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 درنگی بر چند گونة همسنگ: 

 آشوب، اشعار صنفی و شهرانگیز كارنامه، شهر

 سعید شفیعیون

  انشگاه اصفهان تت فا سیاااسنا یا  شبان و ا ب

   چکیده

 هایی هسنند که    منابعت بنابه بعضی آا  ت ااعا  صنفی و اهرانگاا عن ان کا نامهت اهر

اند؛ حال آنکه ماان این  کا   فنه هم یا کنا  یکدیگر بهجام  هایشانت به ها و هةانندم  یشگی هم 
ها  ا چها  گ نة جداگانه  ت ان آن هام ظریف و منن ع وج    ا   که می قد م تفاوت آثا ت به

ت ان یک  هام بساا  اندک و گاه ناقصت کةنر می اةا  آو  ؛ البنه اش کا نامه با ت جه به نة نه به
عةل هم کا نامهت سرانوا ت عرصه  ا به اهرآا    که    نانگ نة کامل  ا اننظا   اات؛ چ

مقا   و      ها با نگاهی ااعرانه و پاشه هات پاشه سپر ؛ هةچنان است ااعا  صنفی که    آن
معش ق ت صاف اده است؛ ولی بعدها    گ نة اهرانگاا وا   اده و اش ص  ت ااعا  

هام ظریف این  اند. اناخت ویژگی دهپراکندهت گاهی به آثا م مبس ط و منسوم تبدیل ا
ها باعث اده است این چها   ت جهی به آن واقعت هةان بی ان اعت مسنلا   قت بساا  است و به

ها     هةهت آن س م اهل فن با یکدگر تخلاط ا ند؛ با این  گ نه اش آغاش تا امروشت حنی اش 
ویژه آنکه  ن معاا مند نب  ند؛ بهس م عة   ا یبان و ااعرانت چندا هةان شمان اا عشان هم اش

پی خ  ت  هایی که    هام فر م هم ادند و تفنن    این ماانت گرفنا  بعضی اانباهات یا ابداع
آا  ت  هرآا   و  آا  ت جهان هایی هةچ ن عالم جعل اصطالح ناا هةراه  اانند و عن ان

هام  با اتکا به برخی معاا ک   گ اه این ا عایند.    تیقاق حاضرت برام نخسنان با ت  عالم

                                                                                                                  
 saeid.shafieioun@gmail.comئ ل: ن یسند  مس *

 47/0/4090تا یخ پذیرش:   24/42/4090تا یخ   یافت: 
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هام ا بی هةسنگ و  اناسی و ناا ت سل به منابع اصلیت    اناخت و باشنة   این گ نه گ نه
 ایم.  به یکدیگر ک ااده  نا یک

 
 .گ نة ا بیت اهرآا  ت اهرانگاات کا نامهت اعر صنفیهاي كلیدي:  واژه

 . مقدمه1
برانگاا است و هن ش   خ   تأمل و تیسانامت بساا    لیاظ تن ع گ نه ا باات فا سی اش 

   خ اص  و   هایی نااناخنه    آن وج    ا ند که حنی اش چشم و  ست گ نه
  سنی اناخنه  هام ا بی مشه   ناا هن ش به ت ان ا عا کر  برخی گ نه اند. می مانده
 ها هةچنان    پالة ابها  فروپاچاده مانده است و اند و  وند  گر یسی آن  نشده

اند.  نگرم گ یی و ناای اش سطیی ن ع کلی ها گاه اش  اده   با   آن هام انوا  پژوهز
یابی  اناسی ا بی و ناا تالش اندک برام  ست ح ش  گ نه  نب  ِ مبانی نظرم وطنی   

هام  خ ای به پژوهز انضباطی ذهنیت  ل هام یک گ نة خاصت بی به تةا  نة نه
 الیل مهم برام این   اناسایی ان اع آثا  ا بیت اشباو م     ا شاةند گذانه و سا ه

 اند.  کا م آافنگی و پریشان
هام ا بی هسنند که    آغاشت برام  اهرآا   و اقرانز یکی اش هةان گ نه

 ا القا ( 44/ 4: 4031)خ اهد بدان  ست بر ت این ق ل فر وسی  پژوهشگرم که می
 کند که: می

 انتتد چتته گتت یمت هةتته گفنتته    ستتخن هتتر 
 

 انتتتد رِ بتتتاغ  انتتتزت هةتتته  ُفنتتته  بتتت 
 

ة  هد اش اصت سال پاز تاکن نت میققان برجسن نگاهی به پاشانة تیقاق ناا نشان می
فائق آمده و تةا  شوایا و خبایام آنت اعم  گ نه آثا  هندم و ایرانی بر تعریف علةی این

ن کر ه و    هایز  ا تباا منن اجنةاعیت تا یخی و ا بی پادایز و ناا پاز هام  اش شمانه
 اند.  و اناخت تةا  ا اهد آن ت فاق کامل یافنه بندم    ه

ها و  وج    انز و ک از ایشانت هن ش نا انسنگی حالی است که با این   
وج    ا   که    این مقالهت     این ن ع آثا هام بساا     تعریف و اناخت  پریشانی

ایم. بدین منظ  ت نخست به پاشانة  هایضاح و بسامان کر نزت امادوا انه سعی بلاغ کر 
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ظر خ یز  ا ن  هام م     و  ا یمت پر اخنه و سپس فرضاه  پژوهز و نقد آنچه پازِ
اناسی و ناا  هام مفروضةان    گ نه اش این مقدماتت با باان معاا  ایم؛ پس  باان کر ه

یف اصطالحیت هات به تعر هام ا بی و بر سی آن هام این گ نه یابی به تةا  نة نه  ست
اهنةا  و شیده و  هام ایوا  اهرآا   و اقرانز اخنا  و تیلال شمانهت صاف س

ایم. اش آنوا که سالاانی  ها  ست یاشیده بندم آن اسا  پاشانة م ض ع به   ه واقعت بر   
پازت احةد گلچان معانی عةد  من ن اهرآا   و اهرانگاا  ا    کنابی ا شاةند 

نااشیم؛ هرچند آن با گ اسنا   ط   مفصل و مواا بی رفی آثا  بهگر  آو  ه استت اش مع
  4است.  ها تسامح کر ه   با   بعضی نة نه

 . پیشینة پژوهش2

قا   هند است  آنِ اهالی ابه فضل تقد     ت صاف و تعریف اهرآا   و اهرانگاات اش
چند بها  بااد  اکت الله(ت 4027/ 4: 4034)بها ت  بهار عالمکه گ یا نخسنان ایشانت مؤلف 

ق این ااا ات  ا    فرهنگ خ یز آو  ه است. بعدها هةان ت ضاح 4412که    سال 
 لغتنامة و االطبا ناظم تآنندراج هایی هةچ ن وم   با   اهرآا  ت مکر     فرهنگ

 هخدا آمده است. گذانه اش این مخنصراتت سادعبداهلل نخسنان کسی ب  ه که   با   
ت به سال مباحثنقل و مبس ط انوا   ا ه و آن  ا    کنا  اهرآا   تیقاقی مس

اعنبا  نخسنان سرایند  آنت       اله   مننشر کر ه است. وم اهرآا    ا به4910
مسع   سعد سلةان و بعدها ااعران سبک هندمت ابنکا  ااعران هندوسنان  انسنه 

ه بابریانت ایرانی یا حالی که هم مسع   سعد و هم عةد  ااعران مهم    با گا است؛   
  اند. االصل ب  ه ایرانی

مقاالتی   با    قا هت  کنر قةقا  حسان جعفرمت سلسله هم    ابه اش او باش پس
)برام   نگاات 4977-4971هام     فاصلة سال سه ماهی اردواهرآا      مولة 

هات ضةن  آنو    ( 29-44: 4034 به نقل اش گلچان معانیت 443-90ص ت2ت ش12نة نه  .ک: ج
هایی نااسن ا   ا ناا    این شمانه باان  هام آن سه اسنا ت نظر اسنفا   بساا  اش پژوهز

که نا   ام  ا  نامه ترت اکایت جةله اینکه هر اعر اک ایاه یا به عبا ت   ست کر ؛ اش
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ان  م ابا   م( « به سةرقند اگر بگذ م ام با  سیر»اهرم    آن آمده )مثل 
 است. اهرآا   اةر ه

اهرآا   سافی »ت مقالة (94-79: 4094)   آساام مرکام ناا مقد   ابایف 
 ا    ت صاف ف اید اجنةاعی و تا یخی هةان ااعا  سافی « هام آن بخا ایی و ویژگی

هام تیقاقی برخی اسنا ان تاجاک  جةله میاسن این مقالهت   ج ن انه ن انه و اش
م سافی بخا ایی است که میققان ایرانی به ها اناسی این  سنه اش غال   با   گ نه

 اند.   سی نداانه ها  ست آن
هام تعدا م اندک اش  یگر  ت ان نظر بر آنچه گفنامت   با   این گ نة ا بی می عالوه

و  «(اهرآا  » :4070 به نقل اش  هخدات 202/ 2) ادبیا  ترک تاريخمسنشرقان مثل گاب    
 ا ذکر کر  که اتفاقاً منناقض و  (224-249 :4019) رانادبیا  اي تاريخا وا   براون    

 منعا ض یکدیگرند. 
ت كتاب هفتهجعفر میو       اش سادعبداهللت میةد    ایرانت  واش ه سال بعد 

ام    این ح شه ن ات و هشت سال بعد هم  وبا ه آن  ا با اضافات و  مقاله
گلچان معانی مننشر کر .  فارسی سبک خراسانی در شعرهاییت    پایان کنا   نظر تودید

اش چاپ مقالة میو  ت به  ت یعنی  و سال بعد 4000نخسنان کسی ب   که    سال 
چاپ  به 4011ها و ااعرانز  ست یاشید و    سال  گر آو م و تیقاق اهرآا  

تفصالت تیریرم  یگر اش آن پژوهز  ا هةراه ا اهدم   ساند و چندم بعد به
آما ه کر  که     و ان حاات خ یز به چاپ آن ت فاق ناافت.  ترت برام اننشا  جدید

   مخاطبان  سرانوا ت این کنا  ساا ه سال بعدت با ک از فرشندش     ست
طرف   هایی اش قالب یا  اات    اش چاپ  مند قرا  گرفت؛ البنه اثر اخار پاز  عالقه

اهلل  ب  ه است. ذباح گلچان معانی به  کنر میو   برام آخرین نشر کنابز تسلام اده
ص  ت  هام سه میقق پاشان به آنکه اش پژوهز ظاهراً بی( 102-104/ 1: 4073)صفا 

حدم  مسنقام برخ   ا  باادت ت ضایی مخنصر و مفاد   با   اهرآا    ا ه که تا
که چاام   با   این ن ع ا بی ن انهت  ت ان گفت جا اوت هر که می مغننم است؛ چنان

)ذیل  هخدا  لغتنامةسه میقق نخست  ا واگ  کر ه است. منابعی مانند  واقعت سخنان   

عن ان ان اع یا فن ن ا بی اش سارو  اةاسات منص    سنگا   هایی با و کنا  «(اهرآا  »



   04 / اةا   3 سال                                                                                       33

هایی اش این آثا ند. اگفتت  پژوهت هةه  ون یسی فساییت احةد  شمو  و من چهر  انز
الةعا فی   با   اهرآا  ت خ انندگان  ا به  ةهام  ایر آنکه بعدها ن یسندگان مقاله

 2.اند  و  ا جاع  ا ه هةان منابع  ست
فهرست اصناف و طبقات    »عن ان  ام با مقاله (104-121: 4030)ایرج افشا  

گ نه  ام اش اصطالحات اغلی این نگاانه که صرفاً نةایه« اهرآا   سافی سةرقندم
: 4031)اش علی نصرتی سااهةاگی « اهرآا  » عن ان ام  یگر با اعر سافی است. مقاله

مننشر اده که نة  ا  سعی این ن یسنده برام بسامان کر ن تعریف و  (23-00
ام  ناا مقاله (421-440: 4033)بندم این گ نة ا بی است. فاروش فاضلی و الله جها   طبقه

 اند.   ه ا چاپ کر« از اهرآا   ]صح: اهرانگاا[ باشیافنه اش قرن  هم»عن ان  با
  با   ن ع کا نامه ناا فقط یک مقالة تیقاقی مغننم نگاانه اده که نگا ند  آن 

فر   ا  هایی خاص و منیصربه برام نخسنان با ت ویژگی (29-7: 4094)احةدم  ا انی 
آو  ه است: عة    (9-3)هةانت اش  برام کا نامه ذکر کر ه است. وم    پاشانة تیقاقی

آن  ا ن عی  (102-104/ 1: 4073)و صفا  (21و  20: 4034)ن معانی میققان یا مانند گلچا
اةا   اساساً آن  ا ن ع ا بی به (147تا:  )بیاهرآا    انسنه یا مانند میو   

ط    هام اصلی گ نة ا بی بدانام )که هةان اند؛ البنه اگر قصد ابندایی  ا اش معاا  نااو  ه
ناا گفنهت مثن م مسع   سعد نه هم هست(ت باید بگ یام هةچنان که میو   

