
          

 

گاه  رسالۀ   انیس  العاشقین  رد  جریان  ادبی  قرن  دهم  هجری  جای
 اهی  محتشم  کاشانی( العاشقین  و  رساهل  )با  تأکید  رب  مقایسۀ  انیس

 ظاوهگاه پیام وىؼ، تهؽانٔؾبان و اظبْیات ٢اؼقی  ٕاقتاظیاؼ1 *حمیمی رلیه بایرام

واؼ و  های م٧امف   ، یکفی اؾ ؼقفال العاشقییى  ايیس الْعیه زكیه َابیَىؼظی، مؤْلف١ ؼقفال  کمالچکیذه: 
قٛعی وٗفؽ ظانفت  و  گلستاونعۀ پایان ٦ؽن وهم هدؽی ظؼ هؽات، ظؼ تؤلی١ ایه ؼقال  ب   نىاضت  کمتؽ

زال، بؽؼقفی  ، اثؽ وی ظلؽبایّی چىعاوی وعاؼظ؛ باایهگلستاواقت ک ، با وخىظ  م٧ْعم  اثؽ اغٚان کؽظه ظؼ
الٚات اؼؾوعه ْْ خؽیفان  پیىوفع بفا ای ظؼباؼۀ مكائل اختماّٚی ٚهع مؤْل١، ظؼ قاضتاؼ و مستىای ؼقال  ا

کّی وی هفا و تٟییفؽات قف ٓ  و وىآوؼی ظهفع؛ اضتیفاؼ مطاْفق ٦فؽاؼ می ناهعقتایی و ٚه٥ و٦فىٚی ظؼ
آثاؼ اظبفّی  های ؾبان و ٦الق/ ٢ؽّم اظبْیات و٦ىٚی ظؼ وثؽ و، همچىیه، تؤثیؽات ایه ؼقال  بؽ ایداظ باؼ٦  ظؼ

کفاؼّی  ظهفع  م٧ایكف  الگىهفای ضىیم اؾ ضىظ، ماوىع ؼقایل مستهم کانفاوی، ؼا ویفؿ وهفان مفی بٛع
و ویفؿ پفؽظاضته بف  انفتؽاکات تمهیفعات ؾبفاوی و  لۀ جاللّیق رسا و يیل عّشاقؼقال   با العاشییى ايیس

ومفایّی ؼوایفت و مُففامیه و٦فىٚی اؾ مىَفىٚات ايفف ّی  هفا ظؼ ا٢ففؿایم ز٧ی٧ت الگىهفای ؼوایفّی آن
 اقت  نعه ظؼ ایه وىنت   مٓؽذ
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الٚات چىفعاوی ظؼ ؼا تؤلی١ کؽظه آن ْْ میفاّن  ظقفت ویكفت  اؾ اقت  ظؼباؼۀ ایه ؼقال  و مؤْل١ّ آن ا
الٚات بیهتؽیالّسَیر  حبیبهای تاؼیطی،  کتاب ْْ هفا،  بُٛی تفػکؽه ظؼباؼۀ مؤْل١ اقت  ظؼ زاوی ا
ًّفائس  هجالسماوىع  نفىظ   ، ویؿ چىع قٓؽی ظؼباؼۀ مؤْلف١ و اثفؽ وی ظیفعه مفیالعاشییى عرفاتو  ال

چفا  مىٗىمف   ، بف «زكیه ابیفىؼظی اثؽ اؾ ظو»ل، با مْٛؽ٢ی  1347میان مٛايؽان، ایؽج ا٢هاؼ، ظؼ  ظؼ
 اؼٕٔوک  مىابٙ، ا٢ه  1ٕٔاقت وی پؽظاضت  العاشییى ايیسو ؼقال   چارتخت

قفٛعی  گلستاوٚعاّظ م٧ْ عان  پف، پژوههگؽان اظبْیات، تىها ظؼ چىع قٓؽ، اؾ مؤْل١ّ آن ظؼ آن اؾ
الٚات تاؼیطی و اختماّٚی اوٛکاـ وام بؽظه ْْ یا٢ت  ظؼ آثفاؼ وی مفىؼظ تىْخف  مس٧٧ْفان  اوع و، بیهتؽ، ا

 اقت  تاؼیص بىظه
  او 178ٔ ٕمىفؿوی، واقفت  کؽظه یفاظٚىىاّن یکفی اؾ م٧ْ فعان قفٛعی   ازمع مىؿوی اؾ ابیفىؼظی بف 

ّٙ  اوع و، با بىظه گلستاو بؽ «واٖؽ»کاّؼ ضىظ تىها  ٦ؽاؼ ظاظه ک  ظؼ «گؽوه ظوم م٧ْ عان» ؼا ظؼ ابیىؼظی وثفؽ مكفْد
 168ٔ ٕهمان، و  2ٕٔبكاؾوع گلستاواوع اثؽی ماوىع  های پىعآمیؿ، ضىاقت  وٗم و زکایت آمیطت  ب 

زكفیه  «قف٣ؽوام  مىٗفىم»ای اؾ  ، گؿیفعهفرياهۀ هًظىم حق سؼقىل خ٣ٛؽیان، ظؼ پیىقت کتاب 
 اقففت  ها ظؼج کؽظه وامفف  همؽاّه چىففع گؿیففعۀ ظیگففؽ اؾ زح بیففت، ؼا بفف  170زففعوظ  ابیففىؼظی، بففا

 94ٔف 87 ٕوک  خ٣ٛؽیان، و
 «قف٣ؽوام  مىٗفىم زفّحْ »، ابیفاتی اؾ «ُزْدفاج و قفالْیه»ّاقؽا ظوٞان و ؼقفىل خ٣ٛؽیفان، ظؼ م٧الف  

هفای بعؼ٦ف  و مؽاقفم اقفت٧ ال  تىيفی١ آییه»بفاّب  های م٧ال  ظؼ خهت تؤییع و تکمیل بسث ابیىؼظی، ظؼ
 85ٕٔظوٞان و خ٣ٛؽیان، و اوع   ، و٧ل کؽظه«ُزْداج اؾ

، با و٧ل ماخؽای اؼقال کتاب «خایگاه کتاب ظؼ مىاق ات ٢ؽهىگی تیمىؼیان»ٞالمؽَا امیؽضاوی ظؼ م٧ال  
کفؽظه و،  بىظّن زكیه ابیىؼظی ظؼ ایه تٛامالت انفاؼه  ىها، ب  ؼقىل٦ىیىو ظؼباؼ تیمىؼیان ب  ظؼباؼ آ٤ اؾ
 59ٔف56 ٕامیؽضاوی، واقت   وام  مطتًؽی اؾ وی ٢ؽاهم کؽظه تؽ، ؾوعگی اقتىاظ ب  مىابٙ ٦عیم با

لسفأ باؾتفاب مكفائل  ؼا، اؾ العاشقییى ايیسنفعه ظؼ  مؽتُی ؼاووعی ویفؿ مىَفىٚات مٓفؽذ
، 7 ٕؼاووفعی، جاقت   َؽظان، بؽؼقی کؽظهوؼؾی با َامٓ  َؽظباؾی و ٚه٥مٓ اختماّٚی ًٚؽ وىیكىعه و نیى٘ اَ 

 184ٔ ، و2، ب  و٧ل اؾ نمیكا 372 و

 . هختصری دربارۀ يىیطًذه2
ًّفقائس هجالسيفازق  ی   حطییى ابییىردی الّذیى کال اهیر غکفؽ  «ظیزكفیه بفاَوٓؼ  قفْیع»وفام وی ؼا  ال

تطْ ففى  «٢یُففی»؛ اؾ قففاظات و ٢ُففالی ضؽاقففان بففىظه و 273ٔ ٕامیؽٚ یهففیؽ وففىایی، واقففت  کؽظه
اؾ  بف  هفؽات آمفع و پفف 3ٕٔظ/ ابیفىؼظابتفعای خفىاوی، اؾ بفاَوٓؼ    ظؼ57ٔ ، و2 ٕابیىؼظیاقت  کؽظه می
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ناهؿاظگان تیمفىؼی،  میؽؾا، اؾ ظؼباؼ تیمىؼیان ؼ٢ت و مىؼظ تىْخ  و ازكان کیچیک تسًیل ٚ ىم ب 
  350ٔ ، و4 ٕضىاوفعمیؽ، جقفؽ بفؽظ  ی٧ٛىب بف  مالؾمت ق ٓان ت ؽیؿ ظؼ گؽ٢ت  او مْعتی ویؿ ظؼ ٦ؽاؼ

 یهفیؽ بفاؼ امیؽٚ اقفت؛ اؾخم ف ، یفک باؼ ب  ؼقىلی و ق٣یؽّی وی اناؼه نعه مىابٙ ٦عیمی چىع ظؼ
چىع کتاب و٣یّف  ؼا با مىالوا خامی کلّّیاتکؽظ و م٧ْؽؼ ٢ؽمىظ تا  ی٧ٛىب وامؿظ وؿّظ ق ٓان  ؼا ب  وىایی او
کف   خهت ٦اَی ٚیكی و ظیگؽ ُوْىاّب آن ظؼگفاه بَ فَؽظ؛ اْمفا، ؾماوی  کتابطاو  ضاْي  بگیؽظ و ب  ظیگؽ اؾ

خهّت تهاب  زدم و خ ع، کتاب  ، قهىًا، ب مىالوا ٚ عالکؽیم کتابعاؼ تسىیل گؽ٢ت، او ؼا اؾ ها کتاب
ؼوی  ی٧ٛىب ؼقفیع، قف ٓان، اؾ مالؾمفت قف ٓان زكیه ظاظ و، چىن او ب  امیؽ ؼا ب  فتىحات هّکی

خىاب گ٣فت  زكیه ظؼ و امیؽ «واقٓ  ُبّٛع مكا٢ت، م ىل نعه بانی؟ ایه ق٣ؽ، ب  ظؼ»وی پؽقیع:  ت٧ْ٣ع، اؾ
مالؾمفان ٦اَفی  خهفت تس٣ف  بف   ک  امیؽٚ یهفیؽ بف  ففف خامی بىظم  کلّّیاتک  بىعه چىن مًازق 

ؼا بیاوؼوفع  اْمفا،  کفؽظ کف  آن کتفاب اقفت  پاظنفاه امفؽ فف هؽگؿ اوعک ماللتی ظقفت وعاظه ٢ؽقتاظه
 کلّّیقاتاقفت وف   فتىحقات هّکقیکؽظوع، مٛ ىم نع ک   چىن باؾ»زكیه ایه بىظه ک ،  ٚدایق ؾوعگی امیؽ اؾ

  پف اؾ ایه اْت٣ا٤، الت٣اّت پیهیّه امیؽٚ یهیؽ نامل زاّل او وهفع  351ٔ ، و4 ٕهمان، ج« خامی مىالوا
 3576ٔف3575 ، و6 وزعی َب یاوی، جاوک   ٕویؿ

ًّفائس هجالسبىا ب  ؼوایت  اؾ  کیچیک ب  ق٣ؽ مْک  م اؼک  ؼ٢ت و پفف همؽاّه میؽؾا  ، ابیىؼظی ب ال
ؽا٤، ٢اؼـ، و ؼوم نع  ّٚ اْمفا، بىفا بف  ؼوایفت ضىاوفعمیؽ، او ؛ 273ٔ ٕامیؽٚ یهفیؽ وفىایی، وآودا ٚاؾم 

کیچیک امتىا٘ کؽظ  پف اؾ زؽکّت کفاؼوان پهفیمان نفع و ضفىظ  همؽاهی با میؽؾا مْک  اؾ ق٣ؽ ب  ظؼ
 350ٔ ، و4 ٕضىاوعمیؽ، جباؾگهت ؼهكپاؼ ت ؽیؿ نع   مْک  ؼ٢ت و زح گؿاؼظ و ظؼ تىهایی ب  ب 

تطتگفاه ٦فعیم،  هت اؾ مْک  ب  چهاؼآیع ک  ابیىؼظی پف اؾ باؾگ چىیه بؽمی چارتختاؾ مىٗىم  
اقفت  او  معیىف  و مْکف  باؾگهت  ، ؼ٢تف  و ظوبفاؼه بف 4ٕٔیٛىی ؼوم، ز ق و نام، نهؽ ٦عـ، و مًفؽ

ضؽاقففان  کففؽظه و قففپف بفف  ؼا اضتیففاؼ ی٧ٛىب آودففا قفف٣ؽ آغؼبایدففان و مالؾمففت ظؼبففاؼ قفف ٓان اؾ
وٗم  های ضىظ ب  نؽذ مكا٢ؽت ؼا ظؼ چارتخت٤  898 اؾ ایه ق٣ؽ، ظؼ اقت  ابیىؼظی، پف باؾگهت 

