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ممفظهبههروزگمرهخودهشمعریهحش ورهبوده،هوهشعرشهدره

هامنهییممهنیزهرویجهتاممهدیشتههیست.هیکاهیزهیجزیءهبیمضه

تمجهیلنینهیمانهوزیر،هحشتالهبرهشعرهشامریهیزهشمعرینه

وه ش مبهیلنولةه »یلصممبهیلاعظمه قلمه بهه 8ق/14م،ه قرنه

یلنینهبنهیلصممبهشاسهیلنینهححانهش مب«هیستهکههدره

آنهغزلاههمهیزهممفظهبمهعدوینه»لاوالنمهشاسهیلنینهححانه

ممفظهدیمهفضله«هآحنههیست.هیینهحجاوعههدرهشویله782قه

تألیفهشنههیستهوهیفزونهبرهآنهیزهجالۀهدعمئیهههمهپینیسته

کههدرهزحمنهمیمتهممفظهگردهآحنههبودههیست.هدرههامنهبیمضه

)2/ه299(ههوهدرهرسملۀهحظفریلنولههحلکهیلسلامنا،ههمهغزلاه

یزهممفظهفقطهبمهعدوینهوهلقبه»حوالنمهشاسهیلنین«هآحنهه

حعینهیلنینه چونه نویسننگمناه وه شمعرینه هاچدینه یست.ه

یزدی،هروحهعطمر،هکاملهخجدنیهوهنظممهیلنینهشمحاهکهه

جالگاهحعمصرهممفظهبودههینن،هبعضاهیزهیشعمرهیوهریهدرهآثمره

خودهذکرهکردههینن،هیمهبههیستقبملهغزلههمیهخویجههرفتههیننهوه

هیزهیوهنممهبردههینن.ه)سجمدی،ه1390:ه585-ه586(
ً
یمهصریحم

یینهش رتهوهرویجهیشعمرهممفظهدرهح مهترینهحدبعهروزگمرهیوه

نیزهتأیینهشنههیست؛هدوستهوههمهدرسهممفظ،هححانهگلدنیمه

درینهبمرههگفتههیست:هه

تاهبههیقصمیه
ّ
الجرمهرویملهغزل میهج منگیرشهدرهیدناهحن

ترکستمنهوههدنوستمنهرسینه،هوهقویفلهسخد میهدلپذیرشهدره

هزحمناهبههیطریفهوهیکدمفهعریقینهوهآذربمیجمنهکشینه.هه
ّ
یقل

)ممفظ،هباهتم:هقن(هههه

ُججمناه
ُ
ینهشیخهححّانهک

ّ
بههتمزگاهدیوینهخویجههغیمثهیلن

حه،هتصحیحهوه
ّ
تبریزیهحش ورهبههخویجههشیخه)د.ه778هه(هبمهحقن

تعلیقمتهحسعودهریستاهپورهوهیمسمنهپوریبریشمهحدتشرهشنهه

یست.هبمهنگمهاهبههیینهدیوینهحاهتوینهدریمفتهکججاهغزلههمیه

گمهاه وه یست،ه سرودهه سعنیه غزلههمیه یقتفمیه بهه فریویناه

کهه نیزهتضاینهکردههیست،ه ریه یزهشیخهسعنیه حصریعههمیاه

حصّححمنهدرهتعلیقمتهبههیینهحویردهیشمرههکردههیننه)برییهناونههنک:ه

کججاهتبریزی،ه1395،هیمددیشتههمیهیبیمته1197،ه1356،ه1588هوه1654(.ه

یزه تأثیرپذیریهکججاهتبریزیه یینهدیوین،هنشمنهههمیه یحمهدره

