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 مقدمه
 ن وبه منزلت ارجمندی سخ ،چگونگی شعر و شاعری ۀدر مقول ،اندیشمندان ۀنظر و اندیش

باور ها و عقاید خود در این باره پرداخته اند و این کار  ۀکه آثار شان به ارای ،سخنوری می باشد
ی با الزم را جهت آشنایۀ می تواند ضمن فراهم کردن نگرشی تازه در درک گفته های آنان، زمین

ات این یفزیرا  توص ؛گان فراهم آوردگی این گویندهمبانی اصول نقد ادبی رایج در عهد زنده
بزرگان از شعر و سخن نیک و تعاریفی که در خصوص وجوه برتری شاعران و سخنوران به همراه 
توصیه ها و رهنمون هایی که متذکر شده و ارایه کرده اند، معیار و موازین تمایز شعر و سخن 
نیک از سخن سست و مالکی در شناخت شاعر و  سخنور توانمند محسوب می شده است که 

ع، نشان دهنده و بیانگر اصول نقد ادبی به اشکال متعدد از جمله مواردی که ذکر خواهد در واق
 گو شناخته و رایج بوده است و از فواید این بررسی نیزشد از دیر باز در میان ادبا و شعرای فارسی

 محسوب می گردد.
عر نگ شسید زمان الدین عدیم از شعرای برجسته معاصر در حوزه پامیرات است که با ر 

 خویش تصویری از واقعیت های جامعه زمان خویش را مصور نموده است.
با توجه به رویکرد های شعر عدیم از حیث شکل و محتوایی از یک سو و توجه به القابی 
چون پیر، سید، مبلغ مذهب اسماعیلی ... برای عدیم از سوی دیگری نشان میدهد که وی یک 

سانیت و شرافت، علم و هنر، پیشرفت و ترقی همت گماشته مصلح وارسته است که در ترویج ان
گانی همسو و مترادف همانند دوستی، محبت، مودت، هاست. در دنیای متکثر و متنوع، واژ 

وحدت، اتحاد، تحمل و مدارا، کشایش اخالقی، پلورالیسم و همانند آنها از مفاهیمی هستند که 
روهی گانی گهگیرند و زندفاق و سازگاری قرار میبا دامنه های گوناگون خود اغلب در محدوده و 

و اجتماعی را با مسالمت، آرامش؛ صلح و صفا و صمیمیت همراهی می کنند و از درگیری و 
عدم تفاهم می کاهند. در مقابل کلماتی از قبیل کینه، نفرت، دشمنی، اختالف، فساد، تقابل، 

ا و ستیز واقع میشوند. جهان بشری ب جنگ و درگیری مفاهیمی هستند که در حوزه ناسازگاری
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وجود چنین مفاهیمی به آشفته بازاری تبدیل میشود که زندگی در آن با رنج و مشقت بسیار همراه 
گان با نگاهی تازه و بهره گیری از تجربیات مندرج در آنها یکی از است. باز نگری آرای گذشته

 ین چالش ها یاری رساند. روش هایی است که میتواند به انسان ها در حل کاهش ا
باز خوانی مولفه های، نقد و تحلیل متن، صورت های خیال، قالب های شعری، خصوصیت 
های زبانی و واژه گانی، ترکیب ها، جمالت و عبارات از حیث ساختار و محتوا  که به صورت 

لی های اص نقد واژه گانی، نقد ساختاری و بیان محاسن و معایب متن سردر می آورد، از انگیزه
این تحقیق است. مهمترین امتیاز این تحقیق در این است که  به موضوعات تازه و دشوار و مهم 
توجه بیشتری صورت گرفته و به گونه دقیق و همه جانبه راه حل های درستی برای آن دشواری 
ها در نظر گرفته شده است و حتی یگان اصطالح نوین ادبی نیز درج سخن گردیده که کمتر 

 معادل آن یافت میشود.
جسارتا اعالم میدارم که این تحقیق برای کسانی که میخواهند با صرف زمان کمتری نکته 

زمینه را  بگیرند؛فراهای مهم و دشوار شکلی و محتوایی را که در کتابهای دیگر کمیاب است 
شکل همواره می پرسند که ارزش و به سواالت آن عهده دانشجویانی . مساعد خواهد ساخت
 نیز جواب ارایه خواهد فرمود.بیشتر است یا محتوا؟ 

میان شکل و محتوا یک رابطه تنگاتنگ و عمیقی است که میتوان آن ها را جان وجانان گفت 
 شوند. پژوهش حاضر با تکیه بردیوان عدیم به بیان این رابطهکه به تیغ هم از یکدیگر جدا نمی

طبقه بندی شواهد شعری آشکار میگردد که عدیم  پرداخته است بر این اساس ضمن استخراج و
 به این موضوع توجه جدی داشته است. 

هدف من از این تحقیق آشنایی بیشتر و دقیق تر و سنجیده تر به شعر عدیم است. بخشی از   
این مباحث، کم  و بیش در پرتو مقوله های آشنایی است که در حوزه شعر و شاعری در ادبیات 

است که این شیوه طرح و بررسی، هم زبان شعر عدیم را برای خواننده آسان  کالسیک هم مطرح
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ای آشنایی زمینه ه و سازد و هم رشته پیوند ادبیات کالسیک را با ادبیات نوین محکم میدارد.می
 را مساعد خواهد ساخت. تر و سنجیده تر با شعر عدیمتر و دقیقبیش

شده ولی؛  نوشته گان توسط نویسنده محتواشکل و ۀ بی شک کتاب های سودمندی در زمین
بحث و مطالعه شان بر محور سخنان دیگری می چرخد و هرکدام شان همان نیازمندی های مورد 
ضرورت خویش را رفع مینمایند و به اشعار یا سخنان دیگری نمی پردازند، بلکه هرگلی بویی دارد 

 ستند. دیگر فاقد آن ه های  و هرکتابی امتیازی که حتی کتاب
عدیم با وجود آنکه یک شیعه اسماعیلیه مذهب و یک شغنانی االصلی است که دارای زبان 
علیحده  ولی به پیشانی باز و به دور از همه تعصب و تالم داد از همدلی  و پیشرفت و ترقی اقوام 

یای اهمچنان میتوان از ارزش سخنان شان سود برد و به بسا از زو  ساکن در افغانستان زده است.
 .گی ساکنین افغانستان که در اشعار آن ابرمرد منعکس شده پرده برداشتناشناخته زنده

و  هنری افغانستان نشان داده -ادبی ۀعدیم با سرودن اشعار گوارا توانایی هنری خود به جامع
در عمل، توانایی، امکانات، قابلیت پیروی و استقالل سخن را پذیرفت. اشک حسرت چنانکه از 

پیداست اغلب با درون مایه غم و اندوه در ساختار کالسیک، سروده شده است. در این  نامش
کتاب عدیم تحت تاثیر مکتب خراسانی است و توانمندی های خود را در سرودن شعر، به روش 

 کالسیک، می آزماید.
ر دمحور اندیشه عدیم، اصل عدالت و برابری است وی همیشه داد سخن ازین موارد میزند، 

وطن و وطن دوستی وجیبه هایی اند که دماغ عدیم را به خود مبذول داشته و اصل سخن من ض
 را به طرف خویش می کشانند.

چنانچه که  مالحظه می شود عدیم سعی دارد هنگام توصیف از کلماتی استفاده کند که در 
 رد. ی مالحظه کوی را به نابرابری های اجتماعی به خوب ۀورای واژه های می توان نگاه بدبینان

شاعر  تواند زیبا و تاثیر گذار باشد که حضور مستدام یاستفاده از عینیت بیرونی شعر زمانی م
 در تبدیل عناصر آن واقعیت بیرونی به شکل هنر و ادبیت آشکار باشد.
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گاهی در ژرف ساخت یک شعر، عنصر احساس و عاطفه  ضمن تاکید بر ضرورت اندیشه و آ
شعر است. دیوان اشک حسرت یکی از نمونه های خوب تلفیق مسالمت  نیز جزو هستی پایدار

آمیز دو عنصر هستی بخش به شعر یعنی اندیشه و احساس است که به بهترین وجهی، در خدمت 
برانگیختن و متاثر کردن مخاطبان هستند. فرم صوری اشعار عدیم که از مضمون و پیام دردناک 

ست تا آن را باعث شده ا ،ی و منفعت طلبی، جدا نیفتادهو جهان شمولش یعنی استبداد، بیگانگ
اش به خاطر آوریم، با تصاویر، هم دلی ها و پیش از آنکه با دست مایه های معنای تکان دهنده

 چالش های گفتاری، احساسی و ساختاریش با مخاطبان به جا آورم.
کارکرد هم دلی زبان استفاده مکرر از حرف ندا ومنادا در دیوان عدیم باعث شده است تا 

تقال مبتنی بر استغاثه شاعر را نیز ان ۀ شعر تشدید شود؛ چرا که الف منادا عالوه بر خطاب، عاطف
 می دهد.

بانی کند تا جایی که امکانات زشعر قرار میگیرد، سعی می عدیم هنگامی که در موضع ساخت
ر ی، دو مقوله منفک اما داجازه می دهد، از موسیقی استفاده کند. کنش زبانی و هویت موسیق

خدمت همدیگرند، به عبارت دیگر دو روی یک سکه اند که هدایت کامل شعر را تا  ذهن و 
 درک خواننده بر عهده دارند.