ولی هةان مثن م بعدها ظاهراً سرچشةة الها  گ نة  0اهرآا   است و نه کا نامه؛
ا بی کا نامه و طباعناً اهرآا   اده و بر این اسا ت ن یسند  این سط  ت با ت جه به 

ةراه ها  ا    این مقالهت ه هام نا یک به یکدیگرت آن هةان شمانة مشنرک و  یگر ویژگی
 هام هةسنگ خ انده است. اهرانگاا و ااعا  صنفیت گ نه

كارنامه، شهرآشوب،  با تکیه بر ادبیا  فارسی شناسی گذري بر مباحث گونه. 4
  اشعار صنفی و شهرانگیز

اناسیت  هام گ نه ویژه    ح شه پژوهان ا بیت به ترین مشکالت  انز یکی اش با گ
ان    ساخت اصطالحات و حنی کا بر  اناسی و نقد ا بیت تسامح پاشانا سبک

پایان و بدون پایا  هنر و شبانت  کنا  گسنره و ژ فام بی هاست؛ البنه این مشکل     آن
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تبع آنت  و به -هاست که ا بااتت امنااجی جا ویی اش هر  وم این -ها گریام آن و قاعده
 ویشان  م پازها ها و فر  هام خالقانة بساا ِ ااعران و ن یسندگان    الگ  تفنن

هام ا شاةند پژوهندگانت هةچنان این م ض عات  وج   تالش م جب اده است با
ام اش ابها  قرا   اانه بااند. اهرآا  ت کا نامهت ااعا   اندیشان    هاله برام ژ ف

اناسی  سامان مباحث گ نه ها برام وضع بی  ت انند بهنرین نة نه صنفی و اهرانگاا می
 غم برجسنگی و اانها اانت    سط حی مخنلفت اعم  هةسنگ بهام ه  بااند. این گ نه

ها و  اش وضع و تعریف اصطالحت اناخت ساخنا  و تةاا ا اهد اصال و  یشه
پژوهِ آگاه  اند و وظافة ن ع هام ا بی و تا یخی و اجنةاعیت  چا  تشنت بساا  اده شمانه

بندم  اسد و تعریف و طبقهها  ا بشن هام م ج  ت آن این است که با ت جه به مصداق
هام م ج    ا برطرف کند و نظم و  نی ها و پریشا حد امکانت تناقض که تا کند؛ چنان

 نسقی تاشه  ا    این اب ا  بناان نهد. 
اناسی باید بدانام گ نة ا بیت هةانند اثر  هام ح ش  گ نه به باانی  یگرت    پژوهز

 هد و تن ع و برجسنگی   ا اکل می ا بیت موة ع چند ساشه یا ویژگی است که آن
ساش . ت جه به این نکنه  گ نه و گ نه  ا می ها مسار وجه تا خر ه ها و معاا  هةان ساشه

قاسم شا م اصفهانی ) .ک:   هد که مثالً اعر میةد ما  ا اش این سرگر انی نوات می
شیرا  و م     ا امة مقاله(  ا اش گ نة اهرآا   بدانام؛ نه اش گ نة هو  یا اک ایاه؛

اند و صرفاً بخشی اش م ض ع اثر ا بی  هام مرب ط به انگاا  ن یسنده اخار اش ویژگی
ا ند؛ به عبا ت  یگر تلقی ما اش گ نة ا بیت اثرم است که به قالب کلی  میس   می

حالی که وقنی اش  هام مفروض  ا  اانه بااد؛    خ   نا یک اده و باشنر ویژگی
کنامت کلاات مفه می و م ض عی   ت طنا و مرثاه اسنفا ه میاصطالحاتی هةچ ن هو

ت اند    هر ساخنا م تولی یابد و    نظریة ان اع  نظر است که ذاتاً می  اثرم م   
نکنة  یگر این است که هاچ (. 94-10: 4039پ  ت  ) .ک: قاسةیگ یند  می« وجه»ا بیت به آن 

غرض منضا  و وج ه منباین بااد؛ البنه  ت اند حاوم گ نة ا بی    اصل و تنة خ   نةی
ت اند لین و  هام مرس  ت یعنی  یباچهت مقدمه یا خنم سخن می ح اای اثر مانند افاونه

وجهی مخالف با نقطة ثقل آن  اانه بااد؛ ولی لین و   اصلت وجه کلی اثر که 
 0بااد؛ ت اند جامع نقاضان آو ند  آن استت هرگا نةی برخاسنه اش انگاا  حقاقی پدید
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ت ان پذیرفت که اهرآا   یا اهرانگاا  وجه این نظر پاشاناان  ا نةی هاچ  وم به اشاین
 (.4027/ 2: 4034 )بها ت« مدح و ذمی است که اعرا اهل اهر  ا کنند»اند و  یک گ نة ا بی

   ساخت یک  یهام مخنلف بر آنت تأکاد بر این نکنه الش  است که ویژگی عالوه
ها ساخت گ نه  ا تضةان  ا ند و اش این ماانت فقط تعدا م اش آنگ نة ا بی نقز  

ن ع   ها باشنر اش  گ نه ویژگی گ یام. این می« هام اصلی ویژگی»ها  کنند که بدان می
هایی هسنند که    تشخص و کةال گ نه نقشی  هام فرعی آن اند؛ اما ویژگی مین ایی

گارم  وند عرضه و تقاضات   واج و اوج پی ها    اساسی  ا ند؛ به باان  یگر این ویژگی
ا ند. اایان ذکر است که     وند  آیند و برجسنه می وج   می و کةال یافنن گ نه به

سبب کةال خ   و ناا اقبال مخاطبان   گر یسی و تکامل یک گ نهت گاه یکی اش آثا  به
نة نه اش گ نة خ   آید؛ البنه این اثر لاوماً نخسنان  اةا  می به  به آنت سرآمد آن گ نه

ویژه  اند؛ به امت باشنر به ساحت ص  ت اثر مرتبط هام فرعی گ نه ویژگی 1ناست.
هام لفظی شبانی؛ هةچنان    این  هام بالغی و ظرافت خص صااتی هةچ ن بیرت آ ایه

آ امی اش  ت جه و مشه  ت به ام منعلق به اثر م     هام فرعی گ نه  گر یسیت ویژگی
  1ا ند. ام بدل می اصلی گ نه  ثر و مخاطبان آن به ویژگیجانب پاروان ا 

 انامت پاشاناان گاه    ساخت اصطالحات و  گ نه که می بر آنت هةان عالوه
ترین  ام که گاه برام مهم گ نه اند؛ به کا  ب  ه ک ش یا مسامیه هام ا بی کم عن ان
ایی برام آن ترتاب هام ا بیت هاچ اصطالحی نساخنه یا قان نی مکن   و معن ترفند
اناسی ناا به بدترین ص  ت مةکن وج    با     مبیث گ نه این وضع اسف 7اند. ندا ه

 ست  تنها هاچ تعریفی به نه عرفا  ا  ؛ مثالً   با   هةان اهرآا  ت مؤلف تذکر  
هاچ ت ضایی ک ااده است هةچ ن معاصران خ یزت آن  ندا ه؛ بلکه چندین جام بی

هام تاش   یگر وسعت و تن ع بخشد. اش طرف  یگرت اگفت  عن انطریق جعل   ا اش 
هام این گ نه مثل اهرآا  ت  او م آ انی  نةاید که   با   تعدا م  یگر اش نة نه می

غفلت و صرفاً به عن ان « اهرآا  »ت اش کا بر  عن ان (4021/ 0: 4039)اوحدم بلاانیت 
او اهل کااان  ا هو  »است:  حالی که خ  ت مُقِرّ بسنده کر ه است؛   « هو »

 «. حاد  و غارهت هةه  ا  اخل ساخنه مسن فایی گفنه و مار
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احنااط و  کلی بی ت ان پنداات اینان    اسنعةال اصطالحت به هةه نةی با این 
ام جا اتکا به این من ن نداانام؛ به باانی  گ نه ب  ت چا ه خبرند و البنه اگر هم این بی

ج  کنام که خ  ت  و ها  ا    این آثا  جست ت این عن ان یگر ضرو م است نخس
هرچند باید بان  3ها؛ ها و تذکره هام ااعرانت و جُنگ اند:  ی ان اامل  و  سنه

ن یس یا کاتب نسخه با مؤلف اثر و  بندم پژوهشگران پاشان و فهرست عن ان
سعد و سنایی   با   مسع    اانباهن یست تةاا قائل ا یم. ا  بخنانهت این  تذکره

کنند مسع    غان م اتفاق افنا ه است و امروشهت باشنر میققان بر هةان اسا  گةان می
 ) .ک: ا امة مقاله(.اند  سعد و سناییت خ   واضع اهرآا   و کا نامه

ابام که گ نة ا بی ی با کةی  قت و تنبع    منابعت به این حقاقت  ست می
ت با این عن ان نا  عة   ااعران و اهرآا   و اهرانگاا تا اواسط قرن  هم

 و اثر اعرم  و یکی االلباب لباب   « کا نامه»ن یسندگان موه ل ب  ه است؛ البنه عن ان 
تر اش  یگر  صراحت ذکر اده و کهن هام هفنم و هشنم با آمده    قرن و تا یخی پدید

 (.40-44: 4094) .ک: احةدم  ا انیت هام هةسنگز است  گ نه

 تحقیق هاي . پرسش3
 ند: ا هایی بدین ارح مطرح    پژوهز حاضرت پرسز

اهرآا  ت اهرانگاات کا نامه و ااعا  صنفی به چه معنایندت    چه نسبنی با  -
 ؟آیند اةا  می ام منةایا به هام ا بی یکدیگر قرا   ا ند و آیا گ نه

هام اصلی و فرعی اهرآا  ت اهرانگاات کا نامه و ااعا  صنفی  ویژگی -
 ت؟چاس
 اند؟ هام اهرآا  ت اهرانگاا و کا نامه کدا  منن پاز -
هات  ت اهرانگااها هایی اش اهرآا   اند یا نة نه آیا این ان اع هةاشه مسنقل ب  ه -

 ها و ااعا  صنفی ضةنی هم وج    ا  ؟ کا نامه
نامهت  هایی مصطلح و معروف هةچ ن ساقی گ نه چه نسبنی ماان این ان اع با -

 اک ایاه برقرا  است؟ حبساه یا 
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اند و ما چه  ها عرضه کر ه پاشاناان تا چه مااانت تعریفی   ست اش این گ نه -
 ایم؟  ست  ا ه باشتعریفی اش آن به

 ها ص  ت گرفنه است؟ هایی    این گ نه ن ع تفنن مااان و چه   چه -
 هام ا بی اهرآا  ت اهرانگاات کا نامه و ااعا  صنفی چاست؟ ا شش -
 ها به چه ص  ت است؟  هام فراا بی این گ نه هام اجنةاعی و ا شش انهشم -

 . تعريف چند اصط ح5
 . كارنامه5-1

جةله معانی آن  هام گ ناگ نت به معانی منعد  آمده است و اش این اصطالح    فرهنگ
گ نه  ا ذکر  ویژه نقاای بدیع و اعواش نامهت تا یخت کا  و هنر صنعنگرم به ت ان جنگ می
 كارنامةهم  انسنه اده است؛ مثل « قصه»و « سارت»ر . گاه این واژه برابر لغ م ک

 بن ملک داراب و قصة فیروزشاه شاه سیرة فیروزص  ت  بن ملک  ا ا  که به ااه فاروش

 (. 143/ 0: 4070) .ک: صفات هم ترجةه اده است 

قالب   ام است    همنظ م»ت کا نامه عبا ت اش (21: 4094) به تعریف احةدم  ا انی بنا
ج ییت  یشخند و  صد  عاب آماا و تعباراتی هو آل      مثن م که ااعر با شبانی هال

   این تعریفت «. هاست تةسخر   با یانت  ی اناان و اطرافاان پا ااه و مطایبه با آن
انگا م ناست؛ شیرا منظ مه  ت خالی اش سهل«قالب مثن م ام است     منظ مه»جةلة 
ا   و    تعریف  ایج آنت عبا ت اش  اسنانی بلند  قالب مثن م سرو ه می    طباعناً 

 «(. کا نامه» :4070 ) .ک:  هخداتافند  قالب مثن م اتفاق می  است که   
هام  هام کا نامه پر ه بر اانه؛ ولی بان ویژگی ن یسند  مقاله تقریباً اش تةا  ویژگی

ست که ما  ا به نکاتی مهم  اهنةایی کند و مرشم  وان قرا  ندا ه ا  فرعی و اصلی آن
ق ل نصرتی  بدین ص  تت مثالً بن انام   یابام آیا کا نامه هةان اهرآا   یا به

 آید. اةا  می ام مسنقل به است یا گ نه« اهرآا     با م» (ت04-04: 4031)سااهةاگی 
 (04-04: 4031) مانند نصرتی سااهةاگی  هةچنان (49: 4094) احةدم  ا انی

 ا ان   با م و  ی انی  انسنه  ااخاص مطرح    کا نامه  ا عة ماً با گان و مرتبه
اهرآا  ت اعرم است که »تبع هةان تأکادت چنان  او م کر ه که  که به است؛ چنان
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باشا ت مخاطب اصلی ااعرند و  یگرت آنکه نشانی اش تقدیم  مر   اهر یا مر   ک م و
حالی که  ؛   «خ   ت وج   ندا   چشم می ها به نامهاکلی که    کا  ها به اهرآا  

