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 ك؟یا فكرداشلی یك میزداشلیا
 

 ریگه دا یلیتحل سه وینگ مقاین یده لریقص ییو نوا یر خسرو, جامیام

 

ده یهلیت یدر ,اونچه كوپ بولمسهه مه  یده لرینگ قصین ییر نوایشین علینظام الد ر الكالمیام 

لن یبهه یصههنعل لههر یعیبههد _یاكههر لههر و ادبه یاجتمههاع - یالسههف یده سهیقصهه« تحفههه اكاكههار»ازگن یه

 آلگن. یدن جایلر یچوقق یوقارینگ ین یده ژانریقص

لهر و  ی, چونكهه زننهویه لهر كوزگهه تشهلنه دیهمرث -ه یهه و مدحیگنده, مدحیده دینچه قصیكوپ

ده یاوتهه مشههور و مهامر قصه یلر كب یابیر ااری, ظهی, عسجدی, ارخیده عنصریلر دور یسلجوق

 یچهوقق یوقهارینهگ ینگ ایدن شهعرنیهك نقطه  نظریهك و گهوزه   لیل یعیبد یده نیسرا شاعرلر قص

 ینگهیی, كیسهببل یگن لریب قویریگره لنتیلن چیمقتش ب ین رلریشاملر و ام یب, اونیگه كوته ریلر

له یده مدح و ثنا وسیب قصیبار -ب یلر. باریازدیب, یشو موضوع لرگه قره ت یده نیشاعرلر م  قص

 .یب قالدیله نیگه ایس

ا یهن یهب, گریا نصهیهب یا تشبیگه. اونده, تغن  یش گه ایلیگه خاص توزیده لر اوزیقصه یمدح

ركن لر موجود. اما  یا مخلص كبیه, حسن طلب ییش, دعایتیمقتاوگه ق یعنیش, اصل موضوع یقاچ

گهه اوخشهه گهن  یزننهو ییو سهنا ی  ناصر خسرو بلخیشاعرلر جمله دن حك یر رسالل لیب یبعض

شهاعرلر  یلهر. بونهده یردیاوزگرت یدن بوتهونلیهش و موضهوع نقطه  نظریلیتهوز یده نهیقص شاعرلر

 ینچهیریب, بیهتلهه تیچ یركهن لهردن بوتهونل ین و حسن طلهب كبهیتغن  و گر ین ینگ شكلیده نیقص

ك ینگدیلههر. شههونیردیش گههه كیریههب بیههاروتی یموضههوعن مطلههد دن باشههلب كوزگههه تههوتگن ینههعیل یههب

حل, السهفه و حكمهل, اخهالق و آداع, عله  و معراهل, یصهپند و نكوپراق  ینینگ موضوعیده نیقص

 لر.یموضوع لرگه قره تد یتصوف و عراان كب

حل یدن, السهفه و حكمهل, پنهد و نصهیموضهوعمدح  یده نیم  قص یبلخ - یر خسرو دملویام

» نگ  لجهه اكبهرار یشهاعرن ی. بهو اتهاقلیحسهابلنه د یریهموضوع لرگه قره تگهن شهاعرلردن ب یكب

و  یجامك موكنا عبدالرحمن یچه لنییك یده سیقص یو اجتماع یاخالق - یالسف ینامل «ابرار یایدر

ره یههنههگ یده لرنیب لجههه اكسههرار و تحفههه اكاكههار قصههیههگههه تارتیاوز ینههیلههر دقت ییر نههوایشههیر علیههم

 .یبولد یگه سببچیشیلیت

ارادت گهه  یكله شاعر م  خسهرو دملهویلر. ایدیزمانداش و اكرداش شاعرلر ا ییو نوا یجام

لگهه یلن تی  حرمل بهیمر دا ینینگ نامیاون ,بیازیره لر یگه نظینگ زن  لریب, اونییو اخالص قو

 یجههه سههیاخههالص و حرمههل نت یش شههونده یازیههره یههگههه مهه  نظ یده سههیآلگههن لههر. لجههه اكبههرار قصهه

و  ی, عراههانیق السههفیههش گههه كیلههیتتبههد قك یههدن یههمیب اوتگنیههتی. چونكههه ایدیههخطهها بولمههه  ,لسهههیید

