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 قده. واحد ندانشگاه آزاد اسالمی  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،   -1

 چکیده

نسوی است. در این کتاب،  المصدور« زیدری  متکلّف در اوایل قرن هفتم، »نفثهاز مهمترین آثار فارسی نثر فنّی و         

هرچند هدف اسااسای، پردانتن به انواص اانایف لفوی و مینوی و ساه  به رصاویر کشایدن اویااص پریشاان  امیه در زمان  

هاا،  حملا  مغونن اسااات، م لّف برای نگااره هرچاه بهتر اثر، رشاااریا وقاایف رااریهی و رفهیم هرچاه بهتر مهاا ا ، از بیات

های گوناگون با متن ها را به شایوهده و آنفارسای در  ای  ای کتاب رمامین کر  یساندگانها و امثال شااعران و نومصاراص

اساات. در این مقاله ساایی بر این اساات که همین پیوندها در سااه شااان  »پیوندهای دسااتوری«، »مینایی« و پیوند داده

ها و ابیات فارسای  دساتوری مصاراصنوردن  رههای گدر بهش »پیوندهای دساتوری«، شایوه »ادبی« مورد بررسای قرار بگیرند.

«،  ایگاه اشایار و امثال در  شاود. در بهش »پیوندهای میناییمی  ها در متن بررساینود و نیز نقش آنبا عبارات قبل از 

کردن القای مینا و ایراد هر چه بهتر روح کالم در قال  انواص مهتلف ادبی )غنایی، ریلیمی، انتقادی، ا تماعی و ...(  آسااان

ات، مصااریف و امثال  شاود. در قسامت »پیوندهای ادبی« هم هنرنمایی نویسانده در اساتیمال و رمامین انواص ابییا میرشار

انواص اانایف بدییی )رواایف، اغرا ،  با ، رشابیهم رمثیل، اساتفهام انکاری و ...( و مباحا بیانی )رشابیه،    فارسای بر پای 

 گیرد.ر میاستیاره، رشهیص، کنایه و ...( مورد بررسی قرا

 المصدور، زیدری نسوی، پیوندهای دستوری، مینایی، ادبی.نفثه  ها:کلید واژه

 مقدّمه

رفات،  گدر اوایال قرن هفتم هرری کاه آثاار ساااباد نثر قادیم در حاال افول بود و نثر فنّی باا رکلّف و رصااانّف پاا می     

نثر های عالی  آید. این کتاب از نمونهمیی نسااوی به نگاره درالدّین محمّد نرندزی زیدرالمصاادور« به قلم شااهاب»نفثه

البتّه که   اسات ت بدایف لفوی و مینوی محصاور بودهاین کتاب به مراعاهمّت م لّف در   مصانوص و مزیّن اسات. گویی و ه 

هرگاه ولف نویساانده، رزیین و رلمیا کالم و اااارار بر کاربرد ااانایف و بدایف ادبی باشااد، کالم به ریقید و ا ناب نواهد 

هایی که بیشاتر در متن کتاب  شاود. همانکشاید. این اسات که بیشاتر مواقف باا بار از آوردن  مالت میتریاه ناگزیر می

 نمایند.  می  و گاه کالم را ناهنرار و پیچیده   ال  نور و چشمگیرند

ف ادبی به اانای گون به نمایش گذاشاتن گونه المصادور، رحساین کالم ونفثه درسات اسات که انگیزا ااالی نویساندا     

وااا  رشاریا اویااص  ای از راریخ، نصا ا رصاویر گوشاهامّا برای بیان محتوا و  ان کالم که همان  نصاو  بدایف در متن اسات 

زند. یکی از میهای گوناگونی چنگ مغول و رارار اساات، به شاایوه  نابسااامان  امی  ایران در دورا نوارزمشاااهیان و حمل 

ام  نی ساهن اسات که هر کدها و امثال فارسای در نبهها، مصاراصالمصادور، آوردن بیتشاگردهای بیان و سابد انشاای نفثه

 اند. به نحوی با متن االی پیوند نورده



نوا ه ، حسان غزنوی  سایّدالحقیقه(،  )حدیقه  سانایی، حکیم  عنصاری، انوریمنابف ااالی این گونه اشایار، بیشاتر آثار       

  رمهیدات ،  ساید کافیمشاهور به   کافی بهارایی  الحکماالدّین شارفساید،  اثیرالدّین انسایکتی،  ظَهیر فاریابی،  عبداهلل انصااری

  کلیله و دمنه ،   هانگشاای  وینی، نامهمرزبان،  الیبادمراااد،  حکم دههدا  امثال و،  التّوسّال للی التّرسّال،  القمااه همدانیعین

ااورت   و ... اسات. این پیوند و ارربا  ابیات و مصااریف فارسای با متن از ابتدا را انتهای کتاب کامال  مشاهود اسات که گاه به

 نورد.میپیوند ادبی با سهن م لّف گره    مینایی و زمانی هم در کسوت  از  نب   پیوند دستوری، گاه

  ور مسااتقیم و با اسااتیمال حروف ربض، ایااافه یا قیود و غیره بههای دسااتوری، نیلی  اها متن را بهدر پیوند     

نیز به قصاد پیوند ساهن با شایر روان فارسای انواص مماامین ادبی را بهانه کرده   اسات مصاراص یا بیتی فارسای متّصال کرده

بیان   المصادور وسایل از قبیل ریلیمی، غنایی، هرو، نکوهش و غیره. رنها شایر و امثال فارسای نیسات که در نفثه  اسات

یا مصاراص فارسای بیشاتر  اها بیت    وری که دربه  اسات ل  عربی هم فراوان کار کشایدهیرد، از ابیات و امثگمطل  قرار می

 هاست.همان مفهوم و مممون بیت عربی و یا حتّی رر م  مستقیم فارسی آن

المصادور در قال  نثر فنّی و متکلّف با کاربرد انواص اانایف بدییی نگاره یافته،  بییی اسات که ساطور  چون نفثه     

ویژه انواص رشبیه، استیاره، کنایه  هالمزدوج و مباحا بیانی بینکتاب،  وننگاه رانت و راز انایف باشد. سرف،  ناس، رمم

 ور  ذهن مها   و انتقال  ان کالم به را بدین ابزار و وساایل، القای مینی به  اندو ... در اغل  اشایار فارسای آن پهلو گرفته

 اسراص و نوایر آن هموار گردد.های ناشی از غرابت الفاظ، ریقیدها،  ملموس و مرسّم رحّقق پذیرد و ناهمواری

 الف: پیوندهای دستوری

 ستقل و بدون پیوند دستوری با متنذکر ابیات م-1

کند، از متن اااالی به بیتی مسااتقل وارد  ینکه از ید پیوند دسااتوری اسااتفاده  ازیدری اغل   اها در متن بدون      

لَت    شاود  »را قا ف ارحام حیات، یینیمی نساته  کلّی مدروس شاده، با زین همه که قال  نیمرحمم بهسایف، در کار شاده، اام

کن؟« )زیدری،  دریای غمم ک  گوید/ با غرقه که بر سفینه نقشی می  است. من غرق ی اَمَل بر لوحی شکسته ماندهاز کشت

اکساارانم آرشای  یا »افساوس که به نامردی و نا وانمردی، ساور و باروی ملّت و ... که از نهی  او زَهره در دل ن  ( 3  1377

(. نیز 45قرار شااد« )همان   شااد، به باد بر دادند. هرگز درنگ او به زمینی دو شاا  نبود/ را او قرار کرد،  هان بیآب می

انقطاص پذیرد« )همان     -که به بادی بساته اسات، )ص( ای دوسات گل شاکفته را بادی ب     -یکتای حیات    نزدید شاد که رشات »

90.) 