ممفظهنیزهبههچشمهحاهخورد،هبههیینهحعداهکههکججهدرهسرودنه

بعضاهیزهغزلیمتهخود،هدرهوزن،هقمفیه،هردیفهوهحضاونههبهه

بعضاهیزهغزلیمتهخویجههممفظهشیریزیهنظرهدیشتههیست،هوه

یینهنشمنگرهش رتهوهرویجهدیوینهممفظ،هدرهسنۀههشتمهوهدره

روزگمرهخودش،هدرهآذربمیجمنهیست.هنگمرننۀهیینهیمددیشته

دیوینههمیههاممهتبریزیه)۶۳۶-ه7۱۴هه(،هخویجویهکرحمناه)۶۸9-ه

7۲۵هه(،هکاملهخجدنیه)د.ه۸۰۳هه(،هنمصرهبخمرییاه)والدت:ه7۱۵هتمه

7۲۰-هدرگذشتۀه7۸۱هتمه79۰هه(هسلامنهسموجاه)د.ه77۸هه(،هیومنیه

حریغههییه)۶7۳-ه7۳۸هه(هریهنیزهبررساهکرد،هتمهیگرهکججاهدرهبیته

یمهغزلاهیزهکساهجزهممفظهتأثیرهپذیرفتههبود،هآشکمرهشودهوهبهه

عبمرتاهتأثیرپذیریهکججاهیزههمهعصرینهممفظهبمهتأثیرپذیریهه

ویهیزهممفظهیشتبمههنشود.ه

یّحمهآنهغزلههمیهکججا،هکههبههنظرهحاهرسنهبههتقلینهیزهممفظه

سرودههشنههیست،هیینههمست:

نخست.

غزلاهبههحطلعهزیر:

بــههآســتمنهعزیــزتهکــههآنهپدــمههحــنهیســت

یست حنه گــویهه خنیه دیدم،ه توه بهه دله وه جمنه کهه

)کججا،ه1395:ه86(

هتقلینهغزلاهیستهیزهممفظهبههحطلع:
ً
کههظمهری

حدــمهکــههگوشــۀهحیخمنــههخمنقــمههحــنهیســت

یسته حــنه صبحگمهه ورده حــغــمنه پیره دعـــمیه

)ممفظ،هباهتم:ه38(

ممفظهدرههاینهغزلهحاهگوین:

ــت ــمِلهشامس ــههیمهوص ــجنهوهحیخمن ــرضهزهحس غ

ــویههحــنهیست ــنیهگ ــنیرم،هخ ــنهخیملهنـ جــزهیی

)هامنجم(

 دجمد بهنامی

دینشجویهدکتریهزبمنهوهیدبیمتهفمرساهدینشگمههش ینهب شتا
ahmadbehnami@yahoo.com

رد رار جاک  در د رد  فاح یاپ در
و نکته در کپدمرش شده در شپح دجردل دو
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ههوینیست.هعالوههبرهیین،هبیته
ً
کههیکسمناهقمفیههوهعبمرتهکمحال

دومهیینهغزِلهکججهتبریزی،هچدینهیست:

حقصــود قبلــۀه هســته درته آســتمنه چــوه

ــته ــنهیس ــمبهریههح ــالنهمج ــههحغی ــرهک ــمنهحب گا

)کججا،ه۱۳9۵:ه۸۶(

کههتصویرهآنهیمدآورهبیتاهیزهغزلهدیگرهممفظهیست:

ــنم ــاهزدهق ــههخویه ــوقهکعب ــههش ــرهب ــمنهگ درهبیمب

حخور غمه حغیالنه خــمره کدنه گره سرزنشههمه

)ممفط،هباهتم:ه172(

دوم.