( 000/ 0: 4034)خ اندمارت ها مانند اهرآا   کاظةی هروم  تعدا  شیا م اش اهرآا  

اند و  او م آ انی اهرآا بز  ا به  مذمت ااراف  ا السلطنة هرات سرو ه اده    
عبا تیت به وم  به عبا  خنم و الدین صفاهانیت اش  اما ان ااه مدح صد  شمانت  ضی

این است   ت مشکل پژوهز   با   کا نامهواقع است ) .ک: ا امة مقاله(.   تقدیم کر ه 
حدو  انگشنان یک  ست( به ما  ساده و  گ نه اثرت تعدا م بساا  کم )   که اش این

گ نه  اند؛ بدین ترتاب  او م قاطعانه   با   این هام اندک هم ناقص باشنر این نة نه
هم    « کا نامه»ترین آثا  که نا   بساا  سخت است؛ به عبا ت  یگر یکی اش کاملآثا  

گةان نگا ند  این سط  ت اصالً  یةانت به جانب ااعر   ج ادهت یعنی کا نامة ابن آن اش 
کا نامه ناست؛ شیرا خالی اش وجه هو  است و این مسئله با آگاهی ااعر ص  ت 

گفنه ( 133: 4000یةانت  )ابنام منبخنرانه  گ نه لالت بهکه وم به هةان   گرفنه است؛ چنان
 است:

 متتتن ایتتتن نامتتته  ستتتاناد  بتتته آخِتتتر    
 ستتان کا نامتتهت کتتس نگفنتته استتت    بتتدین

 

 ت فاتتتتق ختتتتدام فتتتتر  قتتتتا    بتتتته 
 9 ُ ِ این بیرت چ ن من کس نسُفنه استت 

 

هایی باعن ان و  تکلاف اهرآا   احةدم  ا انیمسئلة  یگر این است که 
الدین  ؛ مثل قصاد  کةالاست که اعم ارایط کا نامه  ا  ا ندت  وان نکر هعن ان  ا  بی

هو  میل حک مت سرایندهت یعنی ک ه   پامت ااعر قرن اشم هورم قةرمت که    ک ته
لدولهت وشیر ا کان   و مر   آنوا سرو ه اده و مخن   به مدح فخرالةل ک مؤید

؛ بدین ترتاب (0141-0140/ 1: 4039)اوحدم بلاانیت  44انسباناة باماان و غ  ت است
هام  ت ان نناوه گرفت احةدم  ا انی م ا  م هةچ ن قالب و تشباب  ا ویژگی می

سنند و ها ه  ا ام این ویژگی 44اصلی گرفنه است که    این ص  تت فقط چند نة نه
هاست.    کا نامة سراج قةرمت نا   ام بر اصلی نب  ن این ویژگی هةان مسئله قرینه

جا ذکر نشده است؛ چه  سد به باان حسب حال و ارح مخنصر سفر؛  هاچ اهر
ت نا  اهر وج    ا   و حنی احةدم  ا انی نظر هام م     که    تةا  نة نه  حالی   
یةان     اگفتت آنکه ابن 42هام اصلی کا نامه اةر . ت ان آن  ا اش ویژگی می
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آماا ت صاف کر ه که آن اثر  لین سنایزهم با  ها  ا آن حدم اهر و میله اشت به کا نامه
؛ هةچنان اارف ماشند انی گ یا    ) .ک: ا امة مقاله( مانند کر ه است   ا به اهرانگااها

مذمت جشن ه لی هندوسنان  ام     مسع   سعدت مثن م« براگال»اسنقبال اش مثن م 
هاست. وم  نامه قیکه البنهت تشباب آن اباه به سا( 210-203: 4034)گلچان معانیت سرو ه 

پر اشم و احن ام اثر بر ذ  و مدح  ا ذکر کر ه     هةان تشبابت  و ویژگی  اسنان
هام آن ناا اش  ت ان یافت و هةة قهرمان که نشانی اش مدح    آن نةی( 214)هةانت 

 ت ان آن  ا کا نامه خ اند تا اهرآا   و بهنر ب   وج   اینت باشنر می اند؛ با ع ا 
یةان هم  کر  که ظاهراً اش کا نامة ابن   با   این مثن م ناا  او م می نیاحةدم  ا ا

 تر است.  کا نامه
 انست که آفرینند    قالب مثن م ام هال     ت ان گ نه بر این اسا ت کا نامه  ا می

بهانة مدح مةدوح    آغاش و  عام  آن با حفظ ساخنا  قصاد    با م قصد  ا   به
آمد و تفریح خاطر مةدوحت شیر سنان و ندیةان وم  ا اش  برام خ ش تأباد او    پایانت

هر طبقه که عة ماً بنابه ا تباطشان با  ی انت هةسنخ و گاه اش حاضران موالس با  وم 
هام فاسد  ب  ندت با ذکر نا  و لقب تةسخر و هو  کند؛ البنه    این ماانت بعضی جریان

 ست. اده ا و ناشل     و   حاکم ناا نقد می

 . اشعار صنفی 5-2

پی عرضة تص یرم عااقانه اش صاحبان  هام ا بی    گ نه اعرهات ااعر با انگااه    این
واقعت صاحب پاشه منناسب با اغلزت  هام ایشان است و    تبع آنت حرفه ها و به حرفه

هام مبس ط  ا  . گ یا اولان نة نه ص  تی عااقانه ت صاف می    جایگاه معش قت به
چند   با    آنِ مسع   سعد و سپس مهسنی گنو م بااد؛ هر گ نه اعر اش نسوم اینو م

: 4034)گلچان معانیت ت ان چندان مطةئن ب    اننسا  هةة این  باعاات به مهسنی نةی

هام ااعا  او هم منأخرند.  اش ناا غرق ابها  است و باشنر نسخه که شندگی چنان (؛27
رو ناا  باعااتی پراکنده و   خ   ت جه    این شمانه خس اش مهسنی گنو مت امار  بعد

سافی بخا ایی ک ااده است تن عی    قالب و بعضی (. 02-00)هةانت سرو ه است 
ت سافی (31: 4914)هام این گ نه ایوا  کند و گ یا بر هةان اسا ت ن ایی  قهرمان
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فن ناماده و سرام اعر صنفی ب  هت مخنرع این  بخا ایی  ا که ظاهراً نخسنان غال
حده  ی ی انى علت با  ا با  صناعات م النا سافى   »گفنه است: ( 001/ 0: 4034)خ اندمار 

به هر حالت این گ نه «.  منظ مات امثال و معانى بدیعه   ج فرم  ه تو    آن  نة  ه  اخنراع
غلناده است و    برخی   ناا    اواخر قرن  هم هورم قةرمت    گ نة اهرانگاا فرو

گ نه اعرت  گاه این (ت224: 4094)ملایام سةرقندمت  االصحاب مذكر هام منأخر مانند تذکره
 اهرآا   هم ناماده اده است.

 . شهرآشوب5-4

معنام آا بند  اهر و    اعر فا سیت عة ماً کنایه اش معش ق  لغتت به این واژه    
 ) .ک:  هخدات است؛ هةچنان عبا ت اش اعرم است    مدح یا ذ  اهر و اهالی آن

ا   که     نظر نگا ندهت اهرآا   به اعر یا نثرم گفنه می ؛ اما اش«(اهرآا  »: 4070
آماات  با  و شبانی اغلب هال قصد هو  و با لینی تةسخر آنت ن یسنده یا سراینده به

ص  ت جائی و  قالب اصناف و طبقات و خ اه به ط   کلی     اهالی اهرم  ا خ اه به
 ان وصف کند. با ذکر نامش

م؛  ا  : نخستت وجه هو  بر این اسا ت  و ویژگی اصلی    این گ نه  یده می
هایی فرعی  ا هم   و ت م ض ع نک هز اهالی یک اهر با ت جه به پاشة ایشان. ویژگی

 هندت  ام آن  ا نشان می واقعت کةال گ نه گ نه اعر براةر  و    ت ان برام این که می
  ام آن. اده و قالب قصاده هام  قاق افرا  نک هز آماات ذکر نا  هالاند اش: شبان  عبا ت

تنها  هام  ایج   با   اهرآا  ت نه خالف تص   نکنة   خ   ت جه این است که بر
هام اصال آنت  هایی اش آن با مین ام هو  اهر  یده نشده؛ بلکه    برخی نة نه نة نه

ست؛ مثل اهرآا   کاظةی هروم و نظر آمده ا گ نه اش اهر م     ت صافی سنایز
ها هو  اهر یا ت صاف  ؛ به باان  یگرت    اهرآا  ) .ک: ا امة مقاله(آگهی خراسانی 

هایی که  بعضی سرو ه العاشقین عرفا  ومت     کلت مطرح ناست و ااید اشهةان آن به
  کنامت  ا ام چنان عن انی ناسنند؛ مثل قصاد  کةال ها  ا اهرآا   تلقی می آن

که    آنت ااعر صرفاً به بدگ یی اش ک ه ( 0147-0141/ 1: 4039)اوحدم بلاانیت پام  ک ته
کان   و اهل آنوا با تةسخر و طعن پاشه و منصبشان اقدا  کر ه است. اش گذانه 
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ح ش  نثر فقط یک اهرآا   پدید آمده و ن یسند  آن یکی اش ا یبان  و    کن نت    تا
 ) .ک: ا امة مقاله(. فاع است نا  مارشا میةد ا صف م به

هام منظ   ذکر نکر یم؛  هام اصلی اهرآا   قالب  ا برام احنااطت جاو ویژگی
ماان  که     هاست؛ چنان ظاهرت قصاده قالب منداول برام سرایز اهرآا   ولی به
ا   و گ یا  ن ع اهرآا    یده می هایی ک تاه و بلند اش  هام م ج  ت تنها قصاده نة نه

؛ بد  014و  000: 4034)خ اندمارت « قصاد  اهرآا  »هةان سببت    برخی منابع اش به 

سخن گفنه اده است  (13-17/ 4: 4010باگی ااراشمت  ؛  ی ان400: 0400 اةا ه نسخه الهاویت
« انگاا هو  اهر»و ( 2204/ 0: 4039)اوحدم بلاانیت « هو  اهرآا  »و گاه این ن ع ا بی  ا 

اسا   اند. ااید هم بر گفنه( 444: گ121: 4431؛ کامی قاوینیت 244: 4010ت 40یااه قاوین )حکام
ن یسان این  و ه اهرآا    ا     و قالب  این قرینه بن ان نناوه گرفت تذکره

گفنند و    این  وشگا   می« کا نامه»تر اش ایشانت بدان  اناخنند: یکی مثن م که پاز می
هو  »عن ان  . آن  سنه هم که اش این ن ع ا بی بامطرو  اده ب  ه است؛  یگرم قصاده

اةا   گ نه اعر نقاضة اهرانگاا به اند این کر ه اندت گ یا تص   می نا  بر ه« اهرانگاا
 و  اش مر   اهرم است. هام پاشه واقعت ن عی نک هز و هو  طبقه  فنه و    می

 ا اش مارشا اعواش « اهرآا  »عن ان   و قطعه نثر با (044-044: 4034)گلچان معانی 
تعریف »هراتی و مارشا میةد افاع آو  ه که البنه عن ان صیاح و اصال نة نة اولت 

گار  که    مطاوم آنت  ها قرا  می نامه شمر  تعریف است و   اصلت    « اصفهان
ص  تی بساا  مخنصرت به چند صنف اش باشا  اصفهان گریا ش ه است. اجةاالً  ن یسنده به

اند که ا یبان  هام ا بی منشاانة منث   و گاه منظ   ب  ه ها  ساله نامه فت تعریفت ان گ می
و عةا تی   هایی معروف اعم اش کش   و اهر یا ک هت تپه وصف مکان  و ااعران   

  40ساخنند. تر  یگر می ضةن آثا  با گ ص  تی مسنقل یا    مشه   و برجسنهت به
ح ش     یمت ظاهراً تنها  سالة منث     تر ذکر کر ام  یگر هم که پاز  ساله

ام اش  جال ااه سلطان  اهرآا  ت اثر مارشا میةد افاع است که ن یسنده    آن عده
حسان صف م  ا مسخره و سپس برخی آالت و اجنا   ا هم ت صاف کر ه است. گاه 

که     چنان - ا« اهرآا  »ن یسی عة ماً نامطلع عن ان  ند تت ااعر یا تذکره به
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هم معش ق  ام اش معش قت آن نامه برام هر وصف -هام منأخر ناا آمده است فرهنگ
 ) .ک: ا امة مقاله(. بر   کا  می به« غلةان»هات  ق ل عر  مذکر یا به

 . شهرانگیز 5-3
و ذیل مدخل  41ص  ت مسنقل مطرح نشده هام لغتت به این واژه    فرهنگ

ند تت نثرم  نگاا عبا ت اش اعر یا بهو به هةان معنا آمده است. اهرا« اهرآا  »
اش سفرم   است که گ یند  آن قصد  ا   ضةن معرفی و ت صاف اهرم که پس

منظ   ایوا  انگااه    مخاطبان برام  یدن آن  ط النی م فق اده آن  ا بباند و احااناً به
قالب تصاویر هنرم اش   اهرت با مضة ن ک ک کر ن و عرضة تةهادات بالغی   