 آغاز کالمذکر ابیات در 

اف یا در ساارآغاز  شااود که در ابتدای پاراگرنمیر حتّی ید بیت فارساای هم یافتالمصاادودر هیچ  ای کتاب نفثه     

اساتهالل یا فنون دیگر  به بیان دیگر، زیدری در هیچ  ای کتاب، از شایر فارسای در  ایگاه براعت  باشاد ساهنی قرار گرفته

ابتدای بندها با متن پیوند نورد که بیت یا مصاااراعی در  دی به چشااام نمیلذا در این کتاب مور  اسااات ساااود نرساااته

 باشد.داشته

 ذکر ابیات در میان کالم -1-1



 های متنوّص برای نی سهن که نویسنده، بیت یا ابیاری را با شیوهفراوان است در نبه     

کلی با متن پیوند و اررباا   اسااات به شااا برد که این کاربرد ممکن  نیال به مقصاااود در بیاان و رکمیال کالم به کار می

 باشد. از  مله داشته

 به صورت نقل قول برای شکایت از زمانه و اظهار درد:  -1-2-1

ناانماانی و مغونن باه ایران و باه ربف آن بی  رحماانا بی  المصااادور باه مویاااوص حملا کاه متن نفثاهباا رو اه باه این     

درد نود را اظهار و از  و  شاود، نویسانده در میان ساطور، در اغل  موارد غممربو  میویژه م لّف دردمندی اقشاار مردم به

ساهن از دیگران به عاریت   ر کردن ساهن، ابیاری را در میان  اسات که برای رحساین کالم و متصاوّکند. اینمی  روزگار گله

نویش بااز کرد و باه نزدیاد من آماد. بناد   هاا کاه باه دام من بساااتاه بود، و باه بالی من گرفتاار، بنادنگیرد  »یکی از آمی

   1377زار و نروه/ کااااااز چیست برهنه این رن قاقم پوه؟« )زیدری،   گفت به درد و نال گشاد و به زبان حال، میمی

92.) 

 به صورت نقل قول برای هجو و نکوهش:  -1-2-2

کند که اشایاری را در نی کالم از ایراب می ایی که قصاد نویسانده هرو و نکوهش کسای اسات، آبدار بودن ساهن       

شاود  »قلم را بر کاغذ نهاد، قلم در مللد کشاید، و را   لی ارربا ی میان بیت و متن ساانتهشااعری نقل کند و با این شایوه، پ

در  الزّماان  هاای آن وقات، یاد دو بیات در حقّ او از ابیاات منتها  عرا مرا از گفتاه  المات نیر ک  نادیاد، ونشاااان کرد، ع

ماند نلق/ ید  نا ر اسات  »ای شاوم پی نلق کش ویران کن/ ید شاوم پیی بهر مسالمانان کن/ چون از پی شاوم رو نمی

 (.83چند برو ندمت آن شومان کن« )همان   

 مدح و ستایش به صورت نقل قول برای  -1-2-3

شاشام هم را حدودی  ان داشات سابد نراساانی رواج داشات، در قرن   تایش که در دوراهای مدح و سا آثار و نشاانه     

ای که بر درم  که دو ساه بیت از قصایدهچنان»  گنراند و م لّف این کتاب گه و گاهی اشایار مدحی را میان ساطور کتاب می

دیگران در ناز نفته شاه ز بهر دین حق/ از نمد زین و   کند بودم، از این حال عبارت میگفته  انال  در مدحم حمارت اعلی

نسروان را ا ل  و قندس لباس و پادشاه/ راحت اندر پوشش نفتان و مغفر یافته/ بانگ اسهان   /بالین و بستر یافتز زین  

 (.19در مصاف و قیقف کوپال و گرز/ نوشتر از آوای نای و بانگ مزمر یافته« )همان   

 کاربرد بیت به صورت جملۀ حالیّه  -1-2-4

 کشد  حالیّه به رصویر مییتی به شکل  مل   حال را در قال  بهمچنین گاهی ویف و       

لَت رحمم به کلّی  »کند   که آن هم در وساض ساطرها برای نود  ا باز می را قا ف ارحام حیات، یینی سایف، در کار شاده، اام

دریای غمم ک  گوید/    ق من غر  است،ته ماندهمدروس شده، با زین همه که قال  نیم نسته از کشتی اَمَل بر لوحی شکس

 (.3کن؟« )همان   با غرقه که بر سفینه نقشی می

 رد بیت در وسط جمله در نقش مفعولکارب  -1-2-5



 رز بیان درسات اسات که  گیرد. اینمییا بیت در ساانتار دساتوری نقش نیلی  اها مفیول به ااورت ید مصاراص     

ررت،  دیگری به متن میگردد، انسارام  بیشاتر مواقف مو   رطویل ساهن می بهشاد  »چون مرا  فت غم دید، از غایت یال

وز روزی   /نویشسایرم ز حیات محنت آگندا   فریادم )ص( فَیا مَوتل زلر لمنَّ الحَیاهَ ذَمیمَهٌ، بر آسامان رساانید، و از سارم سَا مت،

اساات )ص( در کوی رو مرده به  گفت  »مرگ به انبوه  شاان( و می113نویش ومردم نویش گردانید« )همان     ریزا پراگندا

روی، زهی سار و کار«« و ااورت کرده که«  گفت )ص(  »به پای نود به بال می( و با نود می 34که از روی رو دور« )همان   

 (.62گفت« )همان   ( و یکی به حکم مالمت، )ص( »نود آمدن چه بود؟« که پایم شکسته باد« می36)همان   

 إِلیهضافٌدر وسط جمله در نقش م  -1-2-6

که    باشادی انتقال هر چه بهتر مفاهیم آمدهنورد که مصاراص یا بیتی از دیگری براالمصادور کم به چشام نمیدر نفثه     

 (.52را بامداد که ندای )ص(  »برنیز که از  هان قیامت برناست« دردادند« )همان   » للیه دارد نقش ممافٌ

 جمله در نقش مسند، متمّم یا بدل  در وسط  -1-2-7

ها نقش متمّم،  اسات که مواردی از آنابیات، مصااریف یا امثالی آراساته چه مسالّم اسات، رمام اافحات کتاب بهآن     

 ا را مرکزم رایات اعلی راه ید هفته، و رو بر مثال نااهالن )ص( شا  در شاراب مشاتغل و روز بدل یا مساند هم دارند  »از این