زكفیه  ق ٓان مٛهى٦ی و زاالّت آن، تؤلی١ و بف  و بیان ٚان٧ی ؼا ویؿ، ظؼ العاشییى ايیسظؼآوؼظه و 
 89ٔف88 ، و1 ٕابیىؼظیاقت   بای٧ؽا ت٧عیم کؽظه
زكفیه بفای٧ؽا، بف  ب فص ؼ٢فت و مفْعتی  میؽؾا، ٢ؽؾوفع ق ٓان الْؿمان ٤ وؿظ بعیٙ 908ابیىؼظی ظؼ 

ْفؽ٠ مسْمفعضان  ٤، اؾ 914 کفؽظ  ظؼ آن م٧فام اقفت٣ٛا ٤ اؾ 910 ىًىب نع؛ اْما ظؼيعاؼت م ب 
، 4 ٕظؼباؼۀ ایه مؤمىؼْیّت وی و مستىای وامف ، وفک  ضىاوفعمیؽ، جاقماٚیل ي٣ىی بؽظ  ناه ای ب  نی اوی، وام 

 351ٔ ، و4 ٕهمان، جظؼگػنت   ٤ٕ5ٔ 920ابیىؼظ بىظ و ظؼ  های آضؽ ٚمؽل ظؼ   او قال504ٔ و
هفای تفاؼیطّی  های پیهیه ک  يؽ٢ًا ب  خى ف  بؽضال٠ پژوهم فف اؼوعۀ ایه م٧ال  بؽ آن اقت تاوگ
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، و َفمه العاشقییى ايیسبؽؼقی مستىا و قاضتاؼ يىؼّی زکایفات  فف بااوع ؼقال  ابیىؼظی پؽظاضت 
هفا و ابفعاٚات ابیفىؼظی، کف   بؽؼقی وىآوؼی قٛعی، ب  گلستاوظاظّن میؿان ت٧ یّع ایه ؼقال  اؾ  وهان

ظوؼان نع، بپؽظاؾظ  هع٠ ظیگّؽ ایفه پفژوهم آن اقفت  اظبْیاّت آن ٚىامل بكّ اوعیه  و٦ىٚی ظؼ اؾ
رسقالۀ و  يیل عّشقاقهای مستهم، یٛىی ؼقال   بؽؼقی مهابهاّت مههىظ میان ایه اثؽ و ؼقال  ک ، با

های مؿبفىؼ  و٧م ز ٧  پیىوعی بؽای ٖهىؼ ؼقال  ظؼ العاشییى یساي، وهان ظهع ک  چگىو  6ٕٔجاللّی 
ای  و گىوف  «ژاوفؽی وانفىاضت »ٚىفىان  هفا بفا آن هایی ک  بؽضی پژوههفگؽان اؾ اقت؛ ؼقال  ٚمل کؽظه

 اوع ک  هیچ ومىو  مهابهی، پیم و پف اؾ مستهم، وعاؼظ: کؽظه بؽاوگیؿ یاظ تؤْمل
کىفاؼ  وثؽ، ظؼ و مٛهى٤ با آ٢ؽیىم متىی ظؼآمیطت  اؾ نٛؽ و وىآوؼی مستهم ظؼ تىيی١ مىاق ات ٚان٥

ای  ؼقفال  گىوف  ایه ظو گیؽی اؾ ٚىايؽ ظاقتاوی وٗیؽ ؾمان، مکان، نطًْیت و تمهیعات ؼوایی، اؾ بهؽه
ویا و  ای ظاؼظ و وف  پفف اؾ او  ٕيفالسی اقت  چىیه متىی و  پیم اؾ مستهم ومىوف   بؽاوگیؿ قاضت  تؤْمل

 192ٕٔ7ٔف191 مهعوی، و
ظهفع کف  او  ک  بٛع اؾ ایه ضىاهع آمع، بؽؼقی ٚىايؽ مىخىظ ظؼ ؼقال  ابیىؼظی وهفان می چىان
ا٦تُفای الگىهفای ٢کفؽی و غو٦فّی ؾماوف  ضفىظ،   قٛعی ظانفت  و، ب  گلستاو اؾ «واؼ م٧ام »بؽظانتی 

گىوف   ؼؼا ظ گلسقتاوک   وٗؽان کم ویكتىع کكاوی میاّن يازق اقت  ظؼ اثؽل ایداظ کؽظه ابعاٚاتی ظؼ
 اقت: باؼه گ٣ت  ایه   بهاؼ ظؼ8ٕٔهای ابتکاؼّی وىیكىعه مهسىن اقت خى   اوع ک  اؾ م٧امات ٦ؽاؼ ظاظه

زمیعالْعیه نمؽظ؛ اْما  ٦اَی هیاهاتاثىیه  تىان او ؼا ثاوی وا٦ٙ، م٧امات اقت و می قٛعی، ظؼ گلستاو
اقفت، ولفی  الْؿمان ]همفعاوی  و زؽیفؽی نعه ٦اَی ت٧ یع ّيؽ٠ و ضهکی اقت ک  اؾ بعیٙ هیاهات

ظقفتی و  آن ؼاه ویكت و قؽاقفؽ ابتکفاؼ و ابتفعا٘ و چابک ؼا ظؼ م٧امات قٛعی م٧اماتی اقت ک  ت٧ یع
 1039ٔ، و 2 يىٛتگؽی اقت  ٕبهاؼ، ج

ف »اوع:  تٛؽی١ م٧ام  گ٣ت  ظؼ ًْ ؼا  ظؼ آن، ؼاوّی مٛفْیه نفطّى وازفعی های کىتفاه کف ، ٚ فاؼت اقفت اؾ ٦
ًْ  زاالت مطت ١ وي١ می ظؼ ل می ها، ب  کىع     اْما ایه ٦ ًْ  ٕابؽاهیمفی زؽیفؽی،« نفىظ وقی   ل٣ْاٖی، ظؼاؾ و م٣

٢اؼقی نفیىۀ ثفابتی  وىیكی ظؼ اوع؛ اْما م٧ام  نعه  های ٚؽبی ٚمىمًا ب  ایه نیىه وىنت    م٧ام 11ٔ و
اقفت   وىیف و م٧تُیات ًٚفؽل قفاؾگاؼی یا٢ت  های م٧ام  با ضاْل٦ْیت وعاؼظ و قاضتاّؼ آن همىاؼه

ًْ ی ک  ظؼبفاؼۀ قفاضتاؼ م٧امف  ابؽاهیمی زؽیؽی، با های ٢اؼقفی و ٚؽبفی اودفام ظاظه،  پژوهم م٣
اقفت:  اوع، مٛت٧ع مستىا و يىؼت م٧ام  پعیع آوؼظه ها ظؼ های ٢ؽاواوی ک  ایؽاوی ظگؽگىوی اناؼه ب  با
کفؽظن  مٓؽذ   او، بفا378ٔ ٕهمفان، و« اوع آن زکایت وام وهاظه ٢اؼقی تٟییؽ ظاظه و ب  ؼا ظؼ ٧ام ها وى٘ م ایؽاوی»

بفىظّن زکایفات   بفىظّن ؾبفان و م تىفی های اي ّی م٧امات ٚؽبی، اؾخم   مًفىى٘ و متکْ ف١ ویژگی
اؾگاؼ هفا قف ؼوذ ایؽاوی گىیع ک  ایه مكفائل بفا های آوان، می کاؼی کعی  و نْساغی و نؽذ نیؽیه بؽ
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اوفعؼؾ و  و های ٚهف٧ی و ٦هؽمفاوی و ٢تفْىت یفا پىفع ظاقتاّن ضىظ خى ف  ها ظؼ ؼو، ایؽاوی  ایه و ىظه؛ اؾ
ای کف  بفؽای  چىفیه تىْقفٙ مٛىفایی   او، بفا386ٔ ٕهمان، واوع  ؼا خایگؿیه کؽظه اضال٦ْیات و ٚؽ٢ان
بىفعی  مات ایؽاوی ظقفت ؼا ویؿ خؿء م٧ا قٛعی گلستاووهایت،  اقت، ظؼ وٗؽ گؽ٢ت  م٧امات ایؽاوی ظؼ

های مهتؽک  تؽیه ویژگی بؽنمؽظن مهم ، با161ٔ-156 ٕهمان، و  زؽیؽی 387ٔ ٕهمان، واقت  کؽظه
٦فؽاؼ  ایفه هفا بف  ک  اهفْم آن ویژگفیاقت  ها پؽظاضت  م٧ایك  آن ، ب حمیذی هیاهاتم٧امات ٚؽبی و 

ظاقفتان، قفؽؾمیه ظاقفتان، وطكفتیه اقت: ظانته ؼاوی، ظانته ٦هؽمان، تْٛعظ ٦هؽماوان، نفیىۀ آٞفاؾ 
 آن  وثؽ ظؼ و لسأ يىؼی، آمیطتگّی وٗم ٦كمت ظاقتان، ؾمان و٦ى٘ ظاقتان، پایان ظاقتان و    و، اؾ

ظیفعگاه  ، بفا ؼویکفؽظی بؽگؽ٢تف  اؾ«گكتؽل پیؽوگ ظؼ م٧امات زمیفعی»مسْمع ؼاٞق ویؿ، ظؼ م٧ال  
 حمیققذی هیاهققاتؼکؽظ ايفف ی بففؽای ، ظه کففاهای پریققاو شًاسققی ّّهقق  ریختوالظیمیففؽ پففؽا  ظؼ 

 105ٔ ٕؼاٞق، و 9ٕٔاقت  بؽنمؽظه
کفاؼکؽظ،  آن ظه م٧ام  با اقت، با بؽؼقی و اوٓ ا٤ هؽ گىو  ک  وىیكىعۀ م٧ال  ویؿ متػْکؽ نعه  همان

ؼ٢فتّه  های زمیعی و ٢ؽاتؽ ها، ب  میؿان ابعا٘ و وىآوؼی کؽظن ت٣اوت م٧ام  بؽ مهْطى  تىان، ٚالوه می
 خأ ٕهمانال ویؿ پی بؽظ   وى٘ اظبّی ؾماو ٦ىاٚع  او اؾ

1کفاؼی بىفعی ضىیم ، ظؼ ٦اٚعههای پریقاو شًاسی ّّهق  ریختوالظیمیؽ پؽا ، ظؼ کتاب 
هفای  2

 ًْ کیع بؽ تىالی یکكاّن ضىیم انطاو ٦ ًْ ، ب  کاؼی ها، َمه تؤ ایفه  ها و کاؼکؽظهای انطاو ٦
ف  ها ظؼ کاؼی کىع ک  لؿومًا هم  ضىیم می وکت  اناؼه ًْ هفا ٦فاوىن  آیفع، اْمفا و فىظّن آن ها ومی هم  ٦

بؽنفمؽظن  یم بفاضفىاه   با تىْخ  بف  ایفه ايفل، ابتفعا می54ٔ-53 ٕپؽا ، وؾوع  هم ومی ؼا بؽ تىالی
میففؿان  چفف  ؼقففال  مؿبففىؼ تففا مهففْطى کىففیم کفف  ظؼ العاشققییى ايیسهففای ايفف ّی  کاؼی ضىیم
های ایؽاوففی  مدمىٚفف  م٧امفف  ؼا ظؼ نففىظ آن هففای م٧امففات مهففهىظ اقففت و آیففا می کاؼی ضىیم
ؼا  ظاظن تٟییفؽات و ابفعاٚات ابیفىؼظی، نف اهّت آن يىؼت تؤییع، بفا وهفان کؽظ؟ قپف، ظؼ ٦ معاظ

هفای يفىؼّی  هفا، ابتفعا بف  ویژگفی کاؼی های مستهم بكىدیم  پیم اؾ پؽظاضته ب  ضىیم ال ؼق با
 وثؽ اقت  و ای اؾ وٗم ق  ؼقال  آمیؿه کىیم  هؽ ق  ؼقال  اناؼه می هؽ

 ٦ؽاؼ اقت: ایه اؾ العاشییى ايیسها ظؼ  کاؼی الگىی ضىیم
 ؛11ٓٔخىد لهرهاو اضتٓٔراوی  کًذ لالب حکایت بازگى هی . راوْی هاجراهای خىد را در1
 کًذ؛ . راوی ضفر هی2
 رضذ؛ . راوی به شهری هی3