هد؛ بنابراین    ست  هام  ایج    عصر خ یز به  ت ت صافی  قاق اش پاشهمعش ق
هام  معاا هام اصلی این گ نة ا بیت عبا ت است اش: ساخت مضامان بالغی اش پاشه

واقعت ذکر نا  اهر و  هام یک اهر با اسنفا ه اش لینی عااقانه.    صاحبان حرفه
که قدمنی ط النی هم  ا   و  -مننز بیث  ا اش پاز  ت صاف و سنایز آنت گ نة م   

کند. وحادم تبریام قةی ظاهراً نخسنان کسی  جدا می -ا   ناماده می« ااعا  صنفی»
این عن ان (. 227: 4030مارشام صف مت  )سا ب  ه که به شبان فا سی اهرانگاا سرو ه است 

دم بلاانی و اوح( 270)هةانت مارشا  ن یسان ه اةند و  قاق مانند سا   ا عة   تذکره
اند. هرچند لسانی هم    این گ نة ا بی با وحادم  هم باان کر ه (4372/ 0: 4039)

 ا برام این « االصناف موةع»عن ان  لسانی  یف استت با ت جه به اینکه  هم
او  ا    اناخت این (ت 93: 4034)به نقل اش گلچان معانیت اعر خ یز برگایده  موة عه

الدین  تقی وج   اینت مار حادم قةی قرا   ا ه است؛ باتر اش و گ نهت یک گا  عقب
/ 2: 4039) اشمت  اقلیم هف و مؤلف تذکر  ( 944/ 0: 4904)ت نهاوندم (074: 4031)کااانی 

گرفنهت  اسا  جسنا هام ص  ت اند. بر اهرانگاا  ا تسامیاً اهرآا   هم گفنه (4434
مارشام  حنةاالً تیت تأثار سا جا یک م    که ا (491: 4092)الدین کااانی تقی مار

کر ه یا ااید هم با  ب  هت عة ماً این  و گ نه  ا با یکدیگر خلط ( 227: 4030)صف م 
اهرانگاام که اش مرا  »این ت ضاح وم که   با   اهرانگاا وحادم آمده استت یعنی 

معنام ت بن ان نناوه گرفت وم اش اهرانگاا    (491: 4092ت )کااانی« مر   تبریا گفنه
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کر ه است. به هر حالت نگا ند  این  نظر ما  ا تلقی می  عامزت هةان اهرآا   م   
مدح   معنقد است اعر ناکی اصفهانی    (470: 4034)خالف گلچان معانی  سط   بر

الدین کااانی  تقی ن ع اهرانگاا نب  ه است؛ شیرا مار و انزت یعنی اش  اهر یا  و پاشه
احنةال بساا   به( 0123/ 7: 4039)ناماده و اوحدم بلاانی « رانگاااه»آن  ا ( 417 :4092)

 شیا ت با ت جه به هةان اعر گفنه است ناکی یک قصاد  اهرآا    اانه است. 

ها و  هاي كارنامه، شهرآشوب و شهرانگیز با نگاهی به پیشینه متن . مروري بر پیش7
 ها در ادبیا  عربی و تركی  نظاير آن

هام اصلی و منعد  کا نامهت اهرآا  ت ااعا  صنفی و اهرانگاات  ژگیبا عنایت به وی
ها و  یابند که اش آن ماانت برخی جاو سرمشق ها قرابت می بساا م اش آثا  ا بی با آن

ت انند ب  . اش این ماانت آثا م که حاوم وج ه هو  و هالت  ها می هام آن منن پاز
رآا   و کا نامهت   خ   ت جه بساا ند. منن اه عن ان پاز اندت به مطایبه و اکایت

لیاظ مین ایی و لینیت با کا نامه و  که به هام اهرانگاا اش این بابت  منن پاز
هام اطالعی که  ها منةایاند و با ت جه به جنبه کلی اش آن اهرآا   تفاوت  ا ندت به

ها و  مهنا هات اناخت نامه ح ش  جغرافاا قرا   ا ندت اندکی به سااحت  باشنر   
  41شنند. بعضی منابع این ح شه پهل  می و هام جغرافاایی نامه تعریف

ها  هایی ناقص اش این گ نه هةچنان    ماانة من ن ا بیت اعم اش نظم و نثرت گاه نة نه
ها  ت ان آن هام اصلی یا حداقلی می ص  ت برخ   ا م اش ویژگی ا   که    یافت می
هام آن گ نه  انست؛ مثالً قطعة  منن ترت پاز با ت   ستهایی ابندایی یا به ع  ا نة نه

ت ان اش  نا  ان  م اهرت یافنه ب  ت می هو  بلخ  ا که به فن حی مروشم    
ب   که اهالی   نا  ان  م چنان هام ابندایی  انست. اانها  قطعة فن حی به اهرآا  

) .ک: ان  مت  ند بلخ ان  م  ا مواشات کر ندت معور بر سرش نها ند و تشهارش کر

4072 :2 /119-174  .) 

آمااند؛ مثل قصاد   شمانه با خ  اان می هام  یگر و هم ها    گ نه گاه این گ نه
  با   بلخ برام  فع اتها  هو  این اهر اش خ   که ( 071-019/ 4)هةانت سنایشی ان  م 

ام اش  و  آمااه هام ابندایی اهرانگاا هم  انست. این قصاده ت ان آن  ا اش نة نه می
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ت ان اعر  باعی پ انوی  ا  هام  یگر می گ نة س گندنامه و اهرانگاا است. اش نة نه
البنه    این م ا   (؛ 377: 4031)خ افیت نا  بر  که حاصل اخنالط کا نامه و حبساه است 

 اسا  وجه غالبت گ نة اثر  ا اناخت.  ت ان بر می
اند قصاد   ل     ست ناست و فقط گفنههایی مسند هام عربی آگاهی اش اهرآا  

هو  جةعی کثار اش  ؤسام  مشق   ق(   104عنان  مشقی ) .  ابن« االعراض مقراض»
 (.7: 4034)گلچان معانیت ب  ه است 

  با   سابقة ااعا  صنفی    ا باات عر  هم اسنشها  ثعالبی    
صنفی اش پد  ال شن  به چندین قطعة مخنلف( 03-07/ 2: 4010) الیتیمهتتمة
الطاب باخرشمت ااعر ایرانی قرن  بن ابی ت یعنی اب علی حسنالقصردمیةمؤلف 

  47گ نه اعر    ایران  انست. ت ان آن  ا گ اهی بر پاشانة این پنومت مغننم است که می
ت ان یافت که  ها ناا باشنرین نشان  ا    ا باات ترکی عثةانی می اش اهرانگاا

ترتاب ذیل آو  ه است و اش ت ضایات او معل    ها  ا به آن( 4413/ 2تا:  بی )خلافه  حاجی
 ا    هةان معنام  ایج ماان ا یبان  قاق « اهرانگاا»ا   گ یا اینان ناا اصطالح  می

 بر ند:  کا  می قدیم به
منهم ااعر  تالغلةان من الشعراء فا صف عةاا ترکی منظ   نظم جةاگان هرا

 سنةمسایی الةن فى  و بانان ةله منها فی الابد کةالی و ]ظ: تخلصه[ مخلصه
 سل کی و أباات و نيةثةا  له منها فی الابد و ئةتسعةا و ةثةان عشر 943

 ثةان و 903 سنةعثةان الةن فى  ه  میة   ابن بروسه و ةلبلد المعی ییاى و
 . عااق چلبی و ئةتسعةا ثالثان و

وصف شیبا ویان     »م اهرانگااافاو  که  ق(  ا ناا باید4402بر اینان اسةاعال بلاغ ) . 
. (494-439/ 0: 4077)کاتبیت « اده است هم ناماده می "آیانة خ بان"اهر ب  سه  اانه که 

سراهام نخسنان عثةانی و ایرانی چندان به هم نا یک است که  تا یخ شندگی اهرانگاا
) .ک: گلچان  43 انست ضر  قاطعت عثةاناان  ا مخنرع اهرانگاا ت ان مانند گابت به نةی

 (.3: 4034معانیت 
اهرآا      ا باات ا  و ناا هةچ ن  یگر ان اع ا بی    این شبانت اش ا باات 

هایی منعد  اش آن     ست است که باشنر     و    فا سی اثر پذیرفنه و نة نه
ا هایی سااسی و اجنةاعی ب   که ت اند. این  و ان پر اش آا   شیب پدید آمده او نگ
 (. 44-9) .ک: هةانت اش وم ا امه  اات  ها پس مدت
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 . ساختار6
یث    پژوهز حاضر  ا به ارح ذیل بر سی ب     این بخزت ساخنا  ان اع م   

 کنام: می

 . كارنامه6-1

ن ع هال است. وجه  قصد ابندایی و اصلی ااعر    کا نامهت سرو ن هو  و شبانز اش 
یاظ کنا مت یعنی قالبت مثن م است که    بعضی ل م ساقایی این ن ع ا بی ناا اش 

یةان و بها  با غال آماخنه است. م ساقی   ونی کا نامهت  هام آن مثل کا نامة ابن نة نه
یعنی عروضت باشنر با بیر خفاف هةاهنگی  ا  ؛ ولی م ا  م قابل ت جه مثل  و 

   بیر سریع و هاج یةان  هام  باعی پ انوی و ابن کا نامة قةرم آملی و ناا کا نامه
اسا  چند نة نة کامل و اسن ا  اش  بر(. 20-24: 4094) .ک: احةدم  ا انیت اند  گفنه اده

 ان گفت ت یةان می هام قةرم آملیت پ  بهام جامی و ابن این ن ع ا بی مانند کا نامه
 ط  م که مااانی شیا ت پارو قصاده است؛ به لیاظ وجه بارونی و اکلیت به کا نامه اش 

ا   که کا نامه     گرا  ا   و سپس مدح حاکةی با گ  ا اامل می تشبابی طباعت
اش آنت تنة   هو  و تةسخر اطرافاانت شیر سنان و ندیةان وم سرو ه اده است؛ پس

گ نه  ا   که عة ماً شبانی هال م آن اروع می اصلی کا نامهت یعنی هةان بخز هو 
نظر و اریطه و  عام تأباد  دح  وبا   مةدوح م    اش آنت این ن ع ا بی با م  ا   و بعد 

است که  24ترین هنرساش  بالغی کا نامهت اسند اک ااخص 49یابد. حق وم پایان می    
 ت ان یافت. هام آن  ا باشنر    کا نامة سراج قةرم می البنه نة نه

 . اشعار صنفی 6-2
ها و  ایشانت وجه بالغی آننظر اش مین  هات صرف جنس سرو ه ساش این عامل اصلی گ نه

ا  .  ها  یده می ها و تلةاح ناا    آن ایها  است و ان اع تناسب -ویژه هنرساش  کنایه به
  ان م ا   ذیل  ا ذکر کر : ت کنایه    کا نامه می -هام ایها  اش نة نه

 بانتتتی فتتتروش! یتتتا  هتتتر کتتتج  ام ختتتر ه
 بتتا  اتتةن ب الهتت   کتته  ا ِ غتترض استتت 

 

 نان ننشتتتانیهرگتتتا بتتته بستتتاط  استتت 
 آن بِتته کتته بستتاط  وستتنی برچانتتی    

 

 (401)هةانت 
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 و:
 ستتاشت مهةتتان متتن افگتتا  اتتد   اتت  ِ عانتتک

 

 چ ن مرا    خانه تنها  یدت چشةز چا  اتد  
 

 (009: 4994)سادام نسفیت 

  گاه ناا که عن انِ صنف غریب و تاشه ب  هت ااعر  و تةهاد اندیشاده است: یا اش
شم کر ه یا اش عن ان بنابه مشابهات لفظی و تداعیت سا طریق اباا  آن اغل مضة ن

 اسنعا ه ساخنه و مضة ن ک ک کر ه است: 

 نة نة نخست: کالل= سفالگر
 آن کالل امر  که با  چتر ت او  ا منتال استت   

 هتتام او آواش افالطتت ن بتته گتت ش آیتتد اش خُتتم
 

 خانة  کانز آ   حةت و کانِ گِتل استت   
 یتل استت  هام او بته حکةتت ما   بس که طبع ک شه

 

 فروش  نة نة  و : سنب سه
 پتتات ناگتته متترا اش  و   یتتد    لبتتر سنب ستته 

 

 اش کر   ااا ت لب گَاید جانب سنب سه 
 

گ نه  لیاظ م ساقی کنا مت یعنی قالب و ناا بیر عروضیت ااعران این آنکه اش  با
 24اصلی ااعا  صنفیت  باعی است.  اعر الناامی خاص ندا ندت قالب

 . شهرانگیز6-4
هایی  قالب لیاظ قافاة کنا مت به قالبی خاص ملنا  ناست و      این ن ع ا بی هم اش

اده است؛ ولی  منعد  مانند قطعهت غال و مثن م اش شمان پادایز تا اوج آن سرو ه می
منن این ن ع ا بیت یعنی گ نة ااعا  صنفیت باشنر برام سرو ن آن اش  با ت جه به پاز