 (.24نمار« )همان   در  

 کاربرد به صورت جملۀ معترضه  -1-2-8

م وقایف حمااور یافته        اند، حداکثر اغل  ابیات و مصاااریف وارد در متن این کتاب، هر چند برای رتمیم مینا یا ررسااّ

اند   تهنشاینی ساانتار  مله لنگر گرف ها در قال   مالت میتریاه در محور همقابل حذف از متن هساتند. قسامی از این

(. »این بیابان از آن 2نو بالیی زاییده« )همان   ه»آبساتنان لیالی را هر لحوه، )ص( اگر چه حاله مییّن شادسات حلبلی را، نوب

احوال  رر از عرااا )ص( کان رنگ   –رر اساات که به نلطای اسااتیارت را آنمرم آن روان رسااید  به عبارت و اسااتیارت  پایانبی

به حبل عنکبوت بر    –)ص( حّقا که اگر سانگ کشاد، بگدازد   –آورده  هایی که از پایم دررقریر کردن سارگذشات  –منسات  

 (.109و   108آمدهایی که« )همان   حریر کردنم پیشر  –رویی چو منست  کو نیز سیاه –افالک رفتن است. به قلم  

 راع، بعد از منادا به عنوان جملۀ خطاباستعمال مص  -1-2-9

اند  المثلشوند، بیشتر در حکم یربمیه یا  مالت بید از منادا واقفالبتّه بیت یا مصراعی که در  ایگاه  مالت پای     

نشااند را یامن رحساین ساهن، آن را به نوعی دساتوری ها را در پوشاشای ادبی میعادی، آن  که نویسانده به  ای ااال  مل 

بهشاتی پهته، )ص(    و بر لوح شاکسات  کشاتی، رمنّی  اری   دهد  »ای در غرقاب نار به کار آب پردانته، ...با متن پیوند می

 (.41فردات کند نمار، کامش  مستی« )همان   

 ذکر ابیات در پایان کالم-1-3



ن مقصاود و ایراد رسااند. یینی بید از بیابیت یا ابیاری فارسای به انرام مینیلی  اها هم، م لّف مقصاود نود را با      

رواند کالم  دهد که چه بساا میپردازی قرار میر اندیشاه، بیتی را نارم  بیان و رتمّ  کار ساهنهر چه بهت ساهن،  هت اراۀ 

 باشد لفی ممکن است با متن پیوند داشتهاین شیوه نیز به اشکال مهت او را به مقام حسن مقطف هم برساند.

 کاربرد بیت به عنوان نتیجه  -1-3-1

وری را به ند، گاهی بیت مشاهکو رواایفات نود را به نوعی نالااهها  نواهد گفتهمتن می نویساندادر مواردی که       

بهشاد  »عاقبت روی ویاوح متن، حلسان دیگری به ساهن میکند. این کار نیز یامن  ساهن از کسای ذکر می  عنوان نتیر 

(. »و ثللثی از این نرافاات ناانواناده »مَاا لمهَاذَا الکمتاابم  96باه راه آوردیم )ص(  اان بر کف دسااات و هرچاه باادا باادا« )هماان   

پایان نرساید/ شا  را چه گنه؟ حدیا لَایلغادمرل اَاغیرَه  وَ لَا کَبیرَه  لملّا ََحصایهَا« نواهد گفت. القصّاه، شا  رفت و حدیا ما به 

 (.111ما بود دراز« )همان   

 کاربرد بیت به عنوان جواب شرط  -1-3-2

نشایند. در اغل   در این گونه موارد هم بیت یا مصاراص مشاهّصاا  در  مالت مرکّ  شار ی در مقام  واب شار  می     

شااود، ریثیرگذاررر اساات  »و اگر کار، نوعی اه که  انشااین آن میواقیی  های قریاای از  مل ها یا مصااراصموارد این بیت

(. »و ساودای »ابنم لّی اَارحا   35ای کاندرو نهواهی ماند/ ساال عمرت چه ده چه ااد چه هزار« )همان   دیگر اسات، نانه

مغز او نایه و بچّه نهاده، را عاقبت کار )ص( سار در سار آن کرد، که اندر سار داشات« )همان   لَیَلِّی ََبللغل األسابابَ« در سار بی

22.) 

 ذکر ابیات پیوسته به متن  -2

 با استفاده از عوامل انسجام ربطی ز نثر به شعر  انتقال ا  -2-1

 وری که گاهی مشهّصا  با یکی از  المصادور، کاری اسات که شایوا م لّف است. بهانتقال ساهن از نثر به شایر در نفثه     

 کند دهنده، نثر را به نوم مرربض میضپیوندهای انسرام و عوامل رب

 موصولی »که«کاربرد پیوند انسجام با   -2-1-2

آن   گاهی رل گره  مله به شایر بر عهدا»که« عالمت موااول در دساتور زبان فارسای اسات و در متن این کتاب       

رحریر کردن پیش آمدهایی که، بسایار ز من فساانه نواهد ماندن/ ناید   –کو نیز سایاه رویی چو من اسات  –اسات  »به قلم  

»و ندانساتند که/ مَواعمدل لمََیّامم فمیَّ وَ  .(109نرمنم ناک پیمودن اسات« )همان     که  هان از آن سامرها ساازد/ بکَیلم عطّار،

دار/ هنوز به  ای غاشایه کیمهت ماه، غاشایهیش رکابم نبرده بر سار دوه/  رَغبَتمی/ لملَی اللّهم فمی لمنرازم رملدَ المَواعمدم/ هنوز پ

ثار/ ز ااد نهال که در با  عمر بنشااندم/ یکی هنوز به بهتم  از پ  پشاتم حمایل  وزا/ نکرده بر سار شامشایر نیکوان ای

پویی؟« این ظلللمات نه آنست که درو کرد، که )ص( » ان بر کف دست را کرا می(. »رحذیر می89نیامدست به بار« )همان   

الرمیه، که در آن )ص( دشامن نندید    دید و ... میاف فرمود، چه، واقی (. »از مطالبت و رشا 96 ویی« )همان   آب حیات می

 (.104بر من و دوست گریست، ملرمال  و مفصّال ، به قاای و دانی رسیده بود، و...« )همان  



   معنوی عامل(ام موصولی »که« )با حذف به قرینۀ با پیوند انسج  -2-1-3

ساه بر ل  شامشایر آبدار دهد«  »بر نویش نوانده و یقین دانساته،/ عروس مملکت آن در کنار گیرد رنگ/ که بو     

 (.19)همان   

 وإلّا«با استفاده از پیوند انسجام شرطی منفی »  -2-1-4

سات  »را پای به اسارام شار ی »وَللّا« اساتفاده شادهشاود در متن کتاب که بین نثر و بیتی شایر، از عامل انمیدیده     

ملزَیَّف بود، وَللّا/ نکند باااااااز رای اید ملخ/ نکند شیر عزم  نگ  عََقبه باز نهادیم،  میی از عیّاران که عمیار مردیم ایشان،  