به اقتضای مضمون و پیام هنریش می کوشد تا به شیوه های اطناب، ایجاز  شاعر و سخنورهر 
های فوق، نیازمند ترفندها و ابزار بیانی  و مساوات متوسل شود. توسل هنرمند به هریک از روش

خاص است. یکی از راه هایی که می تواند از برای گسترش و بسط گزاره ها و سازه های زبانی 
در ساخت شعر، مدد جست. توسل به این شگرد هنری در دیوان عدیم قسمتی از بار توفیق و 

 خاص بودن شعر را بر دوش می کشد.
م با مخاطبان، کاربرد نظری و زیبایی شناسیک است که می توان نسبت متن ادبی دیوان عدی

آن را از رهیافت و کاربرد تاریخی و اجتماعیش جدا کرد.هر چند روساخت متن کتاب از ژرف 
ساخت و مضمون آشنا و درد آورش یعنی استبداد و جور و ستم جدا نیست، نحوه برخورد منتقد 
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ه راز ی در این دیوان، در قیاس با محتوایش در رهیافت ببا ساختمان و تنظیمات فرمالیستی و شکل
توفیق اشعار ضروری و موثر است. در کنار استفاده از نشانه های زبانی کهن و روزمره و نیز 
تصاویر زنده، پویا و موسیقی غنی و نیز ترکیبات تازه و هنجارگریزی های زبانی، می توان گفت 

معاصر افغانستان است.که اشک حسرت بهترین کتاب در ادبیات 



 

 
 



 

  سيد زمان الدین عدیم
رد، ککه گاهی عدیم زمانی هم جیحون و برای یک چند مدت زمانی تخلص میسید زمان الدین 

در قریه خوف ناحیه روشان شغنان .م 0916 مصادف و  ق.ھ 0616 بق مطا ،شه. 0181سال در 
 .بدخشان کوهی پابه عرصه وجود نهاده است

حسین ازجملۀ رهبران مذهب اسماعیلی در این منطقه، از نخستین آموزگارانش  پدرش سید شاه
 ،شانخاسماعیلیان بدطرف کم بضاعتی از یکدر جهت فراگیری علوم متداوله وقت بود. چون 

مات توانست به تعلیه نبود امکانات کافی، عدیم ن از جانب دیگر عدم توجه مقامات وقت و و
النش برادر ک پدرش و ارشاد را او و ه پیدا کند؛ اما مسند وعظ ومسلکی ویا تحصیالت عالی را

 .دادنده سلطان سعید از دست ن

ویض قدرت سپس تف به قدرت رسیدن لنین و با به پیروزی رسیدن انقالب اکتوبر شوروی و
خورشیدی  جریه .0601درسال و مسلمان، به استالین، پدر جیحون بنام یک مرد آشوب طلب 

به مقامات شغنان بدخشان  و گرددمیدیار  شوروی مجبور به ترک یار واز طرف حکومت 
ویر  مرغان وقصبات شغنان چون ده در قرا و داری بوده پناهنده وهافغانستان که در آن زمان عالق

گی کردند و سپس به منطقه شیوه برای چند سال رحل اقامت افگندند. این پناهندهگی میزنده
ه تار توطئه های پایش را ب ،از بیش بیشتر رای عدیم ، چندان مفید تمام نشد ودر کشور افغانستان ب

.خ. به علت بحث مذهبی با یک تن بنام مولوی ھ 0609بار در سال دیگری کشاند. چنانچه یک
لب »که خود در زمینه نوشته است: 0666شود. بار دیگر درسال امیر محمد ، محکوم به حبس می

 شمسی، حاکم اعلی بدخشان جمعه گل خان و 0666بود که درسال  لباب موضوع مسایل آن
قاضی شرع آن دور فالکت بار ادبارم بود؛ با مدیر روز نامه اختالف نظر داشتند؛ سه قطعه شعر 
منتشره روزنامۀ مرا تحت انتقاد قرار داده وبعد ازمحاکمه، حکمی در بارۀ حبسم صادر گردید و 

 (.110: 0688عدیم،به مرکز بدخشان تبعیدم نمودند ) ام شغنانبالخره از مسکن اصلی
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چند روز دور از خانه وکاشانه به سر می برد  سه ماه و جیحون که در این مدت یازده سال و
یان فرهنگ تعداد از دوستان ویک اما با وساطت .واجازه رفتن به ولسوالی شغنان را نه داشت

ن مدت یک سال ای عز تقرر می یابد و بدخشانی به حیث کاتب در مدیریت معارف بدخشان
وظیفه را پیش می برد. تا این که از طرف حکومت شاهی وقت اعالم دموکراسی و دوسیه توقیفی 

وخ صاحب رس با یک تعداد از مردمان فرهنگی و ویدر آنجا  شود وعدیم به کابل کشانده می
 الدین مجروح می رساند و از طریق شان خود را به پیش وزیر عدلیه وقت جناب شمس ارتباط و

ه اش بر می گردد وبسیدزمان الدین به خانه موصوف درخواست رهایی آنرا امضا می کند. وزیر
نگ تا این که از طرف یک تعداد ت ،شودحیث معلم در لیسه رحمت شغنان؛ لیسه ویر گماشته می
دولتی  د در دفاتر رسمیتواننه می است، نظران به بهانه این که وی نزد جناحی مجرم شناخته شده

 شود. بست منفک می از ،ایفا وظیفه نماید

 مقیم دیار خاموشان گردید. سالگی93به عمر 0678سرطان 10به تاریخ سر انجام این که 

 آثارعدیم
هم سه  اثر به نام های: اشک حسرت گی مشقت باری داشته؛ ولی با آنکه زندهعدیم با وجود آن

آهنگ عشق را در نظم و سرشک ندامت را در نثر از خود  دخشان، ودر دو جلد، در دل غبار ب
به یادگار مانده است که از جمله کتاب اشک حسرتش دو سال بعد از وفات وی توسط یک 

 شهریانش به زیور چاپ آراسته گردید. هم تعداد از فرهیخته گان و

 آثار مطبوع
ضوع اصلی این بحث بر گرد و ماز جمله کتاب های مطبوع عدیم همان اشک حسرت است که 

 در مطبعه الهور پندی پاکستان به چاپ رسیده 0681کتاب در سال  . اینچرخیدآن خواهد

 آثار نامطبوع
سرشک ندامت از کتاب های نامطبوع عدیم است که شامل نظم و نثر بوده و در آن بیشتر فضای 

ثال آورده م قرآن و حدیث از برا ی هر ادعایی که صورت گرفتهتی شاعر ثبت شده است. عقیده
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ین کتاب د. اتاشعاری که در کتاب اشک حسرت به چاپ نرسیده در این کتاب یافت میگرد و
های دیگرش که قبال از آنها نام بردم، در مسوده تهیه و آماده چاپ است. کتاب  a0صفحه  98در 

 ها مظبوط اند.

 عدیم از نظر دیگران
 نویسنده گان. 0

اش وابسته به کیش اسماعیلی بود، و درهمان زمان تفتیش عقاید ر باور دینیچون عدیم از نقطه نظ
در  میان می آمدند.ه سایرین زیاد معمول بود و تقریبا در مناطق دوردست چنین مسایل همواره ب

آن وقت حاکم منطقه که شخصی بوده نهایت خودخواه، تعصب گرا و تاریک اندیش، جهت 
مبلغین )مذهبی(، را به مناطق شغنان، اشکاشم، واخان، زیباک و پیاده سازی این مامول، گویا 

سایر محالت دور دست میفرستد تا به حکومت آن وقت از فعالیت های خویش در امر تغییر 
عقاید سایرین که به اصطالح آن زمان و حتی امروز به سوی الحاد، روان بودند، گزارش ارایه 

رات خاطر استحکام تصو ه ه اندازی چنین مسایل نه ببدارند. این یک واقعیت مسلم است که را
بنیادی باورهای اسالمی، بلکه به منظور آفرینش نفاق و شقاق در میان شاخه های پر بار اسالم، 
شیعه و سنی بوده است. ... عدیم همواره با مسایل مشابه دست و پنجه نرم نموده و با احساس 

ن زمان، الت، بی تفاوتی ها، تفرقه اندازی های مغرضیگی و کسالت از هرگونه تغییرات و تبد خسته
توهین و تحقیر، تبعید، تنزیل و تقرر، دستگاه نامقدس حاکمیت و حکومت داری را با رسم 
اعتراض و اغواء ترک و به زادگاه خویش، شغنان کم نان، بی معاش، عقب نگاه داشته شده؛ اما 

ا، تعدد پسند، مومن صفت و در نهایت با احساس، معارف دوست، باورمند، مخلص، جمع گر 
امر معتقد به باور ها و داشته های تاریخی به گونۀ ریالستیک آن، روانۀ راهروان طریقت، حقیقت 

گی و کسالت آمادۀ مبارزه و اجتهاد واقعی و معرفت گردیده و بدون در نظر داشت هرگونه خسته
ه پیر تاریخیی ک -مان و هویت قیده تیگردد که جهاد اکبر است و دفاع از عقیده، ایدیگر می
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شاه ناصرخسرو مانند سایرین در زینت بخشی حقیقی آن نقش تاریخی، شرعی و فقهی خود را 
 (.00 - 06 :پیکاربه وجه احسن، انجام داده بود و به دیگران نیز برای همیشه به ودیعه گذاشت) 