                                                      
1. function 
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یبا برخىرد هی4  کًذ؛ . راوی با جىايی ز
 شىد؛ . پص از گفتگىیی، ػاشِك آو جىاو هی5
یب6  ؛11ٓٔگیرد هی پیش های ػربی را در کاری لهرهاياو هماهه. راوی، در چًذ حکایت، فر
 رضذ. هی. با ضفِر راوی، حکایت به ايجام 7

 ظهیم: کعام اؾ الگىهای یاظنعه ؼا تىَیر می تؽتیق، هؽ ایىک ظؼ غیل، ب 
نفامل وفىؾظه زکایفت اقفت  زدفم  العاشقییى ايیس ییی  کردو هاجرا در لالب حکایت . بازگى1ی1

 گلسقتاو خامی، ک  آن هم بف  ت٧ یفع اؾ بهارستاوو زْتی  گلستاواٞ ق مىاؼظ، وك ت ب   زکایات ظؼ
يف٣س  اقفت   ظو زفعوظ تفؽیه زکایفت ظؼ زدم کف  کفم تؽ اقفت؛ چىان تًىی١ نفعه، ْفىالوی

 اوع  ي٣س  4تا  2ها بیه  ي٣س  و ب٧ْی  زکایت 6تا  5بیه  4، 3، 2، 1های  زکایت
ؼا  ها ضىّظ ابیفىؼظی اقفت و زکایفات ؼاوی و ٦هؽمان ظؼ تمام زکایت یی بىدِو راوی و لهرهاو. یکی2ی1

، 1 ٕابیفىؼظی   «  کفؽظم می ؼوؾی ظؼ نفهؽ اظؼوف  قفیؽ»کىفع:  هایی آٞفاؾ مفی طى و با چىیه خم  ن ؾبان اْول اؾ
اوگىؼْیفف  ؼوم ؼوؾی  ظؼ»؛ 143ٔ ٕهمففان، و   « م٧ابففل مكففدعی وهكففت  بففىظم  ظؼ نففهؽ ز ففق ؼوؾی ظؼ»؛ 136ٔ و

 133ٔ ٕهمان، و     «ؼ٢تم  تمانای آن معؼق  می ٚماؼت ٦ؽاچ  ب  اؾ
قفٛعی اقفت اْمفا ٦هؽمفان، یٛىفی نطًفْیت ايف ی، متْٟیفؽ اقفت   او  گلسقتؼاوّی زکایات 

ؼاوی و ٦هؽمان  ،زکایت 7زعوظ  ، ظؼ12ٕٔ«ظؼ ٚه٥ و خىاوی»زکایّت باب پىدم، یٛىی  21مدمى٘  اؾ
، و «ؼا پاؼقفایی»، «ظاوهفمىعی ؼا»، «یکفی ؼا»های  ک مف  ب٧ْی  مىاؼظ، اؾ ٦هؽمان بفا گؽوه اقت و، ظؼ یکی

 13ٕٔاقت  ها یاظ نعه و وٗایؽ ایه، «ٚ ما ؼا اؾ یکی»
خىاوی مفْعتی  تًؽیر کؽظه، ظؼ العاشییى ايیسک  ظؼ م٧ْعم   ابیىؼظی، چىان یی . ضفر کردو راوی2

 87ٕٔهمان، و گؿاؼل ق٣ؽهای اوقت  العاشییى  ايیسمعیع ق٣ؽ اضتیاؼ کؽظه؛ و 
ؽ، بٛ  فک، ظمهف٥، ابیىؼظی، ظؼ زکایات ضىظ، اؾ ق٣ؽ بف  مًفشذو راوی به یک شهریی  . وارد3

، اوگىؼْیف  ؼوم، اظؼوف  و ت ؽیفؿ ٕاؾ نفهؽهای ٢ؽوفگٔ، ٦كفٓىٓىْی  ؼوم، ٦التف  ٕمكدعاأل٦ًیٔزؽم ٦عـ 
 اقت  کؽظه یاظ

یبیاروی و ػاشیك5و  4 کىىفعۀ ظیفعاؼ  هفا بیان زکایت شیذو راوی بیر اوییی. هىاجهۀ راوی با جىايی ز
 ها: هاقت؛ ماوىع ایه آننعن وی بؽ خىاواوی ؾی اؼو و نؽذ ٚان٥ ابیىؼظی با

 109ٔ خىاوی ؼا ظیعم ک  ماوىع ماه ن گؽظ و چهؽۀ ٦مؽ اؾ ؼویم ؾؼظ    ؛ ظلم مایّل او نع  ٕهمان، و
ـّ م اؼک، پیم مكدع ا٦ًی وهكت  بىظم    ؛ واگاه يفىؼتی ظؼ    ؛  آیىف  پیفعا نفع ؼوؾی، ظؼ زؽم ٦ع

 123ٔوؿظیک بىظ ک  ؼوذ اؾ ٦ال م م٣اؼ٦ت ومایع  ٕهمان، و 
کؽظم  خىاوی ؼا ظیعم ک      ک ىتّؽ ظلم ظؼ پؽواؾ آمع و خاّن ٞمگیىم مٛتک١  ؼوؾی ظؼ نهؽ اظؼو  قیؽ می
 136ٔکىی ویاؾ نع  ٕهمان، و 
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یب6 یفا٢ته  کاؼّی ضفىظ بفؽای ؼاه گىیی و ظٞل ابیىؼظی ظؼ چىع زکایت ب  ظؼوٜ یی کاری راوی . فر
کفاؼی ٦هؽماوفان  ؛ و ایفه یفاظآوؼ ْفْؽاؼی و ظٞلظل مٛهى٤ یا ؼقیعن ب  م٧ايع ظیگؽ اغٚان کؽظه ب 

 ٕخفىان ؾی فاؼوی ٚفؽبٔ «قفهیل»های ٚؽبی اقت  مثاًل، ظؼ یکفی اؾ زکایفات، بفؽای ؼقفاوعن  م٧ام 
ٜٓ قازؽی مهؽ٦ی و ٚدفم مْٛؽ٢فی ؼا ب  ، ضىظٕظضتؽ زاکم بٛ  کٔ «ؾیىق» ب  کىفع کف  تىاوفایّی  می ظؼو

هففم  ؼا بفف  ظو ؾوج کاؼاوفف ، آن بففا ؼاهکففاؼی ٢ؽیقکؽظن ّقففسؽ و خففاظو ؼا ظاؼظ و، قففؽاودام،  باْففل
 119ٔ-115 ٕهمان، وؼقاَوع   می

ـّ یکفی اؾ مكفاخّع ظمهف٥ ؼا چىفیه بفاؾگى  ظؼ زکایتی ظیگؽ، ماخؽای ٚه٥ ضىظ ب  پكؽ مفعْؼ
گؽیكفتم و  هفا ؾاؼؾاؼ می نع     و نفق کؽظم، ٚعاوّت آن پكؽ ب  مه ؾیاظه می هؽچىع مالؾمت بیم می» اقت: کؽظه

ؼا چىفان ومفایی کف  مفه کیمیفا  ضاْؽم ؼقیع ک  مىاقق آن اقفت کف  ضفىظ ضىاب باؾماوعم  واگاه ن ی ب  و ظضىؼ اؾ
کفاؼی و  ؛ ابیفىؼظی، بفا ایفه ٢ؽیق121ٔ-120 ٕهمفان، و« کام نىظ  ک  يیعت ؼام و بطتت ب  ظاوم؛ نایع می
 122ٔان، و ٕهمماَوع   وٚعۀ آمىضته ٚ م کیمیا ب  خىان، تا آمعن ٢ًل بهاؼ وؿظ وی می با

آوؼظن ظل پكفؽی ک ىتؽبفاؾ، ضفىظ ؼا آنفىا و مفؤوىـ بف  ٢فْه  ظقفت او ظؼ نهؽ اظؼو  ویؿ، بؽای ب 
کؽظن ظؼ اقفت٣اظه اؾ ايفٓالزات ک ىتؽبفاؾی، ؼاؾل  ظلیّل انفت اه ظهع؛ اْما، بف  ک ىتؽباؾی وهان می

 137ٔ-136ٕهمان، و نىىظ   بیىع و واقؿا می نىظ و اؾ خىان ٚتاب می بؽمال می
نفهؽی  ها، ب  قف٣ؽ ضفىظ اؾ ابیىؼظی، ظؼ پایان بكیاؼی اؾ زکایت . ضفر و خروج راوی از شهریی7

 کىع؛ ماوىعّ  ک  ماخؽای زُىؼل ؼا ظؼ آن باؾگى کؽظه تًؽیر می
ْؽ٠ّ ظمه٥ ٚاؾم بىظ؛ همؽاه ایهان ق٣ؽ کؽظم و اؾ آن تک ی١ ضالو نعم   ؼوؾ کاؼواوی ب  اْت٣ا٦ًا همان
 119ٔ ٕهمان، و

 123ٔضىل بؽآمع و مؽا ظؼ کىاؼ گؽ٢ت و ّبّسل ومىظ، و اؾ آودا ق٣ؽ کؽظم  ٕهمان، و با مه 
 129ٔ  ٕهمان، و  ضعازا٢ٗی  ک  مه کؽظم و او وا١٦ وهع     =آن ضیؽباظ ]

 158ٔاظؼاک زػؼ کؽظم  ٕهمان، و  مه اؾ آن نهؽ، اؾ ٦هؽ، بیؽون آمعم و ق٣ؽ کؽظم و اؾ آن بی
 122ٔو  119و ٢ؽاٞت ظؼ ق٣ؽ ظیعم  ٕهمان، و  م ىل نعم خهت ضاْؽ ایه و اؾ

 العاشقییى ايیسظؼ ایه بؽؼقی، با وخىظ اوعکی تٟییؽات، کاؼکؽظهای اي ّی م٧امفات ظؼ ؼقفال  
های  ؼقفال  هفای م٧امفات ظؼ کاؼی اظام ، ٦ًع ظاؼیم، با یا٢ته و بؽنمؽظن ضىیم نىظ  ظؼ ظیعه می

های ایؽاوفی  م٧امف  قایل مؿبىؼ ؼا هفم ظؼ مدمىٚ نىظ ؼ مستهم، ب  ایه قؤال پاقص ظهیم ک  آیا می
 کؽظ یا ضیؽ  ٦ معاظ

 :يیل عّشاقکاؼی ظؼ ؼقال   الگىی ضىیم
 ؛ٔراوی خىد لهرهاِو رضاله اضتٓکًذ  . راوْی هاجرای خىد را در لالب داضتاو روایت هی1
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 دهذ؛ کًذ و هاجرا در شهر دیگری برای او رخ هی . راوی ضفر هی2
یبا برخىرد هی. راوی با جىايی 3  شىد؛ کًذ و ػاشك او هی ز
 افتذ؛ . هیاو او و هؼشىق دیذارها و گفتگىهای هکّرر اّتفاق هی4
 رضذ. . با ضفر راوی/ لهرهاو، داضتاو به پایاو هی5

 :رسالۀ جاللّی کاؼی ظؼ  الگىی ضىیم
 ؛ٔراوی خىد لهرهاو اضتٓکًذ  . راوْی هاجرای خىد را در لالب داضتاو بازگى هی1
یبا راوی خىد ضفر يی. 2  کًذ؛ به شهر راوی ضفر هی ٔهؼشىقٓ کًذ؛ جىايی ز
یبارو برخىرد هی3  شىد؛ کًذ و ػاشك او هی . راوی با جىاو ز
 افتذ؛ . بیى او و هؼشىق دیذارها و گفتگىهای هکّرر اّتفاق هی4
یبارو 5  رضذ. داضتاو به پایاو هی ٔهؼشىقٓ. با ضفر جىاو ز

 ظهیم: ام اؾ الگىهای یاظنعه ؼا تىَیر میکع تؽتیق، هؽ ظؼ غیل، ب 
های مستهفم ظاقفتان آنفىایی ؼاوی/ مستهفم  ؼقفال  یی لالیب داضیتاو کردو هیاجرا در . بازگى1ی1

يف٣س   مٛهى٤ و نؽذ و٦ایٙ و اْت٣ا٦ات میان آن ظو اقت  گىیی ْىل زکایت اؾ ویم، یک، یفا ظو با
ت٧ؽیؽ زفال ب ف الن چمفّه ٚهف٥ و  ؼوَ  پىدم: ظؼ»ٕظؼ خامی  بهارستاوو «ٔ ٚه٥ و خىاوی ظؼ»ٕباّب  گلستاو