 (.103ودند« )همان   بشتگان بازار محنت را حَشَم کردهشگال/ روز در گ

 فاده از پیوند انسجام ربطی »لیک«با است  -2-1-5

»لید )ص( در مدّت عید ما دلهل اساات   مینی »امّا« هر از گاهی در نقط  عطف نثر با نوم نشااسااته  »لید« نیز در     

 (.123ها که در میان ما بینست« )همان   بدریدست. هیهات بیابان

 تفاده از پیوند انسجام قید تصدیقبا اس  -2-1-6

نماید   المثل میاسات که شایر بید از آن بیشاتر شابیه یارب« به عنوان قید رصادیق بهره گرفتهاز »بلی« یا »الحق     

پاداه و کیفر   اک روده نان علَی، ... انصاااف اهل اسااالم ازو بسااتد. »وَاهللل عزیزٌ ذو امنتمقام « بلی )ص( این ن»آفریدگار، عزَّ و 

(. »بید از آن  لهدل الملقملّ در مدافیت رقدیم رفت، و الحق )ص( چه دانم کرد با گردون، بدین لشااکر که 68اساات« )همان   

 (.88من دارم؟«« )همان   

 ر بدون کاربرد عوامل انسجام ربطی به شعانتقال از نثر   -2-2

کند. پ  بیشاتر  اها هم  نمییر از عوامل پیوندزا اساتفادهشاود که همیشاه برای پا گذاشاتن از نثر به شا میلوم می     

  گذرانم، و از مادّا کند  »منوور نور رَفت و مشامول انواص کرامت و عا فت، روزگار میپردازی میها ساهنبدون نیاز به آن

اسات،/ و اکنون چه نوشای؟ وگر نوشای سات دادهو مدد قناعتم من، عیش قوی د  –انقطاص باد  که بی –امنیام این پادشااه  

 (.116دست دهد/ اد کاسه بنانی چو عروسی بگذشت« )همان   

 ب: پیوندهای معنایی 

به   ین پیوند مینایی اسات المصادور، همروان گفت که نقش اسااسای و ارزشامند ابیات و مصااریف وارد در نفثهمی     

ها و رر کردن میناا و ممااامون، در  ای  ای ساااطور، بیترر و کاملرای هر چه رساااارر، پهتاهعباارت دیگر نویساااناده ب

نورد. این پیوندها بسااته به هایی را گنرانده اساات که از حیا مینای ایراد شااده به اااراحت با متن پیوند میمصااراص

های مهتلف ادبی از ریلیمی، حماساای، غنایی، رتمیم مینا، رر مه و غیره اساات در کسااوتهای مینایی ممکن  موقییّت

 نمودار گردد 

 

 بیان معانی تعلیمی -1



شود که در آن م لّف با هدف ایراد ممامین آموزشی یا ریلیمی، اشیاری از دیگران این حوزه، شواهدی را شامل می     

 دهد میهای مقتمی  ای را در موقییّت

 بیان حکمت و پند-1-1

ذا زیدری هم از قافله  ل  گویی باشااد ریلیمی در ادبیّات، بیان حکمت و پردانتن به اندرز شاااید محور اااالی حوزا     

کّه اشایاری  اسات. کاری که او کرده، این اسات که یامن نگاره ید متن راریهی، حکمت و پند را نیز به زیور رعق  نمانده

ای مینوی دارند  »ابا مشی  از مَشار  مفار  بردمیده، که در کنار هم به  ور ملموس عالقه استاز شیرای دیگر آراسته

متقایی اَ َل در شتاب و عرَل که  نلطوَرانم وَ َقد وَاَل،/ دریاب که آرش  وانی آب است/ وین عمر گریزپای چون سیماب  

مسایود« عمّا قری ، بموبالم ظلم و فلرور، آفتاب دولت او (. »امّا اااح م آممد، مَلمد مسایود، چه ملمد« و چه 6اسات« )همان   

(. »فمی الرمله، را بالرمیه نرسااایدم، 67ندای از ندای برنوردار« )همان   بزوال رساااید/ به ندای ار کسااای رواند بود/ بی

ییی از اعتدال  (. »و مزاج سارد  ب75نیارامیدم. ب  پند که عقل داد و من نشانیدم/ را آنر کار آنچه دیدم دیدم« )همان   

از بد   ربیییم برقرار، نفور، و ما را بمهادم لذّات هروم رارار و ناقض عزایمم امورم کفار، امیاطمرارا  لَا امنتمیارا  )ص( چه بسایار بد باشاد

(. »عر  دلیست« با این همه درد که در او بود نشکافت« ابا سیادت عمّا قری ، چشم مدار، که محنتم 101بتر« )همان   

 (.7ست. کار امروز به فردا میفگن، هرچند امروز را فرداست« )همان   یلدا

 آموزیرتبیان عب

کند. زیبایی این کار در آن اسات که علمای ادب  آموزی، به ساهن نود واال میعبرت گاهی نیز اشایار را با اندیشا      

ها به ااورت اایقل نورده به زیبایی در  آن  پالودااند و شاکل  ها شاکساتهقبل از م لّف بارها در ایراد آن مماامین اساتهوان

اسات  »دریا در این مارَم اگر کف بر سار آرد، رواسات. آفتاب را مهر چون شااید نواند، که بید از او بر  گر شادهاین متن  لوه

افرونت؟« شافق را شافیق نشااید گفت، که دلش نساونت.  هان راند چنین نرمن بسای ساونت/ مشایبد را نباید بازی 

مونت/ کدامین سااارو را داد او بلنادی/ که بازه نم نداد از دردمندی؟/ از آن سااارد آمد این کا/ دنویز/ که را  ا گرم  آ

 (.49کردی گویدت نیز« )همان   

... این بنا اسااسایسات که بر »شَاَفا  لرلف  هار « نهاده اسات، و رهمیسات که در زمین شاوره اندانته، هر آن کاو بر رو دل  

 (.60نویشتن نندد/ که  ز بی مینیی چون رو چو رو دلدار نهسندد« )همان   بندد همی بر 

 ترین شرایط بیان رازداری در سخت -1-1

زیدری نیز نویشااتن را حتّی در  اساات. داشااتن اساارار دیگران روااایه شاادهها به نگههای دینی هم  ملّتدر آموزه

دهد که  ان مینا و مماامون را با کالم نود پیوند میاو همچنین اشاایاری هم  داند ررین شاارایض بر این قاعده میسااهت

 ریلیم دارد 

حال که در آنم، بیش ازین در نساانت، و اابر آواره، یکباره،  ای باز پردانت، هَرر رو اگر به  ان  اره بدین... دلم بیچ

 (.121چه کنم؟/ من بسته زبانم و دلی پر دارم )همان   رساند کارم/ راز رو ز سینه بر زفان نگذارم/ از دیده اگر برون رراود 

 بیان پند فلسفی   -1-2



رز هم متن پندآمیز را با دهد و برای بیان این اندکشاد. پند فلسافی میزیدری راریخ زمان حمل  مغول را به قلم می     

 آمیزد شیری می

ننموده؟« را چند هرزه گرد  هان گردیدن و بیحسااااب فراز و نشااای  ... و دلت را از انقطاص نانه و اهالی ندامتی روی  

