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 البلاغهنهج و یخاقان اشعار در ایدن یمایس ینامتنیب یبررس
 ** یونجالی / ثریا کریمی*محرمیرامین 

 19/90/07تاریخ پذیرش:    91/90/07تاریخ دریافت: 
 چکیده

 قل م ها مقن کی وعامل   اروبا   ،دیامقیده  ت ص   ه جسوق  م ااا  از ژن  ژرار

 حیص    ی پذدوأث ،ییامقیده مدمکاه نیو فسوق ده از یکی. اتو  ک ده مال   را گ ید

 نیا در. اتوو  البالغ نه  جمل  از ییید میاه  از یاده مقل  یضوومی   حیصوو   دغ  

 البالغ ه ن ها یخابان اشووعار ییامقیده ر اه  ،یکدولصوو -یلدو ل  ک دیر  ها پژ هش

 البالغ نه    یخابان اشعار نده. ات  شیه یه رت ژن   دیامقیده   ینظ  اتاس ه 

 اغل  یخابان. دارد  جلد  فکقگلمیی   وعامل مبمل     یوصل  اژفا ، تالح ت  در

 گار،ن   پ ناش  اددن یبیویفیف  هموانیوی البالغو نه   زانو داتوووقدودن  اتدوعب از

   اددن ه  یدلبسووقگ تیم ا،ددن یپلچ فا ، ها اددن مالزم  ا،ددن  ز دفذر    یاریناپا

 ک دیر  ه  ولج  ها ا . ات  ک ده   پ دازیوصول یاده  و فییها صولرت ه  یهایا امثا 

 ه   گید  اتدوعب   نف   ل دج نخ ، خشووک مادر، مار، ه  اددن  دوشووب در ییامقیده

 همچل  یمدمکاه زدن یضوومی  دیامقیده تووالح در. اتوو  داشووق  ولج  البالغ نه 

 .ات  ث ا د  ییامقیده اروبا  از ییاک اددن ها  دتاف میافات   یی فایه ،یتیالقیه
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 مقدمه
 کارب د. اسرررت گ یکدی با هامتن روابط خوانش و متون ترامل یب رسرر یهاروش از یکی ت،ی امت یب

 یمضمون یحت و حیص    یغ ای حیص   ی  ی پذیتهث لحاظ از ت ها نه یفارس اشرار در ی ید یهاآموزه ی امت یب
 یاسالم  ف ه  یاشاعه در توان دیم یمذهب و ی ید قیحقا مبلغان ع وان به شاع ان بلکه ستین مذموم

 افیا یاب جسررته نقش قلوب و اذهان در هاآن یماندگار  جهینت در و هاآموزه نیا می مسررتقیغ آموزش و
 و شر . سرتا بوده  گذاریتهث هاانسران جان عمق و خیتار  یدرازنا در وسرتهیپ البالغهنهج انیم نیا در. ک  د

 ن،یتضم ح،یمتل  ینت ،یادب یهاص رت صرورت به یمضرمون و یمیمفاه تهث ات  گونهیا از زین یفارسر نث 
 یحت ،یفارسر اتیادب ب  البالغهنهج  یتهث. اسررت  فتهیپذ یادیز   یتهث  هایا  ینتا و لیتحل و حّل  اسرتشرهاد،

 از یعل نی المؤم یام سررخ ان:»شررودیم دهید زین چهارم تا دوم یهاسررده یر ی آن، یآور جمع از قبل
 به یفارسرر آغاز از گذاشررته،  یتهث یع ب ادب ب  که گونههمان حق، یول آن زبان از یْلل دّر  آن تابش آغاز

 انجه بانیاد یهمه اسررت؛ داشررته گسررت ده و ف اوان  یتهث یفارسرر ادب ب  برد به چهارم یسررده از ژهیو
 ارزش یب ا نوشررت د،یم یخیتار  و یاعتقاد و یادب کتاب ای و سرر ودندیم شررر  که یزبان ه  به اسررالم
 از هاآن سررراختن مرتب  و مسرررت د ای و ک دن یع فان-یعلم-یحکم اسرررتفاده ای خود اث  به دنیبخشررر

 کار به خود ثارآ در یبالغ یریبد عیصرر ا انواع شررکل به و گ فت دیب م به ه( البالغهنهج کلمات)کلماتش
 یخاقان وانید در ایدن  اتیترب و نیمضام که اسرت آن پژوهش نیا از هدو( 21: 2131 ،یراث.«)ب دندیم

 انیب ذکورم متن دو ترامل و رابطه و شررود دهیسرر ج البالغهنهج با ژنت ژرار تی امت یب یهینت   ب اسرراس
 ،یخاقان راشرا ب  البالغهنهج  یتهث در بحث خور در یهاوهیش نیت  مهم از یکی که است ذک  انیشرا. شرود

 یفیتوص-یلیتحل پژوهش، نیا قیتحق یوهیشر. اسرت البالغهنهج میمفاه از یادب ی سراز یتصرو یوهیشر
 داده قیتطب البالغهنهج رد  یعل حضرر ت کالم با یخاقان وانید از یشررواهد  که صررورت نیا به اسررت

 . دیگیم صورت لیتحل و یب رس آن ی  ی پذیتهث و یهمسان وجوه به نسبت و شودیم
 

 ی پژوهشپیشینه
 جامان نامهانیپا و مقاله و کتاب از اعم یار یبسرر یهاپژوهش شرراع ان اشرررار در ایدن یمایسر یدرباره

 یقیتحق ایند از ی پ داز یتصررو در البالغهنهج با یخاقان وانید ی امت یب یرابطه با رابطه در اما اسررت شررده
 در ایدن یمایس یقیتطب یب رس:»اسرت موارد نیا ذک  قابل یهاپژوهش یجمله از اسرت؛ نگ فته صرورت

 در تهث  و  یتهث» ؛یغالم م صرروره و ی قادر یم الله فضررل دیسرر از( 2133«) ابوالرال  و ناصرر خسرر و شررر 
 نیهمچ  و سپه نوش مرصومه و اینیمصطفو  یرض محمد از( 2131)«یمت ب و صرالب نیب ایدن موضروع

 خیش و هارب شر  در ایدن یمایس یقیتطب یب رس» ع وان با یپژوهشر در شراد یفارغ محمد و مر وو ییحی
 ایدن مفهوم در را شرراع ان یفلسررف و یروح و یفک   یهامشررابهت و هاق ابت( 2131)«یازجی فیناصرر

 در بالغهالنهج از ی  یالگوپذ یدرباره زین گسرررت ده قاتیتحق انیم نیا در. اندک ده لیتحل و فیتوصررر
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 کیکالسرر اشرررار با البالغهنهج ی امت یب روابط: »جمله از اسررت؛ شررده انجام زین یفارسرر ادب یحوزه
 یعل حض ت کالم تی امت یب از یشواهد  که است یاصرفهان یخاقان و زادهیظف   از( 2131)«یفارسر

 از پژوهش نیا در که اسررت ذک  انیشررا. اسررت شررده انیب یفارسرر کیکالسرر اشرررار نیمضررام و الفاظ در
 قیتحق رد گ انید و یسین دیسر. است امدهین انیم به یبحث -اسرت حاضر  پژوهش موضروع که-یخاقان

 مشرررت ک یهامؤلفه لیتحل به( 2131)«البالغهنهج در یخاقان و هیابوالرتاه اتیزهد یقیتطب یب رسررر»
 نیا رد نیهمچ . اندپ داخته البالغهنهج با هاآن یهاس وده قیتطب و زهد ی هیزم در شاع  دو نیا اشررار
 .دارند یادیز  یهاتفاوت حاض  پژوهش موضوع با که است گ فته صورت یار یبس یهاپژوهش حوزه

 
 بینامتنیت

 و گفتار دو نیب یرابطه ه  سطح، نیت  ییابتدا در و اسرت م تبط گ ید یگفتارها با همواره یگفتار  ه 
 یگفتارها با تارگف ه  یرابطه به اشارت یب ا نیباخت لیخالیم. هسرت د ی امت یب کل، در روابط نیا یتمام

 اصررطال  ،نیباخت آثار شرر   در سررتوایک   ایژول که ک دیم اسررتفاده ییگفتگو م طق اصررطال  از گ ید
 بارت، رولن چون یپژوهشررگ ان سررتوا،یک   از پس( 212: 2131 تودوروو،.) دیگیم کار به را ی امت یب
 بارت و ستوایک  . دادند انجام تی امت یب یحوزه در را یاگسرت ده قاتیتحق گ انید و ژنت ژرار ،یژن فات ،یر 

 تی امت یب که ستا تیت امت  واضع ژنت و تی امت یب دوم نسل جز  یژن و فات یر  ت،ی امت یب او  نسرل جز 
 یرابطه نوع پ ج ژنت اسررراس نیا ب ( 21: 2131 آذر،.)ک دیم محسررروب تیت امت  از یا شررراخهیز  را

 مطلق، نامور.)تیمت شیب و تیسرر مت  ت،یف امت  ت،ی امت یپ ت،ی امت یب: اسررت ک ده مط   را یت امت 
گراهرانه کرارب د ت،یر رامت یب( 111: 2131  ،هاقو نقل ژنت دگاهید از اسرررت؛ گ ید متن در یمت  یآ
 نیا رد مر ا به نقل ز،یآمهیک ا اشرررارات ،یادب سررر قت ،( دیگیم ق ار ومهیگ داخل مرمول   که)هابازگفت
 یادب متن یاراله شکل که است تی امت یپ متن، یده ده یترال م اسبات از دوم دسته. دارند یجا دسرته

 که است تی امت ف ع وان با یلیتهو و ی  یتفس م اسبات سوم یدسرته. اسرت شیهایژگیو با کتاب ک یپ در
 هارمچ یدسررته. سررازدیم وابسررته ع وان، نیا ذک  بدون ای م جع ع وان به خواه گ ید متن به را یمت 