**** 
یی بود که ذهن و زبان او فراتر از سید زمان الدین عدیم، شاعر و شخصیت واال مقام فرهنگ

زمان و مکان و برای سایر انسان های محصور در ابعاد نا همگون زمان و مکان قابل درک، 
شناخت، فهم و دریافت بود. او شاعری بود که میل داشت ازل را با ابد پیوند دهد و در میان شان 

ر شعر رآیند روشنگری و تنویر را دروابط مسالمت آمیز و مشحون از عشق را به آفرینش نشیند و ف
خود جاویدان سازد و با فرار و گریز معقول از ایدیالیسم محض، هرچه بیشتر از پیش به تحلیل 

عوت د باورمندان اشواقعیت گرایانه امور، به پردازد و اوقات، زمان و مکان را برای مستی فکری
ه انجام داد، با وصف آنکه شاید هم می نماید، که عدیم، این رسالت را به نحوی نهایت شایست

خواستند بدانند و یا در اصل نمی دانستند و یاهم با میه برای برخی ها در آن زمان  و مکان، که ن
 د.یوده باشه موقف و مقام اجتماعی و روحانی شان در تضاد قرار داشت، قابل تحمل و تعمق ن

 عری اش پابه عرصه هستی میشاعر من منحیث انسان، با نخستین گریه های کودکانه ش
ای معصومیت، شادمانی، تالش، مسرت، رنج و مشقت است و گویی که تقدیر گذارد، که آمیزه

آدمی و به ویژه شاعر این چنین رقم خورده است که در انبوه غم ها، شادی ها، زنده گی را تلخ 
ه مثابه محیط ن بدخشان ما، بیا شیرین به تجربه می گیرد. شاعران و عارفان سرزمین ما به ویژه شغنا

نهایت دور افتاده و محروم از هرگونه امکانات مادی و معیشتی، فراتر از ستایش محبوبه و معشوقه 
رفته و پیرامون غم و شادی خود و دیگران می اندیشند و سروده های شان را با اخالق عرفانی و 

گار قرار و دار این و آن روز  را در گیرادبی بیشتر مزین می سازند، و به عنوان یک انسان، خویشتن 
رند. عدیم گیقرار می مشترک مبارزه فرآیند در مشترک گونه شان،به شعری قهرمان با و دهندمی

امروز در میان ما نیست و به سکوت جاودانگی رفته است؛ اما واژه ها و واژه نامه ها، مانند گل 
گی گذشته پربار ادبی، عرفانی و انسانی های همیشه بهار، زیبایی های فصول چهارگانه زنده
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 هیچ و هرگز که میزبان کاینات این در او تیعدیم، مقام، صالحیت، اختیار و باورهای عقیده
اش را  فکری بینش او. نشینندمی ها پردازی قصه به است، نکرده پذیرایی درست را مهمانی

 منحیث شاعر زمانه ها چنین بازتاب میدهد.....
 خیرا های سده دانشمندان که شودذبور، انسان را به آن اندیشه هایی رهنمون میسیاق شعر م

 زمین، ودنب و ساکن سیار انفس، و آفاق چهارگانه، عناصر موجودیت کاینات، آفرینش پیرامون
مطرح  دید منحیث بینش فلسفی آفرینش،ج افالطونیسم ستارات، و ها سیاره سایر و زمین گردش

که عدیم خویشتن را یار و مددگار این دانستنی ها و بینش معاصر تر از آن ایننموده بودند، و باال
دانسته و در امر ترویج و تبلیغ آن ها در یک محیط تنگ و تار بالوسیله سروده هایش نه تنها اینکه 

 ام،اقدام عملی می کند، بلکه با بالنده گی فراوان می گوید که اینک طبع سخن جدید را دریافته
گذارد، که این خود روشنگری می ودیعه به ورز  خرد خردمند دانشمندان و فاضالن برای ار  آن

ای ه انسان سایر و کیشان هم میهنان، هم برابر در  او را تیشاعر، سخاوت علمی و تعهد عقیده
 دهد.خردمند و خرد ورز، نشان می

عنای روشنفکر بام که یکعلوهمت. وی با وصف آن ست روشنفکر، منور و باعدیم شاعری
داند، چیز، دو پدیده مثبت و منفی از هم می واقعی سخن است، واژه روشنفکری را تفکیک دو

را در یک جامعه منحیث روح قوی منتقد، نقاد سازنده و پر خاشگر معقول می  و هم روشنفکر 
 داند

ی ها و رکه روشنفکر یک قشر آموزش دیده در یک جامعه است که با دشوا باید بیان نمود
سیاسی به موضع گیری خالق، سازنده،  مالحظات انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و

غیرجانبدار و غیر تباری، قشری، گروهی، زبانی و نژادی؛ ولی جانبداری از حقانیت فلسفی و 
منطق، در مباحث و مسایل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می کند. روشنفکر 

سایل جامعه خودی و جامعه جهانی و نیز نسبت به آرمان ها و بایسته ها احساس همواره نسبت به م
کند. عدیم یک روشنفکر سیاسی بیرون از سیاست بود، مسوولیت و تعهد اخالقی و سیاسی می
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و جهت هرچه بهتر دفاع از آرمانها و شناساندن بهتر آنها، حتی به دسته ها و گروه های هم آرمان 
نداشت. او همواره به آینده امید داشت و حرکت خویش را در آن مسیر سوق  گیخود هم وابسته

 می داد.
گی و خرافات، منحیث مبارز او همواره با هرگونه عقب گرایی و مسامحه، جهل و عقب مانده

د و نمود. او منتقد بو گذاشت و در جهت نوسازی و بهسازی تالش پیگیری مینستوه قدم می
مضر،  و و روحانیون منتفذ قدرت، حکومت، دولت، اصحاب دین، کلیساتحول پذیر. با اصحاب 

داشت. او همواره انسان ها را به سعی و تالش ه طبقه حاکم، فیوداالن و سرمایه داران، تعامل ن
 در عریش بینش در و خواندگی، ترقی و تعالی محیط و میهنش، فرا میدایمی در امر بهبود زنده

 (.1 -0:پیکار ،) ردگیمی قرار آنها پیشاپیش
... عدیم علما، حکما، فالسفه و عرفا را بعد از پیامبران و امامان و از اهل بیت پیامبر آخر 
زمان را معلمین واقعی انسانها و قابل قدر دانسته، خواندن آثار علمی و فلسفی شانرا برای ارتقای 

، احادیث قت به قرآن مجیدسطح دانش و درک حقیقت و معرفت به آفرینش و آفریده گار در تطاب
نماید. عدیم به پیروی از مرشدش ناصرخسرو، موضوعات و می نبوی و فرامین امام زمان توصیه

فلسفی، دینی و عرفانی را در هم آمیخته بینش مخصوص به خود را ایجاد  مسایل علمی، ادبی،
ی های کارر و شاهنموده است، اشعارش به غنامندی ادبیات زبان پارسی افزوده و در توضیح هن

طبیعت، درد و رنج خود و مردم، عدالت خواهی و انصاف، پند و اندرز های حکیمانه توام با 
فضایل اخالقی، ستایش علم اعم از علوم دینی و تجربی و فراگیری آنها نصایح جدی و سودمند 

ده اند، به حق از ش را ارایه و این اشعار که بر محتویات فلسفه دینی و غالبا به شیوۀ عرفانی سروده
 .شدباجمله شاهکار های ادبیات معاصر زبان پارسی سرزمین ما می

جیحون!!! بلی مردی سراپا جیحون، بحری پر طالطم، مواج خشمگین و خروشان تا آخرین 
دانم یمه کرد. نتپد و تمام عمر سعادت جستجو میگی باری نیاسوده، سراپا میلحظات زنده

ری کرده باشد؛ اما می دانم که سنگ های خواجه آباد هنوز جای پایش شاید تاریخ تولدش ذک
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خزید و در لمید و مییادگار های طفولیتش که دامن زلزله ماه می  را در خود حک دارند هنوز
آن قشالق )در خوف باال ( وجود دارد. باشنده گان خواجه آباد نه می دانستند که روزی طفل 

رد و یک دنیا حرف و کالم را از خود به دوسیه می گذارد.خواجه شیرگدای شان، عالم را می گی
آباد قشالق ساحلی که در جانب راست جیحون واقع است و در دروازه دره تنگی قرار گرفته 
است. اگر مقابل چپ جیحون، محلی را نشان کنیم، دقیقا قشالق رباط روبرو خواهد آمد رباط 

ربوط شغنان واقع است. در خواجه آباد قشالقک خردی در میان چاسنود باال و پاجورد روشان م
گویا جیحون در آنجا از مادر زاده باشد؛ ولی شنیده بودم که اصال خانواده « ذر بق و»ست بنام 

که چگونه به خواجه آباد مسکن گزین شده اند؟ گویا در این اش از سوچان آمده اند. اما این
دۀ سادات که تعلیم یافته نیز بوده اند به نام ایمان گوی قشالق مال و با سوادی نبوده و این خانوا

 به این محل آمده اند.
درمجلسی که عدیم حضور می داشت انصافا کسی را مجاب نبود که لب به سخن گشاید. 
او تمام علوم دینی و مذهبی مروج زمانش ار خیلی ها قبل خوانده بود تا به زمان ما که رسیده 