 (.97دویدن؟« قرارگاه رو بیش از دو گز نهواهد بود/ هزار بار  هان را اگر بهیمایی )همان   

است، دل بر  هان منه که   هان، هیچ رلبَّف را رَبَف نگشتهسری نگذاشته،  هانم  کدونم دون پرور، هیچ کمسری را بی... گر

هان پایدار نیسات/ ید قاعده ز هر چه نهد برقرار نیسات/ ور گویدت  هان که »به عهدت وفا کنم«/ مشانو حدیا او که  

(. »...  50به قول اساتوار نیسات/ نا میتبر کسای اسات علی الرمله آدمی/ کاو را به مرگ هیچ کسای اعتبار نیسات« )همان   

 (.24ربت مرگ چشیدنیست، از دست رارار نوه گواررر« )همان   )ص( از غم چو گزیر نیست، باری غم رو، نبد شربت ی

 تقدیرگرایی و اعتقاد به بخت و اقبال و تسلیم-1-3

ریثیر مساتقیم دارد. اشایاری هم  او متمایل به  بر اسات و بر این باور و عقیده اسات که بهت و رقدیر در حیات آدمی  

 نورد که برای رییید سهن با متن  وه میآورد  می

م کز عدمم بیم  اگفت  »آن مرد نیربایند. و گاه میابانند که در چابکی موی از سااار میبینی، ریزرکبدین قلّه که می...  

آید/ کان نیم مرا نوشااتر از این نیم آید/  انیساات مرا در رن و آن عاریتی/ رساالیم کنم چو وقت رساالیم آید ...« )همان   

(. »و آن 2اگر چه حاله مییّن شادسات حلبلی را، نوبنو بالیی زاییده، ...« )همان   (. »... آبساتنان لیالی را هر لحوه، )ص(  107

بود که من بنده را ... سایادتم میرفتی، که غایت همّت و قلصاارای المنیّت هر اااح  همّت اسات، )ص(  تهپادشااه، چون دانسا 

 (.71)همان   فرمود که... « است، ... میاال شدهوان کار دولتست کنون را کرا رسد، ح

 بیان معانی غنایی 

 المصدور نیز نمایان است. از  مله یین حانت منم انسان در متن نفثهاظهار احساسات درونی و رب

 بیان تأثّر و حالت غم و اندوه  -1-4

بد. چریه در این کتاب به حانت نوشای میاویااص نابساامان  ام  ربلور حانت غم و اندوه در ساای روان ادّعا کرد که  می

ا   نورد  »و ارّف های شایری به همین منوور با متن پیوند می وید و مثالاین مفهوم نیز از اشایاری ساود می  او برای القای

اساات، و در  که به نانه، مهمانی بیگانه رساایدهنبر بودم، و  نیبت کرده، و از آن بی نیر را شاابانه اسااهی نیکو نریده

ابر اسات بر  ای قمر سانگ اسات بر  ای گهر/ زهر اسات بر  ای شاکر نار اسات بر  گاه بالیی ناگهان نزول کرده  یورت

(. 21 ای سامن/ بر  ای ر ل و  ام می گوران نهادساتند پی/ بر  ای چنگ و نای و نی آواز زا  اسات و زغن« )همان   

نصارت الهی بود و چه سَاروَر« به رنهایی هزار گروه، و به نویشاتن لشاکری انبوه،  هانی    و سَاروری که مای  پادشااهی و مادّا»

ها )ص( کمالبٌ عَلیهَا هَمُّهلنَّ ص آن نرابه(. »شایر در شاار81در قبایی چلسات بساته/ هزبری بر میان زین نشاساته« )همان   

زناد منقاار« )هماان  وان مر این را همیزناد مهلا /  یمر آن را هم  رااراار، این  ، چون کرک  مردارنوارم پ  نورداا تماذابلهَاا

اسات، آذرمی با میان آر. ای محنت بدار،  ان از مکاید به ل  رسایده  اسات، آنمر شارمیدل از شاداید به  ان آمده(. »95

رقدیر  دَورم  َور، بدینساان که  (. »چون 112ارنه کوه شادی سااعتی برو/ وی دولت ار نه باد شادی لحوه ای بهای« )همان   



رود، بر منّ بیچاره پیاپی شااد، دیدم  یکی غم از دل من پای باز پ  ننهد/ که دساات دساات به دیگر غمیم نسااهارد«  می

)ص( وان کاین همه غم در او  –چه احناء یالوص بر او منطوی اسات، و دلم به  ان آمده بر او حاوی  (. »و از آن112)همان   

 (.4)همان     دل پردازی وا   بینم« –بود، یکدل نیست  

 بیان ترس از مرگ -5-1

گفت )ص(  »به عموما  آدمی از مرگ هراس دارد. ارربا  مینایی این مویاوص با مصاراص زیر مشاهود اسات  »و با نود می

 (.36روی، زهی سر و کار«« و اورت کرده که« )همان   می پای نود به بال

 شکایت از روزگار و اظهار درد -6-1

آمیز در چنین کتابی در آن اااد البتّه که و ود ابیاری شااکوه   المصاادور کم نیسااتندنفثهابیاری با همین مماامون در  

ها که دهد  »یکی از آنشایر رکیه میگونه به شارایض  امیه همساو با انتوارات اسات. او از حال نود می نالد و ساهن را این

گفت  میگشااد و به زبان حال،  ید من آمد. بند میز کرد و به نزدبود، و به بالی من گرفتار، بند نویش بابه دام من بساته

(. »را عاقبت رن آسانی هراسانی بار 92زار و نروه/ کاااااااااز چیست برهنه این رن قاقم پوه؟« )همان     ه درد و نال ب

 (.40آورده، و دوستکانی دشمن کامی، )ص( ید روز که نندید، که سالی نگریست؟«« )همان   

 و حدیث نفس  کاربرد بیت برای وصف حال خود -7-1

انواص کرامت و عا فت،    کند  »منوور نور رَفت و مشمولآورد و ویف و حال نود را واف میاَشیار را یمن سهن می

اسات، و اکنون مدد قناعتم من، عیش قوی دسات دادهو   –انقطاص باد  که بی  –امنیام این پادشااه    گذرانم، و از مادّاروزگار می

که به نوشاهر،  ای (. »نه روی آن116دهد/ ااد کاساه بنانی چو عروسای بگذشات« )همان   چه نوشای؟ وگر نوشای دسات 

ات  روز رو ببرد و روزیگفتم  »چنان عَقبه بگذریم. گاه میپوشااش و نوره بر که بین، قرار گیریم، و نه رای آنفراموشااا

که در چابکی موی از سر ابانند  بینی، ریزرکبدین قلّه که می(. »106ای پیغمبر« )همان   ش  آمد و میراج و نهروزی نور/ 

ام کز عدمم بیم آید/ کان نیم مرا نوشاااتر از این نیم آید/  انیسااات مرا در رن و آن آن مرد نیگفت   و گاه می  ربایندمی

 (.107عاریتی/ رسلیم کنم چو وقت رسلیم آید« )همان   

 مدح و ستایش   -8-1

 دهد  »و غَیمی رَشام آن و ستایش نیز ابیاری را از  نب  مینی با متن پیوند می  در مدح