 خاص ی امر به و متون از یتیکل در متن گ فتن یجا یکل یمر ا به که اسررت متن فزون ای تیسرر مت 
 یت م یرابطه متن، یده ده یترال م اسرربات از پ جم یدسررته. شررودیم م بوط یادب یژان ها شرر اختن

 نقل و بازگفت ،یلیتهو و ی  یتفسرر نوع از م اسرربت نیا اسررت( متن پس)متقدم یمت  با( متن شیپ)متهخ 
 به را تی امت یب ژنت( 122-121: 2ج ،2111،یاحمد .)اسررت متنپس تک ار یگونه به بلکه سررتین قو 
 انگ یب حیص   تی امت یب ؛یضم  شده، پ هان و حیص    یغ شده، اعالم و حیص  : ک دیم میتقس دسته سره

 متن  جعم ندارد قصد دوم متن مؤلف تی امت یب از نوع نیا در است، گ ید متن در متن کی آشکار حضرور
 که یورتصرر به ک دیم زیمتما را متن دوم متن مؤلف قو ، نقل با بلکه. ک د پ هان را او  متن یر ی خود

 با و ق نقل یدسررته دو به توانیم را قو  نقل ک د مشرراهده متن آن در را گ ید متن کی حضررور توانیم
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 کی در متن کی پ هان حضررور انگ یب ح،ی صرر  یغ تی امت یب. ک د میتقسرر ارجاع بدون قو  نقل ای و ارجاع
 سرر قت. دارد یادب ف ا لیدل  بلکه سررتین یادب یهاضرر ورت لیدل به یکار پ هان نیا اسررت، گ ید متن

 یمت  از ستفادها س قت نوع نیا. شرودیم یتلق حیصر    یغ تی امت یب انواع نیت  مهم از یکی یه    -یادب
 ی  یگیپ و بیترق قابل یحقوق م اجع توسررط لیدل نیهم به اسررت م جع یهیإرا و ذک  و اجازه بدون گ ید

 نیهم به ندارد خود تی امت یب یکار پ هان قصد مؤلف یضم  تی امت یب( 33: 2131 نامورمطلق،. )اسرت
 را آن م جع یحت و داد صیتشخ را خود  امتنیب توانیم هانشرانه نیا با که ب دیم کار به ییهانشرانه لیدل

 بسرر ده یضررم  صررورت به یادب لیدل  به شررت یب و شررودینم انجام حیصرر   صررورت به کار نیا اما شرر اخت
 همان د نه و ک دیم اعالم را خود م جع حیصرر   تی امت یب همان د نه تی امت یب نوع نیا در پس شررودیم
 به نسبت که یصخا مخاطبان ت،ی امت یب نوع نیا در بلکه دارد یکار پ هان در یسرر حی صر  یغ تی امت یب

گاه او  متن  و اتاشرررار  و اتیک ا  امتن،یب نیا اشرررکا  نیت  مهم. شررروندیم  امتنیب متوجه دارند یآ
 پژوهش، نیا در مط   ی امت یب روش که اسررت اسررت ذک  قابل( 33: همان.)اسررت. . .  و حاتیتلم

 و استراره و هی اک چون یانیب ی هایتصو قالب از خود ی امت یب روش در شراع  که اسرت یضرم  تی امت یب
 یهاوهیشرر انیم از گ ،ید سررخن به. اسررت نک ده اشرراره زین متن م جع به و جسررته سررود مجاز و هیتشررب

 ه،یتشررب اع شرر ی  یاث پذ نوع نیا در اسررت؛ ی  یتصررو نوع از البالغهنهج از یخاقان ی  یاث پذ ،ی  ی پذیتهث
 و ا ح در ای هوا و حا  همان در می مسررتقیغ ای میمسررتق آمده یثیحد ای و هیآ در که را یمجاز  ای اسررتراره

 تگو،راس.)زدیر یم یپ و دهدیم چ خ  ،یتصو آن مدار و محور ب  را شیخو سخن ای د،یسر ایم گ ید ییهوا
2131 :12  ) 

 در اشعار خاقانی سیمای حضرت علی
 واقع در اسررت؛ یشرراع   ادوار در مرمو  یام   ها،آن احوا  و اقوا  و نید بزرگان از شرراع ان یتهسرر

 یجزل زین المه یهانامهشیستا ان،یم نیا در که شودیم شامل را ما یادب شر  از یبخشر ،ی ید نیمضرام
 یبانم از یپ داز مضمون یحوزه در دوستنید شاع ان از یکی.  دیگیدرب م را یشاع   ذهن  یناپذییجدا

 زین  یعل حضرر ت شررامخ مقام به ،خدا رسررو  به نسرربت ارادت ب  عالوه او. اسررت یخاقان ،ی ید
 سررخ ان در را حضرر ت آن یمترال یهاشررهیاند و ب جسررته تیشررخصرر از ییهاجلوه و ک ده احت ام اظهار

 مطه ش خاندان و شررانیا یب ت   و  مؤم انیام صررفات و هاهیک  القاب، نام،. اسررت بازنموده شیخو
 صفات و القاب جز به یعل حض ت نام. دارد یخاقان شر  در صحابه گ ید به نسبت را بسامد نیشرت  یب
 اسررترما  بار2 هم غار مح م اری صررفت و بار2 ابوبک  نام که یحال در شررده ذک  وانید در بار 22 هاهیک  و

 غوغا یکشته  یپ صفت و بار 1 عثمان نام و است شده تک ار بار 3 فارو  لقب و کباری عم  نام. است شرده
 ه،یتشررب مقام در یخاقان( 22-22: 2132افشررار، یمحمد .) اسررت شررده ادی بار2 نیذوال ور  لقب و بار2

  تیسرر یم تضرر و علم ابوت اب حسررام، آسررمان دریح هّمت،یعل عد ،یعل رزم،یعل را خود ممدوحان
  یتصاو حض ت، آن ثیاحاد و یعل حض ت یدرباره امب یپ ثیاحاد از ی  یگبه ه با یو . خواندیم
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 شه  در عقو ، بح  دّر  ، یعل امام شیستا در  یتصراو نیا یجمله از. اسرت ک ده خلق یاتازه  یتراب و
 یعل مبارک نام از پس هانام انیم در و است. . .  و زنبوران شاه نحل،  یم غاب،  یشر وغا،  یشر علوم،

  ال حل،یما اسدالله، صفات. است حض ت آن یدلور  و شجاعت انگ یب که دارد را کارب د نیشت  یب دریح ،
 یرأ نفاذ و یکشوردار  و یگست  عدالت و شرانیا ف مان بودن مطاع سربب به نیالدرسروبی و زنبوران شراه

 و یخاکسررار  حلم، تواضررع، زهد، یهیروح انگ یب و آمده مک ر صررورت به بوت اب یهیک . اسررت ج اب آن
 س ت اهل مذهب داشتن وجود با یخاقان است روشن(  21: همان.)است نید راه در حض ت آن یفداکار 
 خشک ترصبات و است عشق شاع ان  گونهیا مذهب  کهیا یب ا دارد یعل حض ت به یخاصر ارادت
 نیضررامم از یخاقان ی  ی پذیتهث پژوهش نیا در توجه قابل ینکته. ندارد ییجا هاآن بارور ذهن در یمذهب

 تیصشرخ ابراد به نسربت یخاقان یعلم یاحاطه از توانیم. اسرت البالغهنهج از اشررارش وانید در ایدن
گاه یرو  از را ی  ی پذیتهث نیا  یعل حضرر ت  هب حضرر ت، آن از جانبههمه شرر اخت درواقع دانسررت یآ

 :است ادعا نیا ب  ید ییته اتیاب نیا. دهدیم نشان مرقو  یام   را البالغهنهج م ور نیقی قطع
 آب  یز  چاه آن دارت  راز دوست کز                       د  راز یف وگو  چاه به ایخاقان

 (111: 2132 ،یخاقان)                                                                                                                      
 ای

    دیگویم چاه قر  با راز            شفق خون به راناشک خور چشم
 (211: همان)                                                                                                                                  

 .دارد چاه با یعل حض ت ییرازگوبه  اشاره که
 
 
 های بینامتنی در دیوان خاقانیشیوه -1
 بینامتنیت تصویری و واژگانی  -1-1 

ْعِطیت   َلْو  الْلِه  َو : »ف مودند یعل حضر ت برگ دنیا: -1-1-1
 
اِلیَم  أ

َ
ق
َ
ْفاَلکِ  َتْحَت  ِبَما الْسْبَرةَ  اْْل

َ
 َهاأ

ْن  َعَلی
َ
ْعِصَي  أ

َ
َها َنْمَلة   ِفي الْلهَ  أ ب  ْسل 

َ
ْلَب  أ ه   َما َشِریَ ة   ج  ْم  ِإْن  َو  َفَرْلت  ْنَیاک  ْهَون   ِعْ ِدي د 

َ
ة   ِمْن  َْل

َ
 َجَ اَدة   َفِم  يفِ  َوَرق

َها  هاستآسمان  یز  در آنچه با را میاقل هفت اگ ! سوگ د خدا به: َتْبَقی َل  َلْذة   َو  َیْفَ ی ِلَ ِریم   َو  ِلَرِلي   َما َتْقَضم 
 همانا و !ک د نخواهم نیچ   م،یبگ ناروا یامورچه از را یجو  پوسرت که ک م یناف مان را خدا تا ده د من به

 یهانرمت با را  یعل. است ت پست ملخ دهان یشده دهیجو ب گ از! من نزد شرما یآلوده یایدن نیا
 نقل زین گ ید یحکمت در حضرر ت آن از( 221 خطبه البالغه،نهج!«)کار چه داریناپا یهالذت و  یف اپذ
ِن : »اسررت شررده ْنَیا َفْلَتک  ْم  ِفي الدُّ ِ ک  ْعی 