 مس.یده ك  ا یاتیاارس ادب ینگ سانیده لرنیقص یتماعاج

تسهك, لجهه ین گهه قیهمیلگن یلگهیب بیهد« ك؟یا اكرداشهلیه یك مهینداشهلیا» ینیمقاله سرلوحه سه

دن م , یف نقط  نظریرد ه ویوزن, قاا یعنی, شكل یده لریاكبرار, لجه اكسرار و تحفه اكاكار قص

 یعیگههه اوخشههه گههن حالههده بههدیریب -ر یههدن مهه  بیههظره لههر نقطهه  نیههلگن زایآلغههه سههور یعنههیمضههمون 

ش یلهیان قیها كه بیش ینگ آلغه سوریه و مضمون نیر زایب یممده بعض ین لرییصنعل لر, سوز او



 ینگ مطلد لریده نیه قصش اوچون, اوچلیآلب یلیب یر. بو موضوعنید یدن ارقلینقط  نظر یاسلوب

 :یباشلنه د یبونده  یده سینگ قصین ر خسرو یر. امید یترلیی

 و بانگ غلغلش درد سر است یكوس شه خال

 هر كه قانع شد به خشك و تر, شه بحر و بر است

 بوندن عبارت: ینگ مطلعین یده سیقص یجام

 وان برتر استیوان شه كز كاخ كیكنگر ا 

 ن در استیوار حصار دیرخنه ها دان كش به د 

 :یازه دیجواباً  یبو مطلد ن ییو نوا

 ور استیتاج خسروان را زكه  ین لعلیآتش 

 ال خام پختن در سر استیبهر خ یاخگر 

ب و یهه, زیك شهه ن و شههوكتیشههامل ,یره دیآگههاملنت یآق شههاه نهه-دن یشههیده باشههله نیلههه قصههاوچ  

لن یك, او بههههیمسهههلیاونگهههه كونگههههل قو ,یره دیههههاوقت ینهههیگیكههههن لیا  ایههه, درد سهههر و خههههام خیتهههنیز

گهه خهاص اسهلوع, ی, اوزیسهیرینهگ مهر بیاعر لرن. اما شیره دیلدیب ینیگیك ضرورلیمغرورلنمسل

 .یته دیاان یبلن یب یگه خاص بولگن سوز صنعل لریاوز

ده مسهتحك  رابطهه اورنهه یآره سه یمصهرع لهر ینچیكیو ا ینچیرینگ بین یر خسرو مطلعیام

بهاش  یبهوش و زلغلهه سه ینگ نقهاره سهیشهاملرن ,بیلیق یمصرعده قطع ینچیریلمه گن. چونكه, بیت

ر و ییه یعنهیبحهر و بهر  یشیقه قاند بولگن كمصرع ده مو  و قوروق ینچیكیسه, الیتیب اید یغیآزر

ده یمصرع ده اقه  خشهك و تهر, بحهر و بهر آره سه یكی. بو ایقره دیب, حك  چید ,رید یسوو پادشام

 یبحهر و بهر پادشهام ,بیهلیق یقنهده  یشهیموجهود, امها مهو  و قوروققهه قهاند بهولگن ك یتضاد صنعت

 .یدیرمه یاثباتلب ب ینیگیلممكن  یشیبول

ن, چونكهه اونهده یهم یره آلمهه یهب, بهها بیهم  جوده گوزه   و مستحك  د ینینگ مطلعین یجام

ن یه, دیكنگهره سه یلمهه گهن. شهاملر قصهریوزه گهه كیهرابطه  یمنطق یده گیمصرع آره س یكیم , ا

ل و اثبات یچون دلنگ اویلگن بولسه م , بونیقه ریب, حك  چید ی( سیگیشینگ رخنه )تین یقورزان

نهگ ین یوانیهمصهرع سسهل راق واقهد بهولگن, چونكهه شهاه ا ینچهیریك, بینگ دیلمه گن. شونیریلتیك

 .یه دلیتیب, ایراق د یوقاریدن یرگه رخنه سالسه م , آسمان قصیوارید ین قورزانی, دیكنگره س