یَایم، و ابری حَملم آن کَبر، بر قصاد لشاکر، بر حدود اَرمن گذشاتند، و منازل و مراحل به سارعتم سَایر، ن، بل  ناحم  َیر 

پ  اسات/ نتوان شانانتن ز شاتابش به اافّ درنَوشات. گفتی ز حر  رفتن او ساوی کارزار/ دشامن که در مقابل او بوده از 

 (.33نصم/ کان  ایگه که روی نهاده است ید ک  است« )همان   

 هجو و نکوهش -9-1

نیز پیوناد و اررباا ی مینوی بین متن و شااایر هرو آمیز زیر نماایاان اسااات  »از این  اانا   »مَتَی َفرزَناتَ یَاا بَیادَ ل؟« بممَ 

و از آن  رف نه ارث و نه اکتسااب نه زی  و نه فر/ ای گرده روزگار ناکت بر سار«   رَصَادّرتَ یَا ََحمَقل؟«« آواز می دادند،

(. »چاشااانیی از نباۀا آن بَدرَگ که دریا را نر  گرداند، ایراد کردمی، و نبذی از ناپاکی آن ناپاک، که چون 80)همان   



اهت و (. »و این بزرگ« به ساف 63ن   نشار کند، )ص( ساگ دامن پوساتین ازو در چیند، در بندی چند کاغذ بیاوردمی« )هما

گویی )ص( آبی که ز چشام رفت، کی آید باز؟« ... از شااگرد پیشاگان عرا ، بارّفا ، بر سار آمده« نیره رویی، و وقاهت و هرزه

از سار آغاز گیرد؟« لید )ص( ناکساان را   –که نبود   –(. »که در این سارم وقت، که مردم سارم سار ندارد، دشامنایگی  77)همان   

 (.85بهااّه قانونیست« )همان   

 ابراز خوشی و شادی -10-1

این   ها هم دارد نیسات. ابراز شاادکامی و بیان نوشایالمصادور هم بیان درد و شاکایت از دوران  البته رمام  اهای نفثه

اقتمای   دهد  »بحمداهلل ریالی، نداوند در ... کنف سیادرست و احوال او به نسبتپیوند میمینی را هم زیدری به مصراعی 

(. »روی ساوی 8وقت، نه به مقتماای المنیّت، بر وفق ارادت، )ص(  ای گله نیسات، چون رو هساتی، همه هسات« )همان   

اَذرَبیراان، کاه باه  اان در آن حادود نطر بود، نهاادم )ص( شااااد همچون نیاال گنَ انادیش، بَریَّاه از بَریَّاه پردانتاه« )هماان   

74.) 

 مرثیه   -11-1

اساات  »افسااوس که به نامردی و مماامون هم به آن پیوسااته، بیتی همشااده ا که مطرحهرویااوص مرثیه هم  م     

شاد، به باد بر دادند. هرگز درنگ  زَهره در دل ناکسااران آرشای آب مینا وانمردی، ساور و باروی ملّت و ... که از نهی  او  

 (.45قرار شد« )همان   را او قرار کرد،  هان بیاو به زمینی دو ش  نبود/  

 بیان معانی حماسی  -2

حا سارگذشات به این دلیل که ب  نماید گاه در آن ر/ می، حماساه هم گهالمصادور متنی راریهی اساتکه نفثهبا این     

عنوان یکی از عنااار عمدا متن حماسای در  همین اسات که اغرا  به  ید قوم در آن سایّال اسات   ید پادشااه و نیز حمل 

 شود آن آشکار می

 بزرگنمایی معانی حماسی اغراق و   -1-2

ای به محابات باز نایساتاد.  زارم کار، که در اافّ کارزار لحوه»زهی عار، که زهی در مقام مرامات از کمان باز نگرفتند، و 

 (.45اندانتند« )همان   ید یکشان نبود/ همچنان با کیش میروزگار ریر 

 تکمیل و تتمیم معنا -3

نانوانده »مَا لمهَذَا الکمتابم لَایلغادمرل اَاغیرَه  وَ لَا کَبیرَه  لملّا ََحصایهَا« نواهد گفت. القصّاه، شا  رفت  »و ثللثی از این نرافات  

(. »آفریدگار، عزَّ و علَی، ... انصاااف اهل 111و حدیا ما به پایان نرسااید/ شاا  را چه گنه؟ حدیا ما بود دراز« )همان   

 (.68پاداه و کیفر است« )همان    اک روده نان تمقام « بلی )ص( این ناسالم ازو بستد. »وَاهللل عزیزٌ ذو امن

 تأیید و تأکید معنا -4

گیاه سابز و زمرّد به رنگ یکدگرند/  »نه هر سانگ که از بدنشاان نیزد، گوهر اسات، و نه هر نی که در مصار روید، نیشاکر،  

 (.15ولید ازین به نگیندان کنند و زان به  وال« )همان  



 برگردان منظوم معنا -5

ها باز  ورد و به دنبال آنآآیاری از قرآن یا امثال عربی می  کند، نویساندههایی که فحوای کالم ایراب میدر موقییّت     

نورد  »که »عَسَای اهللل ََن یَیرمیَ بمالَفتام  گونه شایر با آی  متن پیوند میفارسای اسات و این آورد که در حکم رر م شایری می

همم نَادمممینَ« زان روََو ََ در روی رو و رو در زمین  نگرم/ ز بیندیش که من میمر  ممن عمندمهم َفیمصابمحوا عَلَی مَا ََسَارُّوا فمی ََنفلسام

 (.124نگری« )همان   می

 بیت عربی   بیان مفهوم یا ترجمۀ  -1-5

کند. در چنین مواقیی  آن شایری فارسای را به عربی واال میگاهی هم شایری عربی بهشای از متن اسات و در پی       

رسااند  »و ندانساتند که  مَواعمدل لمََیّامم فمیَّ وَ رَغبَتمی/ لملَی اللّهم فمی لمنرازم رملدَ المَواعمدم/  رسای مفهوم بیت عربی را مینیز شایر فا

ده بر سار دوه/ به  ای غاشیه کیمهت ماه، غاشیه دار/ هنوز از پ  پشتم حمایل  وزا/ نکرده بر سر هنوز پیش رکابم نبر

(. »و مَن فمی  89شامشایر نیکوان ایثار/ ز ااد نهال که در با  عمر بنشااندم/ یکی هنوز به بهتم نیامدسات به بار« )همان   

( نه دسااتم سااتیز مانده، نه پای گریز. دساات از پای باز داشااتند« )همان   کَفِّهم ممنهلم قَناهٌ/ کَمَن فمی کَفِّهم ممنهلم نممااابل/ )ص

43.) 