َ
َغَ   أ صررْ

َ
َثاَلِة  ِمْن  أ ِة  َو  اْلَقَ ِظ  ح  َ اضررَ

 
 شررما شررمچ در دیبا ایدن: اْلَجَلِم  ق

( 12 خطبه: همان.)باشررد داراندام یشررده یچیق یهاخ ده و دهیخشررک کاه پ  از ت ارزشیب و  ت یحق
 یاقانخ  د؛یبیم خوارت  خشک کاه پ  ای ملخ دهان در قدریب یب گ از را ایدن یعل حض ت صرورت نیبد
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 :است دهیشک  یتصو به  امونیپ یایاش نیزت  یناچ با را ایدن حقارت البالغهنهج یها یترب همچون زین
 دارمیخ   جهان جو کی به ستین چ انکه       ساخت نخواهم جهان ب گ یب گ بکاه

 (231: 2132 ،یخاقان)                                                                                                                      
 ی رسب و مطالره در. نک د ف اهم توشه و ب گ یاذره ا،یدن  یپذزوا  یهانرمت از که اسرت ب آن شراع 

 ی امت یب  یتهث از مذکور عبارت دو ه  یهمسرران ژنت، یهینت   یهیب پا گ یکدی با متون ارتباط یهاوهیشرر
 .دارد تیحکا یخاقان اشرار ب  البالغهنهج

 

َها َیا:» است آمده البالغهنهج در: خشک  خخری -1-1-2 یُّ
َ
ْنَیا َمَتاع   الْ اس   أ َطام   الدُّ وِبئ   ح  واَفَتَج ْ  م   ب 

اه   ا َمْ عرَ هرَ ْلَرت 
 
ْحَتی ق

َ
ا ِمْن  أ ِنیَ ِتهرَ

ْ
ه مرَ ا َو  ط  هرَ ْلَغت  ْزَکی ب 

َ
ا ِمْن  أ  یهاب گ چون ح ام، یایردن یکرال: َثْ َوِتهرَ

 ن ایاطم از ت بخشلذت آن از ک دن د  که دیک  یدور  آن چ اگاه از پس اسررت، زیخ وبا یدهیخشررک
 ف اوان یهیسررر ما یآور  جمع از بهت  ب داشرررتن ایدن از ضررر ورت قردر بره و اسرررت، آن بره داشرررتن

 یث وت را آن و دهیورز  دیتهک ق اعت ب  مک ر صورت به یعل حضر ت( 111حکمت البالغه،نهج)«اسرت
 و کفاو از شیب که اندک ده هیتوص شانیا( 211خطبه: همان) ؛(11حکمت: همان)انددانسرته  یناپذانیپا
 همان د زین یخاقان( 11خطبه: همان.)دینک  طلب دیدار  ازین آنچه از شرررت یب و دینخواه ایدن از خود ازین

 نیا یب ا م اسب یزبانیم را ق اعت و ک ده مان د چ اگاه به یضرم  طور به را ایدن ، یعل حضر ت  یترب
 .است دهیب گز  ایدن

 دیگز  خواهم زبانیم ق اعت از         ستیآخ   خشک عجب م ز  نیا دمید
 (211: 2132 ،یخاقان)

 رضا کشت دیچ   محمد اضیر  در که                یخاقان ب ست خذلن آخ  خشک ز
 (21: همان)

  چ ا نیع ب   تو خ  و نه ایگ ب گ                    روزگار نیس گ آخور ب  را تو رخش
 (21: همان) 

 دانسررت؛ حضرر ت کالم از یانرکاسرر توانیم ژنت، ی امت یب یرابطه به توجه با را یخاقان  یاخ اتیاب
 زین یخاقان اعتقاد در است؛ یعل حض ت یهاسفارش از زین مقّدر یروز  به ق اعت شرد مط    چ انکه
 یخاقان وانید در که اسررت توجه قابل. داشررت خواهد هم اه به را تیرضررا ،یوارسررتگ و اسررتغ ا ق اعت،
 یهایاخ س د ن و هاینام اد ب  یمبت  بلکه ستین سالکانه یسکوت و یع فان مضمون ق اعت، و یخ س د 

 شررده سرربب البالغهنهج به یخاقان توجه( 21-21: 2132 کن،مردن.)اسررت خلق مزاحمت و یشررخصرر
 را ایدن از خود ی ساز یتصو و ک د وارد خود اشرار در را ایدن از یعل حض ت ی هایتصرو و آرا او که اسرت
 .ک د یزیر هیپا خود متنشیب به باتوجه
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ْنَیا َمَثل   »البالغهنهج مطابق :مار بهتعبیر  -1-1-3 ن   اْلَحْیِة  َکَمَثِل  الدُّ َها َلیِّ مُّ  َو  َمسررُّ  ِفي ْ اِقع  ال السررْ
َها َو  اْلَجاِهل   اْلِغ ُّ  ِإَلْیَها َیْهِوي َجْوِفَها و َیْحَذر  بِّ  ذ   آن پوسررت اسررت، یسررم مار چون ح ام یایدن: اْلَراِقل   اللُّ

 یدور  آن از عاقل هوشررم د و د،یگ ایم آن به خورده بیف   نادان دارد، درون در کشرر ده سررم یول ن م
ْنَیا َمَثل   َفِإْنَما:»اندف موده زین گ ید یجا در حضرر ت آن( 223 حکمت: البالغهنهج)« دیگز   ِة اْلَحیْ  َمَثل   الدُّ

ن   َها َلیِّ اِتل   َمسررُّ
َ
َها ق مُّ  از پس دارد؛ کشرر ده یزه   و ن م یپوسررت که اسررت یمار  چونان ح ام یایدن «سررَ

 متن، دو ی امت یب یرابطه به توجه با زین یخاقان( 13 نامه: همان.)گ دان یرو  آن ب دهیف   یهاجاذبه
 . دارد کش ده یباط  و ب دهیف   یظاه   که است دانسته ید یسپ و اهیس مار مان د را جهان

   است م قش  ونیب و کش ده درون کاندر       آزمون گاه جهان است ارقم مار چون
 (111: 2132 ،یخاقان)                                                                        

 .زدیانگیب م آن از ی  یگک اره ب  و ک دیم قلمداد مار دهان در دنیگز  یسک  را ایدن نیا شاع 
 منینش سازم چون مار دهان                      یجا بود بس یماهگوش کی م ا

 (123: همان)                                                                                      
 ختهیانگ ستانجان مار پشت از یکژدم   قضا آنگه و ستانجان مار چو تنچانیپ چ خ

 (131: همان)                                                                             
 یاقانخ کالم در. . .  و مجاز و هیتشررب اسررتراره، قالب در شررت یب البالغهنهج میمفاه که اسررت مشررهود

 .ک دیم جلوه
 م رکس الغهالبنهج در که است ی یمضرام از گ ید یکی مادر به ایدن هیتشرب تعبیر به مادر: -1-1-4
ْبَ ا    الْ اس  » اسررت؛ شررده

َ
ْنَیا أ اَلم   َل  َو  الدُّ ل   ی  بِّ  َعَلی الْ ج  ِه  ح  مِّ

 
 را سک چیه و هسررت د ایدن ف زندان م دم «أ

 ی  ی پذیتهث نیا از زین یخاقان( 111حکمت البالغه،نهج.) ک د سرر زنش توانینم مادرش یدوسررت بخاط 
 :است نبوده ب ک ار میمستق  یغ ای میمستق صورت به چه

 ست ون یتیگ مادر شد اگ               آمد یخ س د  آبستن دلم
 (123: 2132 ،یخاقان)  

 او س پستان هم شد بسته رحمش هم   باز که دینزا شیب وفا یتیگ مادر
 ( 111: همان)                                                                                   

 یف زند  گ ید که ک دیم هیتشب یمادر  به را یتیگ و زمانه گ ،ید شاع ان همان د زین او که است روشرن
 سررت ده یشرراع ان جمله از یمر ّ  ابوالرال  و ناصرر خسرر و ،یرودک چ انکه آورد؛ نخواهد ایدن به وفا ع وان به

 اسررتفاده زین ایدن یب ا مادر  یترب از ارسررطو شرراع ان، نیا از شیپ البته اندک ده همان د مادر به را ایدن که
 :است گفته یرودک. «مولوداتها تاکل و اولدها تطرم ایالدن »است ک ده

 ماندرا گاه یمادر  گه که     بچگان با تو ی یچ  جهانا
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 :آمده زین ناص خس و وانید در   
 یوند ینپ بن  و بار ز مادر نیچ  با گ  سزد   یتیگ پس یا استگ بهسهیپ ف زندخوارهیکی

 :ابوالرال حیتص   به نیهمچ    
ها َو    الواِلدة   ش ة   یَلرم   دف    امُّ  و  مولودة   ش    یلیال امُّ  ب ت 
 و انی انیا انیم یونانی آثار یت جمه  یتهث از یناشررر را مضرررمون یهمان د  نیا اسرررت ذک  انیشرررا  

 و دللت یحوزه لحاظ از را مادر به هیتشررب اگ ( 222: 2133 ،یغالم و یقادر   یم.)انددانسررته مسرلمانان
 بخصوص و یفارس اشررار در زین یگ  ید  اتیترب مادر، ب  عالوه م،یده گسرت ش «زن» به ییمر ا ی هیدا
 :است توجه خور در «عجوز»  یترب جمله از. داشت خواهد مصدا  یخاقان وانید

 یابین ییرا زادنش عذر جز که  شد فلک نکا  در جهان عجوز
 (121: 2132 ،یخاقان)                                                                                                      

: 2131 ،یت ک.) دیایدن دون یاب ا همان ایدن ف زندان و اسررت ده  یخاقان انیب در گ عشرروه عجوز
 :است ییمر ا ی هیدا نیا  اتیترب از گ ید یکی زا ( 211
 آمده اندر یپا به و یمو  دهیب   س  از  چ   همچو است،یدن که کوژپشت زا  نیا