ویفؿ ٢ؽاتفؽ ؼ٢تف ، و نفامل  العاشقییى ايیسا٢ؿایم یا٢ت ، اؾ زْع پىح یا نم يف٣س  ؼقفال   «ٔمسْ ت
 اقت  بؽ زعوظ ه٣تاظ یا ههتاظ ي٣س  نعه ای مهتمل ؼقال 
نفىظ و ؼاوی و  ت مینطى ؼوای های مستهم اؾ ؾبان اْول ؼقال  یی . یکی بىدِو راوی و لهرهاو2ی1

ٚانف٥  رسقالۀ جاللّیق و  يیقل عّشقاقظو ؼقفال  مستهفم یکفی اقفت  مستهفم ظؼ  هفؽ ٦هؽمان ظؼ
 نىظ  می ؾی اؼو ظو

نفهؽی  آیفع کف  ایفه ظاقفتان ظؼ چىیه بؽمی يیل عّشاقاؾ اناؼات مستهم ظؼ  یی کردو راوی . ضفر2
اقت؛ ال ْتف  ؼاوی بف  ایىکف  ظاقفتاوم  ٞؽیق اْت٣ا٤ ا٢تاظه و او، ظؼ پایان ظاقتان، ب  مىْه ضىظ باؾگهت 

ف ، بف »نهؽی ٞؽیق اْت٣ا٤ ا٢تاظه تًؽیر وکؽظه؛ اْما ٦ؽایه و اناؼاتی م ىی بؽ ایه وخىظ ظاؼظ:  ظؼ ًْ آن  ال٧
ّٙ مؽازل میمآل، ک  هیچ آ زال ُک ٣َت ؾاویف   ومىظم تا ب  وْه اي ّی ضىظ ؼخى٘ ومىظه و، اؾ ٢ؽیعه معاؼاظ، ْْی مىاؾل و ٦ٓ

 َٙ  1473ٕٔمستهم کاناوی، و «  الْعاّض یه نىىظم ٞم و الم، وعای ٢َآظُض ىا َم
يفؽازت،  اؾ اي٣هان ب  کانفان، ب  ٕناْؽخاللٔ، مستهم ب  آمعن مٛهى٤ رسالۀ جاللّی اْما، ظؼ 

بفاؼ بفؽای مٛهفى٤  اقت  ظؼ ایه ؼقال  ویؿ ٚىًّؽ ق٣ؽ وخىظ ظاؼظ؛ با ایه ت٣اوت ک  ایفه ظهاناؼه کؽ
ف  کانفان  زكفّه ب ىعپایف  بفؽ ناْؽخالل، اؾ ضاک ؼٚىاضیؿ ي٣اهان، قای  »اقت:  اْت٣ا٤ ا٢تاظه ْٓ قفّؽ قفاکىان ض

 1317ٕٔهمان، و «  اوعاضت
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یباروی و ػاشك3 يیقل ؼقال   آیع، ظؼ ک  اؾ ٦ؽایه بؽمی چىان ییی شذو بر وی . هىاجهۀ راوی با جىايی ز
ناْؽخالل اقفت  رسالۀ جاللّی نىظ؛ و ظؼ  ، مٛهى٤ ؾوی ؾی اؼوقت ک  مستهم ٚان٥ او میعّشاق

 گؽظظ  مهاهعۀ ؼ٦ّى او، ظؼ کمىّع ؾل٣م گؽ٢تاؼ می ک  مستهم، با
نفؽّذ ظیفعاؼها و گ٣تگىهفای ظو ؼقال  ٚ اؼت اؾ  هؽ  یی . دیذارها و گفتگىهای هکّرر بیى راوی و هؼشىق4

ؾبفان مستهفم ؼ٢تف  و گفاه  ال عاهف  بفؽ يفىؼّت مىٗفىم و ٢ی مستهم با مٛهى٦ان وی اقت ک ، ٚمعتًا، ب 
های  ؼ٦ٛف  آن»وا٦ٙ، مستهم ق ق وؿول و وؼوّظ  اقت  ظؼ ؾبان مٛهى٦ان بیان نعه مىثىؼ اؾ و يىؼّت مىٗىم ب 

 اقت  ظ با مٛهى٦ان نؽذ ظاظههای ضى آنتی و َمّه ظیعاؼها و ٦هؽ ؼا ظؼ «مىٗىم
 يیقل عّشقاقتؽ ویؿ اناؼه کؽظیم، مستهفم ظؼ پایفان ؼقفال   ک  پیم چىان یی . ضفر/ جذایی راوی5

ًْ اذ     پیؽبابای خىاب نفاْؽ  ٚ ی»اقت:  ویؿ آمعه رسالۀ جاللّی پایان  وْه ضىظ مؽاخٛت کؽظ  ظؼ ب  ال
ّ٘ آنتهی   ؼاز   ٚؿیمت وهاظه و ظؼ ویؿ ؼضّت ق٣ؽ بؽ مفاّه ظوه٣تف  ]یٛىفی  اق اّب کىچ بف  نفتاب ا٢تفاظ     نفؽّذ وظا

 1383ٔو   ٕهمان،«  بیان آؼظ؟ٖ ظؼؼ٢ت      چگىو  ظؼ نهّؽ ٚا٢یت ب  ٦ؽاؼ اؾ مٛهى٤  و ایه بی
های  های مفػکىؼ، و ویفؿ تىْقفٛی کف  بفؽای نفیىه هفا ظؼ ؼقفال  کاؼی با تىْخ  ب  وخىظ ایه ضىیم

 «ؼقفال »ق  غیل ٚىىان مهفتؽّک  ک  هؽ نىظ متىن مػکىؼ ؼا فف یان بؽنمؽظیم، میوؿظ ایؽاو وىیكی ظؼ م٧ام 
قاضتاؼ  کاؼّی م٧امات ظؼ های ابعاّٚی ایؽاوی ٦ؽاؼ ظاظ  الگىی ضىیم مدمىٚ  م٧ام  اوعفف ظؼ ٦ؽاؼ گؽ٢ت 

 اوعکی ت٣فاوت، یکكفان اقفت و اضفتال٠، ، بارسالۀ جاللّی ، و يیل عّشاق، العاشییى ايیسهای  ؼقال 
نفعن انفٛاؼی اقفت کف  مستهفم  بكفّ خؿئیفات ماخؽاهفا و آوؼظن قف ق قؽوظه و نؽذ بیهتؽ، ظؼ

ویفؿ  العاشقییى ايیس ٧٢ٕفؽۀ اضیفؽ ظؼاقفت  مٛهفى٤ قؽوظه و ازىال ز٧ی٧ّی ٚان٥ و بیان اْىاؼ ال عاه  ظؼ ٢ی
زفىاظ  بفؽای  ای اؾ های مستهم بایع ا٢ؿوظ کف  مدمىٚف  بؽ ایه، ظؼباؼۀ ؼقال    ٚالوهچىعیه ومىو  ظاؼظٔ

زىاظ  بؽای  ای اؾ مدمىٚ  العاشییى ايیس آوک  ظؼ اقت؛ زال ؼقال  ؼوی ظاظه ْىل ظو ٦هؽمان ظؼ یک
 اقت  ْىل چىع زکایت ؼش ومىظه ٦هؽمان ظؼ یک

و يیقل عّشقاق های  و ؼقفال  العاشییى ايیسبؽؼقی قاضتاؼ و الگىهای ؾباوی و ّؼوایی ظؼ ؼقال  
هفا،  کاؼی ؼوفگ و ضىیم گىوف / ژاوفؽ و ّپی ظهع ک  ایه آثاؼ، ٚالوه بؽ انتؽاکات ظؼ وهان می جاللّی 

 ها ویؿ تهابهاتی ظاؼوع  قایؽ زىؾه ظؼ

های هحتشیین  و رضییاله الؼاشییمیى ايیص. اشییتراکات تهیییذات زبییايی و الگىهییای روایییی 3
 يایی و هضاهیى ولىػی افسایش حمیمت در

و ظوؼۀ مستهفم کانفاوی و  ٤ٔ 898ٕ العاشییى ايیسو قال تؤلی١ ؼقال   م٧ایك  ظوؼۀ ؾوعگی ابیىؼظی
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ظو وىیكفىعه  ظهفع کف  هفؽ وهان می ٤ٔ 980ٕ رسالۀ جاللّی و  ٤ٔ 966ٕ يیل عّشاقؾمان تؤلی١ ؼقال  
آمفعه؛  نفماؼ می تؽیه يعاهای ؼایّح ًٚفؽ بف  بؽظوع ک  گ٣تماّن و٦ى٘ اؾ ٞالق قؽ می ٢ُایی ب  ظؼ
اقت و مستهفم  های آٞاؾیّه ایه گ٣تمان تسؽیؽ کؽظه ظوؼه ؼا ظؼ ایه ت٣اوت ک  ابیىؼظی ؼقال  ضىظ با

اواضؽ ٦ؽن وهفم و اوایفل ٦فؽن ظهفم  ٕظؼباؼۀ تکىیه خؽیان و٦ى٘ ظؼهای ُوُح و پطتگی و اٚتالی آن   ظوؼه ظؼ
 120ٔف97 ام ز٧ی٧ی، و؛ ویؿ بایؽ66ف45 ز٧ی٧ی، و وژاظ و بایؽام هدؽی، وک  زاخیان

پیىوفع  ظؼ العاشقییى ايیس٢ؽّظ ؼقفال   هفای مىسًفؽب  اکىىن بؽ آویم تا، َفمه بؽنفمؽظن ویژگی
ؾبان و خؽیان و٦ى٘ و م٧ایك  انتؽاکاّت آن با ؼقفایل مستهفم، وهفان ظهفیم کف  چگىوف  ؾبفان و  با

ذ ؼوذ ؾماوف  تفؤثیؽ ايفٓال گ٣تمان ٢ؽهىگفی و اختمفاّٚی ًٚفؽ و بف  ها اؾ قاضتاؼ ّؼوایّی ایه وىنت 
٦الفق اثفؽ و ژاوؽهفای اظبفی تفؤثیؽ  گیؽظ، و تٟییؽات مٛؽ٢تی ظؼ وگؽل و زیات ٢کؽّی وىیكىعه بؽ می
نىظ و،  گىو  اظبّی ضىظ می اوت٧ال ایه تؤثیؽات ب  آثاؼ بٛعی مىخق وىآوؼی ظؼ گػاؼظ، و متٛا٦ ًا با می
 ىظ ن پػیؽی ژاوؽهای اظبی ویؿ ومایان می بیه، اوٛٓا٠ ایه ظؼ

 ها اناؼه کؽظ: تىان ب  ایه های مستهم می و ؼقال  العاشییى ايیساؾخم   انتؽاکات 
یح به اضن هکاو1  ها؛ . تصر
یح دلیك2  تر به زهاو ولىع رویذادها؛ . تصر
 های فرػی؛ . رکر يام شاهذاو و شخصّیت3
 ها؛ گرایايه از ظاهر و لباش شخصّیت . تىصیفات والغ4
 هؼشىق؛ و ها و ػاشك او شخصّیتهای طىاليی هی . هکاله5
 هؼشىق؛ و البذاهه در گفتگىهای ػاشك شذو اشؼار فی. اشاره به ضبب ضروده6
 بر؛ طریك لاصذاو یا کبىتِر ياهه هایی هًظىم هیاو راوی و شاهذاو از شذِو ياهه بذل و . اشاره به رّد 7
 . هضاهیى واضىختی؛8
 ضتیسی؛ . رلیب9

یح يىیطًذه به والؼی11  ها؛ بىدو حکایات و داضتاو. تصر
 کردِو راوی و لهرهاو؛ . یکی11
 های ػاهیايه. . ضادگی زباو و اضتؼال واژه12

 کعام اؾ بىعهای یاظنعه: ایىک ت٣ًیّل هؽ
یح به اضن هکاو1 هفایی کف  و٦فایٙ  ، بف  وفام مکانالعاشقییى ايیسظؼ اٞ فق زکایفاّت  هایی . تصر

 اقت: آودا ؼوی ظاظه اناؼه نعه ظؼ
ضعمّت او  ظؼ»ٔ؛ 109 ، و1ٕابیىؼظی « ال٧ًؽیه مًؽ وهكت  بىظم نق ماهتابی ظؼ بیه» یی1حکایت 

 111ٔ، و  ٕهمان«  گهت مٓؽی  ؼ٢تیم ب 
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کؽظم؛  می امْی  ؼ٢تم و ظؼ آودا قیؽی چىن ب  نهؽ ظمه٥ ؼقیعم، همان ؼوؾ ب  مكدع بىی» یی3حکایت 
 119ٔهمان، و «  ٕظیعم ک  پیم ٦ ؽ ؾکؽْیاء     ز ٧  ظؼقی مى٧ٛع نع