 آموزی از عربی بیان عبرت -2-5

بَقَ األلمَّهَااتم وَا بَااءَ/        نادای کاار چو بر »نراات را فتا باابی کاه در حسااااب نبود، فرمود، لمنَّ لملّاهم فمی البَریَّاه م للطفاا / ساااَ

ای فرو بندد/ به هرچه دسات برد رنَ او بیفزاید/ چو ناامید شاود کز کسایش ناید هیچ/ ندای قدرت وانی نود بنماید/  بنده

 (.91 و ز عقد چیزی نیست/ ندای بندد کار و ندای بگشاید« )همان   به دست بنده ز حلّ

 بیان معنی حکمت و پند از عربی  -3-5

»که چون آب از سار دیگران بگذرد، ررا را کمر نرساد. چند گویی  »مَمَای اااحم ل الدُّنیَا، َفلَم یَبقَ بَیدَهل/ کَرمیممٌ یلرَوِّی    

و در  (. »115ه فگندند چر/ را بنیاد/ دری نبسات زمانه که دیگری نگشااد« )همان   األَرضَ َفیضل غَمَاممهم«؟«/ کز آن زمان ک

امّت و ملّت اسات، میوی سااز، را چون کبورران مکّه )ص( وَ لَا نَحوَهَا یلرمَی وَ لَا ثَمَّ یلساَفدل،    آن حمارت که، که ساواد دیدا

 (.71یااار« )همان   روزگار گذرانی. نیکهواهان دهند پند و لید/ نیکبهتااان بوند پندپذ

 ج: پیوندهای ادبی 

رای فرساایی، ابیاری را بنویسای و قلمشاود که م لّف در یامن راریخالمصادور میاین بهش شاامل مواردی در نفثه   

دارد و هم دارای محسّانات لفوی یا مینوی ادبی از رشابیه، برد که هم پیوندی با متن ااالی  رکمیل و رتمیم ساهن به کار می

 استیاره، کنایه، روایف و غیره است 

 گیری از ابیات برای توصیفبهره

 توصیف ادبی اشخاص -1-1



گردد   تن،  وننگاه اساتیاره و رشابیه میپیوند شایر با م کند و فماای ساهن هم به بهان ها را وااف میگاهی شاهصایّت

این مر آن را رااراار،    ، چون کرک  مردارنوارم پ  نورداا تماذابلهَااهاا )ص( کمالبٌ عَلیهَاا هَمُّهلنَّ  ارص آن نراباه»شااایر در شااا 

 (.95زند منقار« )همان   وان مر این را همیزند مهل /  همی

 توصیف ادبی زمان -2-1

شاود  و ، در شایر مبرهن میاسات، اانیت رشاهیص برای ربض به متن  که آساتین به رواایف زمان بان زده»وقتی هم     

روز گذرانید، ساحرگه کافتاب عالم افروز/ سار شا  را   –که آید، نه چنانکه باید  چنان  – ا  در آن ا رسایدیم، شابی  چون آن

 (.103زر« )همان     به زیر پرّ  و ی نای  دا کرد از رن روز/ نهاد از حواله زا  سیه پر/  

 توصیف ادبی فضا، صحنه و مکان -3-1

ی بیت شایری در میان اسات که نقط  عطف ممامون قرار  پردازد، پاای مییی که به رواایف مکان یا ااحنهباز،  ا     

احترازم بانی مهارمم شامیاب و اللم آن ا تیاز ننماید، و باز بیاندیشاه بر شاواهق  مبال و مصاایدم ق ای که باد بیبیشاهگیرد  »می

(. »مصاااید اَکراد و مکامن  65مان   ممااایقم عمقاب آن پرواز نکند، نرود  ز به بدرقه گردون/ از هوا وز زمین آن بیرون« )ه

(. »هَیهَات )ص(  65کرد« )همان   یی با پنَ شاش سار و پا برهنه، قطفحرامیان را که )ص( دیو ک نرا رساید، سار بنهد، به رنها

تمی  لولٌ وَ « که... ن بیش اساتنیسات پایانش   ول و عرض این بادیه از آََنتَ مَللولل )ص( به دریایی درافتادم که پیدا فَی قمصاَّ

 (.108)همان   

 توصیف حالت   -4-1

شاد، از مر  پر ا بإملحاح بسایار ا ازت عَود حااالکند و باز پای ید بیت در میان اسات  »رحانت را هم وااف می   

(. »از رنگنای این احوال، که از شدّت این اهوال 35گرفته و از باد ایطراب/  ان و دلی ز آرش حسرت در التهاب« )همان  

(. »را بامداد که ندای )ص(  »برنیز که 26ی عر  نون چکد از مَساام، قرار و ملقام بر نود حرام گردانید« )همان   )ص( به  ا

ه که پایم شکسته  (. »و یکی به حکم مالمت، )ص( »نود آمدن چه بود؟« ک52از  هان قیامت برناست« در دادند« )همان   

ه به  ان در آن حدود نطر بود، نهادم )ص( شااد همچون نیال گنَ  (. »روی ساوی اَذرَبیران، ک62گفت« )همان   باد« می

(. »عااقبات روی باه راه آوردیم )ص(  اان بر کف دسااات و هرچاه باادا باادا«  74« )هماان   ریَّاه از بَریَّاه پردانتاه، و ...انادیش، بَ

 (.96)همان   

  توصیف عناصر طبیعی و حیوانات -5-1

 »چون اورت حال بدانستم، سر بر کف دست گرفته، عنان به بادپای سهردم، رهنوردی  

 (.21شمال کند/ بادپایی که از قوایم نویش/ حالت سبق پرّ و بال کند« )همان     ناک در دیداکه گاه سرعت سیر/  

 توصیف بر پایۀ اغراق -6-1

ناک »چون ااورت حال بدانساتم، سار بر کف دسات گرفته، عنان به بادپای ساهردم، رهنوردی که گاه سارعت سایر/     

 (.21شمال کند/ بادپایی که از قوایم نویش/ حالت سبق پرّ و بال کند« )همان     در دیدا



 به کارگیری ابیات به عنوان تمثیل و مَثَل -2

وه در ساامف  آمد، یا موعبود، که نصاایحت دلهذیر میآرش پای و ملولف گردانیدهه چنان  »بر رفتن سااوی ََذرَبیران ن     

رز ی  وقت را، ... بدو (. »72شاد، پروانه چو شامف دید دیوانه شاود/ از ساونتن آن لحوه کرا اندیشاد« )همان    ایگیر می

بر این بزرگ، نمود و ساهارم کان،  رایض آنسات )ص( یینی که به دزد مینمودند و اعتماد در آن شاغل، که امانت از شا رفویض

دمید، را در  میهمه را ازین نوص دمم نمداص در(. »78اند )ص(  »چون اساان نماند، برنهم زین به نری« )همان   که گفتهچنان

کشند، و از (. »را از برهنه پوست بر86پذیر« )همان   موم از سر نرمیست چنان نقش  آن نرم بلروتم سست شلوار گرفت. )ص(

 (.103ده کفن در ربایند )ص( محنت زده را ز هر  رف سنگ آید، آمدند و گمرد در گرفتند« )همان   مر

 استعمال صنعت جمع و تقسیم -3

گیاه ساابز و زمرّد به رنگ »نه هر ساانگ که از بدنشااان نیزد، گوهر اساات، و نه هر نی که در مصاار روید، نیشااکر،       