 ( 111: 2132 ،یخاقان)                                                                                          
 مشررهود( 122: همان) و(  111: همان) و( 111: همان) در زا  به ایدن از یخاقان گ ید ی  یترب و
 .شودیم دهید زین  یترب نیا در یخاقان وانید در البالغهنهج اب متن میمفاه حضور پس. است

 
یب دنیای پر نقش و نگار: -1-1-5 ْلَوة   ِهَي  َو »  یعل حضرر ت شیف ما طبق فر َ ا    ح  ْد  َو  َخضررْ

َ
 ق

ْت  َو  ِللْطاِلِب  َعِجَلْت   خواهانش یو س به س عت به که اسرت م ت  خوش و نی  یشر ایدن: الْ اِظ ِ  ِبَقْلِب  اْلَتَبسرَ
 آن از ا،یدن یب دهیف   رن  ب  دیتهک با زین یخاقان( 11 خطبه البالغه،نهج.«)بدیف  یم را   دهیب و رودیم

 و یب دگی  ف. دیب آ خود نمودن جوان یپ در گلگونه با که ک دیم همان د ی زنیپ به را ایدن و داردیم ب حذر
 .دارد تیحکا متن دو نیب ی امت یب ترامل از ایدن توجه جلب

   جوان را زا  ک د چگونه یاگلگونه   است یتازگ نه کان جهان رن  به د  بیمف  
 (122: 2132 ،یخاقان)  

 افتنی ینخواه هم ییبو بگذار، خود رن   چ خ نگارستان در یابین یرنگ وفا از
 (111: همان)                                                                                     

 اسررت الغهالبنهج در مط   یایدن یم ت   خوش ی امت یب دگاهید از چ خ نگارسررتان زین تیب نیا در
 .است یبیظاه ف   و تتاه  دارد ه آنچه شود،ینم افتی آن در یم دانگ از ییبو که

 
   دیگز یم یسررک  آن در یموقت طور به م دم که اسررت ییسرر اکاروان ایدن گذرگاه خفت: -1-1-6
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ْنَیا َخَبَ   َمْن  َمَثل   ِإْنَما:» اسررت شررده حیتصرر   آن به البالغهنهج در چ انکه ْوم   َکَمَثِل  الدُّ
َ
ْف    ق  َمْ ِز    ِبِهْم  َنَبا سررَ

وا َجِدیب   مُّ
َ
یبا   َمْ زِل   َفه وا َمِ یرا   َجَ ابا   َو  َخصرِ ِدیِق  ِفَ اَ   َو  الْطِ یِق  َوْعَثا َ  َفاْحَتَمل  وَنةَ  َو  الصرْ شر  وَبةَ  َو  َف ِ السرْ  خ  ش   ج 
وا الَمْطَرِم  ت 

ْ
َرةَ  ِلَیه َ اِرِهْم  َمْ ِزَ   َو  َداِرِهْم  سرَ

َ
وَن  َفَلْیَس  ق َلما   َذِلَك  ِمْن     ِلَشْي  َیِجد 

َ
 َل  َو  ْغَ ما  مَ  ِفیِه  َنَفَقة   َیَ ْوَن  َل  َو  أ

ْي  َحبُّ   َ شررَ
َ
ْم  ِمْما ِإَلْیِهْم  أ ْ َبه 

َ
ْم  َو  َمْ ِزِلِهْم  ِمْن  ق ْدَناه 

َ
 آزمود را ایدن که کس آن داسررتان همانا «َمَحْلِتِهْم  ِمْن  أ

 ی ی زمس به ک دن کوچ قصد و دارند اقامت دشوار و علف و آبیب یس م زل در که است یمسراف ان چونان
 ،دوسررتان از ییجدا  شیپذ و راه مشررکالت تحمل با پس اسررت ف اهم رفاه و شیآسررا آنجا در که دارند را

 قدم رامشآ با امن م زلگاه و عیوسرر گاهیجا به تا ک  دیم قبو  د  و جان با را غذا یناگوار  و سررف  یسررخت
 آرامش محررل و امن م ز  برره  کررهیا مگ  سررررتین یداشرررت  دوسررررت آنهررا ب  زیچ چیه و بگررذارنررد

سررر ِ  َمَع  إّن » یهیآ مضرررمون زین یخاقان( 12نامه البالغه،نهج.)ب سررر د  ینامه نیا از که را «سررر ای   الر 
 :است ک ده م رکس ی امت یب روش به خود شر  در شودیم ب داشت البالغهنهج

 گلستان آنک آفت خشکسا  نیز  گذر در          یروش  آنک ظلمت  یس دس نیز  ب گذر
 (121: 2132 ،یخاقان)    

 که است یسانک بینص زین گلستان و دارد یپ در را یعقب یروشر  ا،یدن ظلمت از گذر یخاقان دگاهید از
 در اف مس مفهوم ب  دوم و او  مص ع در «گذر» یواژه. بگذارند س  پشت را ایدن نیا یقحط و یخشرکسرال

 شررزدگو را یف اخ و شیآسررا مشررّقت، و یخشررکسررال از برد زین و ک دیم دیتاک و اشرراره یمولعل کالم
 یمحل یمثابه به ایدن( یخاقان شررر )دوم متن و( البالغهنهج)متنشیپ در شررد ذک  که همانطور. ک دیم

 در هم حیتوضرر نیا با. ب ندیم سرر  به آن در اندک یزمان مدت مسرراف  م دمان که اسررت شررده ف ض
 هب ایدن هیتشب یشواهد  توانیم یخاقان وانید در هم و -اسرت آمده زین 12 ینامه در چ انکه-البالغهنهج

 .  ک د مشاهده را س اکاروان
 ع قا چون بورز ینواز میتی ب و   دلت است عیضا میت نیا در وارمیتی

 (22: همان)    
 ،بزرگ یسرر اکاروان یمر ا به میت و اسررت ملکوت عالم از د  افتادن دور به اشرراره د  یوار میتی

 ایدن:»ف مودند که است شده زین گ ید یتیروا حض ت آن از(  33: 2131 ،یب زگ خالق.)استیدن از اسرتراره
 شاندک یتباه به و ف وخت را خود آنکه یکی: انددسرته دو آن در م دم و ماندن یجا نه اسرت، عبور گذرگاه

 ( 211 حکمت البالغه،نهج)«ک د آزاد و دیخ   را خود آنکه یگ  ید و
 میساخت ل گ  شیشیع سوزن هم یاهفته   کیول یتیازگخواست درگذشتن ما یکشت

 (111: 2132 ،یخاقان)                                                                                          
 را ایدن از گذر زین «یکشررت» چ انکه اندینمایم گذر درحا  یایدن از ی  یتصررو مت وع،  اتیترب با یخاقان

 :استیدن انگاشتن دهیناد ،یواقر اتیح از یب خوردار  یلزمه شاع ، دگاهید از. ک دیم یتداع
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 یب خور  اتیزح تا مخور جهانغم توپس   ب  اتیازح خوردیک خوردجهانغم آنکه
 (121: همان)                                                                                                 

 وطا هم یم دگان با ،یگ بد  در تا که زآن   دتیبا یاتیب ،گ ح ب ون گ بد نیازا رخت
 (2: همان)                                                                                                      

 از را خود زین او که گذاردیم صحه نکته نیا ب  اشررارش وانید در ایدن از یخاقان ی سراز یتصرو نیقی به
 .ک دیم انکار را سوزن حد در تمتع از زین تیب نیا در چ انکه است؛ ک ده آزاد و دهیخ   ایدن نیا

 به را ایند کههمچ ان. دارد یخاقان اشررررار و البالغهنهج نیب ی امت یب ارتباط یایگو  یتصررراو نیا
 دارد صر احت متن دو ه  در مختلف یانحا به یماد یایدن ی  یف اپذ اندک ده همان د گذرگاه و سر اکاروان
  یف اپذ ایدن نیا و دارد م افات جهان نیا با یواقر اتیح اسررت آمده زین نیشرریپ اتیاب در که گونههمان

 یایدن از م گ، از پس امیا یب ا یزندگان روزگار از خود، یب ا خود تالش با ه کس: »اسررت شررده دانسررته
 بالغه،النهج)« دیب گ توشررره آخ ت یجاودانه یزندگ یب ا ایدن گذرگاه از و دار،یپا جهان یب ا  یف راپذ
 (221: همان) ؛( 211خطبه

 جدا همه از یشو  که ،یشو  زمان آن م د   ف ا گهواره بسته ه وز، یطفل
 (21: 2132 ،یخاقان)  

 اقفو  ام  نیا ب  زین یخاقان اسررت مذموم یام   ایدن به یدلبسررتگ و خاط  ترلق ی ید یهاآموزه در
 :است

 میشست یبگو  جهان گوش در   دست یانشسته جهان ز یگفت
 (111: همان)                                                                                           

ِکَم :» اسررت آمده البالغهنهج در مالزمت دنیا و فقر: -1-1-7 ْکِث    َعَلی ح  ِة  ِمْ َها م 
َ
ِعیَن  َو  ِباْلَفاق

 
 ْن مَ  أ

ه   َمْن  ِبالْ اَحِة  َعْ َها َغِ َي 
َ
َها َراق ْعَقَبْت  ِزْبِ ج 

َ
 کوممح فق  به ب داشررت ادیز  ایدن از که کس آن: َکَمها   َناِظَ ْیِه  أ

 را دگانشید ایدن وریز  که کس آن و اسررت، شیآسررا در انگاشررت، ازینیب آن از را خود که کس آن و اسررت
 خود شررر  در را فق  و ایدن تقابل زین یخاقان( 112 حکمت البالغه،نهج)«گ دد یکوردل دچار سررازد  هیخ

 :  است ک ده مط  
 بها نیا ارزد اریع تمام گوه  کان   دیز یمن وقت بده فق  بر ض ایدن

 (1: 2132 ،یخاقان)                                                                                        
 نیا به تاسرر مالزم فق  با ایدن از تمتع زین البالغهنهج در ارزد؛یم فق  یبها به ایدن یخاقان دگاهید از