غزلهدیگریهیزهکججهبههحطلع:

یوسـت ححبّـته یزه پـره جمنـمه وه دله

نـورهطلعـتهیوسـت بـهه دیـنههروشـنه

)کججا،ه1395:ه157(

هبههپیرویهیزهغزلهممفظهبههحطلع:
ً
ظمهری

یوســت ححبّــته ســریپردۀه دله

یوســت طلعــته آییدــههدیره دیــنهه

)ممفظ،هباهتم:ه40(

سرودههشنههوهحصّححمنهنیزهدرهتعلیقمتهبههیینهحوضوعهیشمرهه

کججه غزله یینه شبمهتههمیه 227(.ه 1395:ه )کججا،ه کردههیننه

هجمیهشکه
ً
بههقنریهیستهکههتقریبم بمهغزلهممفظه تبریزیه

نااهگذیردهکههیینهغزل،ههبههیقتفمیهغزلهممفظهگفتههشنههیست.ه

یزهجالههدرهبیتهدومهحاهگوین:

خویهــن قــنشه عملیَــمه هّاــته

ههرهیکهبههقنرهبههقنِرههّاتهیوست
ّ
مظ

)کججا،ه۱۳9۵:ه۱۵7(

وهممفظهگفتههیست:

تــوهوهطوبــاهوهحــمهوهقمحــِتهیــمر

یوســت هّاته ــنره ق بــهه هرکسه فکره

)ممفظ،هباهتم:ه40(

سرم.

دوهغزلهکججهتبریزی،هیکاهبههحطلع:

یزآنهتــوهفمرغــاهیزهمــملهخســتگمنهفــریق

فریق نشمنه یزه نیسته یثریه دلته دره کهه

)کججا،ه1395:ه196(

وهدیگریهبههحطلع:

ــریق ــتگمنهف ــملهخس ــنیریهیزهم ــرهن خب

فریق نشمنه ببینه زردمه رخه دره وه بیمه

)کججا،ه1395:ه196(

هبههیقتفمیهغزلهممفظهبههحطلع:
ً
ظمهری

ــریق ــمنهف ــرهبی ــنیردهس ــههن ــمنهخمح زب

فریق دیستمنه توه بمه دهــمه شــرحه وگرنهه

)ممفظ،هباهتم:ه201(

سرودههشنههیست.

چهارم.

هکججهتبریزیهحاهگوین:

دلهحــنهبــاهســرهزلــفهتــوهنگیــردهآریم

ییّــمم... حاهگذریننه چونه کهه شرحه دهمه چهه

وهدرهبیتهپدجمههاینهغزلهحاهگوین:

ــۀهخــملهتــوهدرهملقــۀهزلفــتهچــوهبنیــن دین

دیم بــهه یفــتــمده وه ــنه آح ــویه ه زه جمنمه ــرغه ح

)کججا،ه1395:ه105(

وهممفظهگفتههیست:

حرمبــمهطمیــرهفــرخهپــاهفرخدــنههپیــمم

کنیم... ریهه کجمه دوسته خبره چهه حقنمه خیره

حــرغهرومــمهکهههاــاهزدهزهســرهســنرههصفیر

دیم دره فکدنشه تــوه خــمله ــۀه دین عمقبته

)ممفظ،هباهتم:ه211(

یلبتههدرهدیوینهیومنیهحریغههییهنیزهغزلاهبههیینهوزنهوهقمفیهه

هسته)نک.هیومنیهحریغا،ه1340:هغزله۴۶۱(هوهسلامنهسموجاهنیزه

قصینههییهبههیینهوزنهوهقمفیههدیرده)نک.هسلامنهسموجا،ه۱۳۸9:ه

۱۴۱(؛هیحمهطرزهبیمنهکججهتبریزیهدرهبیتهپدجمهغزلشهبیشترهبهه

هبمهتصویِرهبیته
ً
بیتهممفظهحمندنههیستهوهتصویِرهبیتهیو،هکمحال

ممفظهیکاهیستهوههاین،همنسهحمهری،هحبداهبرهییدکههیینهشعره

ریهبههپیرویهیزهخویجههممفظهگفتههیست،هتقویتهحاهکدن.