 ینشایق و.گشودداشت او تنها وعظ می کرد، پند می داد و گره میدیگر نیازی به خواندن ن
ز آغای تا جایی که بنده درک ناقص ا و پند و هدایتش را می پذیرفتند. کردند می استماع کالمش

 گویند .کردگردید و بر هیچ کس رحم نمیعدیم دارم او آدم زود رنج بود و به سرعت آشفته می
حوصله بود، اخالق و حلیمی اش را می ستودند؛  با و بار برد خیلی انسان. ش.ه0666 های سال تا

و شکنجه ها را چشید در خوی و بوی و رفتار وکردارش تغییراتی  ولی زمانی که طعم تلخ زندان ها
و کرد تا با هرنوع کالم نسازد و از هر گفتگبه وجود آمد. گذشته از آن عمرش نیز شاید تقاضا می

. کمتر می توانستهسخنان بیهوده متنفر بود، سخنان فحش را شنودن ن خوشش نیاید. دقیقا از
اتفاق افتاده که کسی جرات کرده باشد و در حضورش صحبت بی ادبانه نموده باشد. عدیم گاه 

 (.  6:ندامت، ب ت )سرشک گاهی شوخی های مزه داری داشت
 



)بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا(شاعر کوهسار    00 

 

 شعرا. 2
 ــاقل از بدخشانی عدیمنازمت ای مرد عـ               ـد شغنانی عـــــدیم      فرزنـــنازمت پیرخرد 

 ـدخشانی عدیمهل قوم آریـــــا و از بــا        نزد اهل علم و دانش جایگاهت شامخ است        
 رد افغانــی عدیمشــاد ازانم فخر میهن ف                  رنج و درد از اتبس حکایت ها نموده خامه

 دیمدانی عدر دفاع از باورت گردیدی زن               اس دور خویششخص با تقوا و پاک و بی حر 
 عدیم اک دامــانیمرد نیکو و فقیرو پـــرد بی بدیل                  ـــویمت ارباب دانش یاکه مـگــ

 ـــد نادانی عدیمپیشگام انـدر قیام ضــحن ادب                    هرکالمت در شهوار است درصـــــ
 رکسی                   کشور فضل و ادب را همچو سلطانی عدیمپهنای فهمت را ندارد هـــ لزمقـــــ

 یمدتمکین و هم با نور ایمانی عـــــدر خط افکار خود ثابت قـــدم بودی همیش                   پیر با
 کام قرآنـــــی عدیمـــــپیرو راه حق و احـود استوارو خـــــادم آل نبی                   در رهـی خـ

 ـوفی پرهیزگار                   دور بــــــودی از ریا و کـار شیطانی عدیممومن و با نور ایمان صــــ
 مرت به ایمــان قوی                    شد یقینم تا ابد مــــحبوب دورانـــــی عدیمتابه روز آخرت عــ

 عدیم کونامیک بین تـــوده مردم نـــــــلی               ردرانه بودی هیچ کس یادت نکگنج در وی
 یک ارباب قلم داند سخن دانـــــی عدیمنـعرفت                    اشک حسرت یادگارت نزد اهل م

 ابد در یاد ها هستی و مــــی مانی عدیم د به جا                     تااستادی سخن روشن یقین باشیاد 
**** 

 م آن شــــــــــاه اقلیم سخناز عــدیـاز زمـــــــــان مـــــاومـــــــن                         دادم آمیـ
 هنــــــن ســــرای پرمبـــرده اندر ایـ                  ف مـــشــکالت بس عــجــــــب     باتـاس

 ـدر کارخود چون کوهـکنــــوده انـبوالش چـــــنان باشد عیــــــان                         شرح احـ
 ــاداب فیــــــــض ذوالمننروح او شـاد ادب                         نـــــــیا رفـــــت استد ــون زچ
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 فن ـــود صدهزاران علم وداشت با خـ  رباد رفت                       لم و شان زهـــــی بــفرعـــــــ
 قنـــــــــاب دانش مستبـــــود با اربـ     اخـالق نکو                     ــوار وصــــــــاحب اطــــ

 در زمنفاضل دانشوری انــــــــــــــــس                          در ادب چون او نبـــوده هیچ کـــــ
 و نه بخارا نی ختنادر دوران چــــــــو او کـــم زاده است                     نه به بلـــــــــــــخ م

 ــــاداتـــــــــیـان                           بــــــــی نذیر اندر طـــــریق خویشتنبود انـدر زمــــــره سـ
 زان سبب افسرده گـــــــردید این چمن   ر او                    حــــــسرتا پژمـــرده نخلـی عمــــــ

 ی                         هریکی چون در شهوار عـــــــــــــــدنش ریختـز کالمــر نحـــــــــوه طــــــ
 دربهشت جاویدانی جــــــــــــــای یافت                   ک ایمان بــــرشتافــــــتسوی دارالملــ

*** 
 ــــنات النعیمــوی نــــخــــلستان جس  رو معــــــانی حســـــرتا                         رفت آن ســ

 ـــــصر                          پای نـــنهاده فـــــــــــــــــراتر از گلیمپیش او دانشـــوران عمده عــ
 رده از دانشوران                          زانــــــکه بودی صـــــاحب عقل سلیمگـــــــــوی سبقت بــ

 گ                           بــــــود او انـــــــــدر طریقت مستقیمار تارو تنـــود روزگــــــوجـــــــ با
 ل و هم کــــــــاملی                           از حقیقت بــــهره بـــودش بس عظیمدر شـریعت واصــ

 ف و بیمود از علــــــــــــــــــــم الهی مستفید                           زان سبب فارغ بودی از خو ب
 رکسی با فهم خـــــــــــــــود اندوخته                           عــــــلم و دانش را از آن مـــرد فهیمه

 ـــب او دانم کـــه گردیده دو نیمقل دک بهره ای                            زعقل هــــــــرکو دارد ان
 وافــــغــــــان و وافــــغان و وافغان                             گر زو نشانـــــــــــــا نیست دیـوادریغ

*** 
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 ــــی کردم غلط                              زانـــکه زو میراث مانده زین نمطزو نشان گفـتم ولــــــــ
 حسن خــــط ج پـــــــــربها                              کاوریده ای خوشا درــانده از وی پنج گنــمـــ

 بطظام مرتــــــنرا  او ت از دیگری                              کــــــار دین ر اســــــــرکتابش بهتهـــــ
 ـــروارید هــــــــــــردکان او                             اول و در آخـــــــــــــرو اندر وسطهسـت مــ
 نایاب را                              از رمــــــــوزو از عــــلوم مختلطر ته گـــــــــوهـــــتـــــــاربس

 ـواع علوم                              نیز در حـــــکمت هـــــمانا مستلطریــــــــــاضی فقه و انــــ در
*** 

 هــر دانشوری بریان شده قـــــلب                               ـریان شدهعــــالـمـی از رفتنش گـــــ
 تشــاعر بـادرد و شیدا نیست نیس     ـگر بدنیا نیست نیست                           حـــــــسرتا دیــ

 ها مانده به دل                             اســــم با ایشان مسمی نیست نیستــــــــک حسرت داغاش
 مــا نیست نیست ۀدر سری شورید                         ام صاف     ه زین جـــــــئلم و نشکیف ع

 رای حل رمز علم حـــــــــــــــق                             در مـــیان مـــــاسراپا نیست نیستاز بــ
 ن چون او کمال علم را                              تاکند در قلــــــب احیا نیست نیستبــعـــــــــد ازی

 ــگام ضرورت بعد او                            هر قدر جستم به هرجا نیست نیستمن به هنــــــــــــ
 دق یقین                            دانـــــــم اندر اهـل دنیا نیست نیستل االیــمان با صــــــامــــــــک

*** 
 کـــرد ازین دنیای بی حاصل وفات                    ی عــــلم الهــــــــی بــــــا ثبات        عــالم

 ـــــــدکان از سرما رفت رفت                           ســــــــوی دارالمک ابقا رفت رفتوه چه شـــ
 ــه رفت نامش زنده است                           خـــــود اگر از سفله دنیا رفت رفتاو اگـر چــــــــ

 ـــــــحین                           جـــانب فـــردوس اعلی رفت رفتـاکش با عباد الصالـــح پــــرو 
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 صدو هفتاد و هشت                           بـــــود کزاین تیره غبرا رفت رفتــــــهـــــــزارو سییک
 ـــــابصیرت چشم بینا رفت رفتــجا جــــــــا اوست                           بــلخلد کانــــوی داراس

 ثریــــا رفــــــت رفـــــــت داد آهت تا                  ــــــــد روشــــان در اینجا والسالمختــم 
 (01-09: ، ب ت )سرشک

 بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا
 شکل

شکل چیز  ۀرامون واژ است تا پی واراسز  ،پرداخته شودپیش از آنکه به معرفی اشکال شعری عدیم 
 از گوشه و کنار جمع کرده پیهم بچینم.که هایی را 

در  0911ست که در نقد ادبی در اوایل سال شکل گرایی، صورت گرایی یا فرمالیسم، مکتبی
شکل گرایی، واکنشی بود در برابر آن دسته از مکتب های نقد  ۀروسیه پایه گذاری شد. نظری
ه عوامل اجتماعی، تاریخی، سیاسی و روان شناسی، اهمیت بسیار ادبی که در ایجاد اثر ادبی، ب