اسنفا ه اده و هرگاه ااعرم ضةن ت صاف اهرم که هام  باعی و مثن م  قالب
هام آن  ا  معة الً    مسار سِار و سااحنز ب  هت اصناف و حِرَف و حنی عةا ت

واقعت به ساخت گ نة اهرانگاا  ست یاشیده است. این ن ع ا بی  وصف کر هت   
قصد  ها و ااعا  صنفی است. نامه گ نة تعریف اصلت ترکابی اش  و گ نه یا خر ه   

هایزت سنایز صاحب ت صافات  منن ابندایی یا انگاا  سرایند  این گ نه ناا چ نان پاز
ا  . آثا  مسنقل این ن ع مانند هر اثر  است که گاه اامل حاکم وقت آن اهر ناا می

مسنقلت عة ماً حاوم مقدمه و مؤخرهت اعم اش ت حادیهت نعت و منقبتت و  عام 
ترین نة نة اهرانگاا است که  لسانی ااراشم کامل االصناف مالمعاند؛ مثالً  خنم
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قالب   ا  و به بیر  ملت و خ   ااعا      م قافاهها بات ص  ت تک هایز به عن ان
لسانی    بخشی اش  (.419-93: 4034)گلچان معانیت  باعاات پا سنه گفنه اده است 

آو  ه است و « نامه مغنی»و « نامه ساقی»هام  مقدمهت بندهایی اش این  باعاات  ا با عن ان
هةهت قالب    ؛ با این ا فر  میس   می این کا  وم    ن ع خ  ت تفننی منیصربه

 اصلی برام سرایز اهرانگاا مثن م است.
وصف تبریا و کسبة آن به بیر خفاف   وحادم تبریام قةی هم اهرانگاام   

مارشام صف م  ده که سا سرو ه که اش این مثن م فقط هةان ابااتی باقی مان (414)هةانت 
هام ضةنی هم  جةله اهرانگاا ش نقل کر ه است. اشا    تذکره (227-223: 4030)

تعریف و » (ت439-437)هةانت فغف   الهاوی    بیر  مل « صفت گرجسنان»ت ان  می
اش « صفت اهر اصفهان و...»و  (414-402: 4019)اش کلام هةدانی « ت صاف اکبرآبا 

   بیر هاجت نخسنان آنت  (207-244)هةانت وحاد قاوینی «  قعااق و معش»مثن م 
 نظامی  ا نا  بر .  لیلی و مالنونو  یگرم مطابق وشن  خسرو و شیرين مطابق وشن

م ض ع تا یخ  ت با خسرو و شیرينام به بیر هاجت مطابق   اضی کشةارم هم مثن م
وصف و  ااتی هم    ق سرو ه است که    مطاوم آنت اب4402خان به سال  فننة مین م

ت ان آن  ا اهرانگاام ضةنی  هام آن وج    ا   که می سنایز کشةارت و ارح میله
عةلت ن عی اک ایاه و ناا باان بااا م اش  یاکا م  قلةدا  کر ؛ اما این اثر   

 یام     خانت بسنه ادن   ِ عاز و اا م بر مر  ت و وق ع جنگ و خ ن مین م
هام تا یخی و حالت  انگاا و اهرآا   و ناا وج   نا آنواست. یکی  انسنن اهر

آن  ا اهرآا   بنامد و بعد تاريخ حسن اک ایاة این اعر م جب اده است مؤلف 
 (271-217: 4034)و گلچان معانی  (4319-4309/ 0: 4919)الدین  اادم  تبع اوت حسا  به

 کا  برند.  هةان نا   ا برام آن به
عن ان  ام با ا    هل مت منخلص به فائات مثن من ا  صد الدین میةدخان به

نظامی سرو ه است که با  خسرو و شیرين ا    بیر هاجت مطابق وشن « اهرآا  »
ا   و سپس    آنت ااعر با اسنفا ه اش اباات ذیلت به وصف  نامه اروع می مناجات

 آو  ه است: « قصه»ها  ا با نا   شند که آن معش ق گریا می
 به صتیرام جنت نم ختاص و عتا  استت       نامتتتان مقتتتا  استتتت متتترا    اتتتهر گتتتم



 440                          .      .سنگ:.  نگی بر چند گ نة هة                      04/ اةا   3سال 

  لتتتم گشتتتتنه استتتتت میتتتت   لربتتتتایی 
 

 ا ایتتتتتی ام آفتتتتتت جلتتتتت ه قاامتتتتتت
 

ن عیت مةاوجی اش  اصلت وصف معش قی مذکر )خسرو خ بان( و به این قصه   
 ا به پرهاا اش  معش ق ااعر هات نامه و س گندنامه است.    پایان این ت صاف سراپا

اف بنان  ع ت کر ه و این النةا  او مقب ل ااعر واقع اده عشق مواشم و ت ص
گ نه خاتةه  سخن خ    ا این  ت)ع(بات عصةت  که با واسطه قرا   ا ن اهل است؛ چنان
  ا ه است: 

 حتتتتق چتتتتا  ه تتتتتن   خداونتتتتدا! بتتتته 
 کتتتتر  فرمتتتتا بتتتته حتتتتال فتتتتائا شا     

 

 بکتتن  حةتتی بتته حتتال خستتنة متتن     
 بتتا  اگرچتته هستتت اش عصتتاانت گتتران  

 

 (31-32: گ4477 اةا ه نسخه هل مت)فائا   

 لال اهرآا   خ انده ادن این مثن م برام ما چندان  وان ناست؛ شیرا حنی 
مقا  صاحب حرفه  ام اهرانگاا هم    آن وج   ندا   و ااعر معش ق  ا    ه معاا 

هام ویژ  این ن ع    آن اثر نشانی برجسنه  ت صاف نکر ه است و اصالً اش هنرساشه
گةان نگا ندهت این مثن م باشنر سراپانامه است؛ البنه    هةان بخز  یافت. به ت ان نةی

هایی اش نقاش و  نةا وج    ا   و یا تعریف عن ان بدن اش ااعا  فائات سراپایی هم با
ها و به هر حالت  هام آن هایشان منفاوت است یا عن ان ا   که یا وشن اهرها  یده می

 بخشی اش این مثن م ناست. 
نا  ااخ عبدالسبیانت فرشند ااخ  اعرم  یگر اش سندت با هةان تخلص و بها

ذکر اده که اش ااعران هاال و ( 030: 4917)قانع تن مت  االشعر مقاال مرتضیت    
بهانة  عایت ا    هو  مر   تنه سرو ه که قانع به سرا ب  ه و اتفاقاً اهرآا بی     بدیهه

 نظر کر ه است.  اش ذکر آن صرف
ها  اثر مال اعواش هروم  ا جاو اهرآا   « سالة تعریف اصفهان»چان معانی گل

گ نه که اش نامز پاداستت آن  ا  واقعت اهرانگاا است؛ ولی هةان آو  ه که البنه   
ت ان  انست؛ شیرا عةد  مطالب آن   با   اوصاف اهرت  ها می نامه سنخ تعریف باشنرت اش 

اکلی  اصناف اهر به آنواست و ت صاف ااعرانة هام هات بناها و باغ و ارح میله
 (.490-470: 4014پژوهت  انز ) .ک:تبع معرفی اهر آمده است  میدو  و مخنصرت و به
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 . شهرآشوب6-3
اند و  قالب قصاده سرو ه اده لیاظ م ساقی کنا م هم ااعا  این گ نهت باشنر     اش 

ا  ؛ بر این اسا   نةیگ نه هنرساش  ااخص    ساخت این ن ع ا بی  یده  هاچ
هام مین اییت شبانی و لینی  ساش اهرآا  ت هةان ویژگی هام اصلی گ نه ویژگی

هات چه کامل و چه  هایی منعد  اش آن اند و نة نه ها عة ماً مسنقل است. اهرآا  
ت ان  ها می بر آن ها  ا ذکر کر یم؛ عالوه تعدا م اش آن تتر ناقص     ست است که پاز

)گلچان معانیت هو  اهالی اصفهان    ا نا  بر : اهرآا   شا م اصفهانی   م ا   شیر 

و به تقلاد اش آنت اهرآا   عبدالقا   که هو م   با   اهالی تنه  (414-412: 4034
هو  قم؛ اهرآا   اواعی  اهرآا   هالل قاوینی    (؛ 021: 4917)قانع تن مت است 

با گان   با  بابرم هند و ناا بعضی  جال خانت اش  هو  اطرافاان بار   ماوندم    
باقیت ح اای او و  هو  ااه  کس تی یا م ناا   (. 444ق: گ4431)کامی قاوینیت قاوین 

معانیت  )گلچانمر   یا ت اهرآا بی سرو ه است که    آن شمانت اهرت بساا  یافنه ب   

نها به  وسه بات هام حکام افایی و اوحدم هم ت ماان اهرآا    اش (.470-471: 4034
  سی  ا یم.   ست (307-301/ 2و  2204/ 0: 4039)اوحدم بلاانیت  العاشقین عرفا طریق  اش 

آماا  هام اسةی طنا پی تفننی که حکام افایی و اوحدم    الناا    یف گ یا   
ها مانند  بعدها این ویژگی    بعضی اهرآا  ت (2204/ 0ت )هةانص  ت  ا ند 

که این  اده است؛ چنان هم الناا   (241: 4034)گلچان معانیت اوندم اهرآا   نشاطی  م
 ت سرو ه اده است.«پاا م است»سرو   وم ناا      یف غریب و مضیک 

ت ان چند نة نة اهرآا   ضةنی  ا هم مفروض  اات که  با اندکی تسامح می 
-00: 2440اابیت )یکناخ  آا   یکنا جهانل تخلاط چند گ نة  یگرند؛ مثالً واقعت حاص   

ام    مرگ  ام اش اهل شمان و  ثایاه نامه واقعت ترکابی است اش اکایت    (10و  00
خسرو به جانشان وم. این مثن م که    بیر هاجت مطابق وشن   شیب و نصایت او نگ
ا   و  گ نه اروع می نظامی سرو ه اده استت با  اسنانی نةا ین و تشباب و شیرين

هم برام ت صاف بدمِ اوضاع هند و   تاهت ااعر به هو  اصنافت آنتنها    چند بات ک
حاد م تبریام ناا « ک   عالم»شیب پر اخنه است.  اش مرگ او نگ مر مانز بعد 

نک هز اهرهام ایران و کش  هایی هةچ ن فرنگ و   ام با مفاخره است که    آمااه
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راش و یا  هم پر اخنه اده وج   آنت    این اعر به سنایز اا هند پدید آمده است؛ با
عالی ااراشم هم ضةن آنکه « اهرآا  »قصاد  (. 430-473: 4034)گلچان معانیت است 

است و ناا ااعر    آن اخصی خاص  ا هو   ام اش اوضاع  کن باشنرت اک ایاه
ن عی اهرانگااها  ا فرایا   ساشم هو آماا اش اصنافت به واسطة مضة ن نکر هت به

ام مط ل    تا یخ مخنصر  واقعت قصاده آا    هل م هم   « ا  آ فلک»آو  .  می
هام بنگاله است و   ا  هام جنگ ابدالی و مرتههت و  وم  ا  برخی انباا و خلفا و ناا   

ا  . هرچند  نهایتت به نعت و سپس مدح پار مؤلفت میةد شبار سرهندم خنم می   
سبب که باشنر گاا ش تا یخ و   ست ما  سادهت بدان ابااتی میدو  اش این اعر به

هاست و فقط به ذکر چند نا  اخص و باان ک تاه اوصاف اهر اخنصاص   ا   وم
ویژه آنکه اش بات  عن ان اهرآا   بپذیریم؛ به این اعر  ا به ت انام یافنهت مشکل می
اش خ اسنه است اش آا بی سخن بگ ید که فلک  آید که گ ینده می ذیل هم چنان بر

 ه و او  ا به اک ه انداخنه؛ نه آا بی که وم با اعرش    عالم افکنده است: ایوا  کر 
 چ ن اکایننامة گر ونستت ستر تتا پتام او    

 

 ت نتا  او ستاا  «آات    فلک»اد به  ی انم  
 

 . فوايد اجتماعی كارنامه، اشعار صنفی، شهرآشوب و شهرانگیز 8
هام مخنلف  امعه و طبقههام ا بیت ج با ت جه به اینکه خاسنگاه م ض عی این گ نه

هام جغرافاایی استت  نا  و ناا مکان هام تا یخی بنا  یا گم اجنةاعیت اخصات
یث آن ا شش اجنةاعیت تا یخی و جغرافاایی بساا   ا ند. اش طریق ب هام م     گ نه
هات ااعا  صنفی  هات اهرآا   مسع   سعد و سنایی و ناا  یگر کا نامه  گ نه ااعا  این

اطالعاتی ا شاةند   با   جایگاه اجنةاعی  ی اناانت ندیةان  ت ان به ها می گااو اهران
و  و هةچنان  او م  اش عالمت شاهدت هنرمند و پاشه   با م و  یگر معا یف اهرت اعم 

ابنام  وشگا    با   ایشان  ست یافت. با ت جه به تسامح و تفنن سرایندگان این ان اعت 
ها جنسات هم لیاظ  ا   و مثالً    آن نظر گرفنه می تر    اعگاه اش طبقاتت مفه می وس