ن یدعوام. بو یدن انچه اوستون توره دینگ مطلد لریلرن یخسرو و جام ینگ مطلعین یینوا

 لردن عبارت: یده گییقو ینگ اثباتین

 یلمههس منطقههیده اوزیمصههرعلر آره سهه ینچههیكیو ا ینچههیریده, بیههنههگ مطلعین یده سههیقصهه یینههوا .1

مصههرع  ینچههیكی, ایره دیههب بیههو  آچیههمصههرع گههه  ینچههیكیمصههرع ا ینچههیریرابطههه موجههود, ب

ل یهنی. قیدیهوت لقوللهب قه ینهیریب -ر یهكلهه مصهرع بیو مهر ا یدیهضاحله یا یمصرع ن ینچیریب

 یینهگ جههای, لعهل نیش اوچهون قوللنهه دیریشهیپ ی. آكو خهام نرسهه لرنهیدیهلعهل, آكوگهه اوخشهه 

ا  یه, آكو و خهام خیسهببل یا  لر م  باشده بولگنیر. البته خام خیباشده د یینگ جایتاجده و تاج ن

لمهس یدن اوزیهظرك نقطه  نیهل یعیده معنا و بهدیمصرع آره س یكیره ك. بو ایك یشیده بولیر جایب

دن دكلهل  یلگنیازیهلن یك بهیه, بو مطلهد اوتهه مامرلیگیمس لیش ممكن ایاوز یمستحك  رابطه ن

 .یره دیب

ش ممكهن, چونكهه لعهل و یهید یتوپلم یعنی, یصنعل لر مجموعه س یشعر ینینگ مطلعین یینوا .2

ده تناسهب یآره سهلن شهاه یر, تهاج بهیده مراعات النظیور آره سیه, لعل, تاج و زیده تشبیآتش آره س

ره یآشه ینینهگ كهوچی, اونیگیوقلیه یه حهرف لهریده تشب یهین لعل تشبیموجود. آتش یصنعل لر

ب, یهد آكو ینهینهگ اوزی, بلكه لعهل نیدی مهید یدیآكوگه اوخشه  یعنیآتش,  ی, چونكه لعل نید

مصهرعده  ینچهیكیك ایدنگی. شهونیه لردن حسهابلنه دیغ تشبیبل ,او یمك, شو سببلی. دیله دیحك  ق



غ( آره یشیتناسب بولسه, خام و پخته )خام و پ یده منطقیش( آره سیریشیاخگر و پختن )چوغ و پ

 ینچههیریب قههره لسههه, بیریشههتیگههه سالیریب -ر یههب یكلههه مصههرع نههیموجههود. ا یده تضههاد صههنعتیسهه

لهف,  یسه ینچهیریمثهل, ب یسه ینچهیكیمهدعا, ا یس ینچیریمصرع خبر, ب ینچیكیمصرع مبتدا, ا

 .ش ممكنیتیب م  اینشر د یس ینچیكیا

نگ یر. شهاعرنیهق دیرلشگه بهازلیتصو یمجاز یعنی, یقیر حقیگان نرسه, زیله دیشعر ق یشعرن .3

و  یگهیل یعیدنهگ بهیبولسهه, اون یمجهاز یعنهی, یقهیر حقیهك زیر, قنچه لیلگن تصویره تیده یالیخ

ره یهر یتصهو یزمجها یده م  شونده ینگ مطلعین یی. نوایراق بوله د یاوشنچه كوچل یریتصو

 یمجهاز ینچهیكیسهلگن چهوغ بولسهه, ایر, لعهل دن یتصو یمجاز ینچیریك. بیگه گواه بولدیلگنیت

ده یهاردمی یلعل النگه سه یا  نیر, خام خیتصو یمجاز ینچی, اوچیگینگ خام لیا  نیر, خیتصو

ش یلهیب, تصور قیللب تورگن اوچاغ دیكو ی, چوزیر, تاجنیتصو یمجاز ینچیش, تورتیریشیپ

ن دن یآلته ,مه  یشهینینهگ كوری, امها تهاج نیدیهرمهه یب بیهشهاعر آچ یرنیتصهو یر. البته سونگید