کرد د جامع داللحا  مپدغی در شپح دجردل فاح یاپ در

توسطه کججاه یمویله شرحه نوشتنه دره کهه حدمبعاه یزه یکاه

حصححینهنمدینههگرفتههشنههیست،هجامع االلحان عبنیلقمدره
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حریغاهیسته)نک.هخضریئا،ه۱۳94:ه26(.هبمهوجودهییدکههحصّححمنه

بهه»آحننهسههبیتهیزهیکهغزلهکججاه)بمهحطلعه»گلهچوهبیرونهآحنه

کردههینن«ه یشمرهه جامع االلحانه دره خویشتن«(ه خلوتهسرییه یزه

جامع االلحان،ه دره ۵9(ه بیستهویک،ه ۱۳9۵:ه کججا،ه )هامنجم؛ه

حمجرییاهنقلهشنههیستهکههیزهآنههنکمتاهیزهزننگاهشیخهکججاه

وهیرتبمطهویهبمهشمعرینهوهفضالیههمهعصرهویهدرهدربمرهسلطمنه

مسینهبنهسلطمنهشیخهیویسهبههدستهحاهآین.ه

خالصۀهحمجریهیینهیستهکههدرهتمریخهبیستهون مهشعبمنه

سمله77۸هه،هدرهحجلسهسلطمنهجاللهیلنینهمسینهخمنهبنه

سلطمنهشیخهیویس،هدرهمملاهکهه»شیخهیالسالمهخویجههشیخه

یلکججاهوهدستورهیعظمهیحیرهشاسهیلنینهزکریمهوهسمیرهیکمبره

هه
ّ
وهیفمضلهکههدرهآنهزحمنهبودنن«هوه»حوالنمهجاللهیلنینهفضلهیلل

یلعبینیهوهحوالنمهسعنیلنینهکوچکهوهحوالنمهعارتمجهخریسمنا«ه

وه»خوشهخوینمنهوهیستمدینهحصدفهوهحتعیّدمنهدهرهحثلهخویجهه

رضاهیلنینهرضوینهشمههحصدفهوهیستمدهعارشمههوهیستمدهبوکههوه

نورشمههوهغیرهم«هممضرهبودههوهبحثهعلااهوهعالاهحوسیقاه

حاهکردههینن،هحریغاهیدعمهحاهکدنهکههدرهیکهحمههرحضمن،ههرهروزه

»نوبتا«هخویهنهسمختهتمهدرهپمیمن،هساهنوبتهحوسیقاهحرتبه

سمختههبمشن.هبرخاهیزهیهلهحوسیقاهممضرهدرهحجلسهیینهکمره

ریهغیرحاکنهحاهدیندنهوهخویجههرضوینهشمههحاهگوین:ه»شمینهکهه

پمسخه دره حریغاه گوین«.ه یکدونه بمشن،ه سمختهه یینه قبله یزه

حاهخویهنهیبیمتهوهیشعمرههرهنوبتهریهخودهینتخمبهکددنهوه

دورهمیهنغامتهوهیدویرهییقمعاهریهنیزهخودهحشخصهسمزننهتمه

ویهبرهیسمسهآن م،هیینهنوبتههمهریههرهروزهبسمزد.هدرهویقعهبههحمندنه

شمعرینهکههبههبنی ههسرییاهحاهپردیختدنهوهبرییهآزحمیشهطبعه

بههبنی هه آنمنه تمه حاهکردننه حشخصه ریه کلامتاه دیگرینه آنمن،ه

یشعمریهبمهدرجهآنهکلامتهبسمزنن،هحریغاهنیزهیزهآنمنهحاهخویهنه

یشعمرهوهدورهمیهحوسیقاهریهخودهبههصورتهروزینههینتخمبه

کددنهتمهویهبرهآنهیسمسه»نوبت م«هریهبسمزد.هبرییهیینهیحر،هسلطمنه

جاللهیلنینهمسین،هکسمناهریهتعیینهکرد؛هتعیینهصدمیعهیاللحمنه