بىاهفای  کىیم: ٦ ٛف  بٛ  فک، اؾ های ظیگؽ ک  ظؼ ایه ؼقال  آمعه اناؼه می ظؼ ایىدا، ب  وام بؽضی مکان
؛ زؽم ٦عـ پفیم مكفدع ا٦ًفی، ٦كفٓىٓىْی  120ٔ ٕواؼقالن  مؿاؼ نیص ؛ ضاو  پیم 115ٔ ٕوق یمان 

؛ ز فق 138ٔ ٕو؛ ت ؽیفؿ 136ٔ ٕو؛ نفهؽ اظؼوف  132ٔ ٕواؾ نهؽهای ٢ؽوگ  ؛ ٦الت ، یکی130ٔ ٕوؼوم 
« ؼأـ»مكفدع  ؛ ظیعاؼ با نفاهع ظؼ150ٔ ٕوکىاؼ وهؽ ٚايی وؿظ چؽش مسْمعی  ؛ نهؽ َزما، ظؼ143ٔ ٕو
مسْمع  ، ق ٓاوْی  پیم گى ع قف ٓان156ٔ ٕو، قیىاـ ؼوم 155ٔ ٕو، مًؽ، خامٙ ٚمؽو ٚاو 151ٔ ٕو

   ، و   158ٔ ٕوضعابىعه 
وفام  ظهفع کف  تًفؽیر بف  وهفان می 14ٕٔخامی بهارستاوم٧ایك  ایه مىاؼظ با زکایات قٛعی و 

 15ٕٔبكامع باالتؽی ظاؼظ  العاشییى ايیسها ظؼ  مکان
یح به يام هکاو در رضالۀ  ظؼ ایه ؼقال  ب  وام نهؽی ک  ماخؽای ٚانف٧او  مستهفم  ییيمل ػّشاقتصر

 اقت  آن اْت٣ا٤ ا٢تاظه تًؽیر وهعه ظؼ
یح به يام هکاو در  هتصر  اقت  ، مٛهى٤ اؾ اي٣هان ب  کانان آمعهرسالۀ جاللّی ظؼ  ییرضالۀ جاللیّ

یح دلیك2 ویؿ، ب  تؤْقفی اؾ اقف ىب زکایفات  العاشییى ايیسظؼ ؼقال   تر به زهاو رویذادهایی . تصر
هایی  اقفت؛ اْمفا، ظؼ چىفع زکایفت، انفاؼه های وا٦ٛفی وهعه پیهیه، تًؽیر بكیاؼ ظ٦ی٧ی ب  ؾمان

 نىظ؛ ماوىعّ  ّ٘ ضىظ وىآوؼی مسكىب میوى های وا٦ٛی نعه ک  ظؼ ؾمان ب 
 112ٔ، و 1آییه ٕمٓؽی ٔ ب  قؽ بؽظیم  ٕابیىؼظی  و ٦ؽیق ق  ؼوؾ ظؼ آن بههّت ٢ؽظوـ

مفاه ّگفؽّظ مفه  مىاقفق آن اقفت تفا یفک»چىن قاٚتی بگػنت، مؽا پیم ضىظ خ ق ٢ؽمىظ و گ٣ت: 
 113ٔ ٕهمان، و«  وگؽظی

 114ٔویکم نع       ٕهمان، و  بیكتتا اؾ م٣اؼ٦ت بیكت ؼوؾ گػنت، چىن ؼوؾ 
 125ٔچىان کؽظم و ب  زؽم ؼ٢تم  ٕهمان، و  چىن ٢ؽظا نع، آن

 155ٔظؼ مًؽ ٚتی٥، ؼوؾ خمٛ  آضّؽ ؼمُان، ظؼ خامٙ ٚمؽو ٚاو کالٞی قیاه ظیعم  ٕهمان، و 
یح به زهاو يىيه هو  يمل ػّشاقهای  های والؼی در رضاله هایی از تصر ه٣تفاظ کف   و يفع قى  ُو  ؾای تاؼیص ٢تى : جاللیّ

٤  980قفال  ظؼ رسالۀ جاللّیق تعویه  ٔ؛ اناؼه ب 1317 قال وؼوظ ناْؽخالل ب  کانان اقت ٕمستهم کاناوی، و
هفا  اؾ ٞؿل تفاؼیص اؼقفال یکفی ٔ؛ انفاؼه بف 1318 ٕهمفان، و« زكابی» متطْ ى ب « ق یمان میؽؾا»ضىاقتاؼّی  ب 
قفال اتمفام ؼقفال   ٔ؛ انفاؼه بف 1354 ٤ٔ ٕو 970 « ٕ=واوک ناْؽخالل نهیع»تاؼیّص  ماْظه خاوّق ناْؽخالل با ب 

هایی  ٔ؛ آوؼظن ٚ اؼت1474 ٤ٔ ٕو 966 « ٕ=خای پی هم  نم آوؼ وهی اؾ ظو»هایی وٗیؽ  تاؼیص ماْظه با عّشاق يیل
قف   آن ظو اْت٣ا٦فًا ظؼ»ٔ، 1322 ٕو   «  ؼوؾ قىم یا چهاؼم اضتالِ بىظ کف »ٔ، 1319 ٕو« ؼوؾ اْول مال٦ات»وٗیؽ 
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ؼوؾ  یففک»ٔ، 1374 ٕو   «  وطففل چمففه گففاه آن ؼوؾ خمٛفف  کفف  يففسه میففعان خ ىه»ٔ، 1358 ٕو   «  ؼوؾ
 ٔ 1440 ٕو   «  قاٚتی اؾ بٛع»ٔ، 1380 ٕو   «  آن اؾ ٦ ل

هفای  ؾمفان يفؽازت بف  خامی چىفعان ب  بهارستاوقٛعی و  گلستاوایه ظؼ زالی اقت ک  ظؼ 
 اقت  وا٦ٛی اناؼه وهعه

وفام نفاهعان  ابیفىؼظی ویفؿ ظؼ اٞ فق زکایفات بف  ییهای فرػیی م شاهذاو و شخصیّیت. رکر يا3
چىفع  کىفع؛ اْمفا، ظؼ یاظ می «پكؽی ٢ؽوگی»، و «کا٢ٓؽپكؽی»، «خىاوی»ٚىىان  آوان با کىع و اؾ ومی تًؽیر

اقفت کف  او  «قفهیل»زکایت ظوم، وام نفاهع  های آوان ویؿ اناؼه کؽظه؛ اؾخم  ، ظؼ وام زکایت، ب 
 اقت  «قْیعی مسْمع خىهؽی»زکایت چهاؼم، وام ناهع  اقت  ظؼ «ؾیىق»وام  ٚان٥ ظضتؽی ب  ضىظ

 يیل عّشقاقؼقال   گ٣ت  مستهم، ظؼ ٚه٥ او ب  ناْؽخالل قؽوظه نعه؛ اْما ظؼ  ، ب رسالۀ جاللّی 
مْٛمفا نفکل   ؼا ب  «ل٧فا اإلقفم زفىؼی وفام ضفاْو آن ض٣فْی »پایان ؼقال ،  وام مٛهى٤ آنکاؼ ویكت و، ظؼ

اقفت   مؤْوفث بىظه يیل عّشاق کىع مٛهى٤ ظؼ می ظاقتان وخىظ ظاؼظ ک  مٛ ىم اقت  ٦ؽایىی ظؼ آوؼظه
پایفان ظاقفتان ویفؿ  یاظ کفؽظه، ظؼ «قؽا زؽم»وام  ضاو  مٛهى٤ با بؽ ایىک  اؾ مثال، مستهم، ٚالوه بؽای

 اقت  با مٛهى٤ اناؼه کؽظه «٧ٚع مكٛىظ»نعن  مى٧ٛع ب 
ای وکفؽظه و  ، بف  وفام نفاهعان انفاؼه«ٔظؼ ٚهف٥ و خفىاویٕ» گلستاواب پىدم قٛعی، ظؼ زکایات ب

زکایفت  اقت  ظؼ ها یاظ کؽظه ، و ماوىّع ایه«نطًی»، «ناهعی»، «ؼ٢ی٧ی»، «یاؼی ٚؿیؿ»آوان با ٚىاویه  اؾ
ْٚهفا٦ی کف   ٞیفؽ اؾخفامی هفم، بف  بهارسقتاو اقفت  ظؼ ٦اَی همعان ویؿ او ٚان٥ وٛ  ىعپكؽی بىظه

 نان ظؼ ظوؼۀ زیات خامی وخىظ وعاؼظ  تاؼیطی ب  وام آوان اناؼه نعه، تًؽیسی ب  اقامیمىابٙ  ظؼ
، العاشییى ايیسابیىؼظی، ظؼ یکی اؾ زکایات  هایی گرایايۀ ظاهر و لباش شخصّیت . تىصیفات والغ4

بؽ تىيی٣ات و ته یهات تکؽاؼی، ظؼبفاؼۀ  پكؽ خىان ک  ظؼ مکتق وهكت  بىظوع، ٚالوه وي١ ظه ظؼ
ؽیه﴿زکّم  ظقتاؼهای ؾؼظ ب »    اقت:  نّم آوان گ٣ت پى ّٖ ِٙ َلٓىُوَها َتُكؽُّ الْىا بكفت ،  قفؽ   ظؼ69]ال ٧ؽة:  ﴾َي٣َٓؽاُء ٢َا٦ّ

ظمه٥،  کىع ک  ظؼ می خىاواوی یاظ زکایتی ظیگؽ ویؿ اؾ   ظؼ142ٔ ، و1 ٕابیىؼظی« کؽظوع مه قالم هم  بؽ
 119ٔ ٕهمان، وضىاوعوع   می هطّىلپیم ٦ ؽ ؾکؽْیا، 

مستهفم ْ فق    او اؾ ، ظؼبفاؼۀ وسفىۀ پىنفم مٛهفى٤ تىيفی٣اتی آوؼظهيیقل عّشقاقظؼ ؼقال  
 اقت: ؛ و مستهم چىیه قؽوظه«خهّت و٧ه ىع چا٦چىؼ بكؽایع بعیه  وٗمی ب   ب »ک    اقت کؽظه

 بكت ضىیم قاضت همچى بىع چا٦هىؼم پای  کؽظ پا ظؼ چا٦هىؼ آن قؽو، نى٦م بیم قاضت   
 های خفان مفه بفاظ بفىفّع چفا٦فهفىؼل ؼنتف   چا٦هىؼ اؾ واؾ چفىن ظؼ پفا کىفع خفاوفان مفه   

 1408ٕٔمستهم کاناوی، و                               



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    77  12/2نامة فرهنگستان    
 العاشقین در جریان ادبی جایگاه رسالة انیس   

 
 

 

  

ويف١  های ضاْو مٛهى٤، ک  او ؼا اؾ ظیگؽ مٛهى٦ان متمفایؿ و بف  ویؿ ویژگی رسالۀ جاللّی ظؼ 
 وا٦ْٛیت وؿظیک کىع، چىیه اقت:

 ضؽامیع؛ زؽکات، َپؽ بؽ قؽ ؾظه، می ؼوؾ قىم یا چهاؼّم اضتالِ بىظ ک  آن قؽّو ُمالئم
 1322ٔخى م پفّؽْ کفالهم وگؽیعٖ ٕهمان، و      زؽکفات بفؽ قفّؽ قؽّو ُمالئفم

هففای  زکایت ظؼ یییی هؼشییىق و ویژه بیییى ػاشییك ها بییه هییای طییىاليی هیییاو شخصییّیت . هکالییه5
ؾباوی قفاظه و  بؽ ایىک  با  ها بكامع ٢ؽاوان ظاؼظ و، ا٢ؿون میان نطًْیت خىاب و قؤال العاشییى ايیس

 ؼوظ: می نم قؤال هم ٢ؽاتؽ زْع پىح ها اؾ نىظ، نماّؼ آن تکْ ١ بیان می بی
 «ای ٚدم، کدا بىظی؟ ظؼ ایه مْعت کىتاه مؽیٍ بىظی؟»گ٣ت: 
 « مؽیٍ و ىظم»گ٣تم: 
 «پف چؽا ؼوگت ؾؼظ اقت؟»گ٣ت: 
 «ؾؼظ و انع؟ ؼوگم چؽا»گ٣تم: 