 ارزش ایند تمام یبها به گوه  نیا آوردن دست به که اسرت دانسرته اریع تمام یگوه   را فق  یخاقان بیت ت
 و تاسرر شررده مط   عبارت دو ه  در فق  و ایدن تقابل ی امت یب ک دیرو به توجه با اسررت مشررهود. دارد

 فق  البالغه،نهج در فق  از مقصررود که تفاوت نیا با اسررت؛ شررده واقع دیتاک مورد اتیماد ب  فق  رجحان
 ،یامت  یب م ت  از زین تیب نیا در نیهمچ . دارد مدنت  را یمحمد  فق  یخاقان تیب نیا در و اسررت یماد
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 .دارد یمتیق و بها که شده ف ض یور یز  همچون ایدن( ایدن وریز )البالغهنهج همان د
 زا ه گز اما د،ینما نیرنگ و سرربز چشررم در و دیآ نی  یشرر کام به گ چه» رنگ:سککرا ه خوا و  -1-1-8

 طبهخ البالغه،نهج.«)م گبار ی  یف اپذ و اسررت آزارد  ییب دهیف   چه بود، نتوان امان در اندوهش و غم
  یتصرررو به را ایدن ی  یف اپذ و ب دهیف   ظاه  ،ی امت یب روش با یخاقان البالغه،نهج  یترب مطابق( 222

 :است دهیکش
 آوا ارغ ون به رن ،و ده ارغوان به     بگسل یپ رن  و آوا س اچه نیا از

 (1: 2132 ،یخاقان)                                                                         
 غوانار  رن  نه  ایز  سررتین ماندگار که اسررت ییآوازها و هارن  یسرر ا ایدن نیا یخاقان یدهیعق به

 .  دباش ارغ ون ساز مختص زین آوا و ارغوان گل مخصوص رن  است بهت  پس ارغ ون؛ یآوا نه و ماندیم
 

ْنَیا َلَتْرِطَفْن :»است شت  ماده اطال  البالغه،نهج در ایدن از گ ید  یترب جمازه: -1-1-9  َبْرَد  َلْیَ اعَ  الدُّ
َها َماسرِ وِس  َعْطَف  شرِ  به هک یشت  ماده همان د ک دیم یرو  ما به ،یسر کش از پس ایدن: «َوَلِدَها َعَلی الضرْ  

 (213 حکمت البالغه،نهج.)شود مه بان خود ف زند
 دیده باز سف  به را ع ان و دی یب نش     آز؟ س چشمه به جمازه دینشان چه

 (211: 2132 ،یخاقان)  
 اسررت هتوج قابل ایدن مفهوم  یتفسرر در البالغهنهج در «شررت  ماده» و یخاقان شررر  در «جمازه»  یترب
 در «شرررت ماده»عبارت از متن دو ه  ه چ د. باشرررد درآمده ف مان و ام  تحت شرررت  نیا  کهیا ضرررمن

 چ انکه خورد،یم چشررم به زین  یترب دو نیب در یاندک تفاوت یول اندک ده اسررتفاده ایدن مفهوم یروشرر گ  
 ک دیم  یبتر «آز یس چشمه» به ایدن از یخاقان یول است ک ده هیتشب شت ماده به را ایدن یعل حض ت

 به ایدن به «گلشررن سرربز» اطال  با تیب نیا در شرراع . داردیم ب حذر ایدن یچشررمه ب  جمازه سررکون از و
 خود امور جز  را یسررر ا تیعار  نیا از ب دن  ونیب رخت و ک ده اشررراره آن یدار یناپا به یضرررم  طور
 :شماردیب م

 آورمیم کف به فک ت عالم از یعالم      ب میم ونیبرختسبزگلشننیز ه زمان
 (211: همان)                                                                                            

 به انیاط اف یهاخصررومت و های  یدرگ و یو یدن یزندگ مورد در تفک  از یوقت شرراع  که گفت توانیم
 به تیروحان از یدر  و کشدیم  ونیب عالم گلشن از قیعال رخت د،یتج   قیتوف به یابیدسرت با دیآیم سرتوه

 (22: 2132 کن،مردن.) دیبیم گشاده خود یرو 
 فشاند خواهم ب جهان یدستکه کن یار ی دست   فشاند خواهم توجان یدرپا که جانیا آ اندر

 (131: 2132 ،یخاقان)                                                                                             
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 َمِن  َو :» اسررت شررده نقل نی المؤم یام از البالغهنهج در گلوبری و گلوگیری دنیا: -1-1-11
َتْشَرَ   ْت  ِبَها الْشَغَف  اسرْ

َ َ
ْشَجانا   َضِمیَ ه   َمَل

َ
ْن  أ ص   َله 

ْ
َوْیَدا ِ  َعَلی َرق ْلِبِه  س 

َ
ه   َهم   ق ه   َغم   َو  َیْشَغل  ن   َحْتی َذِلَك کَ  َیْحز 

ْؤَخَذ  ْلَقی ِبَکَتِمِه  ی  ا ِ  َفی  ْ َقِطرا   ِباْلَفضررَ ْبَهَ اه   م 
َ
ه   الْلِه  َعَلی َهیِّ ا   أ ْخَواِن  َعَلی َو  َفَ اؤ  ه   اْْلِ  به که یسررک آن: ِإْلَقاؤ 

 از که گشررت، رقصرران دلش یخانه در هااندوه و غم و شررد، اندوه از پ  درونش د،یورز  عشررق ح ام یایدن
  د،یبم یاهگوشرر در گ فته را شیگلو که آنجا تا  د،ینما شیرها گ ید ییسررو از و سررازند، سرر گ مش ییسررو
 دوسررتان دسررت به او انداختن گور به و آسرران، خدا ب  او سرراختن نابود و شررده قطع او اتیح یهارگ

ْنَیا ِفي اْلَمْ     ِإْنَما:» دیف مایم گ ید یجا در و( 111حکمت البالغه،نهج)«اسررت ل   َغَ ض   الدُّ  ِه ِفی َتْ َتضررِ
ه   َنْهب   َو  اْلَمَ اَیا َباِدر  اِلب   ت  لِّ  َمَع  َو  اْلَمصررَ ْ َعة   ک  َ     ج  لِّ  ِفي َو  شررَ ْکَلة   ک 

َ
ص   أ  شررانن تخته ا،یدن در انسرران «َغصررَ

 ه  رد و یرفت  گلو ،یدنینوشرر ج عه ه  هم اه اسررت هابتیمصرر تاراج خوشدسررت یث وت و م گ ی هایت
 به انگارانهانسران یژگیو خود اتیاب ضرمن در یخاقان( 232 حکمت: همان.)اسرت یشردن  یگلوگ یالقمه
 ب  اشخواسرررته ک دن محقق یب ا که  دیبیم( ده )آن در را ییتوانا نیا و دهدیم روزگار و ده  زمانه

 .ک د قطع را اتشیح رگ و فشاردیب را شیگلو یعل حض ت کالم با مطابق و فک دیب یط اب شاع  گ دن
 گ دن طو  ط ابم سازد وگ        ده  یمهیخ چارطا  نخواهم

 (123: 2132 ،یخاقان)                                                                                         
 ا،یدن یک  دگ خفه تیخاصررر ب  « یگلوگ یابا» و «گلوب  فیح  » یترب اطال  با یخراقان وانید در

 .شودیم روشن وضو  به( البالغهنهج)خود متنشیپ با تیب نیا یمت شیب یرابطه
 ابا نمود ابا  ،یگلوگ یابا نیا وز       حذر دیگز  حذر گلوب ، فیح   نیا از

 (3: همان)                                                                           
 تی امت یب ی مجموعهیز  ،ی یبازآف   و ی  یگوام ،یانیب یهاصرررورت قرالب در زین ی  ی پرذیترهث نیا
گاه به توجه با که  دیگیم ق ار یضم   .شودیم آشکار نیشیپ متن از س دهینو یقبل اطالع و یآ

 

ْعِ ْض :»اسررت شررده نقل البالغهنهج در غمکده: -1-1-11
َ
َك  َعْما َفه ْرِجب  َك  َما ِلِقْلِة  ِفیَها ی  َحب   َیصررْ

ْع  َو  ِمْ َها وَمَها َعْ َك  ضررَ م  ْیَقْ َت  ِلَما ه 
َ
ِو  َو  ِفَ اِقَها ِمْن  ِبِه  أ ْن  َو  َحاَلِتَها َتصررَ ُّ ون   َما آَنَس  ک  ْحَذَر  ِبَها َتک 

َ
 ون  َتک   َما أ

اِحَبَها َفِإْن  ِمْ َها ْلَما صررَ ْن  ک 
َ
ور   ِإَلی ِفیَها اْطَمه

ْته   سرر    َخصررَ شررْ
َ
ور   ِإَلی َعْ ه   أ

ْو  َمْحذ 
َ
َزاَلْته   ِإیَ اس   ِإَلی أ

َ
 یِإلَ  َعْ ه   أ

اش    مانز که ک  دیم انیب ایدن ب دهیف   یهاجاذبه از یگ دانیرو  ب  دیتهک با یعل حضررر ت «ِإیحرَ
 نیقی آن ییجدا و حالت یدگ گون به  ایز  کن  ونیب سرر  از را آن اندوه پس ماند یخواه آن در یکوتاه

 زود ک د،  انیماط یگذرانخوش به تا اپ ستیدن که  ایز  بت س، شت یب یاک ده خو ایدن با که یزمان و ،یدار 
 دچار وحشرررت به ناگاه شرررد، آسررروده و گ فت انس ایدن با که ه گاه و کشررراند،یم یکامتلخ به را او
  گوندگ ایدن نیا حالت که است مرتقد خود متنشیپ همان د زین یخاقان( 13 نامه البالغه،نهج.)شرودیم

گ باد را انس مینس یجا زمانه، بوستان در چ انکه است  .است گ فته اندوه و غصه نیزه آ
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 درآورم گلشن به غصه سموم از دود         انس مینس ابمین زمانه گلشن در
 (212: 2132 ،یخاقان)                                                                                   