 .یسلته دیا ین اوچاغ نیم , آلت ینگ چوزیب تورگن لعل نیانیم , اونده  یسلگنی

ارت ل مههیهنها ینهینییده سهوز او یده سیصبولمسه م , تحفه اكاكار ق یدر یلینگ آنه تین یینوا .4

ا  و یهم, خمراتبهه, تهاج, خسهرو, اخگهر, خها یآلته ی  و خ( حرالهریده )جه كورسهتگن. مطلهدلن یب

 .لگنیریلتیده كیپختن سوزلر

ش گهه مجبهور یریسقرتیق یش مراتبه سوزنیر مطلد ده بیمصرع دن عبارت بولگن ب یكیا یجام .5

« كههه از, »«شههه» ینیسههوز «شههاه», «كنگههر» ینیسههوز «كنگههره»مصههرع ده  ینچههیریبههولگن. ب

و « كش» ینیسوزلر« كه اش» مصرع ده  ینچیكیرگن بولسه, ایسقرتیب قیلیق« كن» ینیسوزلر

كلهه مصهرع ده یمهر ا ینیسهوز «شهاه». خسهرو مه  یره دیسهقرتیب قیلیق« در»  ینیسوز« اندر»

ب حسابلنمسهه یش كته عیریاوزگرت ینیش و تلفظیریسقرتیق یرگن. سوزلرنیسقرتیب قیلیق« شه»

 یخشهی یلمه گنهده مطلهد ده كهوپراق كهوف صهرالب, سهوزلرنچ بویشاعر لر م یتوك و اتاقلییده, 

نهه یشهگه اوریره تیهن یب و نقصهان سهیهع یبه ینهینگ مطلعیب, شهعرنینیس ینیلب تنلش ضرورت

ن یهمیب اوتگنیهتیا یتهیكن مطلد بیموجود, ل یشیریسقرتیده م  سوز قیده سینگ قصین یینوا لر.ید

ل و یهشهاه ب یصهنعل لرگهه بها ی, ادبهیلهیراین, بلكهه جهوده چین و نقصان سیب سیك, نه اق  عید

 .یشاه مطلد لردن حسابلنه د

ه, مهنج , یه, اقیشهاه, مفته دهیده سهیقصه یتلهی( ب102ر خسهرو )یهنظرده توتسك, ام یمضمون ن

ك و یهك, جوانمردلیورلیك, محنهل سهیسهتلك, رایرلیك, اقیممل, خاكسارل ,یدیب لیع یلرن ی  كبیحك

ولگهه, ی یخشهی یلرنیشهیقهاره لهب, ك یل نهیهامان نیمان اعل و ای ی قندهب, مر یتیب ایترز ینسخاوت

ب لسهه, خسهرو یهع یلرنه ی , مهنج  كبهی, حكی, السفیمفت یل ده خسرو كبی( ب100) ی. جامیدیوللی

ك اوز یدنگی. شهونیتهه دیمنهد ا یگن عمهل لرنهتیهب و منهد ایترز یلل لرنیاض یخشیلگن یب قیترز

ده ی, قصهینه یب ناملشیلجه اكسرار د یو اون یازگنیب یگه اوخشه تیده سیخسرو قص ینیده سیقص

, یلهه دیان قیهب ینه یگهیش ممكهن لیلهیدن حاصل قیسوز« ارخ» ی( ن880) یخیش تاریلیره تینگ ین

راق  یوقهاریخسهرو دن  ینهیتگن بولسهه مه , اوزیهب ایهترز یده تواضهد نهیده سهیاوز قصه یاما جام

 :یبوله د یماقچیقو

 ز لطف طبعهمچو فكر بكر خسرو زاده است ا 

 ك خواهر استیك خواهر, آن ین یا یدر كمال خوب 

 بسا خواهر كه با خواهر چو گردد جلوه گر یا 

 در جمال اكبر بود هر چند در سال اصغر است 

اشهده یلر, امها یدیهل گهه اوخشهه ینگیسه -آپهه  یكهیا هدكهیده, كما  و گوزه   لیقص یكیبو ا یعنی

دن( یده سههیر خسههرو قصههیهه)امدن ی, جمالههده آپههه سهه(یده سههیقصهه ی)جاملینگیك راق بههولگن سههیههچیك