 «چىن مؽیٍ و ىظی، ؼوگت چؽا ؾؼظ بانع؟»ب  ضىعه گ٣ت ک  
 « واقٓ  ٢ؽا٤ ب »گ٣تم: 
 135ٔ، و 1ٕابیىؼظی « کف؟ واقٓ  ٢ؽا٤ّ چ  ب »گ٣ت: 

هفای  ظقفت مکالمف  ایه هایی اؾ ، باؾ ومىو 118ٔ، 109، 103 ٕوک  همان، وو، ظؼ چىعیه خای ظیگؽ 
 آیع  چهم می ْىالوی ب 

يفىؼّت نفٛؽهای اؼتدفالی و  ایه، گ٣تگىی ؼاوی با مٛهى٤، ظؼ چىفعیه زکایفت، ب ٚالوه بؽ 
 ظهیم  باؼه تىَیر می ایه ْؽی٥ وام  اودام نعه  ظؼ غیل، ظؼ اؼقاّل آن اؾ

هایی هًظىم هییاو راوی  شذِو ياهه بذل و البذاهه و اشاره به رّد  شذو اشؼار فی. اشاره به ضبب ضروده7و  6
نفعن  قف ق قؽوظه های ابیفىؼظی، انفاؼه بف  ائؿ اهْمیت، ظؼ بكیاؼی اؾ زکایتوکت  ز یی و شاهذاو

کفؽظه  مس فىب  مٛهى٤ اؼقال بؽ ب  ْؽی٥ ٦ايع یا ک ىتّؽ وام  و اؾ  بعیه  قؽوظه ابیاتی اقت ک  او بؽ
وی اؼقفال  بؽ بف  ْؽی٥ ٦ايع یا ک ىتّؽ وامف  يىؼّت مىٗىم یا مىثىؼ و گاه اؼتدااًل، اؾ ؼا، ب  ویؿ خىاب

 اقت؛ بؽای ومىو : کؽظه
 واگاه اؾ ٚالم ٞیق م َهم نعم بعیه بیت:

 « بؽ ؼش ؾیىق چى ٚان٥ نع قهیل                یفاؼب ا٢فکفه ظؼ ظل او ویفؿ میفل»
 116ٔ، و 1ٕابیىؼظی 

 آوک  بؽ کاٞػی ایه بیت وىنتم: تا
 « همچى]ن  ک ىتؽی ک  نع اؾ آنیان خعا              گفهتم ؾ خفىؼ چفؽش اؾ آن مفهؽبان خعا»

 137ٕٔهمان، و 
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 و آن کاٞػ ؼا بؽ بال ک ىتؽی بكتم     و پؽاوعم  چىن ٦ م بؽ کاٞػ وهاظم، ایه بیت ب  ضاْؽم ؼقیع:
 « اوع ای ؾ ظیفاؼی ؼقیعه هؽیک بف  وامف        پفؽوع ضیل ک ىتفؽی کف  ب  بام تفى مفی»

 خأ ٕهمان

 خأ کاٞػ ؼا ویؿ بؽ بال ک ىتؽی بكتم و پؽاوعم  ٕهمانو ایه 
 نىظ: خىابی با ي ٟ  و٦ىٚی ظیعه می و ظؼ ومىو  ؾیؽ ویؿ قؤال
 ٢امم ؼا بعیعم گ٣تم: چىن ٚاؼٌ گل
 « اؾ هدفؽ ؼ٦یفق و ويل خاوان        يع نکؽ ک  تاؾه نع مؽا خان»

« ایفه مفْعت کدفا بفىظی؟ ظؼ»کف   و چىن او مؽا بعیع، ٞىچ  ل م چىن ُگل ب  ضىعه نک٣ت و گ٣فت
 140ٔ ٕهمان، و

 گىیع: ال عاه  ب  نٛؽ پاقص می ظؼ مىاؼظی ویؿ مٛهى٤ قطه ابیىؼظی ؼا ٢ی
ًْ  گػنت، ایه بیت بگ٣تم و ب  ظقتم ظاظم:  چىن ؼوؾ چىع اؾ ایه ٦

 « ب  ما ظنمه نىی، با ظنمىان یاؼ           معام، ای یاؼ، می وىنی ب  اٞیاؼ»
 ؼا مٓالٛ  کؽظم، ظیعم     ظؼ ؾیؽ لق گ٣ت: و چىن ایه بیت

 « ؼوداوع مؽا ؾ ْٛى  ایه نىم   یک ؼوؾ ؾ باظه ماوع مسؽوم»

 154ٕٔهمان، و 
وىیكفع و  ظلیّل تٟا٢ل مٛهى٤، بیتی ؼا اؼتدفااًل بفؽ کاٞفػ می ابیىؼظی ظؼ آضؽیه زکایت ویؿ، ب 

ضىاَوفع   ظاؼظ و می بؽمفیاوعاؾظ و مٛهى٤ بفؽگ ؼا  ؼوی آب می باالی بؽگ ظؼضتی وهاظه، بؽ ؼا بؽ کاٞػ
 160ٔ-159 ٕهمان، واقت   ؾبان نٛؽ و با ي ٟ  و٦ىٚی ظؼ زکایت آمعه ظو ب  اظام  گ٣تگىهای آن

نفىظ  های ظیگؽی اؾ ایه وفى٘ گ٣تگىهفا ظیفعه می ، ومىو العاشییى ايیسهای ظیگؽی اؾ  ظؼ زکایت
های ايف ی و  اؾ ناضً    ویژگی اضیٓؽ یکی159ٔ، 156، 154، 151، 150، 147، 132، 123 ٕوک  همان، و

ویفؿ،  ٤ٔ 966ٕ عّشقاق يیقل ٢ؽّظ ؼقایل مستهم اقت  وکت  زائؿ اهْمیّت ظیگؽ آن اقت ک  ظؼ مىسًؽب 
ک   ففف ٤ٔ 980ٕ رسقالۀ جاللّیق  ، بطم مىثىّؼ مته بؽ بطم مىٗىم ٞ    ظاؼظ؛ اْما ظؼالعاشییى ايیسماوىع 

ها بیهفتؽ نفعه و مستهفم،  فف ایه وىآوؼی و ظگؽگىوی تعویه یا٢ت  يیل عّشاققال پف اؾ  زعوظ چهاؼظه
 اقت  ٞؿل، بطم مىٗىم ؼا بؽ مىثىؼ بؽتؽی ظاظه 64ظؼج  با

ظل یکفی اؾ مُفامیه نفٛؽ قف ک  اٚؽاٌ اؾ مٛهفى٤ ؾی فاؼوی قفىگ ییی. هضاهیى واضىختی8
وفى٘  نفٛؽ یا٢فت؛ اْمفا ایفه آن ظؼ هایی اؾ تىان ومىوف  های بٛع ویؿ می ضؽاقاوی اقت و ال ْت  ظؼ ظوؼه

میاو  ٦فؽن ظهفم هدفؽی اقفت   های ٞالّق نّٛؽ و٦ىٚی ظؼ ضًیً  ، اؾ«واقىضت»ٚىىاّن  نٛؽ، ؾیؽ
پكفؽی ک ىتؽبفاؾ  وگاؼّی مىٗفىم ضفىظ بفا مفاخؽای وامف  زکایات ضفىظ، کف  بف  یکی اؾ یىؼظی ظؼاب
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گىیفع  اودامفع، می ْفؽ٠ مفی واؼَفایتی و ضهفّم ظو پؽظاؾظ، ظؼباؼۀ قؽاودام ایه ظوقتی، ک  ب  می
 آوؼظ: اقت؛ و قپف ایه ؼباٚی ؼا می اظؼو  ق٣ؽ کؽظه و٣ؽیّه مٛهى٤ اؾ و لٛه با

 ومایفففع ابفففؽویم ؼاآن مففف  کففف  وهفففان 
 بففؽ بففام تفى گففؽ مثفل ک ففىتفؽ گففؽظظ

 گفففؽ والففف  کىفففی، تیفففؿ کىفففع ضفففىَیم ؼا   
ٔ 16ٕبفٓگفؽیففؿ  

 اؾ او ظگفؽ مف یففه ؼوَیففم ؼا 
 138ٕٔهمان، و                     

وٗفّؽ  مستهم ظؼ ت ییه م اوی نفّٛؽ و٦فىٚی و اؾ يیل عّشاقمیان آثاؼ ٦ؽن ظهم هدؽی، ؼقال   ظؼ
ؼا واَٙ نفیىۀ اٚفؽاٌ  ٢ؽظ ظاؼظ  او ضىظ  ب  تىْى٘ و کثؽت پؽظاضته ب  ایه وى٘ نٛؽ خایگاهی مىسًؽ

 191ٔ ٕوویا و مهفعوی    ْ ف٥ آمفاؼی کف  يفالسی1375ٔ ٕمستهم کانفاوی، واقت  ٞؿل ظاوكت  ظؼ
رسقالۀ جاللّیق   ٞؿل و ظؼ 14 يیل عّشاق اوع، ظؼ ظهظقت ظا های مستهم ب  مٓالٛ  مُامیه ؼقال  با

زکایفّت  ، ظؼگلسقتاوباب پىدم  واقىضتی وخىظ ظاؼظ  گ٣تىی اقت ظؼ  ف ٞؿل با مستىای و٦ىٚی 32
 نىظ  ویؿ مُمىن واقىضتی ظیعه می «ک  ا٢تع و ظاوی ٚى٣ىان خىاوی، چىان ظؼ»

ّ٘  ویژگیتؽیه  یکفی اؾ نفایٙ یی ضتیسی و حضىر رلیباو . رلیب9 هفای ٢کفؽّی نفّٛؽ و٦فىٚٓی مىَفى
بفاؼه و  ایفه های ٚانف٧ان ظؼ کىی مٛهى٤ اقت  نّٛؽ و٦ىٚی قؽناؼ اقت اؾ گ ف  زُىؼ ؼ٦ی ان ظؼ

انفاؼات مىخفىظ  بىعظ  اؾ کاؼ می آوان ب  ماوعن اؾ امان خهّت ظؼ اوىا٘ تؽ٢ىعهایی ک  ناٚؽ و٦ىٚی ظؼ
ؼا بفؽای ؼقفیعّن ابیفىؼظی  بفؽؾن، ؼاه و کفىی ظؼ هؽآیع ک  ایه ؼ٦ی ان،  چىیه بؽمی العاشییى ايیس ظؼ
 اقت: ها با خؿئیات تىيی١ نعه اوع  ظؼ یکی اؾ زکایات، ؼ٢تاؼ یکی اؾ آن وؿّظ مٛهى٤ بكت   ب 

نىظ ک ، اؾ مستهم تفا ظؼویفم، همف   می «مسْمع»ابیىؼظی، ظؼ زؽم ٦عـ، ٚان٥ خىاوی ب  وام 
کىع و،  می کىی خىان گعایی قؽ اقت ک  ظؼ میان، یکی اؾ ؼ٦ی ان ظؼویهی قیاه ایه گؽ٢تاّؼ اویىع  ظؼ

گاه می ٚال٦  ابیىؼظی ب  و٦تی اؾ قفؽل  وی ظاظه بىظ بفؽ ؼا ک  ابیىؼظی ب  هایی نىظ، انؽ٢ی مسْمع آ
 انفؽ٢ی ؼ٦یفق ٚدفم هفؿاؼ گؽقىگی بمیؽم، بهتؽ بانع کف  اؾ مه اؾ»گىیع:  ظهع و می ؼا ظنىام می ؾوع و او می

الٛم ی  ظو، ٚکف ظیعن ظوقتی و وياّل آن پایاّن زکایت، گعا، با ؛ و، ظؼ125ٔ ، و1 ٕابیىؼظی« بگیؽم
:  کؽظه فف بؽای ضىاوىعه مدْكم  ک  ومىو  ٚدی ی اؾ ؼ٢تاؼ ؼ٦ی ان اقت ؼا فف ظهع ک  ابیىؼظی آن وهان می

کفؽظ و گؽی فان  م گهاظ و مفؽا و٣فؽیه بكفیاؼکىیم، لق ب  ظنىا می هم قیؽ گعا، چىن ظیع ک  پكؽ ظقّت مؽا گؽ٢ت ، ب »
ویفؿ  114ٔو  112 ٕاؾخم ف ، يف٣ساتخاهفایی ظیگفؽ    ظؼ127ٔ ٕهمفان، و« ضفاک مالیفع کؽظ و ؼوی بؽ پاؼه
 اقت  قتیؿی اناؼه نعه ؼ٦یق ب 