ص  تی  هام ابنام شمانت غالباً به    این ان اع هو آل  ت بداخالقی 22اده است. می
خ ا م شاهدان و  اده است؛ مانند  یاکا م و وقف عریان و شات ت صاف و نک هز

هنرمندان و ااعرانت و فسا  پاشگی  مسخره  ی اناانت  عابدان شمانت کا نابلدم و ظلم
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 20آو ندگان آثا  پدید هام اخصی پس انگااه  سد    نظر می با گان اهر. گاه به
تأثار نب  ه  ویژه مةدوحان این ااعا  یا حاکةان بی آمد و اةاتت  یگران و به خ ش

 آاکا ا گفنه است:( 347: 4010)مسع   سعد  که است؛ چنان
 اهلل کتتتتنم طابنتتتتی معتتتتاذ  متتتتی

 

 پتتتی خرمتتتیّ مولتتتس اتتتاه  اش 
 

هام خ    ا اش  گ نه سرو ه گ یان این سرایان و اهرآا    ومت باشنر کا نامه اشاین
هةچنان معروف  20بخشادند؛ کر ند و به  عام تأباد وم پایان می مدح مةدوح آغاش می

  سبب اهرآا بی که    حاد  و بعضی با گان کااان  او مِ ااعر  ا به است وقنی مار
سر  اه هند    مشهد من قف کر ند و   ان و  یگر اکابر کااان سرو ه ب  ت برهو  ایش

حاد ت  مار« ا اهام با  » لال برخی  بر ندت ااه به عبا   برام قضاوتت به میضر ااه
گاه ناا که این کا  (. 4021/ 0: 4039)اوحدم بلاانیت «  وم وم هو   ا بالنةا  اناده به  و»

که  اسنان  ست و  کر ؛ چنان ق بنی بد گ ینده  ا تهدید میحاکةان ب  ت ع خالف مال
شبان بریدن آگهی خراسانی و حرف شبان بریدن حرفی اصفهانیت شبانا  باشنر 

و  (074: 4031الدین کااانیت  تقی ؛ مار014/ 0: 4034) .ک: خ اندمارت هام آن  و ه است  تذکره
با بافنن تاج ابریشةی اقبال هةچ ن  اکی هةدانی که  خ ش کم ب  ند  ندانی

و اهدام آن به  -که    هر یکی نامی اش ائةه نقز بسنه ب   -ترک و یک وصله  واش ه
 (.4193/ 0: 4039)اوحدم بلاانیت ااهت اش مواشات مرگ بگریاند 

گ نه که    آغاش این مقال گفنامت    با   ا شش اجنةاعی ااعا  صنفی ناا هةان
 ذکر  و نکنه ناگایریم:  اش فقطو  گفنه اد هام الش  سخن

اند که اش بساا م اش  ام مهم اش واژگان اصطالحی گ نه آثا  گنوانه نخستت آنکه این
ادندت امروش نه  بیث اگر    این ااعا  ثبت نةی اند. واژگان م     ها ف ت اده فرهنگ

  21اش لفظشان نشانی وج    اات و نه معنا و مفه مشان برام ما  وان ب  .
طرشم ااعرانهت  که قهرمان ااعا  صنفیت یعنی صاحب پاشهت ضةن آنکه به و ت این

ا  ت خالی اش حقایق اجنةاعی و تا یخی ناست  میب   ت صاف می مقا  معش ق و    
ضةنت اش  ام مشغ ل ب  ه و    که به پاشه هام ااعرانی هسنند ها پر اش معش ق و تذکره

ها  طبعاً این معش ق 21اند. کر ه ر و  یا  میبر ه و آنان  ا آوا   اه ااعران ناا  ل می
و  001: 4994)گ نه ااعا  مثل سرو   سادام نسفی  اند و    برخی اش این مذکر ب  ه
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هایی هةچ ن  کنا  عن ان یا  اده است. این عن ان    « امر »عن ان  ها با ت اش آن(003-004
گ نه معش ق اش اعر  ه و ایناد ت پا سنه تکرا  «یا »و « نگا »ت «ا  »ت «بت»ت « لبر»

  اش یمیب ب  با کا  ب  ه است. تنها یک  باعی صنفی    مسع   سعد به بعدت هة ا ه   
فروای  بند( ) ست   جنس شن یافنام که آن  ا اکبرااه تاة  م سرو ه و    آنت چ  م

  نا  مناا   ا ت صاف کر ه است. باان این ظریفه خالی اش تفریح خاطر ناست که   به
هام ا بیت اغلب چنان منعهدند که نگران تناسب اثر با م قعات حقاقی  الناا  به سنت

)گلچان و منار اله  م ( 013)هةانت  وم سادام نسفی  آن    جهان بارون ناسنند؛ اشاین

 ا هم ( 010: 4994)سادام نسفیت پر اش  ا م یا میب   ن  ه نگا  مر ه( 297: 4034معانیت 
گاه برخی اش ایشان که اش جایگاهی بساا  خطار هم برخ   ا  ب  ند اند.  ت صاف کر ه
ترت مؤذن و  شا هت اما  جةاعت یا مال اما  و کةی پایان ا با  تشا ه شا هت ااخ )مثل خ اجه

اند. اگرچه با ت جه به مقنضاات آن  وشگا ت  مقا  میب   ت صاف اده گ (     مسئله
ام مل ث ب  ه باادت به هر  هم به چنان معاصیبعاد نب  ه است  امن برخی اش ایشان 

خ اسنند قد ت و ذوق ااعرم خ    ا میک بانند و احسا   حال این ااعران می
نظر اش ذکر  صرف تکهت نداانه است. پایان سخن اینعااقانة ااعرانة آنان هةاشه واقعا

ایة م ها    برخی اش این ااعا ت گاه نا  اخصی خاص هم  ست جام پاشه طبقات به
چندین ( 09-03: 4034)گلچان معانیت که سافی بخا ایی  گرفنه است؛ چنان ااعر قرا  می

غال »ت «عبداهلل غال»عن ان  با  این تفنن  ا انوا   ا ه و چندین غال    هةان شمانه با
 آو  ه است.« غال بابا وست»و « غال پسر صد »ت «حسان ااه

هام سرایندگان این  باید گفت ت صاف  و ت ها می خالف ت قعی که اش اهرانگاا بر
مااانی شیا ت ااعرانه ب  ه و باشنرین ف اید  ها و اهرها به ا   با   مکانه اعر
کا نامة  هایی است که   با   ااعا  صنفی گفنام. اگفتت آنکه اان هةان ا بی غار
ن ع اهرانگاا است و   تر گفنامت اش گ نه که پاز وج   نامزت هةان یةان با ابن

حدم  هام خراسان قدیم و معا یف آنت تا هام م ج      آن   با   میله ت صاف
 اند و ا شش تا یخی  ا ند.  معق لت پذیرفننی

   . نتیاله9
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اند و اعرهام صنفی و  و اهرآا      ا امة یکدیگر واقع اده   و ن ع ا بی کا نامه
    که آمااند هایی هو  مها مثن  قرا   ا ند. کا نامهها ناا    یک خط سِار  اهرانگاا

؛ اما    سرتاسر مننت ت صاف ا   می سنایز  وشگا ِ ااعر با گان اش یکی تآن  یباچة
ناا مر مان  وشگا  وم  ا  آماا اطرافاان مةدوح و با  و گاه هال و یا کر  تةسخر

پی گذ  شمان و تغاار مکان نقطة ثقل اعر و ا   اش   با  به بطن و  ت ان  ید.    می
نشاند.  با  می ا ند و اهرآا   به تر و باشنر می ن جامعهت مخاطبان این اعر هم عا من

هایز  ا    مسائل  ام  یگر اش ا   پا سی است که بخشی اش  یشه اهرانگاا گ نه
ها ناا  گر   که آن نا  تعریفات باشمی حدم به آثا م به ت ان یافت و تا جغرافاایی می

اند.  یشة  ص  ت نثر منشاانه و هةراه اعر نگاانه اده  بهاند و معة الً  ا ام وجه ا بی
ام  یگر اش ا   پا سی است که ااعا  صنفی نا   ا ند و   یگر اهرانگاا    گ نه

ها وج    اانه و بعدها ظاهراً ااعرانی  ها و منظ مه ص  ت پراکنده     ی ان به عة ماً
م باشنر    این شمانه سرو ند خسرو ااعا  هةچ ن مسع   سعدت مهسنی گنو م و امار

ها ااعران و ن یسندگان  ترش تا اوایل قرن  هم ا امه یافت؛ اما بعد هام کامل که نة نه
نناوة آماخنن گ نة ا بی تعریفات و اعرهام صنفیت آثا م  یگر  ا پدید آو  ند که    

ا اهرآا   ها  ا ب گفنند؛ البنه برخی ناا با تسامحت آن ها اهرانگاا می باشنر به آن
 اند. جا گرفنه به یکسان  انسنه یا جا

 

 ها نوش  پی
 بند بادل  هل م (ت ترکاب240نامة طغرام مشهدم )ص هایی که اش ساقی . مثالً    این کنا ت نة نه4

اهرآا   ناسنند و اگفتت اینکه  تاند نقل اده (494)ص افایی و قصاد  حکام  (213)ص
ت و «آا   یکنا جهان»معنرف است؛ هةچنان وم چند اثر مانند تناسبی  نگا ند  آن ناا به این بی

ها  هام بد  الهاوی و فائا هندوسنانی  ا ندیده ب  ه است که    این تیقاقت بدان اهرآا  
 ها اسنفا ه کر یم.  سی  اانام و اش آن  ست

.    471-471: 4071و مارصا قیت  940-940/ 2: 4034نة نه  .ک: ان اهت  برام. 2
( هم مدخلی به اهرآا   اخنصاص  ا ه 4144/ 2: 4070-4001) فارسی المعارفةدایر

اده است که البنه بنابه طریقة معه      آن کنا ت منابعز چندان  وان ناست. چنان است مقالة 
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اش آن کنا  نگاانه  سال بعد  00( که 111/ 44: 4039) گستر دانشنامة دانشبساا  مخنصر م ج      
 اده است. 

ام ا بی سرو ه  پی ساخت گ نه ص  ت آگاهانهت    سنایی هم به« کا نامة بلخ»گةان نگا ندهت حنی  به .0
منالنی است  آماا مسع   سعد   با   با  صاحب نشده و احنةاالً تقلادم خالقانه اش ت صاف مطایبه

 شعم ااعرت اطرافاانی سفله  اانه است. که به

ط   جداگانهت مدح یک اهر و  ت اند به معنقد ب  ند این گ نه میاهرآا    کنندگان آنکه تعریف . با0
هم این  ص  ت آماخنن این  و وجه    یک اثرت باش بر اانه باادت حنی    اهالی آن  ا هم   

تعریف باطل خ اهد ب  ؛ البنه اخنالط ا خی و جد    یک اثر بساا  معة ل است؛ مثالً    پایان 
-31: 4012الدین عبدالرشاق اصفهانی ) که جةال« اهر اروان بَرَ ؟ کاست که پاغا  من به»قصاد  

 اات خاقانی هم گفنه اده است؛  ( آن  ا    نک هز خاقانی سرو ه استت ابااتی    با گ33
ولی هدف اش سرو ن این اباات اندکت صرفاً تسکان نسبی خاطر خاقانی ب  ه است؛ وگرنه اصل 

نباه خاقانی ب  ه که    آن شمانت به سرو ن هو م   با   الدین    اینوات هو  و ت هدف جةال
اهر و ااعران اصفهانت منهم اده و برایند مین ایی و لین اعر ناا آاکا ا هو  است؛ نه مدح. 

که  ها ناا چنان هم قصد اصلی سرایندهت هو  است و    کا نامه« شات و شیبا»حنی    ااعا  
  أمان وج    ا  . خ اهد آمدت اش هةان سنخت مدح و هو  ت

هام  سرمشق سرو ه ادهت بعدها خ   اش کهن ويس و رامینآنکه تیت تأثار  با خسرو و شیرين. مثالً 1
اند؛ هةچنان است  اةا  آمده است و  یگر ااعران    تنبع تةا  ساخنا  آن ک ااده ام خ   به گ نه

 و... . گشتاسپنامهت شاهنامه

اةا   ام آن به هام اصلی گ نه نامهت بعدها یکی اش معاا  ساقی . مثالً عنصر فرعی آهنگ عروضی   1
نظر اش اینکه ضةنی است و    مطاوم  حااتی گاالنیت صرف نامة ساقیآمد و اثرم هةچ ن 

آمدهت بدان سبب که    بیر هاج سرو ه اده استت   «سلاةان و بلقاس»و « تغلقنامه»هایزت  منظ مه
(. اش طرف  یگرت 347-340: 4010ید ) .ک: فخرالامانیت آ اةا  می ن ع تفنن به  صرفاً اش

ت  نامه ه ام عاطفی ساقی و جام پر اخنن به حال وحاد قاوینی  ا که ااعر    آنت به« نامة ساقی»
هام اصلی این گ نة ا بیت به ت صاف اهر اصفهان و صاحب حِرَف آن پر اخنه و  یعنی ویژگی

 اةا  آو  .  نامة اصال به ت ان ساقی امة مقاله(ت نةیواقعت اهرانگاا سرو ه است ) .ک: ا    

ها  ت ان اش این  ست  انست که بعضی اش آن . مثالً بعضی اصطالحات ح ش  نقد ا بی پاشاناان  ا می7
: 4031(. میة   فن حی )31-30: 4094اند ) .ک: افاعی کدکنیت  ها اایع ناا    منابعی مثل تذکره

ویژه ا باات  ح ش  عل   انسانی و به  قر و آا   اصطالحی   بر این فکه ( ضةن آن040-040
ایضاح بعضی اصطالحات ح ش  نقد ا بی    مراجع  و   صف م ک ااده ت    احصا و  گریام ش ه

 که کا  او تالای پسندیده است. 
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. وج   عن ان    من ن ا بی به این اعنبا  که امضام اخص ااعر استت اهةات  ا   و ذکرش    3
نظر  یگران    این مسئله استت   خ    اانها  آن و اتفاق  هند  ها ناا بدین لیاظ که نشان رهتذک

ت جه خ اهد ب  ؛ هرچند    این  و ن ع آثا ت امکان مصا  ه به مطل   و تلقی غلط وج    ا  ؛ 
آا   نامة طغرام مشهدم  ا اهر ن یسانت ساقی عن ان اخالف تذکره که مثالً گلچان معانی به چنان

 ناماده است.