 (. 15به  وال« )همان  یکدگرند/ ولید ازین به نگیندان کنند و زان 

 استعمال صنعت طباق یا تضاد -4

(. ابر است بر  ای  91»به دست بنده ز حلّ و ز عقد چیزی نیست/ ندای بندد کااااااااار و ندای بگشاااااااااید« )همان   

 (.21قمر سنگ است بر  ای گهر/ زهر است بر  ای شکر نار است بر  ای سمن« )همان   

 کاربرد استفهام انکاری -5

 گویی )ص( آبی که ز چشم رفت،  رویی، و وقاهت و هرزهبزرگ« به سفاهت و نیرهو این  »

 (.77کی آید باز؟« ... از شاگرد پیشگان عرا ، بارّفا ، بر سر آمده« )همان   

 مباحث بیانی  استفاده از ابیات بر پایۀ -6

نورند، نود آراساته به رشابیه یا اساتیاره و هر از گاهی  برای رکمیل ساهن با متن پیوند می  نیلی  اها ابیاری که     

 نیز کنایه و مراز هستند 

 تشبیه -1-6

(. »ز اد نهال  19»و یقین دانساته، عروس مملکت آن در کنار گیرد رنگ/ که بوسه بر ل  شمشیر آبدار دهد« )همان   

ب پردانته، ... و بر  (. »ای در غرقاب نار به کار آ90یامدسات به بار« )همان   که در با  عمر بنشااندم/ یکی هنوز به بهتم ن

 (.41بهشتی پهته، )ص( فردات کند نمار، کامش  مستی« )همان     لوح شکست  کشتی، رمنّی  اری 

 استعاره -2-6

ناهٌ/ کَمَن فمی کَفِّهم ممنهلم  (. »و مَن فمی کَفِّهم ممنهلم َق103زر« )همان    به زیر پرّ  و ی نای »نهاد از حوااله زا  سایه پر/  

رز ی  وقت را، ... بدو (. »43نمماااابل/ )ص( نه دساااتم ساااتیز مانده، نه پای گریز. دسااات از پای باز داشاااتند« )همان   

بر این بزرگ، نمود و ساهارم کان،  رایض آنسات )ص( یینی که به دزد مینمودند و اعتماد در آن شاغل، که امانت از شا رفویض



دمید،  میهمه را ازین نوص دمم نمداص در(. »79و  78اند )ص(  »چون اساان نماند، برنهم زین به نری« )همان   چنانکه گفته

 (.86را در آن نرم بلروتم سست شلوار گرفت. )ص( موم از سر نرمیست چنان نقش پذیر« )همان   

   صکاربرد تشخی -3-6

(. »شا  رفت و حدیا ما به 115»کز آن زمان که فگندند چر/ را بنیاد/ دری نبسات زمانه که دیگری نگشااد« )همان   

 (.111پایان نرسید/ ش  را چه گنه؟ حدیا ما بود دراز« )همان  

 مجاز -4-6

تّی ید بیت نورد  حتّی دریغ از حالمصادور، کاربرد مراز به چشام نمیاسات که در ابیات فارسای متن نفثه   ال      

یگر )رشابیه، اساتیاره و باشاد. در حالی که از مباحا بیانی دبرای پروره ساهن دسات به ایراز زدهکه نویسانده در آن 

 است.   ور چشمگیری بهره  ستهکنایه( به

 

 کنایه -5-6

»چاشانیی از نباۀا (.  19»دیگران در ناز نفته شاه ز بهر دین حق/ از نمد زین و ز زین بالین و بساتر یافته« )همان   

آن بَدرَگ که دریا را نر  گرداند، ایراد کردمی، و نبذی از ناپاکی آن ناپاک، که چون نشار کند، )ص( ساگ دامن پوساتین  

ها که (. »لید )ص( در مدّت عید ما دلهل بدریدسات. هیهات بیابان63ازو در چیند، در بندی چند کاغذ بیاوردمی« )همان   

 (.123   بینست« )هماندر میان ما

 گیرینتیجه

هم    آید که م لّف با آثار شااعرانهای مقتمای برمیفارسای در متن، آن هم در موقییّت  از بساامد ابیات و مصااریف     

 وید که امروزه هم زبانزد نا ّ و عام اسات. از قبیل   مثال و ابیاری ساود میاسات. گاه از اعصار یا پیش از نود ان  داشاته

رسااد«، »کار امروز به فردا میفگن«، » ای گله نیساات، چون رو هسااتی، همه آدمی به آدمی می  به کوه نمی رسااد،»کوه  

نوعی هم در شیر  برای مثال، »دیو ک نرا رسید، سر بنهد«، به ها نامشاهّص است منبف ااالی برنی مصاراصهسات« و غیره.  

ها، غال  بیتباشااد.  ها به کار رفتهقبل از آننامه. رازه، بیید نیساات که در آثاری  اساات، هم در مرزبانحکیم ساانایی آمده

و اثبات دعوی در کالم  ای  ردانیدن سهنگ ور مستقل یا به شکل  مل  میتریه برای محّققها و امثال فارسی بهمصراص

ت ال  این که قری  به اکثریّهای فارساای به کار رفته در متن، اندکی با اااال نود متفاورند و  اغل  مصااراصاند.  گرفته

های متفاوت، فقض در ید واژه انتالف دارند  »چه بسایار بد باشاد از بد بتر« به  ای »که بسایار ...« یا »دیو ک نرا  مصارص

ها یا متونی های زوج منابف از قصاید، رباعیها از ستونیبا  هم  مصراصرسید سر بنهد« به  ای »عقل ک نرا ...« و غیره. رقر

یم به کار رفته در متن کتاب  اند. از نور بسامد اوزان عرویی، از بین ابیات و مصاریف فارسشاده  نامه و... رمامینمرزبانچون 

شاود. اوزان دیگر می% کل اشایار را شاامل34 وری که  به  المصادور، وزن »مفیولل مفاعلن مفاعیلن َفف« پیشاتاز اسات،نفثه

 های بیدی قرار دارند. به ررری  زیر هم در اولویّت



%،  8%، »مساتفیلن مفاعلل مساتفیللن َفیَل«  9%، »مفاعلن فیمالرن مفاعلن فیمللن«  14»مفیولل مفاعلن مفاعیلل َفیَل«       

%، »مفااعیلن  4%، »مفااعیلن مفااعیلن مفااعیلن مفااعیلن«  6%، »مفااعلن فیمالرن مفااعلن فیمللن«  8»فااعالرن مفااعلن فف للن«  

فیولن«   َف4مفااعیلن  َفف«  4یمللن«  %، »فااعالرن مفااعلن  فااعالرن فااعالرن  2%، »مفیولل مفااعیالل مفااعیللن  %، »فااعالرن 

%، 1مساتفیلن مساتفیلن« %، »مساتفیلن مساتفیلن  1%، »فیولن فیولن فیولن فیَل«  1%، »فیمالرن مفاعلن فیملن«  2فاعالرن«  

 % است.1% و»فاعالرن فاعالرن فاعلن«  1»مفیولل مفاعیلل مفاعیلل فَیَل«  
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