ظلیّل تىْخف   مىعی اؾ مٛهفى٤ بف  ظؼ ظو ؼقال  مػکىؼ ویؿ ب  زُىؼ ؼ٦ی ان و گ   یی های هحتشن رضاله
بؽ ایه،    ا٢ؿون1439ٔ-1438، 1341، 1353-1327ٕاؾخم  ، يف٣سات های ٢ؽاواوی وخىظ ظاؼظ  ناؼهآوان ا ب 
ها، کف   نفق یکفی اؾ اقت  مستهم، ظؼ ت٣ًیل غکؽ نعه ای اؾ ؼ٢تاؼهای ؼ٦ی ان ب  ، ومىو يیل عّشاق ظؼ
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مثال ظیفعم  ؼا قای  ای تاظهقای  ظیىاؼ بامم، ا٢ واگاه، ظؼ»بیىع:  ؼا می کؽظه، ؼ٦یق زىالی ضاو  مٛهى٤ قیؽ می ظؼ
  1437ٔ-1436 ٕهمفان، و   « پیچیفع  ٞ تیفع  و همچفى مفاؼ بفؽ ضفىیم می می =ٞ ٓیفع ] ضفاک می واؼ بؽ ک  ٦ؽٚ 

ّٝ کیى  هالکم ضىاهع ک  ب  وؼؾی، می قّؽ ٞیؽت ظیعّن او، اؾ مستهم، با اظامف  ظاقفتان،    ظؼ     کىع تی
 اقت  ظو اناؼه نعه ب  گ٣تگىهای آن

، ویؿ چىفع زکایفت ظؼبفاؼۀ ؼ٦ی فان وخفىظ ظاؼظ؛ اْمفا «ٚه٥ و خىاوی ظؼ»قٛعی، باب  گلستاوظؼ 
 نىظ  تىَیسی ظؼباؼۀ مىاخه ، گ٣تگى، و وي١ ؼ٢تاؼ آوان ظیعه ومی و ت٣ًیل
یح يىیطًذه به والؼی11 ظاظن مٓالق  خ ىه ابیىؼظی، بؽای ز٧ی٧ی هاییی بىدو حکایات و داضتاو. تصر

کىع  می م٧ْعم  ؼقال  تًؽیر ، ظؼالعاشییى ايیسبىظن زکایات  ىی بؽ وا٦ٛیو ا٦ىا٘ غهه مطاْق م 
بفال  و مسىفت نفٛاؼی ظؼ وگاؼی ]کػا  قتم هؽ ظؼظ یاؼی م تال و اؾ ظیاؼی ب  هؽ ب »خىاوی ظوؼۀ ق٣ؽهای  ک  ظؼ

ٚهف٥ و مسْ فت  هفای خفىاوّی اوقفت کف  بف  و ؼقفال  زايفل زکایت 87ٔ ، و1 ٕابیىؼظی« بىظ می
خىیّی ازتمفالّی  ٚیفق پاقفص بف  ، ظؼيیقل عّشقاقپایفان    مستهفم ویفؿ، ظؼخأ ٕهمانت اق گػؼاوعه

هفا  قفؽوظّن آن ال عاهف  و ٢ی «کفؽظن   وا٦ٙ بیاّن »ؼا  ماوعن انٛاّؼ ضىظ پیؽای  ضىاوىعگان، ظلیل قاظگی و بی
خاوفان  ؼ٦ٛف  بف و٦ت  هاقت ک ، ظؼ وٗم آن قكت اکثؽ انٛاؼ مىعؼخ  ظؼ»  1473ٔ ٕمستهم کاناوی، وظاوع  می

 رسالۀپایان    او ظؼخأ ٕهمان« زُىؼ ٦ايع وگانته، بعیه  ْ ٙ باٚث اوتٗاّم آن گهت  وىنته یا خىاب ؼ٦ٛ  او ظؼ
گفاه وکؽظن و قكتّی ٞؿلْیاتویؿ ظلیل ايالذ جاللّی  خؿئیفاّت  بفىظن خمٛفی اؾ همهفهؽیاوم اؾؼا آ

هفا و ز٣فٕ ؼوفگ وا٦ْٛیفت،  بفىظّن آن باوؼپفػیؽؼو، بؽای   ایه کىع؛ اؾ می ق ّق وؿوّل آن ٞؿلْیات غکؽ
 اقت: ؼا ايالذ وکؽظه انٛاؼ آن

٥ّ ایه نهؽ گ٣ت  نعه ک  بؽ و  ایه نًت خؿوْیاّت ق ّق وفؿول  چهاؼ ٞؿل ظؼ زُىؼ خمٛی اؾ اْٚؿۀ مع٦ّْ
ال٘ ظاؼوع ک ، اگؽ ٦ائل ]مستهم  قؽقطّه یک ٞؿل یک ْْ ٓکَػَبُ  أٓزَكُى »زکّم  ب   ؼا فف یک ا ف ؾیىت ف«إنَّ أ

ـّ تکْ ٣ی ک  الؾم  قطه ک م  السا٦ی ظهع و ب  اؾ گىوف  بفاؼاّن  قاؾی اقفت م فْ ف گؽظاَوفع، هفؿاؼ ل ا
 1386ٔباؼوع  ٕهمان، و  قساّب تٛؽیٍ بؽ او می تکػیق اؾ

ؼویفعاظی و  ظؼون»تؽ هم گ٣ت  نع، اوتطاب ؼاوّی  ک  پیم ْىؼ همان یی کردِو راوی و لهرهاو . یکی11
هفا و  زکایت ظهفع  ایفه امفؽ ظؼ ومفایّی ؼوایفت ا٢فؿایم می اٚتماظ ضىاوىفعه ؼا بف  ز٧ی٧ت «ضىظگفى
اقفت؛  ؼا بیهفتؽ کؽظه ومفایی ها بفىظه کف  میفؿان وا٦ٙ ظیگؽ تمهیعات وىیكىعگاّن ؼقفال  ها اؾ ظاقتان

 اقت  وا٦ٙ بؽای ؼاوی ؼوی ظاظه بىظه مٛىی ک  ایه ماخؽاها ب  بعیه
ؼا  ایىکف  ضفىظ وثؽ ابیىؼظی ٚمعتًا قاظه اقت و، بفا ییهای ػاهیايه اژه. ضادگی زباو و اضتؼال و 12

های بفعیٛی  گىیی و کفاؼبؽظ آؼایف  قٛعی مْٛؽ٢فی کفؽظه، اثفؽ چىفعاوی اؾ قفدٙ گلستاوم٧ْ عان  اؾ
ايٓالزات ؼایفح ًٚفّؽ  نىظ  او اؾ فف ظیعه ومی  ابتعای زکایات خؿ اوعک مىاؼظی ظؼ  وىنت  او فف ظؼ
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، ٕنفؽمىعگیٔ «او٣ٛفال»، و ٕنفؽمىعهٔ «مى٣ٛفل»، ٕضفعازا٢ٗیٔ «ضیؽبفاظ»، «تٟا٢ل»، «الِاضت»ضىظ، ماوىع 
ؼا هفم  «ٞال فا»ؼوظ  لٟفّت  کفاؼ مفی نّٛؽ و٦فىٚی بف  بكامّع بكیاؼ ظؼ اقت ک  بٛعها با اقت٣اظه کؽظه

ضفىظ  بیىفی اؾوف  هؽچف   اگؽ و»هایی وٗیؽ    خم  142ٔ ، و1 ٕابیىؼظیٔ 17ٕاقت کاؼ بؽظه ب  «ٖاهؽاً »مٛىّی  ب 
چهفم  زکایفات بف  ، ک  قاضتاؼی وؿظیک ب  ؾبفان ٚفاظی و ٚامیاوف  ظاؼظ، ظؼ134ٔ ٕهمان، و« بیىی
تؽیه  زفْعی اقفت کف  او قفاظه وثؽ ابیفىؼظی تفا آیىع  ظوؼی اؾ تکْ ١ و تىْخ  ب  مطاْق ٚام ظؼ می

يف ّی اظبْیفات هفای ا اقت؛ و ایفه قفاظگی یکفی اؾ ویژگفی ٢اؼقی مٛىا کؽظه ؼا ویؿ ب  ٚ اؼات ٚؽبی
تفىان  تىْخف  بف  ؾمفان وگفاؼل ؼقفال ، مفی نىظ و، با ویؿ ظیعه می العاشییى ايیس و٦ىٚی اقت و ظؼ

 تؤثیؽگػاؼی آن ظؼ اظبْیات و٦ىٚی تىْخ  کؽظ  ب 
هفا پیچیفعگی و تکْ ف١ّ  های مستهم بایع گ٣ت ک ، هؽچىع ظؼ ایه ؼقفال  اْما ظؼباؼۀ ؾباّن ؼقال 

ظلیّل وخىظ اوىا٘ قدٙ و اقتٛاؼه و تهف ی ، بطفم مىثفىؼ  نىظ، ب  عه ومیبؽضی متىن ٢ْىّی آن ظوؼه ظی
هفا  آن تؽی ظاؼظ و بیهفتٓؽ ویژگفّی ؾبفان م٧امفات ظؼ وثؽ ٢ْىی العاشییى ايیسم٧ایك  با  ها ظؼ ایه ؼقال 

ٚىىاّن یکی اؾ ضًفایى نفّٛؽ و٦فىٚی، بیهفتؽ ظؼ انفٛاؼ مستهفم و  مههىظ اقت  قاظگّی ؾبان، ب 
 نىظ  ها ظیعه می  بطم مىٗىم ؼقال

 يتیجه
اقفت، ؾیفؽا  ظانت  گلستاو واؼ اؾ بؽظانتی م٧ام  ٕیکی اؾ م٧ْ عان قٛعی ظؼ اواضؽ ٦ؽن وهم هدؽیٔابیىؼظی 

  بؽظانففّت 18ٕٔیا٢ففت العاشققییى ايیس تففىان ظؼ ها ؼا می های م٧امفف  بكففیاؼی اؾ کاؼکؽظهففا و مؤْل٣فف 
اقفت و  پػیؽی و قْیالْیت همؽاه بىظه اوٛٓا٠ یص، باْىل تاؼ گىو / ژاوّؽ م٧ام ، ظؼ وىیكىعگان ایؽاوی اؾ

اؾ  اوع  پف م٧ام  بطهیعه مت٣اوت و مستىای متىْىٚی ب   ب  ق ی٧  و غو٤ّ ضىظ، ٦الق/ ٢ؽم هؽیک، بىا
ْفىل زکایفات و  وخفىظ آوؼظ، ماوىفّع ا٢فؿوظن بف  وىیكفّی ایؽاوفی بف  م٧ام  تٟییؽاتی ک  ابیىؼظی ظؼ

زکایفت  کفؽظن ظو تفؽ ْفىالوی زاالّت ٚان٧ی، مستهفم کانفاوی ویفؿ، بفابیان  کؽظّن آن ظؼ مىسًؽ
 مؽؾ ظاقتان ٚان٧او  ؼقاوع  ؼا ب  وىیكی خى   ّؼوایّی آن، م٧ام  ا٢ؿوظن بؽ ٚان٧او  ضىظ و ویؿ با

ؾمان با ظوؼۀ آٞفاؾیه و تکفىیه خؽیفان  ٤ و هم 898ظؼ  العاشییى ايیسبا ٚىایت ب  ایىک  ؼقال  
های ؾبفاوّی اظبْیفاّت و٦فىٚی  ایىک  بكفیاؼی اؾ مؤْل٣ف  ی١ نعه، و همچىیه وٗؽ ب اظبْیات تؤل و٦ى٘ ظؼ

های بٛع،  ایداظ ٦الق و مستىای آثاؼ و٦ىّٚی ظوؼه تىان گ٣ت ک  ایه ؼقال  بؽ نىظ، می آن ظیعه می ظؼ
 اقت  ماوىع ؼقایل مستهم، تؤثیؽگػاؼ بىظه

 «گؽایی گ٣تمان وا٦ٙ»اظبّی ؾمان ضىظ یٛىی  با تٟییؽاتی ک  ابیىؼظی تست تؤثیؽ ؼویکؽظ ؼایح ٢کؽی و
مستهم  جاللّیۀو  يیل عّشاقهای  آمعن ؼقال  م٧ام  ب  وخىظ آوؼظ، م٧ْعم  و بكتؽ الؾم بؽای ٢ؽاهم ظؼ
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٢ؽظ  های مىسًؽب  ویژگی با «گىو / ژاوؽی وانفىاضت »پژوهان  ظیعگاه و٦ى٘ هایی ک  اؾ ب  وخىظ آمع؛ ؼقال 
 نىظ  می نمؽظه