 چ ا به یکوث   و وانیح چشمه گ د که    یپ دار  و  یق و مابیس چشمه غ   تو
    

 (3: همان)                                                                                     
 را گذرا هانج نیا با أنس و شرر اخت البالغه،نهج از یتهسرر به یخاقان ژنت ی امت یب ک دیرو به ب ا و

 :  است ک ده انیب غصه و غم نیق  
 او جان شد غمکده ش اخت را جهان آنکه          ایخاقان خور غم زدند، غم ب  تو ناو

 (111: همان)                                                                                          
 ب و شاد را غمکده نیا کن میتسل          ب و دادیب یکوچه نیاز  یخاقان

 (111: همان)                                                                                     
 

 دیتاک یسپ ج یسر ا یزودگذر  ب  مک ر موارد در البالغهنهج در: عدم دلبسکتگی به دنیا -1-1-12
ْنَیا اْنَما: ِف مودند چ انکه اسررت شررده َ ار   َدار   اْْلِخَ ة   َو  َمَجاز   َدار   الدُّ

َ
وا ق ذ  ْم  ِمْن  َفخ  ک  ْم  َمَم ِّ ک  وا. . .  ِلَمَق ِّ ْخِ ج 

َ
 أ

ْنَیا ِمَن  ْم  الدُّ وَبک  ل 
 
ْبِل  ِمْن  ق

َ
ْن  ق

َ
َج  أ ْم  ِمْ َها َتْخ   ک  ْبَدان 

َ
ْم  َفِفیَها أ ِبْ ت  ْم  ِلَغْیِ َها َو  اْخت  ِلْقت  اَ   َلَك َه  ِإَذا اْلَمْ  َ  ِإْن  خ 

َ
 ق

اَلِت  َو  َتَ َك  َما الْ اس  
َ
ْدَم  َما اْلَماَلِلَکة   ق

َ
ْم  ِلْلِه  ق ک  وا آَباؤ  م  ْن  َبْرضا   َفَقدِّ ْم  َیک  ْ ضا   َلک 

َ
وا َل  َو  ق ْخِلف  وَن  الًّ ک   ت   َفْ ضا   َفَیک 

ْم   وشهت جاودان س م ز  یب ا شیخو گذرگاه از پس است دانیجاو یخانه آخ ت و گذرا یسر ا ایدن: َعَلْیک 
 و مودهآز ایدن در را شررما د،یک  خارج را تانیهاد  شررود خارج ایدن از شررما یهابدن آنکه از شیپ و دی  یبگ
 چه:  دیگویم ف شررتگان و گذاشررت؟ یباق چه:  دیگویم م دم  دیبم که یکسرر. انددهیآف   ایدن  یغ یب ا

 الغه،البنهج.)بماند یباق خدا نزد در تا دیبف سرررت جلوت  را خود ث وت از یمقدار  پس ف سرررتراد؟ شیپ
 از و دهیرز و  دیتاک دون یایدن نیا یوابسرررتگ و یدلبسرررتگ عدم ب  مک ر اتیاب در زین یخاقان(211خطبه

 و سررتهدان مترا  خداوند جانب از یخلرت را د  لیدل نیا به داردیم ب حذر جهان نیا به بقا گوه  سررپ دن
 .است ک ده قلمداد  ید یم زله به را ایدن نیا

  مانیا به کس ندهد را خانهگ ج نیکا        مده جهان بدست تست دستگاه د 
 المان امانست یجا نه دامگه نیکا              دهدیم آواز بتو یهاتف لحته ه    

 (113: 2132 ،یخاقان)                                                                                       
 ک دیرو هب توجه با البالغهنهج در م گ از قبل ث وت ف ستادن شیپ و تن از قبل ایدن از د  ک دن خارج

 یبیغ یهف شررت و هاتف یندا نیهمچ . دارد مطابقت یخاقان شررر  در د  از «خانهگ ج» یترب با ی امت یب
 یادم جهان به یدلبسررتگ عدم و د  قدر و ارج ب  زین یگ  ید اشرررار. اسررت توجه قابل دوم و او  متن در

 :گذاردیم صحه
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 مخواه خاکدان یهیترب س خ گوگ د   مده جهان بدست بقاست گوه  د 
 (111: همان)                                                                                                   

 ان د،م  ید یایدن نیا که لیدل نیا به سررتین د  اقامت یجا ا،یدن یمهمانسرر ا و یتیعار  یسرر ا در
 : ندیگینم ق ار کجای در نامتجانس ام  دو چون ندارد، را اللهتیب خلرت داشتن یستگیشا

 کجا؟ از اللهتیب خلرت و کجا از  ید     د  یجا ستین جهان یس ا مانیا در
 (21: همان)                                                                                         

 زمان آخ  آخ   ستین تو رخش بابت   آنک از چ اگاه ساز عشق یصح ا به زیخ
 (111: انهم)                                                                                      

 ضیتح   یخاقان نیهم یب ا اسررت؛ م تبط یابد  جهان به د  ترلق با ا،یدن نیا در انسرران بودن بیغ  
 :دهدیم حیت ج ق ار ب  را کوچ و ستین شیآسا یس ا ایدن نیا که ک دیم

 دیده باز ش  یکوچه نیا نو مانیمق به   دیک  کوچ ش ، کوچه نیا در دیبیغ   بس
 (211: همان)                                                                                          

 ام زدیب را شما خداوند و دیشرو ح کت یآماده که دادندیم پ د  گونهیا خود ارانی به یعل حضر ت
 یبالها و شررده هاانسرران ادی از م گ یف اموشرر سرربب ایدن دشرروار یکارها. دیداد سرر  کوچ بان  که

 کمک یار زکیپ ه از و دیک  قطع ایدن با را خود یوندهایپ پس است؛ ساخته پ هان را( م گ)آن ف سراطاقت
 بهخط: همان.)دیک  کوچ آن از توشرره و زاد نیبهت   با دیک  یسررر پس( 211 خطبه البالغه،نهج. )دی  یبگ

11) 
 او اشرررار یت  امیب خوانش چ انکه دارد؛ تیحکا او ی ید مطالرات یپشررتوانه از زین یخاقان اتیاب نیا
 .ک دیم دییتا البالغهنهج متن از را میمفاه نیا ی  یپذالهام

 
وَفة   ِباْلَباَل ِ  َدار  :» دیف مایم یعل حضررر ت جیحون خفت: -1-1-13 وَفة   ِباْلَغْدرِ  َو  َمْحف   َل  َمْر  

وم   َها َتد  ْحَوال 
َ
َلم   َل  َو  أ َها َیسررْ ْزال  ْحَوا    ن 

َ
ْخَتِلَفة   أ َفة   َتاَرات   َو  م  َتصررَ ِّ وم   ِفیَها اْلَرْیش   م  َمان   َو  َمْذم 

َ
وم  َمرْ  ِمْ َها اْْل : د 

 از آن دمم   نه و داریپا آن حالت نه شررده شرر اخته  ن ین و لهیح به بالها، از دهیپوشرر اسررت یاخانه ا،یدن
 آن در تیام  و دهینکوه آن در یزندگ رنگارن ؛ یهادوران و گوناگون تحولت یدارا. ب خوردارند سالمت

 :دیگویم زین شاع ( 221 خطبه البالغه،نهج.«)است نابود
 باندهید غو  ب و و بالست یهیپاکه        پل  هیآبگ او ب  و است آفت حونیج

 (113: 2132 ،یخاقان)                                                                                     
 به ایدن یخاقان شررر  در ک د ب ق ار توانیم یخاقان و  یعل مول کالم نیب یقیدق ی سرراز یتصررو

 در دشررویم یسرر گشررتگ و یگم اه سرربب که اسررت یغول آن باندهید و بالسررت از یاهیکوهپا یمثابه
 به یاقانخ نیهمچ . است  ن ین و لهیح زین آن یمشرخصره که بالسرت سر اسر  یاخانه زین البالغهنهج
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 به نور لؤتال اث  در شررهیشرر پل که آنجا از دارد وجود یاشررهیشرر یپل آن یرو  ب  که ک ده  یترب آفت حونیج
 ینابود)سررتین گذر یب ا یام  یجا یا هیآبگ پل زین و( رنگارن  یهادوران)دیآیدرم متفاوت یهارن 

 یدارا و آن حالت یدار یناپا)اسرررت تحو  و  ییتغ مر ض در لحته ه  حونیج  کهیا ب  عالوه( تیام 
 یتداع را  یعل حضررر ت کالم ژنت، ی امت یب ک دیرو با مطابق بیت ت نیا به ؛(گونراگون تحولت

 .ک دیم
 :است شده انیب زین زن  یترب با ایدن یباز  ن ین

 زن نیا  ن ین نش وم تا بدان          مابیس به من گوش انباشت جهان
 (123: همان) 

 انسان( است اوفیب و بارویز  یزن ایدن) اسرتراره ب اسراس شردن ایدن یهاییبایز  میتسرل و ایدن از اطاعت
 (31: 2131 گ ان،ید و یغض ف  .)رساندینم مطلوب مقصد به و بازداشته سف  یینها هدو از را

 ع ا در رع اش زن نیا ندارد گ ید      چ انک دهش ف اغت دورن  عالم از
 (21: 2132 ،یخاقان)                                                                             

 ارهاشرر ایدن یپوچ ب  وایشرر و حیصرر   گفتار با البالغهنهج در یعل حضرر ت پو ی دنیا: -1-1-14
ْنَیا َفِإْن :»اندف موده و ک ده َغَلة   الدُّ ِصْب  َلْم  َو  َغْیِ َها َعْن  َمشرْ َها ی   َو  َعَلْیَها ا  ِحْ ص َله   َفَتَحْت  ِإْل  َشْیئا   ِمْ َها َصاِحب 
َتْغِ َي  َلْن  َو  ِبَها َلَهجا   َها َیسررْ اِحب  ْغه   َلْم  َعْما ِفیَها َناَ   ِبَما صررَ  َما ض  َنقْ  َو  َجَمَع  َما ِفَ ا    َذِلَك  َوَرا ِ  ِمْن  َو  ِمْ َها َیْبل 
ْبَ َم 