ده یههجاتههورت  -ده اوف یده سهیقصههنهگ ین یره ك كهه جههامیههش كیب اوتههیهتیمهه  ا یر. بهونیههاولهوزراق د

  آلگن.  یجا یش سوزلریسوك

و  ینچی, تهورتینچی, اوچینچیكی. ایدیباشله  ینیشاه گه مجومل دن باشلب یب ینچیریب یینوا

راق یخشهی یده موضهوعنیهاردمی ی, مهدعا مثهل صهنعتیتمهه یقصهد دن قل لهرده مه  شهو میب ینچیشیب

نگ یق. شههونیههان یگیدن قورقمسههل ی. شههاه دن قورقمههه گههن, شههاه قلههیلههه دیشههگه حركههل قیریب بیههآچ

ه, یخ, واعظ, اقیتگندن سونگ, خواجه, صدر, حاك , شیا ینیتامان لر ینگ سلبیشاه ن ییاوچون نوا

نچه, عشهق, اقهر, یو عكس یله دید قیق تنقیقت یلرن ی , منج , سفله, تردامن, دله, ظال  كبی, حكیقاض

گهه  ی, جهامیر قسمینگ بیده نی. قصیته دیب ایمقتب, ترز یكنیك, راستلیك, خاكسارلیعراان, مردل

 .یله دیلن توگه تیه بییب, دعایلیتید ایق یخیلگن تاریازیو  یلیش دلینگ نامله نیده نی, قصیشلنه دیبغ

 ی, مهدعا مثهل نهییده لنگن لر. امها نهواینگ اایدن ك ی, مدعا مثل صنعتییو نوا ی, جامخسرو

 شكل لردن عبارت: یده گییقو ینگ مثل لری. اونیدیده قوللیتیر بیمر ب

ده لهه یهدن ااینگ شهكل و معناسهیسهوزلرن یآرقه له یاوچون, جناس صنعت ینگ اثباتیمدعان ♦

نهگ یگن حكه  نید, «یله دیران قیو یملك ن ,لمه گن شاهیاو ین عاقبل». مثا  اوچون یله دین

ر, امها یهپادشهاه د ینگ معناسهی.چونكهه خسهرونیده لنه دیدن اایسوز« خسرو»اوچون,  یاثبات

نقصههان,  یسههوز« خسههر»و  یبولههه د« خسههر»دن یههن خسههرو, شههكل نقطهه  نظریعاقبههل سهه

 :یدیاااده ل ینیش معناسیلیان و بوزیك, زیلیكمچ

 ملك یرانیاز مرگ نارد, زوست و ادیشه كه  

 عاقبت, خسر بالد و كشور است یخسرو ب 

ه و اقهه, قهرع و عقهرع, دور و یهر و عنبهر, اقیهر, نحس و نجس, عبك صفر و اصفینگدیشون

 .یله دیناوشبو مقصد اوچون قولل یصر, قاف و ااقه سوزلریداور, قصر و ق

. ینهه دیلیه لرگهه اشهارت قیهحكا ینهید و یخیتار یآرقه ل یح صنعتیاوچون تلم یمدعا اثبات ♦

و عهرع  یبهر حصهاریات, خیه. مثالً: جام ج , خضهر و آع حیده لنه دیدن اایث لرینگ حدیغمبرنیپ

الفقهر »نهگ یغمبهر )ص( نیگهه و پیه لریه  و آذر حكای, ابهرامیگینهگ آبهادلی, سنجر و مرونیرلریاس

 گه اشارت لر موجود. یث لریحد یكب« یاخر

. مهثالً: گنبههد یره دیهلتیك یقهل نهیاروغ بهولگن حقیههك یاشهدیچهون ممهه گهه قواو یمهدعا اثبهات ♦

لهه ینهگ سهاده, ممهه بیاوچهون ا ی, اثبهاتیلهه دیب دعهوا قیر, دیش دیتوك یشینگ ایخضرا )آسمان( ن

 :یدییر, دیش دیلیل قینیق یل, اما عملیشی ینگ برگین ه. حنایگان مثل كفاید

 تسیزست فعلش, دور نیگنبد خضرا كه خونر 

 ك رنگش احمر استیبرگ حنا اخضر آمد, ل 

 یلسهه, اثبهاتیق یب دعهویهر, دیهر منهن  دیهمسااه ب یده گیده انا و بقا آره سیآلد یشیا مرد كیو 