وهییقمعهریهبرع نۀهیستمدینهحصدفهبههیتفمقهخویجههرضوینهشمههه

کججه )یعداه برع نۀهخویجههشیخه ریه یشعمره تعیینه وه گذیشته

تبریزی؛هنک:هکججا،ه۱۳9۵:هده(هوهیحیرهزکریمهوهحوالنمهجاللهیلنینه

ههعبینیهوهخویجههسلامنهسموجاهن مده)نک.هحریغا،ه
ّ
فضلهیلل

۱۳۸۸:ه۲7۴-۲7۵(.هیینهحطلبهنشمنهحاهدهنهکههخویجههشیخه

کججهتبریزی،هدرهدربمرهسلطمنهمسینهخمن،هبمهسلامنهسموجاه

وهبسیمریهیزهفضالهحریودههدیشتههیست.ه

درههاینهکتمبهجامع االلحان،هحریغاهیشعمره»نوبتهحرتبه

کههدرهحقممهمسیداهروزهیولهحمههرحضمن«هسمختههیستهریهنقله

کرده،هکههدرهیینهحیمنهسههبیتهیزهکججهتبریزیهنیزهبههچشمه

حاهخورده)یینهیبیمتهدرهدیوینهکججهتبریزی،هصه۵9هنیزهآحنههیست(هوهنشمنه

وه یصف منه وه حقممههمیهمسیداه دره ریه یبیمته یینه کهه حاهدهنه

مجمزیهوهبزرگهوهعشمقهوهریستههوهعریقهوهزنگولههوهنویهوه

بوسلیکهوهریهویهوهزیریفکدنهحاهخویننههیننه)حریغا،ه۱۳۸۸:ه۲7۶(.

یزهکججهتبریزیهنقله جامع االلحان  یّحمهیشعمریهکههدره

شنههیست،ههحدحصرهبههیینهسههبیتهنیسته)برییهآگمهاهیزهسمیره

یبیمِتهکججهتبریزیهدرهجامع االلحان،هنک:هخضریئا،ه۱۳9۵(ههاچدینه

درهجامع االلحان،هدرهبخشهخمتاههوهدره»یلاجلسهیلعشرونه

فاهصفةهیللیلهوهیلصبحهوهیلشاعهوهیلبروینه«،هیبیمتهبسیمریه

یزهشمعرینهحختلفهآحنههیستهکههبرهوزنهوهقمفیۀهشعرهممفظه

بههحطلعهزیرهیست:

ــمهچــوهشــاع ــوهحشــ ورهخوبمن ــمیهعشــقهت درهوف

شاع چوه رننینمه وه ســربــمزینه کــویه شبهنشینه

)ممفظ،هباهتم:ه199(

درهیینهحیمنهدوهبیتهیزهکججهتبریزیهبههچشمهحاهخورد:

ــاع ــوهش ــمهچ ــقهیزهگریبمن ــشهعش ــنهآت ــمهبرآح ت

شاع چوه دیحمنمه بهه تمه رخه یزه دله خونه روینه شنه

گرهکســاهپرســنهکــههکججوههچوناهیزهســودییهعشــق

شاع چوه سوزینمه کهه نااهبیداه ــمدینه ن ییه گویمه

)حریغا،ه۱۳۸۸:ه۳۴۵؛هخضریئا،ه1394:ه27(هه

یلبتههسلامنهسموجاهنیزهیبیمتاهدرهیینهوزنهدیرده)نک.هحریغا،ه

1388:ه345(هوهبعینهنیستهممفظهوهکجج،ههرهدوهبههیقتفمیه

سلامنهرفتههبمشنن.

منابع

ه یومـنیهحریغـاه)۱۳۴۰(.هکلیات اوحدی.هبـههتصحیحهوهحقمبلۀهـ

سعینهنفیسا.هت رین:هیحیرکبیر.ه

ه بزرگ ـ دائرةالمعارف  در:ه »ممفظ«.ه )1390(.ه صمدقه سجمدی،ه

اسالمی.هزیرهنظرهکمظمهحوسویهبجدوردی.هج19:ه583-ه594.

