبک يلد ايد
علج لي يهايه ليجانش مبه نيسد ،رکع
غزل ع شيجب خ خفغخن ايد .از تعقيديخ لفظ
ز خنش سيخي فصيح جلب يع ضخ ين وخل نخزک يا خ ميخالت خييک لقيق کخي گهفعع ايد ،ع
لياه يخن ،ولخصه يبک يلد صجيت ععدل لي اشعخي سيح جرجب گه شدب از آلاب ييجه
اصطهحخت شبع قخيّب يلد اصطهحخت ه جط ع طبخ د لي اشعخي مجل ههب جسعع ايد ل خ يمع
اين ا صخف ،يخلش زيبخ لللشين اشعخيش قخ ل فهم لل انايز ايد.
رهگبعتمترآ ذ :ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
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