مثهل  ینیشهیب اوتیر كونهده باسهیهب یاوچون آاتاع مشهرق دن مغهرع گهه چهه بهولگن اوزون مسهااه نه

 :یره دیب بیلیق

 قاك منزل از ملك فنا دان تا بیمرد را  

 ك روزه راه از باختر تا خاور استیمهر را  

غهازلر یده, اوقهوده سهوزلگنیاو یشهیاوخلهه گهن ك ,یره گنهیهده قلتشهیق یشهیلنغهاف كیك یدنگیشون

, یپهك قهورتیا ,یكنهین ایریك شهیهكان, خرمها دیه اوچون صحراده قوروق تیتو ,یسته گنیق یسیكولگ

 یپنههیا یده گههینههگ آره سههیشههمد ن ,یگیمسههلسههوودن مههوج تاپ یمرمههر تاشهه ,یشههیب اولیههپككههه اوره لیا

 یكبهه یگههیق راق لیهه)تخهه ( دن انچههه آرت ضهههی, بیمتههینههگ قی, دُر نیشههیلیرقیاوزون راق بولگنههده, ق

 .یله دیاوچون خدمل ق یاثبات ینگ مدعالرین ییب, نوایقل لر, مثل بولیحق



علههوم مههس, بلكههه خههواص لرگههه میا یقههل نههیان بههولگن حقیههاوچههون برچههه گههه ع یمههدعا اثبههات ♦

اش یه, مهثالً: یره دیهلتیك گهیورنمثل ا یلگن واقعه لرنیب, مشامده قیكور یا اوزی یقل نیبولگن حق

لگن یده اورگنهكیباله ل ,یگیكن لیا یدن توبدن ارقل ینینگ االیك( دمقان نیازلن بی)اال ینییباله لر او

نهه یاو یمهون نهی, میگ چنبهرنیلسه, اونیاریرمه( یلدیره, چیدف )دا ,یشیسده قالیكده ایلینرسه لر, قر

. ید لهیواقعه لرگه اشارت ق یكب یرلشیب, اوزیلیق ی قنده یچقان تخ  نیس ,یشیلینش اوچون قوللیت

كورمهه گهن و لهر  یشهیكهوع ك یحادثهه نه یر. بونهده یهد یقرلهینیمثل جهوده ق یلگن سونگیب اوتیتیا

  یتوشهونمه گنه ینیلگن اشهارتیبهو حادثهه گهه قهنهگ ین یین م  نهوایم  ممكن. م یتمه گنیشیكه  ا یحت

 یرگنهیب بیهتیا ینیشهیریوز بیه یقنده, واقعه یشیر كی . آخر بیلدیلرگه مراجعل ق یشی,كوپ كیلسبب

 :یدیید یبونده  یی . نوایانگله د ینیمعناس یتیب یده گیینگ قوین ییدن سونگ, نوا

 خائن, كه موشان چون كنند ذلت آمد حاصل 

 ك زنبر استیآن  زنبركش, یكین ی, ایضه دزدیب 

چقان ی, سیمس. مثالیكدن باشقه نرسه ایلو پست ذلل ینگ حاصلیلرنیشیانتكار كیخ یعنی

چقان ی. سیدزنبركش بوله یسزنبرو باشقه یریبده, رلگنیاوز ی. اولر تخ  لرنینه دیكورده یماسیس

رلش یاوز ین  : تخ یجواع تاپد یه بوند گن سوا  گهی؟ دیو زنبركش بوله د ب زنبریلیق یه قند

و  یداتهیب یریشتیاپیرگه یی ینیآرقه س یسیری. بیره دیاردم بیگه یریب -ریبچقان یس یككیاوچون, ا

شله گن یت ینینگ دُمیسه, اونیا یس ینچیككیا. یگه اوشلب توره دیكوكس ینلن تخمیب یازیآ -قو 

گه آرته یكوكس یتخ  ن ب,یزنبر بول یسیریب یعنی. یب باره دیگه آلیه سیع اوسودره یحا  ده اون