ظاظن ؾبفان اوفع اؾ: قفى٤ ٚ اؼت العاشقییى ايیسهفای اظبْیفاّت و٦فىٚی ظؼ ؼقفال   یژگیتؽیه و مهم
کفؽظن زکایفات ؼقفال   گىیی؛ وؼوظ لٟات و ٚىايؽی اؾ ؾبان گ٣تاؼ و مساوؼه؛ مىسًفؽ قمّت قاظه ب 
مٛهى٤؛  و مٛهى٤ّ ؾمیىی؛ نؽذ ظ٦ای٥ و خؿئیات ؼ٢تاؼهای ٚان٥ و ناهعقتایی و بیان ازىال ٚان٥ ب 

ا٦ىاٚی و باوؼاوىعگّی  «های هىؽقفاؾه»کؽظن؛ اٚؽاٌ اؾ مٛهى٤ قتمکاؼ؛ باالبؽظن  زال قتیؿی؛ بیاّن  ؼ٦یق
هفای ٚانف٥ و نفاهع؛  کفؽظن مکالمف  تؽ ْؽی٥ ْفىالوی ها اؾ بىظّن زکایتپػیؽ٢ته وا٦ٛی مطاْق ظؼ

؛ تًفؽیر بف  وفام ؼوایفت ظؼ «ؼویفعاظی یفا ضىظگفى ظؼون»ؼاوّی  گیفؽی اؾ کؽظن ؼاوی و ٦هؽمان و بهؽه یکی
ف »کاؼبكته ک ماتی وٗیفؽ  های وا٦ٛی و اقامی ا٢ؽاظ؛ ب  ها؛ غکؽ ؾمان مکان ًْ و٧فل  ظؼ «آضؽاألمفؽ»و  «ال٧

بىظّن آن؛ و پعیفعآوؼظن وثفؽی آمیطتف  بفا وٗفم کف ، ها و تًؽیر وىیكىعه ب  وا٦ٛی ها و ظاقتان زکایت
انفاؼه  قؽایع و، بفا می ٕمػْکؽٔاؼهای مٛهى٤ ؼ٢ت ال عاه  و متىاقق با ؼا ٢ی آن، ؼاوی/ ٚان٥ٓ انٛاؼی ظؼ
گاه ؼا ویؿ اؾ نعن انٛاؼ، ضىاوىعهق ّق قؽوظه ب   کىع  می ظلیل ض ٥ اثؽ آ

 يىشت پی
اقت   ای ظؼ کتابطاو  ظاوهگاه اوپكاالی قىئع مىتهؽ کؽظه اقاـ وكط  ؼا بؽ العاشییى ايیسگ٣تىی اقت ک  ایؽج ا٢هاؼ ٔ 1ٕ

ؼ٢فٙ  تىاوع ظؼ نىظ؛ و گؽچ  وا٦ى اقت، می ظؼ کتابطاو  مد ف وگهعاؼی می 19732نماؼۀ  ب ایه ؼقال   ای اؾ وكط  تاؾه
 ابهامات وكط  چاپی قىظمىع بانع  ای اؾ پاؼه

اقت: وطكفت  ت٧ یع کىىع ب  ق  ظقت  ت٧كیم کؽظه گلستاواوع اؾ  ها ٦ًع ظانت  ٔ ازمع مىؿوی آثاؼی ؼا ک  وگاؼوعگاّن آن2ٕ
اوفع؛ ظقفت  ظوم مهفتمل  هایی مهفاب ، آنفکاؼا، اؾ قفٛعی ت٧ یفع کؽظه ها و خم   آوؼظن ٚ اؼت باکاّؼ ضىظ،  گؽوهی ک  ظؼ

گفاه تسفت اوع کف ، بف  ها پؽظاضت  نع؛ گؽوه قىم وگاؼوعگاوی آن مته ب  آثاؼی اقت ک  ظؼ بؽ  گلسقتاوتفؤثیؽ  وسىی، واضىظآ
 168ٔاوع؛ هؽچىع ضىظ ب  آن مٛتؽ٠ ویكتىع  ٕمىؿوی، و  بىظه

 474ٔ اقت  ٕوک  ؼَا، و« ابیىؼظ»يىؼت ظیگؽی اؾ « ظباوؼٔ »3ٕ
اقت و ایه گ٣ت  ازتماّل ق٣ؽ  الْعیه زكیه ابیىؼظی و٧ل کؽظه ٔ ماخؽایی اؾ ٦ىل کمال700-699 ، و4 ٔ ضىاوعمیؽ ٕج4ٕ

 کىع  ابیىؼظی ب  مًؽ ؼا ت٧ىیت می
 اقت  ٤ غکؽ کؽظه 930قال و٢ات وی ؼا  3576ٔ ، و6 ٔ اوزعی َب یاوی ٕج5ٕ
نفؤن  يفىؼّت مىثفىؼ، بف  ای اؾ انفٛاؼ و٦فىٚی و واقفىضتی اقفت کف  مستهفم، ب  ایه ظو ؼقال  متهْکل اؾ مدمىٚ  6ٕٔ

 اقت  ها و قؽوظّن بال عاه  انٛاؼ نعه اناؼه کؽظه نعن وام  بعل و ها و اْت٣ا٦اتی ک  مىخق ؼظْ  نعّن آن قؽوظه
٢ؽظ ؼقایل مستهفم ظؼ ت یفیه مکتفق و٦فى٘ و واقفىضت،   ب  ٔ وىیكىعگان، ظؼ ایه م٧ال ، َمه اناؼه ب  خایگاه مىسًؽ7ٕ

خم   ٦فاب ّؼوایفّی ؾمفان و  ، اؾجاللّی و  يیل عّشاقهای  های قاضتاؼی و ق کی و ویؿ قؽنت ظاقتاوّی ؼقال  بؽضی ویژگی
 اوع  مکان و نطًْیت، ؼا بؽؼقی کؽظه

زمیعالفْعیه  ٦اَفی هیاهقاتٚ عالْ ف  و  قٛعی ؼا اوج آمیؿل ظو ق ک وثؽ مىؾون ضىاخ  گلستاؤ قیؽوـ نمیكا ویؿ 8ٕ
 94ٔ ، و1 ظاوع  ٕنمیكا ب طی می
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ٔ ؼاوٓی ظاقفتاوی ؼا بفؽای وىیكفىعه 1اقفت:  ٦ؽاؼ اناؼه نعه ایه ب  حمیذی هیاهاتٔ ظؼ م٧ال  مؿبىؼ، ب  ظه کاؼکؽظ ٚمعۀ 9ٕ
ضٓی فی ضٓ ف   5ٔبیىفع؛  میؼاوی اؾظزفامی  4ٔؼقفع؛  ٔ ؼاوی بف  یفک مکفان می3کىع؛  ؼاوی ق٣ؽ می 2ٔکىع؛  می باؾگى

خىیفع؛  ؼا می ؼاوی ضٓیق 9ٔؼوظ؛  ضٓیق می 8َٔبَؽظ؛  ضٓیق قىظی می 7ٔکىع؛  ضٓیق قىظی ْ ق می 6ٔضىاَوع؛  می
 یابع  ؼاوی ضٓیق ؼا ومی 10ٔ

 قٛعی ظاؼظ  گلستاؤ ایه مىؼظ وٗایؽ ٢ؽاواوی ظؼ 10ٕ
 نىظ  ٔ ایه مىؼظ ظؼ ق  زکایت ظیعه می11ٕ
وىنفتّه  نفىظ گ٣فت کف  تىْخف  او ظؼ ات ابیىؼظی تىها ب  بیان ٚه٥ و زاالت آن مىسًفؽ اقفت، میٔ اؾآوداک  زکای12ٕ

 اقت  بىظه گلستاو« ظؼ ٚه٥ و خىاوّی »ال ٞال ًا مٛٓى٠ ب  باب  ؼقال 
 هیاهقات٦هؽمفان «  ابىؾیع َقفؽوخی» حریری هیاهات اقت و ظؼ« ابىال٣تر اقکىعؼی» همذايی هیاهاتٔ ٦هؽمان ظؼ 13ٕ

بسّث  های مىؼظ م٧ام  نىظ و ظؼ تىاقّق مىَى٘، ٚىٌ می م٧ام ، ب  سًؽ ب  یک نطى وازع ویكت و، ظؼ هؽمى حمیذی
 نىظ  ما ؼاوی و ٦هؽمان یکی می

گؽایان  ٔ با تىْخ  ب  ایىک  ظؼ ظوؼۀ مىؼظ بسّث ما ظو خؽیان ٚمعه وخىظ ظاؼظ، ظؼ ایه م٧ایك ، خامی ومایىعۀ ت٧ یع قفْىت14ٕ
فف و ابیىؼظی ومایىعۀ ت٧ یفع  ظهع ؼا وهان می آن بهارستاوو  گلستاوهای ق کّی  ک  م٧ایك  ویژگی چىانهم اقت فف گلستاو اؾ

خهّت  نىظ  همچىفیه، بف  های اظبْیات و٦ىٚی ظؼ ؼقال  ابیىؼظی ظیعه می ؼو، اٞ ق ضًیً   ایه پیؽوان ْؽؾ تاؾه و و٦ى٘  اؾ
 العاشقییى ايیس٤، یٛىفی قفال تفؤلی١  898کىع کف  پفیم اؾ  یایىدا یاظآوؼی م پؽقم مستمل، وگاؼوعه ظؼ ظاظن ب  پاقص

 العاشییى ايیسظاؼالْك ٓى  ت ؽیؿ تکىیه یا٢ت  بىظ؛ و قال تؤلی١  انٛاؼ مسکم نهیعی ٦می ظؼ و٦ىٚی با« نٛؽّ »هؽات،  ظؼ
اقفت   دفا بىظهآو نىاضتی نّٛؽ و٦ىٚی ظؼ ق٣ؽ ظوم و زُىؼ نهیعی ٦می ظؼ هؽات و متٛا٦ ًا پػیؽل م اوّی خمال م٧اؼن با

 110ٔ-107 ز٧ی٧ی، و باؼه، وک  بایؽام ایه ٕظؼ
های اؼوپفایی ؼا ویفؿ م٧امفات  گؽ٢ته ایه تىْقٙ ظؼ مٛىا و مًاظی٥ م٧ام ، مىهؤ بؽضی ؼمان وٗؽ ٔ قیؽوـ نمیكا، با ظؼ15ٕ

اثؽ ظاویل ّظ٢ى ظاوكت ک  هؽچىع ٦هؽماّن آن  رابیًسىو کروزوئ  هایی چىن تىان مىهؤ ؼمان ؼا می وىیكی م٧ام »کىع:  می مْٛؽ٢ی
    ایه مٛىی  اقت ای اؾ زىاظ  گىواگىوی اقت ک  بؽای یک ٦هؽمان اْت٣ا٤ ا٢تاظه باؾ و ُمسیل ویكت، اْما ؼمان مدمىٚ  ظٞل

 94ٔ ، و1ٕنمیكا «  ٔ آنکاؼ اقتnovel of incidentتکامل ؼمان زىاظ  ٕ زْعا٦ل ظؼ
 اقت  نعهَ ّ « بگؽیؿظ»ٔ ظؼ مته، 16ٕ
 ؼوظ  ب  کاؼ می« ٖاهؽاً »مٛىی  هىىؾ هم ظؼ تؽکی  امؽوؾی ب « ٞال ا»ٔ ک م  17ٕ
های مستهم اضتال٠ وٗفؽ وخفىظ ظاؼظ  پفیم اؾ ایفه  بیه اظبا ظؼ تٛییه گىو / ژاوّؽ ؼقال  تؽ گ٣ت  نع، ظؼ ک  پیم ٔ چىان18ٕ

وا٦فٙ،  ، ظؼجاللّیق و يیقل عّشقاق ؼقفال  »اقفت:  تس٧ی٥ ویؿ مسْمعؼَا تؽکی ؼقایل مستهم ؼا ظؼ ظقت  م٧امات ٦ؽاؼ ظاظه
ٔ  مىَى٘ م٧ال  ایهان 90 ٕتؽکی، و« اقت ؼائ  کؽظهها ا آن وثؽ ؼا ظؼ و ّؼوایی اؾ وٗم   اوع ک  ناٚؽ تؽکی ی م٧ام  ٚان٧او  ظو

 اقت  بىظه و، ظؼ تٛییه وى٘ اظبّی ؼقایل، ب  خم   مػکىؼ بكىعه کؽظههحتشن  دیىاوو٧ع تًسیر 
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