دادند و این عوامل را در شکل گیری اثر ادبی موثر می دانستند؛ در نتیجه، از تجزیه و تحلیل می
و درک علت زیبایی ها و تاتیر گذاری آن ها  غافل می ماندند. به همین منظور، شکل گرایان 

که با تکیه برآن، بتوانند اثر ادبی را با روش علمی، جدا  و مستقل  درصدد ایجاد موازینی برآمدند
یدگاه گی و توفیق آن دست یابند. از د از هنرمندان، بررسی کرده و به راز تاثیر گذاری و برجسته

است که کار او تنها فراهم آوردن شگرد ها و قرار دادهای  ییشکل گرایان روسی، نویسنده وسیله
کند و اوضاع و احوال اجتماعی و برداشت میه ر ایجاد اثر، از این حد تجاوز نادبی است و سهم د

ست و هم تاثیر در مهارت ادبی او گی و محیط اطرافش، هم تکراریهای شخصی خود از زنده
 دارد.هن

ید مورد ترین عنصری که باشکل گرایان در بررسی ادبیات، زبان و شکل اثر را به عنوان مهم
اد لذت برای ایج رد، موضوع مطالعه خود را قرار دهند تا دریابند نویسنده یا شاعرسنجش قرار گی

 (. 81: 0690خسروی و جوادی، هنر در خواننده، چه شگرد هایی را به کار برده است)
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های فرنگیان، واژه فرم را برای قالب در مفهومی وسیعتر از آنچه ما در فارسی به عنوان قالب
م، به کار می برند. برای مثال سارتر عقیده دارد که کالم از سه عنصر؛ کنیشعری استعمال می

صورت، موضوع و مفهوم و محتوا تشکیل می شود. صورت یا فرم، در برداشت خاص سارتر، 
های  زمانی و مکانی خاصی است که برای ایجاد و بیان محتوی و مفهوم فنون و روشها و جایگاه

ویات ی است که بر پیکر مفاهیم و محتیفرم یا قالب شعر، جامه به کار می رود. به عبارت دیگر 
 0681ایی، رستگار فسپوشانده می شود و تابعی است از محتوا که به اعتبار آن به وجود می آید) 

:00.) 
زمانی که تقی پورنامداریان در باره جنبه های زیبایی شناسی معارف ازدید صورتگرایی بحث 

پشت هم می چیند: .... اینان معتقد بودند آنچه شعر را از غیر شعر می کند نظریات را اینطور 
 بلکه زبان خودکار یا معیار است. ؛ گی صورخیال یا معانی آن تازه نه سازدمتمایز می

گرایان، تمام شگردها، ترفند ها و آرایه هایی که زبان شعر را از زبان غیر شعر) معیاری( صورت
بیگانه می ساخت، تحت عنوان کلی آشنایی زدایی جای دادند.  جدا کرده، آن را برای مخاطب

از نظر آنان این آشنایی زدایی هم از طریق حذف یا کاهش برخی عناصر از زبان معیار)قاعده 
 کاهی( و هم از طریق افزودن برخی عناصر به زبان معیار)قاعده افزایی( صورت می گیرد.

گی شود تا زبان شعر از تشخیص و برجسته در نظر صورت گرایان، این شگرد ها باعث می
بیشتری نسبت به زبان نثر برخوردار شود و در نتیجه توجه مخاطب از معنی به زبان منعطف شود. 
به تعبیر دیگر، این شگرد ها همان هوای تازه است که روحی دوباره در کالبد مرده واژه گان می 

 (.30: 0688مدارریان، پور نادمد و رستاخیز واژه گان را پدید می آورد)
ی و ست که در بیان محتوای اثر ادب)لفظ( نظم و شکلی فرم، شکل، صورت یا از دیدگاه قدما

هنری به کار می رود. فرم شیوۀ تنظیم و هماهنگ کردن اجزا و عناصر یک اثر هنری و ادبی و 
ناصر ادبی عست که میان شکل، نظام جامع مناسبی»روش ارایۀ آن است. از دیدگاه شکلوفسکی

 وجود دارد.
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ت. سارم به معنای سنتی آن، چیزی جدا از معنای امروزیش فکه قابل ذکر است، اینه آنچ
یک، به همین سبب در ادبیات کالس زیرا در گذشته صورت الگوی یا شکل بیرونی اثر است و

 و صورت شامل شکل ظاهری و ساختمان بیرونی و قالب های شعری، نظیر قصیده، غزل، مثنوی
 مانند آن می شود

 (.009: 0696آرین فقیری، )
از نظر دکتر شمیسا، مجموعۀ عناصری که بافت ساختاری اثر ادبی را به وجود می آورد شکل 
می گویند. لذا وزن و قافیه، قالب، صامت و مصوت و هجا، صورخیال، صنایع بدیعی، زاویه دید، 

ن که هریک از این اجزا در ساخت یا پالت همه جز شکل یک اثر ادبی هستند، مشروط بر ای
بافت آن اثر نقشی داشته باشند. هیچ جزو و عنصری در شکل اثر نباید زاید و به قول منتقدان هند 

 (.070: 0688شمیسا، بی کار و فاقد نقش باشد)
معانی پیش پا افتاده است و عجم و عرب و صحرانشین و » شمیسا از قول جاحظ می نویسد 

رین داشت وزن و گزینش برتشناسند عمده کار در نگهدانند و مینشین آن را میروستایی و شهر 
لفظ و آسان بیرون شدن از سخن و آب داری آن و روانی و درستی طبع و استواری و زیبایی سبک 

(. 78: 0688سا،شمی«)گی و نگارگری استنوعی بافنده شعر است، زیرا شعر هنر و صنعت و
شت در مورد لفظ باید توجه دا» مهر تایید می گذارد و آن را می پذیردسپس خودش به این عقیده 

ی نشیند و در شعر شاعر دیگر زیبا و باید با جرجانکه چه بسا واژه یی که در شعر شاعری زشت می
صدا شد که قدرت تلفیق و دادن معنی و کنش خاص به واژه مهم است یعنی ترکیب ونحوه هم

ورد معنی اشکاالت متعدد است. یک بار مراد از معانی زیبا این است اما در م نقش اول را دارد.
ست. در غیر این صورت معلوم که مطالب آموزنده و اخالقی باشد که موضوعات نقد اخالقی

نیست چه معانیی خوب و چه معانیی زشتند؟... حقیقت این است که معنی چندان در ادبیات 
 (.80-80: 0688شمیسا، مهم نیست؛ بلکه نحوۀ بیان آن مهم است)
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 بررسی صورت های شعر عدیم
 قالب

لفظ قالب معرب کالب و ماخوذ از یونانی است. این واژه درفارسی به صورت کالبد و در معنای 
قالب نیز به کار می رود، اما برخی فرهنگ نویسان، اصل این واژه را تازی می دانند و 

زی است و کالب و کلوب نیز به معنی هرچی نویسند:شکل و هیات و پیکر و هیکل و تندیسمی
 0681ایی، رستگار فسکه در آن چیزی دیگری گذاشته تا به شکل آن متشکل گردد می باشد)

:00.) 
د ها و شرایط گوناگون لحظه تولها و مکانگان شعر، در زمانوسعت و تنوع اندیشه آفریننده

کند نگ و قالب های مختلفی را ایجاب میی از یکدیگر متمایز است که وزن و آهیشعر، به اندازه
که به هیج وجه در محدودۀ چهارده یا پانزده فرم یا قالب قرار دادی که برای مثال در شعر فارسی 

کرد و  را به اقسامی محدود می توان شعره رایج است؛ قابل اسارت نیست و بدین ترتیب اساسا ن
و  تواند به آفرینش قالب ها صورت های مناسب شاعر نیز با دست یابی به هر اندیشۀ نو، طبعا می

رفدار ط ییدر خوری که صالح می داند، بپردازد. حتی برخی از نوپردازان و منتقدین به اندازه
وا به نگرند و عقیده دارند که محتکه قالب را با نظر دیگری می ،مفاهیم و محتویات شعر هستند

سایی، رستگار فبه خاطر محتوا به وجود می آید) می آید؛ قالب است کهه خاطر قالب، به وجود ن
0681  :00.) 

اقسام قالب های سنتی از روز اول معمول و متداول نبود و وقتی شاعری، برای نخستین بار 
کرده است، شاعران دیگر به تدریج و به دالیل خاص ذوقی و امکانات  ها را ابداع و ابتکارآن

ر به کار مناسب و  شایسته یک نوع فک ییو به عنوان وسیلهالقایی ویژه، قالب خاصی را پسندیده 
های تازه  می سازد، طبعا عدم هماهنگی یا نارسایی و برده اند. ضرورت های ذهنی شاعر، قالب

گی و قدمت قالبی که تاثیر بخشی و قدرت القایی خود را از دست داده است، به خودی کهنه
 (.07-03: رستگار فسایی، می گردد)خود، موجب زوال و فنا یا تغییر در آن 
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عدیم تقریبا در بیشترین قالب های کالسیک طبع آزمایی کرده از تمام این قوالب موفقانه بدر 
شیرینی و عذوبت آن گویی نسبت به دیگری بهتر  ،آمده است، و در هر قالبی که شعر سروده

بت توان یک قالب را نسمی هاست و چنان حد اعتدالی در میان قوالب شعری در نظر گرفته که ن
 به قالب دیگری برتری داد.