 .یتارته د یاون ,بیزنبركش بول یس ینچیككی, اید

مدعا مثل و  ,یه سیحكا واقعه لر یقرلینیق یشونده انه  یده سینگ تحفه اكاكار قصین یینوا

دن  یده لریلجه اكسرار قصو لجه اكبرار نگ یلرن یلن خسرو و جامیب یصنعل لر یباشقه ادب

لگن یب اوتیتیده ایوقاریلش اوچون اثبات ینیك دعوا سیاوستون ل یه د. بونیاوستون راق توره د

 ك.یلدیب بید ,یلره كیش كیب اوتیتیا یلرن یی, قویدن تشقر موضوع لر

 ,وقیرابطه  یده منطقیمس و مصرع لر آره سیا یكوچل یاونچه ل ینگ مطلعیر خسرو نیام .1

نگ ین یده سیب, خسرو قصیآل بیلیب یك نیلیچم  انه شو كم ییك. نوایدیله گن اب اثبات ید

ب, یگه قویاورن یمصرع ینچیككیا نگیل نی, بینیر مصرعیو مر ب یله دین قیتضم ینیمطلع

 :یمستحك  بازلب توره د یلگن رابطه نیب, اوزیر مصرع اولرگه قوشیب -ریب

  یاز درد سر ینباشد خال یالزم شاه

 «و بانگ غلغلش درد سر است یكوس شه خال»

 و چشم تر قناعت كن, از آنكبا دهان خشك 

 «هر كه قانع شد به خشك و تر, شه بحر و بر است»

 یرگنیتیدن كوچ  یمعنا نقط  نظر ینینگ مصرعلریخسرو ن ینگ قوشگن مصرعلرین یینوا

 . یپدیب تورینیققا  كوری

 یشیگه اساس سالگن كیمرو شهر یعنی, یس ینگ بانیمرو ن ینیسلطان سنجر سلجوق یینوا .2

ب ی, دیدن تولدیمرو توپراز ینیلگن آزینگ حرص دن آچیسنجر ن ی, اما جامیدیب بها لید

 :یله دیحقارت ق یسنجر ن

 ر و جوان را هست آبادان ز عشقیملك دل پ :یینوا

 مرو كهن سنجر, زنو هم سنجر است یبان  

 از خاك مرو یشد دهان حرص سنجر پر, ول :یجام

 از دهان سنجر است ین سخن بشنو كه مرویا  
 :یره دیلن اثبات لب بیمثل ب یده گییقو یینوا یگن دعوا نیده بار, دیرار اایصان ده م  بنق .3



 ك نوع سودیمنش بود بسا نقصان كه در ض یا

 مون چنبر استیر مد, از بهیدر یچون دف لول

نه یاو یمون نیم یسه, چنبرلیاری یره سینگ داین یه بار. لولدیرار اایقصان ده م  بن یعنی

 .یبوله د ره كیكش اوچون یت

 :یلن انگله ته دیل بیب یده گییقو ینیخسرو شو معن

 ستیهمراه ن ییست, كو را خوبین یچ زشتیه  

 هر است اظشبرنگ را دندان, چو در   یزنگ  

 ی(نی)قاره تنل یك قرا زنگی. توندیبوله د ییرایرار چیم  ب ینزشل )خنك( لر  یعنی

 یلیراینگ چیده زشل نیمصرع ینچیرینگ بیل نیبرو اوشبو ر خسیر. امیك آق دی, در دیلرشیت

« شبرنگ یزنگ» ینلر یشیك یكن قاره تنلی, لیكوته ره د یعنموضو یخشیب ی, دیبوله د ییجا

 .یدیر لیب, تحقید

 :یره ته دیمضمون  یه ر خسرو بوندینه دف و چنبر دن امی

 الب استبود تا ق یدیمار, امیدل كه شد ب  

 بود تا چنبر است یدف كه شد سوراخ, غربال  

سه, چنبر دن زربا  لیاری. دف د باریك قالسه, امیریاگر جس  ت ,وره ك كسل بولسه م ی, یعنی

 یعنی, چونكه قالب یتوره د یكوپ شعر لر و اكر لرگه قرش یتینگ بو بیسش ممكن. خسرو نی

اغ یآ -مثا  اوچون, قو  یعنیلسه, یر. قالب بوزیوره ك اصل دیمس, بلكه جان و یجس  اصل ا