یةان اش این سخنت  ( منذکر اده استت گ یا مرا  ابن20و  43: 4094گ نه که احةدم  ا انی ) . هةان9
ها ب  ه است؛ اما باید به این نکنه  باان هةان ناهةسانی اثرش یا اخنالف بیر آن با  یگر کا نامه

به عبا ت  یگر تفنن    ت جه کنام که او آگاهانهت این خطام با گ  ا مرتکب اده است؛ 
جنس مسخ و تبدیل و نه حنی حذفت گ نه  ا اش گ نگی  هم اش  هام اصلی ن ع ا بیت آن ویژگی

هو  با گان و اهالی اهر  آید که وم کا نامه  ا که     کند. اش اباات ذیل چنان برمی خ   خالی می
 د عا ت ص  ت  هد: آم ن عی    این گ نة ا بی خالف استت خ ش نداانه و خ اسنه است به

 بگفتتتتنم تتتتتا اش ایتتتتن پتتتتس  وشگتتتتا م   
 گةتتتان  ا   کتتته هتتترک ایتتتن نامتتته خ انَتتتد 

 

 ش متتتتتن مانَتتتتتد بتتتتته  و انت یا گتتتتتا م  
 نفَتتتتتس  ا بتتتتتر  عتتتتتام خاتتتتتر  انَتتتتتد

 
گار .  مین ایی ص  ت می هام فرعی و غار ح ش  ویژگی  گةان ن یسند  این سط  ت تفننت تنها    اما به

اصلی  هام ت اند ت سعه یابد؛ مثالً یکی اش ویژگی لی هر گ نه میهام اص اایان ذکر است ویژگی
هام خاص هم پاز  حد ذکر نا  ت اند تا سر و ان و طبقات اهر است که می اهرآا  ت یا کر ِ پاشه

 و  و مثالً هو  معا یف اهر به سنایز با گان اهرت و ت صاف اهر  ماان نةی  و ؛ اما هرگا اصل اش
ترت  هام اصلی و به باان  وان واقعت بروش هرگ نه تغاار    ویژگی ا  .    یو میالت آن تبدیل نة

نظر  یگر آن گ نة  اش آنت گ نة م      کند و پس هام مین اییت ماهات گ نه  ا  گرگ ن می خص صات
 قبلی ناست. 

اش  ( ظاهراً بر این اسا  که اوحدم بعضی ااعران منقد     کنابز  ا04: 4034. گلچان معانی )44
ها  ا نخسنان با  ذکر کر ه؛ ولی مؤلف  ع فی گرفنه و آو  هت گفنه است ع فی آن االلباب لباب

اش این مأخذ سخن نگفنه است و نگا ند  این مقاله هم اش مأخذ اصلی این سخن گلچان  عرفا 
 اطالعی ندا  .

آنکه  اش قةرم آملی است و باعن ان کا نامه آمده که سه فقر  آن  .    مقالة احةدم  ا انیت  ه اثر به44
بر تفاوت عروضیت تباین  اندت عالوه الدین میةد کاتب( تقدیم اده سه به یک مةدوح )ارف هر

مین ایی هم  ا ند؛ به عبا ت  یگرت ااعر تنها    نخسنان آن آثا ت طبقات مخنلف ندیةان وشیر  ا 
گانهت صرفاً یکی  و  اةن مةدوح ط   جدا هایشان هو  کر ه و     و مثن م  یگرت به با ذکر نا 

هام سراج قةرمت  ها فقط کا نامه ماان کا نامه ص  تی مسن فا هو  گفنه است؛ هةچنان اش   ا به
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یةان و بها  صراحناً نا  کا نامه  ا بر خ    ا ند.  و اثر  یگرت ااعا  فراهی و  پ  بهام جامیت ابن
 فنة آن  بان اند که ااید    بخز اش خ انده  باعی پ انوی  ا  یگرانت ع فی و خ افیت کا نامه

تنها این عن ان ناامده؛  من ن این اصطالح وج    اانه است.    اعر مسع   سعد و سنایی هم نه
هام اصلی و قدیةی آنت چاام با این عن ان وج   ندا   ) .ک: احةدم  ا انیت  بلکه    نسخه

 انام؛  گذا ان ن ع ا بی کا نامه نةی نایی  ا بناانتبع وم س اصلت ما مسع   سعد و به (.   21: 4094
هایی قابل  شیرا ااعر با آگاهی نظرم باید به ساخت اثرم    گ نة خاص  ست یاشیده بااد. بخز

ح ل مدح افرا م منعد  هةچ ن امارت وشیرت « کا نامة بلخ»اصطالحت  نامه یا به ت جه اش مطایبه
مثل ااعرانت ا با  طریقت و شنان گشنه است که هرگا     ها و پد  ااعر یا هو  کسانی شا ه ااه

 ها قرا  ندا ند.  گ یان کا نامه فهرست هو 

لغا ؛ شیرا  سةت اهرآا   بلغا  که البنه می . گ یا نگرانی اش این جهت ب  ه است که کا نامه به42
بان  فنن  ل اشها بنابه تغاار اوضاع اجنةاعی مث نگا ند  این سط   معنقد است مخاطب کا نامه

ترین جایگاه  ونق ااعرم و اش طرف  یگرت مرکایت یافنن  عن ان اصلی تةرکا   با  و  ی انت به
  ت ان گفت کا نامه بعدها    که می ها برام اعر تغاار یافنه است؛ چنان خانه ک چه و باشا  و قه ه

ج قةرم هاچ اهر خاصی وج   اینت    کا نامة سرا کالبد اهرآا   به حاات خ   ا امه  ا ؛ با
   مدح اهریان خ   و ناا  هو  هم  اش  ا    ذکر نشده است؛ احنةاالً بدان سبب که وم کا نامه

 خ اسنه است تا تفننی کند.  وبا ه جا ب  ه یا  مةدوحز سرو ه و    این شمان ناا هةان

 ا یم؛ اما باید بدانام  میاار ن ایی ا جاع  علی بایست به امار اسا  مشخصات کنا  می . قاعدتاً بر40
ص  تی بساا  نا  ست تسامح کر ه و عن ان کنابز  ا که تصیاح  مرح   حکةت    این شمانهت به

اار استت  علی  ترکی امار النفايس مالالس ااه قاوینی اش هام آشا  فخرم هروم و حکام ترجةه
 اار ن ایی قرا   ا ه است. علی امار النفايس مالالستذکر  

تعریف بلخت تعریف برجت تعریف کشةارت تعریف مسود و تعریف هندوسنان ) .ک: مناومت  . مثل40ِ
ام  یگر با ت جه به ان اع  ط   مبس طت    مقاله  ا به« نامه تعریف»(. نگا نده 437-433: 4032

 مانده اش آن بر سی کر ه است. منظ   و منث   باقی

: 4072ک  ت  )ش ین كاروان حلهبا هم با اتکا به  آن( 2149/ 1: 4032)ان  مت  فرهنگ سخن. فقط    41
ن ع آن چاام ب  ه است که اهرآا   یا  ام  ایج اش سراییت اا ه ن ع غال این»( آمده است: 413

 «.اده است اهرانگاا خ انده می

(. ا اهدم منعد  اش 04-03: 4031بن سعد مافروخی اصفهانی ) اش مفضل محاسن اصفهان. مانند 41
 ت ان یافت. می القلوب هةنزو الب د  آثار هایی هةچ ن ااعا   ا    کنا  گ نه این

ا  ت مطابق  هات وقنی   با   آیان فن ت نا  ان اع مینرفه و کسبه سخن گفنه می نامه .    فن ت47
ن عی اش مشاغل و اباا اان تأویل  ا ند و به اصطالحات فنی هر صنفت مسائل عرفانی مطرح می
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اند ) .ک: کاافی  ها اباه ااعا  صنفی اده آن  نگرم و ااعرانگیت لیاظ غارواقع اشعرفانی اده که 
 (.000-041: 4014سباوا مت

جانب ااعران عثةانی  ا    کر ه است؛ به این  . براون نظر گاب   با   اخنراع ادن این گ نه اش 43
هام  و مهسنی اش نة نه هام مسع   سعد اعنبا  که اهرانگاا  ا هةان ااعا  صنفی  انسنه که اعر

وج   این اگر ااعرانی هةچ ن  (؛ با3: 4034آیند ) .ک: گلچان معانیت  اةا  می نخسنان آن به
ام و کةالی اهرانگاا سرو ه بااندت حق آن است که این گ نة ا بی اخنراع ایشان  مسایی ا  نه

سانی ااراشم هام وحادم قةی و ل عالوه ااید و تنها ااید سرایز اهرانگاا بااد؛ به
 گ نه اعر ااعران عثةانی بااد.  واسطة آانایی با این (    تبریات بهاالصناف مالمع)

اند و البنهت هةان وا ونگی و  هام اصلی کا نامه اندک ن ات یاش ه گفنامت نة نه گ نه که    پی . هةان49
هام اصلی  ژگیوی  هند  لیاظ قصد و شبانت خ   نشان یةان اش ام کا نامة ابن  ص  ت نقاضه

 هةچ ن انگااه و شبان این اثر است.

ااعر بانی  ا بنا کند اند  مدیح که آغاش باتت ان نده  ا اش هوا نةاید؛ پس ». اسند اک این است که 24
(؛ مثالً سراج قةرم 90: 4012) ا ویانیت « هوا نبُ َ  یا اش آغاش وم ب م مدح آید؛ لکن هوا بُ َ 

 گفنه است:

 ت آن  ا متتتتتر التتتتتدین پاتتتتتر نواتتتتتب
 هتتتر  متتتم اش  یتتتدن او اتتتا م استتتت  
 اش کتتتر  و لطتتتف کتتته بتتتا متتتن کنتتتد   

 نهتتتا  استتتت و جتتت انةر  ناتتتک   پتتتاک
 کتتس ختترا   چتت ن اتت   اش بتتا   هتتر   

 چنتتتد کتتتم و کاستتتت نتتته   قتتت ل وم ا 
 

 کتتتتا هةتتتته بنتتتتد و غةتتتتم آشا  کتتتتر  
 ستترِ آشا م استتت   استتت چتت  ستترو اش  

 صتتتنعت خ  اتتتاد بتتته معتتتدن کنتتتد   
 چابک و چست است و ظریف استت لاتک  
 چنتتگ شنتتد بتتتر ستتر و  یتتز اتتترا     
 جةلتتته مختتتالف بُتتت َ  و  استتتت نتتته    

 

قالب   م وم هةه   ها گ نه سرو ه آنِ مسع   سعد است و این آنکه نخسنان نة نة ااعا  صنفی اش . با24
اش وم مهسنی گنو م و امارخسرو  هل م  باعی   اندت پس قطعه و با عروض منفاوت سرو ه اده

منظر م ساقی   ونیت   لیاظ م ساقی کنا م و هم اش ر ند که هم به ا    این سنخ ااعا  با  ک
که با نگاهی به ااعا  پراکند  صنفی    موة عة ااعا  خ اندمار  مةناش اش  یگر ااعا  است؛ چنان

(ت ی سف اصمّ اسنرآبا م 413-417(ت ا سالن مشهدم )هةانت 90-94: 4034)گلچان معانیت 
گ نه ااعا   ا  باعی  انست؛ البنه معدو   ت ان قالب اصلی این ها می ( و ناا جُنگ419)هةانت 

قالب غال   گ نه ااعا   ا به تقلاد اش سافیت    ( هم این410ااعرانی مثل حض  م قةی )هةانت 
هایی اش ااعرانی هةچ ن غنی کشةارم و اارف ماشند انی )هةانت  بات ند تت تک اند. به سرو ه

اش  ا     ااعا  صنفی ( موة عه000ت. سادام نسفی )هةانت (    این شمانه نقل اده اس232
مقفا سرو ه  هام مقفا و غار بات هام ک تاه و تک ها و با عروضی منفاوت اش غالت قطعهت مثن م قالب



 440                          .      .سنگ:.  نگی بر چند گ نة هة                      04/ اةا   3سال 

س م   گرفنه اش برام ااعا  حاصل اضافات ص  ت« اهرآا  »است. اایان ذکر است عن ان 
ت ان گفت تا یخ اخننامی که گلچان    این چاپ میاسا مصییان کلاات وم است و هةچنان بر

 (.000: 4994برام این ااعا  وم آو  هت مرب ط به بها یة اوست )سادام نسفیت 

شعم ومت اش   ا هو  کر ه است که به ( شنانی 029-021: 4000« )کا نامة بلخ». مثالً سنایی    22
 اند. کر ه مشغ ل میس  ام ص فاگرمت خ    ا  وظایف اصلی خ   باشمانده و به

حقزت  پی  نج سفرت بداسنقبالی اهالی بلخ و نامهربانی ایشان    (   014-009. ظاهراً سنایی )هةانت 20
 که خ   گفنه است:  کا نامه  ا سرو ه؛ چنان

 تتتتتا بتتتته بلتتتتخ آمتتتتد  ش غتتتترّه و ستتتتلخ 
  یتتتتتت ِ غربتتتتتتت متتتتتترا ببتتتتتتر م آ   

 

 عتتتاز متتتن بتتت   چتتت ن مصتتتیف بلتتتخ 
 اتتتتها  گتتتتر نبتتتت  م کتتتتفِ اماتتتتر   

 

اش »گفنه است:  که صفا . البنه اینت اا   معه   پ  بهام جامی    تةا  هو یاتز است و چنان20
کند و    آن ماانت  هاى پ  بهاى جامى آن است که مدح یکى اش مةدوحان  ا آغاش مى کا م اارین

ه آو   و    هو  اوت سخن  ا ب ماان مى اکایت اش کسى که مخالف یا مااحم یا مدعی اوستت به
گر   و به ا امة گفنا   کشاند و چ ن  ا   ل اش او گرفتت باش به مدح مةدوح برمى   اشا مى

« با کدخدا بساش و  ه  ا بناش»ت اند مصداق  به هر حالت این کا  می (.113/ 0: 4073« )پر اش  مى
  بااد.