قالب غزل و سپس قصیده و رباعی نسبت به سایر قالب های دیگری در دیوان عدیم از بسامد 
 باالتری برخور دار است که می توان حکم کرد که غزل بهترین قالب  مورد نظر عدیم بوده است.

 قصيده
ر ه بر یک وزن و قافیه یا مطلع مصرع و مربوط به یکدیگشود کقصیده به نوعی از شعر اطالق می

و شکایت، و مسایل اخالقی و اجتماعی  و دربارۀ موضوع ومقصودی معین از مدح، تهنیت، شکر
 (.076: 0681رستگار فسایی، و عرفانی و دینی سروده شده باشد)

ات عرب به ز ادبیست که در ادبیات فارسی بعد از اسالم، به تقلید اقصیده اولین نوع شعری
وجود آمده است . و شاعران نخستین زبان فارسی قصیده را در همه ابعاد، از شعر عربی تقلید 

 کردند و سپس شاعران ادوار بعد از قصاید شاعران ادوار نخستین تقلید کردند.
ین تفاوت می رسد با ا هفتاد قطعه قصایدی سروده که تعداد شان  گانعدیم نیز مانند گذشته

موضوعات اجتماعی، به کند و به عوض آن بیشتر قصاید عدیم کمتر مدح را حمل می ،که
همچنان در این قصاید مانند قصاید دیگر شعرا نه درک ازتشبیب و  .اخالقی و دینی توجه دارند

بلکه از همان اصل مطلب)مدح(  شروع کرده وبه  ،تغزل است و نه هم نشانی از گریزی و دعاییه
کند. سبک قصیده های عدیم همان سبک ند و در آخر هم تخلص را ذکر میانجامش می رسا
 خراسانی است.
 ن آوانعر موزون و مقفا اندریبگویی شـــــــ          ر انگیز میباید به هر عنوان     االایطبـــع شعـــ

 نم کفو خیاالت و کماالتی سـخن سنجاادراک خواهم گفت       زه تسخن با قدر و فهم و طاق
 شریان و به هنگام سخـن رانی اگر طبعــــــم به شورآید         به جای قطرۀ خون شعر ریزد از رگ
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 رخنده شعری در نظــــــرآمد         به میزان خــــرد سنجیده بوده جمله وزنی آنمـرا در ساعت ف
 دانوده گویی دانش میــوگان ادب بربود         به چـــــچندان پنداشتـم در بین ابنای زمان خــــ

 انــــی عالمه دور وانی حکیمی فاضلـــبه عن          وا بودهــــده جالب و غــرا و هم پر محتقصی
 ـۀ این فیلسوف شرق       بگـــــوش مـــن رسید از پایتخت کشور افغانصدای جشن نه صــد سال

 ــــزم استقبال شعرش با دل شادانسخــن های دل انگیزش به شور آورد طبع مــن       نمودم عــــ
 ــــــریق رادیو اعـــــالنن       به هرشهر والشد از طـــسرور خوش ســــرود خوش ز آواز هنرمندا
 خواهم کنم پایانـــر خویش میبــراین عنوان شــع     اگر ایزد دهـــــــــد یاری بنام ناصرخسرو  

 معنی دان عالی فهم   ــدوز  عـــقل انــ نکات آموز      بوده   ی یـــهمـــــزابنای زمان خود یکی عال
 النتیزی بوده انـــــدر عرصه جو  کرانش به میدانی سخندانـــی       نهــایت تند وسمند نطق تـــ

 ود را به سمت ســـــاحل عمانباشد       بریزم قطره خـــــ ـه می گویم مثال قطرۀهـرآن چیزی کـ
 ـرق و سینه دشمن بودهم تیغ و هم پیکانش بود جاذب       به فــب همه نظمالهــمه نثرش بود ج

 ه از وزنش سبک باشد نه قدر و قیمت ارزانسخن هایی گران قدرش چنان گویی گران بوده       ن
 رده در سخـــــــن تقدیر تقلید سخندانشزدی بوده       نه کـــــوال و افعــــــالش عطای ایهمه اق

 رفانع زفیض عالــــــــم ست       رسیده بر دل پاکشر کن گفته که امرحضرت باریامـ سخن از
 ر حضرت یزداننون برون آرد امــــــــ وجود اول و ثانی و علـــــــویات و سفلیات       زکــاف و

 ورت جسد پیدا و جان پنهانشد       ازان رو شد بهر صـــم هیوال جفت صورت برای بودش عالــ
 انی را تمامی خــــردمندانشناسند این معـــــــــ ر ایزدی آمد      هر فاعل به امـــــــــطبیعت جو 

 رکب گشت جسم و جانبروی علت غایی مــــ   وهر    پدید آورد آنگه نه عرض از اصل یک ج
 انایاند ردند تعریفش ز رویی علمرد       چنین کـــوجود آو  وع اند رنو  زبهر شخص انسان جنس 

 ان الهی سه موالید و چهار ارکانــــــرم خاک تا افالک بهر او شده برپا       بفرمـــــزجــــــــــ
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 نرگرداردون زبهر اوست ســـــــع زاجـــــــزایی دو عالم شد       همه سیارۀ گــــامبنام برزخ ج
 م بنمود از آن هفت شادروانـــــســرتعظیم خ        ست ــلول آدم علت غاییزجمع علت مـــــعــ

 ت ماند از آشیانش دور        به زندان جسد محـــــبـــوس مانند گنهگارانسروان چون طاهر قدسی
 چه در صورت چه در معنی یکی عقل است و دیگرجان       مانی رف افضل ازین ترکیب جسدوچیز اند اش

 حـرگاهانـــــثال اشعۀ زریـــــــــن ز انوار سر عقل جزوی را          مزعقل کل فروغی میرسد مـ
 ـن نکتۀ مـــــعقول از ادراک حس پنهانرا          بود ایــ لیـذیرد نفس جزوی نیز نور نفس کــپـ

 ن معنی زرمـــــــز علم القرآننموده درک ایــــ           ت فرمان خداوندیخلق الجن و االنس اس
 ــرب دور افتاد شــــــد از زمرۀ دیوانلم االسما            زقاف قـب عره حساندانست حارث مـــــ

 آن شدنام او شیطان رور خود ازید            زکبرو از غــــــرالله سرپیچسجده آدم ز امــــــ نکرد او
 کالم حضرت یزدان که باشد اسـم او فرقان     داسازد حق از باطل چه در ظاهر چه در باطن     ج

 ت لقمانضر ـبوده سینه اش خـــالی زعلم حــه نناصــــــرخسرو دگر باره کنم تکرار             زنام 
 ـــــــرهانبــ و  الم الله گفته حجتتنصر            زآیات کـــــت یعنی شاه مسبفرمان امام وقـــــ
 ت یونانلمی کتاب حکمـزباقی عــــلــم از ع   ل کتاب الله سخن گفته         زتنزیل و ز تاویــــ
 ابوریحان ودی شاگرد فــــــارابی  و بیرونی شــــ امور گرزنده می بودند           زبعد آن حکیم نـ

 در دورانــــانه دیـده دیدۀ گیتی نـه زاده مــ        به قرن چهارم و پنجم چـون او پاکیزه فرزندی    
 انیل استادــــکـــرده پیروی از هیچ کس از خـن        اس دین امام روزگار خود    بجز امر اســــــ

 ــگر آثــــــار انوارش به گیتی مانده جاویدانم او            مــسخاک تیره اندر غاریمگان خفته جب
 ازند یکـــسر مردم ایرانت است             بنامش بـل همـی نــام او مباهانه تنها مرخراسان را به نـــ

 خشان دخشان را کند ر ر نام بعلی که مـدخشان را              چنان لربلخ و بارات است مبنامش افتخ
 وهستان     ود یادبود پیرکهرآنچه مـــانده از خــ    ون یادآوری خواهم زتصنیفات کــم یابش          کـن
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 بینان وغ چشم حقکند هر لحظه بیناتر فــــــر کتاب وجه دین از دیــن حق خـاطر نشان سازد       
 به اربـاب بصیرت است چون خورشید نورافشانان مفتاح مصباح است    چراغ عقل و جان و دل بد

 ــوانب باشد مثال چشمه حیه لنک تشکامان است                 بهریوانش زالل تشنه کتاب خوان اخ
 ـرای عـــالم عقبی چنان سرمایۀ ایمانــــادالمسافر را                 بـه زاد اتقیا دادست مـــــــر ز چـ

 انایش میدهد دل را به مفتاح سحر خیز رهــد از میان گیرد                 گشـایش بند تقلید و مقلــــ
 اغ دل معطر می کند چون نگهت بستاندموی جان مومنان آید                 بستان العقولش بـــــــز
 اداناندرزی به نبود پندی بدانایان ز انـش فصلش                 ق از باطل جدا بنمود در هر باب شح

 ـد بینانـبنام حکمتش اســـت از بناهای ابر باشد کتاب او                جامع حکمت دگــــــــبنام 
 رد از دل غبار  گــــرد  دود  ظلمت عصیانبــروغ روشنایی نامه چون شمع دالفروز است                ف

 ـــوانر دفتر دیـــــــبـــود آرایش زیبندۀ سـراپا نکتۀ سرچشمۀ دیوان اشعارش              ـــــــســ
 نوشبختی نگهدار از سیه بختاعطا بنمای خـــــالها را به دور انداز                راستی دارم بــ یاله