ه ممفـظ،هشـاسهیلنینهححّانه)باهتـم(.هدیـوان.هبههیهتاـممهححانهـ
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قزویداهوهقمسمهغدا.هت رین:هکتمبخمنۀهزویر.

ه خضرییـا،هبمبـکه)۱۳9۴(.ه»یشـعمرهغیمثهیلنیـنهکججمناهدرهـ

جمحعهیاللحـمن«.هگـزارش میـراث،هسـملهن ـم،هشـامرۀهسـومهوه

چ مرم:ه26-28.ه

ه خویجـویهکرحمنـاه)۱۳۶9(.هدیـوان.هبههتصحیحهیمانهسـ یلاهـ

خوینسمری.هت رین:هپمژنگ.

ه سـلامنهسـموجاه)۱۳۶7(.هدیـوان.هبـههیهتاـممهحدصـورهشـفق.هـ

ت رین:هینتشمریتهصفیعلیشمه.

ه ـــــــــــــه)۱۳۸9(.هکلیات سـلمان سـاوجی.هبههتصحیحهـ

عبمسعلاهوفمیا.هت رین:هینجانهآثمرهوهحفمخرهفرهدگا.

ه دیـوان ـ )1395(.ه یبریهیـمه بـنه ححّاـنه تبریـزی،ه کججـاه

حـه،هتصحیـحهوهتعلیقـمتهحسـعوده
ّ
یـن کججـی.هحقن

ّ
غیاث الد

ریستاهپورهوهیمسمنهپوریبریشم.هت رین:هحیریثهحکتوب.

ه دیـوان ـ )۱۳۳7(.ه حسـعوده کاملهیلنیـنه خجدـنی،ه کاـمله

کمال الدیـن مسـعود خجندی.هبـههتصحیحهعزیـزهدولتهآبمدی.ه

هتبریز:هکتمبفروشاهت رین.

ه حریغـا،هعبنیلقمدرهبنهغیبـاه)۱۳۸۸(.هجامع االلحـان.هحقمبلههوهـ

ویرییشهبمبکهخضریئا.هت رین:هفرهدگستمنههدر.

ه نمصـرهبخمرییـاه)۱۳۵۳(.هدیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی.هبـههـ

کوششهح نیهدرخشمن.هت رین:هبنیمدهنیکوکمریهنوریمنا.

ه هاممهتبریـزی،هححّانبنهفرینونه)۱۳۵۱(.هدیـوان همام تبریزی.هـ

بههتصحیحهرشینهعیوضا.هتبریز:هدینشگمههتبریز.

ضمیمه های گزارش میراث

گونه شناسی متن های فارسی
گونۀ فارسی هروی

با نگاهی به کلمات شیخ االسالم در کتاب »در هرگز و همیشۀ انسان«

علی رواقی

در این ضمیمه با نگاهی به کلمات خواجه عبدالّله انصاری در کتاب در هرگز و همیشۀ 
انسان )به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، 1394( به بررسی گونۀ فارسی هروی 
پرداخته شده و ویژگی های واژگانی و ساختاری و آوایِی این گونۀ زبانی بررسی شده است. 

این اثر در پنج بخش نگاشته شده است:
ویژگی هــای واژگانــِی »کلمــات شیخ االســام« در کتــاب در هرگــز و همیشــۀ انســان   .1

با نگاهی به دیگر آثار خواجه عبدالّله انصاری.

نقــد و بررســی شــماری از واژه هــای »کلمــات شیخ االســام« و ســنجش آنهــا بــا دیگــر   .2
متن های حوزۀ هرات.

ویژگی های واژگانِی کتاب بخشی از تفسیری کهن به پارسی.  .3
بررسی واژگانی و ساختاری ویژۀ گونۀ هروی.  .4

آیا خواجه عبدالّله انصاری تفسیری داشته است؟  .5