 ا وانا  و ت یعنی «گ م خ اص»(ت اش پاشة 010: 4994. مثالً    ااعا  صنفی سادام نسفی )21
گ یند  خص صات »اللفظیت  ص  ت تیت سنجت سخن گفنه اده که گلچان معانی آن  ا به مااج

ص  تی  یگر اش این اصطالح است و    « خ ان خ اص»حالی که  است؛     معنا کر ه« اخص
 (.«خ اص خ ان»/ 1: 4070ت ا   ) .ک:  هخدا ها  یده می فرهنگ

که ن یسند  آن   با    الشعاراخالصةیا  0994/ 1و  4240/ 2: 4039. مثالً  .ک: اوحدم بلاانیت 21
ق ل اهل حدیثت باشنر  پسرم  ا  وایت کر ه است؛ ولی به هةة ااعران  اسنانی عااقانه با شیبا

هام حقاقی تا یخی  کلت این ااعا  شمانه ؛ اما   «و له مناکارٌ»هام او اصلی ندا ند:  گ نه حکایت این
عن ان میب بان اعر صنفی مطرح ب  ندت     هایی که به شا ه یا اما   ها ا هش هةان سادکه   ا ند؛ چنان

ص  تی واضح و حقاقیت با نا  و  (ت به0014/ 1: 4039)اوحدم بلاانیت  عرفا هایی مانند  تذکره
 اند.  نشان ثبت اده

 
 

 منابع
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علی باسنانی  ا .  سان. تصیاح حديوان اشعار(. 4000یةان فری مدمت فخرالدین میة   ) ابن -
 خانة سنایی. تهران: کنا 

 .04-7. صص41. ش0.  نقد ادبی«. ن ع ا بی کا نامه(. »4094اکبر ) احةدم  ا انیت علی -
فرهنگ «. فهرست اصناف و طبقات    اهرآا   سافی سةرقندم(. »4030افشا ت ایرج ) -

 .104-121. صص04. شزمین ايران
 . تهران: سخن.خنفرهنگ س(. 4032ان  مت حسن ) -
اهنةا  میةدتقی مد    ض م. تهران: علةی  به. ديوان انوري(. 4072بن میةد ) ان  مت علی -

 فرهنگی.
 . تهران: وشا ت فرهنگ و ا اا  اسالمی.فرهنگنامة ادبی فارسی(. 4034ان اهت حسن ) -
ان. تهران: . تصیاح مروا ید  ف گراالحبا تذكرة انیس(. 4092اناس لکهن ییت م هن لعل ) -

 .سفار ا  هال
اهلل  . تصیاح ذباحالعارفین العاشقین و عرصا  عرفا (. 4039اوحدم بلاانیت اوحدالدین ) -

 خانة مولس ا  ام اسالمی. احةد. تهران: ماراث مکن   و کنا  کا م و آمنه فخر صاحب
 .0400ران. شنسخة خطی کنابخانة مرکام  انشگاه ته. ديوان(. تا )بیبد  الهاویت ساداحةد  -
 تصیاح کاظم  شف لاان. تهران: طالیه.. بهار عالم(. 4034چند ) تاک بها ت الله -
 .OR-9240ش. بریناناا م ش  خطی نسخة .ديوانق(. 4429) جامی پ  بهام -
ک از  . بهالیتیمهتتمة(. 4010بن میةد ناشاب  م ) ثعالبیت اب منص   عبدالةلک -

  ین.خانة فر عبا  اقبال. تهران: چاپ
تیقاقت . الظنون عن اسامی الکتب و الفنون كشفتا(.  بن عبداهلل )بی خلافهت مصطفی حاجی -

. باروت:  ا  احااء النراث یالنقایات  فعت بالگه الکلاس لدینا تعلاق میةد ارف تصیاح و
 العربی.

 . مقدمهت تصیاح و تیقاقمالمل فصیحی(. 4031الدین میةد ) بن جالل خ افیت فصاح احةد -
 میسن ناجی نصرآبا م. تهران: اساطار.

با مقدمة . السیر فی اخبار افراد بشر تاريخ حبیب(. 4034الدین ) بن هةا  الدین خ اندمارت غااث -
 .فروای خاا  . تهران: کنا 0سااقی. ج اهنةا  میةد  بار الدین هةایی. به جالل

و  14. شنامة پارسی«. آن هام اهرآا   سافی بخا ایی و ویژگی(. »4094 ابایفت مقد  ) -
 .94-79. صص14
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. تهران: 4. جهاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران فهرس  میکروفیلم(. 4003پژوهت تقی )  انز -
  انشگاه تهران.

. 43ش . زمین فرهنگ ايران«. تعریف اصفهان اش م النا اعواش هراتی(. »4014تتتتتتتتتتتتتت ) -
 .490-470صص

 . تهران:  انشگاه تهران. 44و  9ت 1. جلغتنامه(. 4070اکبر )  هخدات علی -

 تصیاح عبدالیسان ن ایی. تهران: ش ین. .الشعراحدیقة(. 4010باگی ااراشم )  ی ان -
اهنةا ت تصیاحت ح اای و ت ضایات  به .الب غة ترجمان(. 4012 ا ویانیت میةدبن عةر ) -

 ار.الشعرام بها . تهران: اساط احةد آتز و اننقا  ملک
  ضا طاهرم. تهران: سروش. تصیاح میةد. اقلیم هف (. 4039احةد )  اشمت امان -
 .30-07. صص22. شمعارف«. ایها     اعر فا سی(. »4074 اسنگ ت سادمیةد ) -
. بخز س  . اله  : اننشا ات اقبال تذكرة شعراي كشمیر (. 4913الدین )  اادمت حسا  -

 آکا می پاکسنان.
علی سا ات.  هةکا م کامران فانی و میةد . با گستر دانشنامة دانش(. 4039 امانت علی ) -

 گسنر. فرهنگی  انز -تهران: مؤسسة علةی
 . تهران: سخن.با كاروان حله(. 4072ک  ت عبدالیسان ) ش ین -
فر .  الدین هةای ن تصیاح و مقدمة  کن. تذكرة تحفة سامی(. 4030مارشام صف م ) سا  -

 تهران: اساطار.
تصیاح میةدتقی مد    ض م.  به«. کا نامه بلخ(. »4000سناییت اب الةود مودو بن آ   ) -

 .011-297. صص0. ج0ک از ایرج افشا . تهران: طالیه.  فنر  . بهزمین فرهنگ ايران   
اایف.  با مقدمه و تصیاح جابلقا  ا علی. كلیا  آثار (. 4994عابد ) سادام نسفیت مار -

 ز. وانبه: نشریات  ان
 تهران: آگه.. موسیقی شعر(. 4074 ضا ) افاعی کدکنیت میةد -
 . تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(. 4072) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 . تهران: سخن.رستاخیز كلما (. 4094) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 و .. تهران: فر 4.  1. جادبیا  در ايران تاريخ (. 4073اهلل ) صفات ذباح -
و  11. شكتاب ماه«. تصیاف تناسب    اعر حافظ(. »4034آبا مت فرشا  ) ضاایی حباب -

 . 17-10. صص17
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. نامة پارسی«. از اهرآا   باشیافنه اش قرن  هم(. »4033فاضلیت فاروش و الله جها  ) -
 .421-440. صص09و  03ش

 .4477 لاان. ش. نسخة خطی کنابخانة باكلیا  اشعار(. تا بیفائا هندوسنانی ) -

 . تهران: سخن.نقد ادبی و سبک هندي(. 4031فن حی  و معونیت میة   ) -

تهران: معانی.   تصیاح احةد گلچان .تذكرة میخانه (.4017) عبدالنبی فخرالامانی قاوینیت -

  اقبال.
. تصیاح جالل خالقی مطلق. تهران: مرکا شاهنامه(. 4031فر وسی ت سیت اب القاسم ) -

 .با گ عارفدایرةالم
الدین  اادم.  . تصیاح ساد حسا الشعرا تذكرة مقاال  (. 4917اار ) علی قانع تن مت مار -

 .کراچی: سندهی ا بی ب   

 علی حدا  عا ل. شیر نظر غال . دانشنامة جهان اس م   « اسةاعال بلاغت» (.4077علی) کاتبیت -

 . الةعا ف اسالمی ةبناا   ایر تهران:
. تصیاح : بخش كاشاناالفکارزبدةاالشعار و صةخ (. 4030الدین ) تقی کااانیت مار -

 عبدالعلی ا یب برومند و میةدحسان نصارم کهنة یی. تهران: ماراث مکن  .
. : بخش اصفهاناالفکارزبدةو  االشعارخالصة(. 4031تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) -

 تهران: ماراث مکن  . تصیاح عبدالعلی ا یب برومند و میةدحسان نصارم کهنة یی.
. : بخش ساوه و قماالفکارزبدةو  االشعارخالصة(. 4092تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) -

 اارف صا قی. تهران: ماراث مکن  . تصیاح علی
جعفر میو  .  . تصیاح میةدفتوتنامة سلطانی(. 4014کاافی سباوا مت حسان واعظ ) -

 تهران: بناا  فرهنگ. 
 .121خانة علاگر. ش نسخة خطی کنا . المآثر نفايسق(. 4431وله )کامی قاوینیت عالءالد -
. مقدمهت تصیاح و تعلاقات میةد قهرمان. ديوان اشعار(. 4019کلام هةدانیت اب طالب ) -

 مشهد: آسنان قد . 
 . تهران: امارکبار.شهرآشوب در شعر فارسی(. 4034گلچان معانیت احةد ) -
بن میةد آوم.  . ترجةة حسانمحاسن اصفهان(. 4031بن سعد ) مافروخی اصفهانیت مفضل -

 تفرییی اهر ا م. -اصفهان: اننشا ات فرهنگی
 . تهران: فر وسی و جامی.شناسی شعر خراسانی سبک(. تا میو  ت میةدجعفر )بی -
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 اهنةا  مهدم ن  یان. اصفهان: کةال. . بهديوان اشعار(. 4010مسع   سعد سلةان ) -
 . تهران: امارکبار.فارسی المعارفدایرۀ(. 4070-4001حسان ) مصاحبت غال  -

خانة  تهران: کنا  .االصحاب مذكر (.4094بن میةد اریف )میةد ملایام سةرقندمت -

 . مولس ا  ام اسالمی
 الةعا ف با گ.ة. تهران: مرکا  ایرهاي فارسی فهرستوارة كتاب(. 4032مناومت احةد ) -

 . تهران: کنا  مهناش.هنر شاعري نامة واژه(. 4071مارصا قیت ماةنت ) -
 .00-23. صص00. شنامة فرهنگستان«. اهرآا  (. »4031نصرتی سااهةاگیت علی ) -
 س یةه غنا ا. تااکند: آکا ماه فنال .تصیاح . النفايس مالالس (. 4914اار ) علی ن اییت امار -

خانة  کنا  :. تهراناصغر حکةت تصیاح علی .النفايس مالالس(. 4010تتتتتتتتتتتتتت ) -

 . من چهرم
اهنةا  میةد هدایت حسان. کلکنه: ایشااتک  . بهمآثر رحیمی (. 4904عبداهلل ) نهاوندمت مال -

 س ساینی بنگال.
مقدمه و تصیاح عا ف ن ااهی. «. آا   یکنا جهان» (. 2441یکناخ اابیت احةدیا خان ) -
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