 التجا داریم یـــا حنان یــــــا منانـا و جـــر ن طوفان وحشت زا امانی از درت دایم                ازیـ
 غنانخسته است از گوشۀ شـاعر دلعدیمی شـ                 شود جویانامم می ر شبگیر پوالدی زاگـ

 غزل
زمانی که در ارکان قصیده خللی وارد شد، قالب متخاصمی با قصیده که هرلحظه فرصتی  برای 

ی گردد. این قالب چیزی بیش نه بود جز همان جست تا یکه تاز میدان ادبیات فارسآزادی می
در قرن هفتم قصیده را به عقب راند و خود قالب رایج و تا  قسمت اول قصیده که تغزل نامیدنش

مسلط شعر فارسی گردید. ممدوح رفته و معشوق آمده بود. این معشوق گاهی زمینی است؛ اما 
که تغزل قصیده پایان می یافت، شاعر آنجا  (611: 0686سا، مانند معشوق تغزل پست نیست)شمی

به اسم ممدوح تخلص می کرد و سپس به ابیات مدحی می پرداخت. چون مدح از میان رفت، 
 تخلص پایان تغزل شد و شاعر به جای اسم ممدوح اسم خود را آورد.
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موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال معشوق و شکایت از 
(. یعنی غزل تنها حدیث مغازله و عشق را در خود جای 611: 0686سا، است)شمی بخت و روزگار

داده؛ بلکه شامل مضامین اخالقی و دقایق حکمت و عرفان و قلندریات و مسایل سیاسی نیز ه ن
 (. 001: 0681رستگار فسایی، می شود و حتی گاهی آمیخته با مدح نیز سروده شده است)

یوان عدیم دارد، برعالوه از موضوعات عشقی و عرفانی مضامین قالب غزل کاربرد زیادی در د 
اخالقی، اجتماعی، پند و اندرز و حتی مسایل سیاسی را حمل میکنند،  اما عدیم نه عارفی به 

ر پر مل ی بوده که ساغیمعنای اصلی آن بوده و نه هم عاشقی؛ بلکه به قول خودش یک مرد فقیه
را طوری بیان کرده که گویی سال ها در آن تلمذ و ریاضت را ندانسته است؛ ولی هرکدام شان 

ان ولی در آثارش چن ؛کند که لب به شراب ترنکردهکشیده باشد و مانند نظامی که ادعا می
شود که گویی عمرش در شراب خواری گدشته توصیفی از شراب و خصوصیات آن دیده می

 او در دیوان  سپری کرده که  زلغقطعه  670 عدیم قسمتی از عمر خود را در سرایش باشد.
 .ندمظبوط ا

 ـارم بدست سلسلۀ مشکبو گرفت         هـــــــرانجمن زنگهت او گفتگو گـــــــــرفتیــــــــــــ
 ـــــــــم شکیب رخ دلفریب او          کـزرخ نقاب و آینه را روبــرو گــــــــــرفتبرد از دلــــ

 فام آن نگار          گـردید باز تازه دگر رنگ و بـو گــــــــرفتلـــــــــارض گگل هم بیاد عــ
 تـرفشو گـو  هرگل زتازه رویی رخسار الله رنـــــــــگ          اوراق خود به آب حیات شست

 هرساعتی به طـــــــــــــــــره طرار مشکفام         چندین هــزار دل به یکی تار مـو گـــــــرفت
 ــــــــزم داشت تماشای روی او          بهر حجاب زلــــف پریشان بــرو گـــــرفتچشمی که ع

 وصلش مثال سایه بال هما عـــــــــــــــــدیم           هرکس خیال کرد به دل آرزو گــــــــــرفت
*** 
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 ردیوتیا گاشــــــــراف همچون تۀاگر عمری به اهل فضل و ارباب وفاگردی           به چشم عد
 کدورت خیز اشرارند ابنای زمـــــان هرجا           دالدوری گزین زین خیل و با اهل صفا گردی
 کاله عجب از سـرنه زسینه کینه بیرون کن           براوج فضل انسانی بجز کبرو هــــــــوا گردی

 مرهم یکی را چون دواگردیبه داغ نـــــــــامرادی ها و زخم ناتوانی ها            یکی را صورت 
 رادر بشکند دلها          زلطف آرزومندم که بهرش مــــــــــــومیا گردیادث ای بـاگر سنگ حو 

 ـداباید که بی روی و ریا گردیهمه بهرخـــــــق مردم          حسانی که از دست تو آید در حهر ا
 ا گردیگر تو مرد حق نمنماییاز خـود ق بین باش        به است زخود بینی برون آو بحکم عقل ح

 گردیه تا از میل یکتایی بدور از اعتالکــــــــزبان بادل یکی سازد یکی دان و یکی را خوان          
 را از هــــوای حرص و آز کیمیا گردیمبــــــــود خود          کسیر اعظم میکنی مس وجــــاگر ا

 ـدور غنچه دلها چنان باد صبا گردیبـــــــــــــرد          رافت رنگ و بوی دیگری داگلستان شــ
 ـراتر ازمـــــقام قرب خط استوا گردیفـــــــــــر قانون فرمان الهی را           بــجـا آری اگـــــــ

 ار جهالت گام در اقبال دانش نه            توهم چون دیگران کیهان نورد اندر فضا گردیزادبـــــــ
 دیع هرچه باید آشنا گر ـــــحاب تواضــخسته دل از اهل نخوت باش بیگانه            به اص دیمع

 (610: 0681عدیم، )

 رباعی
شمس قیس رازی، قالب رباعی را مخصوص زبان فارسی دانسته و رودکی را مخترع رباعی قلم 

 داد کرده می نویسد:
« هزج»وع اخرم و اخرب این بحریکی از متقدمات شعرای  عجم و پندارم رودکی از ن»...

وزنی تخریج کرده است که آن وزن را رباعی خوانند، الحق وزنی مقبول و شعری مستلذ و مطبوع 
ستگار ر است و از این جهت اغلب نفوس نفیس بدان رغبت است و بیشتر طباع سلیم بدان میل)

 (.003:  0681فسایی، 
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 کنار سایر قالب های دیگر به سرودن رباعیعدیم نیز مانند بسیاری از شعرای فارسی دری در 
دست یازیده و از عقل و روزگار و ناپایداری دنیا  و دم غنیمتی سخن رانده است. رباعیات عدیم 

 ایه شکایت وشتر برپیماند و در این رباعیات باز لحاظ ساختار شان بیشتر به همان سبک خیام می
با دقت در انتخاب کلمات و آفرینش تصاویر  او امیدی در پهلوی توصیف عقل استوار است. نا

 هنری و غنای تخییل و مفاهیم متناسب با این قالب توانسته اشعاری شیرین و دلپذیر ارایه دهد.
ی ردیف اند و ارباعی آن بدون ردیف و متباقی دار   68رباعی در دیوان عدیم001از جمله 

شاعر بیشتر فعلی است و آنهم فعل ردیف های انتخابی  . اغلب هم در حرف )الف، تا و دال(
م در برده است. بسامد باالی ردیف ه ربطی؛ مانند: است و بود و یک مورد هم ذوقافیتین را بکار

اشعار شاعرنشان دهنده فضای باز و پویای فهم اوست. زیرا بار معنایی شعر را ردیف ها تحمل 
ب و بسیاری از ردیف ها را متناسانتخاب و گزینش ردیف و قافیه دقت داشته  کنند . وی درمی

 معنا آورده است.
 از آب و گلی که طینت آدم ساخت     یک جزو تمام از همه عالم ساخت

 ید     ابلیس در این میانه نا محرم ساختـــــفرمان نفخت فیه من روح رس
 و یم مانند خیام؛ مفاهیم فلسفی دارند و اندیشه هایی چون، چونیبیشترینه رباعی های عد

ا البته در این راستا به یقین شاعر م ،زنند می موج اشعارش در غنیمتی دم مرگ، گی،چرایی زنده
 داشته یاگر چه اینگونه مضامین شاید پیش از خیام هم کاربرد ،تحت تاثیر خیام قرار گرفته است

کر و فصفت خیامی برای » به قول اسالمی ندوشنگره زده شده اند.  ؛ ولی امروز به نام خیاماند
بریم که چاشنی و مایه ای از مشرب منسوب به خیام را در خود داشته باشد؛ اندیشه ای بکار می

چه این فکرمربوط باشد به پیش از زمان خیام و چه به زمام خیام او یا بعد از او. این نامگذاری 
باعیات (. از مهمترین موارد اندیشه خیام در ر000برای سهولت درتشخیص موضوع است )ندوشن:

 عدیم موارد زیر است:
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 گذرا بودن جهان و شيفته نشدن به آن -

 از وقت طلوع صبح تا وعده شام         این مـــــــادر دهر فتنه زاید مادام
 تــــــا فاخته نیز کو بکو می گوید        کو بهمن و قیصرو کجا شد بهرام

** ** 
 غر سرشار کجاباده نابکو ساقی خمخانه کجا جام شراب     کـــــــــو سا

 گی گذشت یک قصۀ خوابهخیام کـــــزان مست ابد بود مدام      گویا هم
 مرگ -

عاطفی آن را نزدیک و آشنا  یمرگ از پدیده هایی است که شاعر در حین ناامیدی و شکستها
 به پایان رسیدن عمر آدمی می کند. عدیم نیز در رباعیات خود به ناپایدار ی جهان واحساس می