تاختب  یوره ك اورمه یشش ممكن, اما ی ,قوكق كر بولسه ,كوز كور بولسه ,سهلیرقیق یبوتونل

 .یدیقالمه  یگه ریچ كینگ میتسه, قالب نیب كیقیا جان )روح( چیقالسه, و 

امان یو  ككهیل یخشی, یشیك یشخی .یدیاللمیك قیر دیب یشیمان كیو  یخشی ینشیر ایب یینوا .4

 ك اااده له گن:ید یده گییقو ینگن موضوعی, دیب باره دیآل ین سرضرر و نقصا یشیك

 ر ملكیكسانند در تعمیظالم و عادل نه 

 گر استیار ملك و دهقان دیگر در شیخوك, د

ن یتونغ ییاوایده, مس. مثا  صورتیك ایر دیشده بیتیآباد ا ی, ملك نیو عاد  اورن, ظال  یعنی

شو  ی. جامیدیار لیش اوچون تیكیب, ایلیق اریشد یر نییان , اما دمقیله دیخان قیكاولب, پ یرنیی

 لگن:یاااده ق یه بوند ینونمض

 كسانند در قطع اموریكامل و ناقص نه   

 د, نه حد خنجر استیآ یر میآنچه از شمش  

گان یله دیر قی. شمشمسیك ایردیش( ده بیش )بجریتیقطد ا ینشی, كامل و ناقص, ایعنی

نگ یمصرع ن ینچیریمصرع, ب ینچیككیده ا یتیببو نگ ین یجام .یدیمآللی, خنجر قیشنیا

 یكاویر و خنجر, كامل و ناقص بولسه لر م , ایشمش .یدیلمرایاردم بیاوچون  یا اثباتی یلشضاحیا

ش, منطق ییگه قره ع, كامل دیاق  شكل یر نی. شمشیله دیش اوچون قوللنیتكنییش و ضرر یریاولد

 .یدیلمه یك یدن, توزرینقط  نظر

و خسرو لر  ی, جامیینه ده نوایلر تیب ر قنچهیلر گه اوخشش بلگن مضمونیب اوتیتیده ایوقاری

 یشیه گه چوزاونلب صفح یش, مقاله نیریح بیگه توضیس یریده موجود. مر بیده لرینگ قصین

ابرار  یایب, دریبول ینچیریر خسرو بیگان بولسك, امیته دیب ایلینگ اوچون خالصه قیشون .ممكن

بو  یینوا ,یره تدی ینیده سیر قصااسر یایب, دریلیگه قوشینگ اكریاون یجام ,یدازی ینیه سدیقص

 ینگی ,لشقیان یق راق موضوعلر نیناان یب, اولر ده گیچوقور اورگه ن یده نیقص یككیا

و  یكوچل یده موضوعنیاردمیرلر یتصو یو مجاز یسوز صنعتلر ,شیره تی یلر نموضوع

تحفه ) یلر تحفه سگ اكرنین ییقل, نوای. در حقیدیب قویلیگه مقصد قی, اوزینیشیتیا یرلیت ث



لن یب یعنا و گوزه   اااده سچقور م ,راق بولسه م آز یسان یتلرینگ بین یده سیاكاكار( قص

ك یل, بلكه اكرداشمسید ایتقل یده نینگ اوچون بو قصی. شونیده توره دنیوكسك اوریگه خاص یاوز

 ن.یم یلش كه حقیید یر محصولیب ینگینگ ین

  كامل یمر دا ,لرگنیب, قویلیگه مقصد قیاوز لر یشنیعارف شاعر لر, كامل انسان بول

موكنا ر خسرو, یلر. املگن ینتیشگه ایب باریآل یكما  سار یو انسانن ,لرورگنینلب یا یانسانن

 ینیده لریصكسرار و تحفه اكاكار قنگ لجه اكبرار, لجه این یم  اوز لر یینوار یشیعلو  یجام

وللش اوچون, ی یكما  سار یناوو ش یریآش ینیل لرلیانسان اض یعنیه, یر مقدس زایانه شو ب

 لر.ازگنی

 ن!یجنتده بولس یلریشاد و جا یپاك روحلر

 

 اداغ