َ
 دست به یزیچ ایدن از اپ سرتانیدن. داردیبازم گ ید یزهایچ از و ک ده سر گ م خود به را انسران ایدن «أ

 به که یکس .شودیم زت یت ایدن به عشقشان آتش و شرده باز شرانیرو به ح ص از یدر   کهیا مگ  آورندینم
 دست هب یزیچ که است نیا فک  در و شرودینم ازینیب و یراضر آورده دسرت به آنچه از ب سرد ح ام یایدن

 بافته ختنیر  هم بره و آورده دسرررت بره آنچره از شررردن جردا آن، تیرنهرا و سررر انجرام امرا اورده،یرن
 :است یعل حض ت کالم یشر   صورت تیب نیا ییگو( 13 نامه البالغه،نهج.)هاستشده

 رخسارم باد به یف وز  چه آتشم نه   بادپ ست خلق و است باد همه جهان دل
 ( 231: 2132 ،یخاقان)                                                                                     

 باد یم ضرر طور به چ انکه دارد البالغهنهج با ی امت یب یرابطه یخاقان اتیاب نیا شررودیم مالحته
 که ستا دانسرته اهیسر پو  کی را، جهان نیا ممالک ارزش یخاقان اسرت؛ دهیکشر  یتصرو به را ایدن بودن

 .                                                                       است چیه یخاک یایدن نیا جمع حاصل
 روان ب  شیب م ه فیکث نیا فیتکل     دماغ در شیب مکن سواد نیا یسودا

 خاکدان  هیت نیا فذلک شم  یصف        بارگاه سبز نیا ممالک شم  یفلس   
 (113:  همان)                                                                                      

ْنَیا َو :» اسررت شررده نقل البالغهنهج در: خرزوی زودمیر -1-1-15 ِ َي  َدار   الدُّ ْهِلَها َو  اْلَفَ ا    َلَها م 
َ
 ِْل
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ا ْ هررَ  یحتم وطن از ک دن کوچ و شرررودیم نررابود زود کرره اسررررت ییآرزوهررا یخررانرره ایرردن اْلَجاَل    مرِ
  تحضرر کالم از ی امت یب ک دیرو با را آرزو یزودگذر  مضرمون زین یخاقان( 11 خطبه البالغه،نهج.«)اسرت

 :است گ جانده خود کالم در یعل
 بقا کم است یدرخت که بکن، هوس خیب      یزودم است یچ اغ که بزن، امل شاخ

 (1: 2132 ،یخاقان)  
  اف زود که اسررت ک ده هیتشررب یچ اغ به را یو یدن یآرزوها محسرروس، به مرقو  هیتشررب در شرراع 

 کوچ یندا اسررت ممکن ه لحته چون دارد، اندک یعم   که پ داشررته یدرخت چون را هوس و  دیپذیم
 . شود داده س 

ْنَیا َیا:» ف مودند یعل حض ت دنیا: سکه طالقه رردن -1-1-16 ْنَیا َیا د  ي ِإَلْیِك  د    َع ِّ
َ
 ِت َتَرْ ْض  ِبي أ

ْم 
َ
ِت  ِإَلْي  أ

ْ
ْوق ِك  َحاَن  َل  َتشررَ ي َهْیَهاَت  ِحی   ْد  ِفیِك  ِلي َحاَجةَ  َل  َغْیِ ي غ  ِّ

َ
ِك  ق  یا :ِفیَها َرْجَرةَ  َل  َثاَلثا   َطْلْقت 

 من د  در یروز  تا یاشررده من یفتهیشرر ای ؟یک یم ییخودنما من یب ا ایآ شررو، دور من از! ح ام یایدن
 تا ،امک ده طالقه سررره را تو سرررت،ین یاز ین چیه تو در م ا که ب،یبف   م ا  یغ! مباد ه گز ؟ی  یگ یجا

 در «ایدن ک دن طالقه سررره»  یترب از که اسرررت مشرررهود( 11 حکمت البالغه،نهج)«نباشرررد یبازگشرررت
 ت ک یمر ا ،(ایدن)د هیسرر دیسرر سررپ زا  طال  از زین یخاقان وانید در دارد؛ وجود یشررواهد  البالغهنهج
 .  است شده  یترب ایدن یکل و دالم

 شوه ش ف زند،  هیمرا نیبب آنک   ده طال  د هیس دیس سپ زا  نیا
 (111: 2132 ،یخاقان)                                                                                        

 خود  زندف چگونه زا  نیا که نیبب خود چشم به و بده طال  را د اهیس یدمو یسرپ زا  که مر ا نیا به
 ک ده همان د دکاریپل و س گد  یعجوزه به را ایدن شراع ( 212: 2131 ،یت ک.)اسرت گ فته یشروه   به را

  یسررا ،یخاقان ب  عالوه. دارد را یعل حضرر ت کالم در «ح ام یایدن» مفهوم یدرب دارنده که اسررت
 :اندجسته به ه ایدن یطالقه سه  یترب از زین شاع ان

 دارشیخ   خ دم د م د نشود     ستب دهیف   ی زنیپ جهان نیا
 عارش از گ دنت شود آزاد مگ   ده طالقش تو بب د تو کز آن از شیب   

 (222: 2111 ناص خس و،)                                                                                     
 حور یپ از  یبداد مانیپ دست              دور یگشت  یپگ ده نیاز  چون

 است کشیشو   یپگ ده نیا زانکه       است هش چیه ارت ده طالقش سه
 ( 222: 2132،ییس ا)                                                                                   

 :یانور  تیب نیا ش   در ید یشه جرف  دیس
 طال سه و ک ده  یتکب چار        را ایدر  و کان رغم رغبتش

 ب ت  هیبث صررورت به ایدن که اسررت ک ده اشرراره یعل حضرر ت یخطبه به دادن طال  سرره لیذ 
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 یب ا و امگفته طال  سرره را تو من که گفتم او به شررد ظاه  من ب ( ییبایز  به مشررهور ع ب، در یزن)عام 
( 131: 2132،ید یشرره.)امگفته ت ک شررهیهم یب ا را تو که یمر  نیا به سررتین ممکن تو به رجوع من

 در ایند ک دن طالقه سررره به حیصررر   شرررکل به یژنت ژرار تی امت یب دگاهید از مذکور تیب در یخاقان
 .آوردینم انیم به یسخ ( البالغهنهج)خود سخن م بع از و ک دیم اشارت البالغهنهج

 
 بینامتنیت مضمونی -1-2

 آن اسرررت؛ جهان در عدالت یاشررراعه دارپ چم یعل حضررر ت در دنیا: عدالتنبود  -1-2-1
گاه با حضر ت  اندانسررتهد اسرتوار هیپا چهار ب  را مانیا سرت،ین عد  از ینشران ا،یدن نیا در ام که نیا از یآ

 انصاو تیرعا به را او اشت  مالک به یانامه در و( 12حکمت البالغه،نهج)است آن ارکان از یکی عد  که
 تدوسرر را آنان که خود تیرع و کینزد شررانیخو با م دم، خدا، با: اندک ده سررفارش  دسررتانیز  به عد  و

 یپ در را دخداون یدشررم  ب دگان، به سررتم و یداشررت روا سررتم ینک  نیچ  اگ  کن تیرعا را انصرراو ،یدار 
 نیا در را آن یمشاهده و است داد و عد  خواهان ایدن در زین شاع ( 11 نامه البالغه،نهج)داشرت خواهد
 :ک دیم اشاره آن یابینا احتمال   و یابیکم ب  «نادره» یواژه اطال  با و داندیم  ممکنیغ جهان
  میبب جهان در نادره نیکا  ممکن ستین و داد میجویم

 (211: 2132 ،یخاقان)                                                                                            
 جهان نیا یاوضاع نیچ  در. اسرت شرده دیناپد جهان از انصراو عالمت که دهد یم هشردار یخاقان

 : دیبگ ک اره جهان نیا از که خواهد یم خود د  از شاع  ست؛ین ماندن یجا
 جهان یخانهانیم ز کن ک انه د  یا   نهان شد انصاو عالمت جهان کز نیهم

 (122: همان)                                                                                         
 

 ایدن قتیحق: اندف موده  گونهیا ایدن شرر اسرراندن در یعل امام دنیا: منافات عافیت با -1-2-2
 نآ ح ام در و حسرراب، ایدن حال  در اسررت ینابود آن انیپا و مشررّقت و یسررخت آن یابتدا که اسررت نیا

 نیاندوهگ باشرررد ازم دین کره کس آن و خورد،یم بیرف   شرررود ث وتم رد کره یکسررر. اسرررت عرذاب
 شودیم روشن ایدن با تیعاف م افات یدرسرت به همام امام آن یف موده از( 32 خطبه البالغه،نهج.)اسرت

 زین یانخاق. درب ندارد یگ  ید یجهینت عذاب و رنج جز ایدن نیا سرر اسرر  که ک دیم انیب را نکته نیا و
 :دیگویم( البالغهنهج)خود متنشیب مطابق
 عطا تیعاف جهان یس ا تیعار  در   اندنداده را کس که مپ س تیعاف از

 (1: 2132 ،یخاقان)                                                                                     
 نکبا پ  دشت و است دیص و باشه روز چه       پ نکبت ده  و است امن و راحت یجا چه

 (3: همان)                                                                                      
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 یهاشیآل  از یآسررودگ. یک  دایپ یتوانینم چون نباش یراحت از ینشرران دنبا  ا،یدن نیا یگسرت ه در
 :دبو نخواهد ممکن یتیعاف نیچ  که لیدل نیا به نخواه جهان س شت و رتیطب از ییایدن نیا

 مخواه جهان م ام ز تیعاف بیت ک       مخواه نشان راحت ز زمانه ساحت در
 (111: همان)                                                                                         

 پ  را یسرراق مشررک سرر اب همچ انکه اسررت ممکن  یغ یام   چون مباش منیا زین روزگار گ دش از
 :ندارد م افات باهم زین روزگار گ دش و سالمت ک دینم

 سقا یق به نک د پ  س اب ه گز   آنک از ،یمجو  سالمت روزگار گشت از
 (21: همان)                                                                                     

 همه و ددار  ب دهیف   یباط  و آراسته یظاه   که ک دیم همان د سر اب به را ایدن یضرم  طور به شراع 
 .است محض کذب و دروغ آن در زیچ

 م ز سرر  یب ا توشرره ب گ فتن و ییگ اآخ ت لزوم ضررمن البالغهنهج در وفایی دنیا:بی -1-2-3
 یایدن نیا و  ندیگ پ د شما از  دگانیآ آنکه از شیپ دی  یبگ پ د خود انی یشریپ از که شرودیم هیتوصر آخ ت
 در یخاقان( 12 خطبه البالغه،نهج.)ک د رها را شررما از ت فتهیشرر مشررتاقانه  ایز  دیک  رها را دهینکوه فاسررد

 .است پ داخته آن نکوهش به و ک ده اشاره یتیگ ییوفایب ب  متردد اتیاب
 میب ب د نت  راه جهان یسو  را دهید   زاشک ستیوفانیسو یرانت   جهانچون

 (112: 2132 ،یخاقان)                                                                                        
 خاک یآش ا نشد که را وید بود حق   کس افتین یخاک زعالم وفا ه گز

 (211: همان)                                                                                          
 وفا ماتم از شد کبودجامه گ دون  وجود ظلمت از شد خانهاهیس یتیگ

 (21: همان)                                                                                          
 او  د؛یبب تواندینم وفا از ینشرران نیکوچکت   چکسیه جهان یگسررت ه در که اسررت مرتقد یخاقان

 یتسررسرر واقع در. ک دیم مؤکد را خود مقصررود لیتمث با و داندیم  ممکنیغ یام   را ایدن از وفا انتتار
 است یخاقان یذه  ت اوشات بودن آلودشرکوه یزهیانگ گ دون، چ خ یهایرو کج و هاییوفایب ها،مانیپ
 به او اشرررار یجاهمه در اسررت م دم و جامره با دردآلود یب خوردها بازتاب که را هاشررکوه و هاگله نیا و

 یخاقان اشرار ی امت یب ارتباط موجود، شرواهد به توجه با بیت ت نیبد( 21: 2133 ار،یماه.)خوردیم چشرم
 البالغهنهج در یعل حضرر ت یزیاسررتیدن  اتیترب و میمفاه از نیمضررام و  یتصرراو واژگان، قالب در

 .  است روشن
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 گیرینتیجه
 ی  ی پذیتهث. اسررت گ یکدی با هامتن روابط خوانش و متون ترامل یب رسرر یهاروش از یکی ت،ی امت یب

 راستنآ نیهمچ  و مخاطب اق اع سخن، یاسرتوار  یب ا البالغهنهج ژهیبو ی ید متون از یفارسر شراع ان
 هب یخاص ارادت س ت اهل مذهب داشتن وجود با یخاقان. است مرمو  یام   ثیحد و ق آن وریز  به کالم

 تنشرره او یمذهب اعتقادات از ایدن نیمضررام ی سرراز یتصررو در یخاقان ی یبوجهان دارد یعل حضرر ت
 .   دیگیم

 نیب ی امت یب یرابطه از یعل حضررر ت کالم با یخاقان یفک   و یلفت تشرررابهات ان،یم نیا در
 تیشررخصرر ابراد به نسرربت یخاقان یعلم یاحاطه از توانیم. دارد تیحکا البالغهنهج و یخاقان اشرررار

گاه یرو  از را ی  ی پذیتهث نیا، یعل حضرر ت  وشررنر  یخاقان اشرررار ی امت یب یب رسرر در. دانسررت یآ
 ،یآخ   کخش جهان، ب گ یزیناچ چون ی اتیترب در ایدن از ی  یتصو و یواژگان فیتوصر در او که شرودیم

 و مار به هیتشب فق ، با ایدن مالزمت آن، یدار یناپا و یزودگذر  ا،یدن به یدلبسرتگ عدم رن ، و آوا یسر اچه
 ا،یدن ی  یگلوگ و یگلوب   غمکده، آفت، حونیج ا،یدن یپوچ  ،یزودم یآرزو  ا،یدن ک دن طالقه سرره مادر،

 نیهمچ . اسررت جسررته سررود البالغهنهج نیمضررام از نگار و پ نقش یایدن بیف   آفت، گذرگاه جمازه،
 اشرررار یضررم  تی امت یب انگ یب ایدن با تیعاف م افات و ایدن ییوفایب ا،یدن در عدالت نبود چون یمیمفاه
 .است البالغهنهج از یخاقان
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 منابع
 میک   ق آن
 البالغه نهج

 و یادب نقد یهاپژوهش ،«یژنت تينامتنيب یهاهیرنظ   ب  یليتحل» ،ش2131 ل،یراسرررمراع آذر، -2
 .12-22صص ،1 یشماره ،یش اسسبک

 .  م کز نش : ته ان دوازدهم، چاپ ،2ج ،متن لیتأو و ساختار ،ش2133 بابک، ،یاحمد  -2
 .زوار: ته ان او ، چاپ ،2ج ،یخاقان وانید ش   ،ش2131 محمدرضا، ،یخالق ب زگ  -1
 ،32 شماره ،کتاب ماه ادبيات و فلسفه ،«یخاقان وانید یهایدشوار » ،ش2131 محمدرضا، ،یت ک -1

 .ماه م داد
 اپچ ،یمیک   وشیدار  یت جمه ،گفتگویی ميخرائيل باختينمنطق  ،ش2131 تزوتران، تودوروو، -1

 .م کز نش : ته ان چهارم،
 ،یسررجاد نیا الدیضرر حیتصررح ،دیوان خاقانی شرر وانی ،ش2132 ،یعل بن لیبد ،یشرر وان یخاقان -1

 .زوار: ته ان
 چاپ ،در شررع  فارسرری البالغه و کالم امي المؤمنين علیتأثي  نهج ،ش2131 محسررن، ،یراث -1

 . ی کبیام: ته ان او ،
 .سمت: ته ان ،تجلی ق آن و حدیث در شع  فارسی ،ش2131 محمد، دیس راستگو، -3
 و حیتصررح به الط یقه)فخ ی نامه(،الحقيقه و شرر یعةحدیقة ،ش2132 آدم، بن مجدود ،ییسرر ا -3

 .یدانشگاه نش : ته ان ،ی یحس میم   مقدمه
 و یعلم: ته ان سوم، چاپ ،ش   لغات و مشکالت دیوان انوری ،ش2132 دجرف ،یس ،ید یشه -21

 .یف ه گ
 اشرررار با البالغهنهج ی امت یب روابط» ،ش2131 محمد، ،یاصررفهان یخاقان امک؛یسرر زاده،یظف   -22

 .11-11 صص ،22شماره سوم، سا  ،البالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج ،«یفارس کیکالس
 لیتحل و یب رسررر» ،ش2131 محمد، ف ،یج ت ؛یمه   باک،یب یقادر  داکب ؛یرسررر ،یغضررر ف   -22

 یهاپژوهش یپژوهشرر-یعلم فصررلنامه ،«آخ ت و ایدن حوزه در البالغهنهج یشررر اخت یهااسرررتراره
 . 211-31 صص ،11 شماره هفدهم، سا  ،البالغهنهج

 .گل جام: ک ج سوم، چاپ ،یخاقان انيب سح  ،ش2133 عباس، ار،یماه -21
 پژوهش فصلنامه ،«یخاقان اشرار رد یعل امام یمایس» ،ش2132 هوش  ، افشرار، یمحمد  -21

 . 21-2 صص ،21 شماره ،یفارس اتيادب و زبان
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 نیب ایدن موضرروع در تهث  و  یتهث» ،ش2131 مرصررومه، سررپه نوش، ؛یرضرر محمد ا،ینیمصررطفو  -21
 دوم، سا   مان،ک باه   دیشه یانسان علوم و اتیادب دانشکده یقيتطب اتيادب هینشر   ،«یمت ب و صرالب
 .211-231 صص ،1شماره

 ،زی  تب یانسان علوم و اتيادب دانشکده هینش   ،«یخاقان ع فان» ،ش2132 مرصومه، کن،مردن -21
 .22-1 صص ،231 شماره

 خیشرر و بهار شررر  در ایدن یمایسرر یقیتطب یب رسرر» ،ش2131 محمد، شرراد، یفارغ ؛ییحی مر وو، -21
 .213-211 صص هفدهم، شماره ششم، سا  ،نيمب لسان فصلنامه ،«یازجی فیناص
 شررر  در ایدن یمایسرر یقیتطب یب رسرر» ،ش2133 م صرروره،، یغالم الله؛ دفضررلیسرر ،ی قادر یم -23

 او ، یمارهش او ، سا  ک مان، باه   دیشه دانشگاه ،یقيتطب اتيادب هینشر   ،«ابوالرال  و ناصر خسر و
 .211-211 صص

 .ته ان دانشگاه انتشارات: ته ان دوم، چاپ ،ناص خس و وانید ،ش2111 ن،یابومر ناص خس و، -23
 هپژوهشررنام ،«هامتن گ ید با متن کی روابط یمطالره تیت امت » ،ش2131 بهمن، مطلق، نامور  -21

 .23. 33-31 صص ،11 یشماره ،یانسان علوم
 او ، چاپ ،کارب دها و هاهیرنظ  : تيرنرامتنيب ب  یدرآمرد ،ش2131 ،______________ -22

 .سخن: ته ان
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