 .اندیشیده و تلخی فنا و مرگ را حس کرده است
 ام و زنده مجویید مرا         آیید بـــــــرادران بشویید مرامن مرده

 تشـــریف شما اگر میسر نشود      از تربت خاک من ببویید مرا
 (160:  0688عدیم، )                                                                     

 قطعه
نوعی شعر است که دارای ابیات متحدالوزن و متحدالقافیه باشد بدون آن که مطلع آن مصرع 

به این نام  ،ه استسط قصیداوا از ییشتر است. قطعه به این اعتبار که گویا پارهیباشد. دوبیت یا ب
ان مطالب (. قطعه را بیشتر دربی601: 0686شمیسا، نامیده اند و جمع آن در فارسی قطعات است) 

شمیسا، )ندبر اخالقی و تعلیم و مناظره و نامه نگاری و شکایت وتقاضا و از این قبیل به کار می
(. قطعه دارای وزن مخصوص نیست و در تمام وزن های شعری حتی وزن رباعی 606: 0686

ی نسروده شده است. ترقی قطعه سرایی در زبان فارسی از روزگار افول سلجوقیان آغاز شد و شاعرا
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چون انوری و خاقانی قطعه های جالب توجهی ساختند و قطعه را تا بدان پایه کمال رسانیدند که 
 (.030:  0681رستگار فسایی، سرودن آن، خود فنی در شمار آمد)

عدیم نیز در دیوانش چهار مورد قطعه گفته است که همه شان بر پایه مطالب اخالقی و تعلیمی 
الم همیشه کوشیده تا سخنانش در راستای اصالح جامعه باشند، استوار اند، وی به صفت یک ع

در هر جایی که لب به سخن گشوده، اصالح و ترقی را از یاد نبرده و حتمی یک دفعه از آن ذکر 
 فرماید:خیری به عمل آورده است.چنانچه در این قطعه می

 ز اهل کمال نیست خود خواه و خود پرست       مه اگر زن است و یا مرد هرچه هـست   ای
 یک امــــرثابت است که نـیکوخصال نیست   ند   هـــــــــــــرکو مدام پرورش خویشتن ک

 و وقار و رتبۀ جاه و جـــــــــــالل نیست عز      این رنگ و بوی لخلخه و پودر و گـــالب  
 را زوال نیستر او کین گلشنی است هیچ مــ      رویت گل است و علم چنان بوی گل بــود  

 گویم به حکم عقل زاهل رجــــــــــال نیست     جز شرط دل آن که به عشق تو باخت دل   
 نان قیل و قــال نیستــان واضع است چــبره    اولیتر اســـــــــــت فاضله از غیر فاضله     

 ذوالجالل نیستز فضل علم مــــــعرفت ــمقصود از مـــــــــــــــکارم اخالق آدمـی     ج
 انوار علم و عقل زهــــــــم انفصال نیست       چون قـــــــــــرص آفتاب فروغ شعاع او   

 آیات روشن است که امـــــــر محال نیست     درک علــــــــــــــــوم هیات اسرار کیمیا     
 وصــــــــــــال نیست میل دلم بعشرت بزم        خواهیم از تو رونــــــــــق و آبادی وطن  

 خود ظاهراست جای مراد جـــــدال نیست      مــــــــرد و زنند الزم و ملـــــزوم یکدگر    
 اش به جز عــــــرق انفعال نیستدرچهره             ت نمود وقفــــآنکه حیات خویش به غفل

 ب و ماه و سـال نیستـــز و شعمر بهار رو             هوشیار باش ای گل نورسته جـــــاودان 
 انکار در حقوق تــــــوکس را محال نیست    ـــــــــرفی است آشکار         حدوشیزه منوره 

 ال تو او را خیال نیستورنه بخط و خــــــ              سخنوران عدیم داد سخن با ــــــــواهدخ
  (0681:071عدیم،)                                                                                                   
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 مقام قــــــــــرب سخن بر قرار خواهد ماند        حـــضـــور اهـل بصیرت ایا ستوده سیر     
 جهان شعر و ادب یـــــــــادگار خواهد ماند         به روی صفحه تـــاریخ تا جهان باقیست  

 بنای عـــــــــــدل و هنر استوار خواهدماند           ــه هـر قصر میشود ویران  مبرهن است کـ
 ــــــار خواهد ماندست که اندر دیــحکایتی         زباز پرسی احـــــــــــوال عاجزان وطن    
 دماندزمــــــــــــان دیر بهر روزگار خواه            چــــه در جراید کشور چه برزبان خلق   

 نشان عــــــــــدل و کرم پایدار خواهد ماند   زخاطرات جــــــــــــوانان معتدل گستر         
 و داغدار خواهد ماند ــــــــوالله قلبم ازـچ      ـرانکه آتش ظلم و حسد زند دامن     هــــــ

 ـــــدا شرمسار خواهد ماندبه نزد خلق خـــ       ـــان محشر کبرا قیام رستاخیز     زمــــــــــ
 نشان مردم پرهیزگار خـــــــــــــواهد ماند            ــــــس اال    نماند هیچ نشانی زهیچ کـــ

 نقوش سرمد زیبا نگــــــــــــار خواهد ماند            بار اهــــــــــل قلم    رشحه قلم فیض ز
 مثال آینه پاک از غبار خـــــــــــــواهد ماند              نهد آیین ـــابه پـایگـــاه ادب آنکه پـــ

 دوامــــــــــــــــدار همین اعتبار خواهدماند               ست یـــــاد بود از من سرایی کمال شعر
 زبعد مردنم ایــــــــــــن افتخار خواهد ماند            نوازش اصحاب کیمیا فخراست مـــــــرا

 جواهــــــــــــــر سخن آبدار خواهد مان         رگش  اک عدیم افتد و پس از مـــبزیر خ
 (666: 0681عدیم،)                                                                                          

 مثنوی
تقل باشد. مس ییای قافیهمثنوی عبارت است از اشعاری که در وزن یکی باشند؛ اما هر بیت آن دار 

چون هربیت مستلزم دو قافیه یا دو مصراع ابیات، مقفی است، و آن را مثنوی نامیده اند؛ منسوب 
به کلمه مثنی مرادف اثنین که به معنی دوتا دوتا یا دوگانی است. کملۀ مزدوج را نیز به همین معنی 

 (.010: 0681رستگار فسایی، به کاربرده اند)
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مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت سایر قوالب را ندارد، شعر موضوعات طوالنی  از آنجایی که
است و در داستان سرایی از آن استفاده می شود و از اینرو مثنوی هم قالب حماسه است و هم 
داستان های غنایی. همچنین قالب مناسب برای ادبیات تعلیمی منظوم نیز مثنوی بود و مخصوصا 

 کردند.زه های عرفانی خود از آن استفاده میصوفیه برای ارایه آمو 
 :دشو پس به طور کلی می توان گفت که مثنوی در موارد چهارگانه زیر استفاده می

 برای داستان های حماسی و تاریخی؛ -
 برای داستان های عاشقانه و صوفیانه؛ -
 برای طرح آموزی های عرفانی؛ -
 (.601-619: 0686شمیسا، برای مطالب اخالقی و تعلیمی) -

 بکار برده است.موضوعاتی چون شرح حال، مدحیه و شکایت نامه   عدیم این قالب را در
 یادم آمد از زمان کـــــــــــــودکی           داشتم آغوش مـــــــــــــادر متکی
 از همه لــــــــــــــــذات دنیا بیخبر          تکیه گاهم بود دامــــــــــــــان پدر

 وشی عشرت این اغبری           اکل و شـــــــربم بود شیر مادرینـــاز و ن
 کم توان و کم حساس و کم شعور        از کمــــــــــال علم وفضل عقل دور

 و خواب ام در یـــــــــک حساب        غرقه اندر بــحر عیش خورهبا بهایم بود
 نــــــــــــــــــدیم سابقهچــــــــون رسید آغاز نفس ناطقه        عقل بودستش 

 عقل شد انــــــــــدر وجودم کارگــــر        درک بنمـــــــــودم بنورش خیروشر
 د لیک تاثیر ضعیف        داشت عقل انــــــدر وجود این نحیفپر اثــــــــر ب  

 ی تافتملذت حســـــــــــــــــی و عقلی یافتم          روی خـــــــــود از جهل طفل
 وخت برمن آن زمـــــان          اسم پاک کــــــــــردگار انس و جانــــــمادرم آم

 تابه یمن عقل و تعلیم ای عــــــــزیز          درمیان نیک و بد کـــــــــــردم تمیز
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 سوی مکتب آن زمان ارشاد شـــــــد           والـــــــــــــدم در علم دین استاد شد
 از تلقین توحید خــــــــــــــــــــدا           ســــــوی شرع مصطفی شد رهنما بعد

 گفت بشناس ای پسر اسرار دیــــــن           نـــــــوراحمد هست خیر المرسلین
 دیـــــن پاک او طریق راه مـــــاست           روزمحشر او شفاعت خواه ماست

 کـــــرد از بهر ظهورش ممکنات         ذات واجب خواست عین این صفات   
 هردو عــــــــــــــالم بهر آدم شد پدید            آدمـــــــــــی را بهر طاعت آفرید
 انـــــــــــــــدک اندک علم را آموختم            شمع دانش را زعلم افـــــــروختم

 ف دنیا بیغمی ســـــتکــــــودکی هرچند وقت خرمی ست            ازهمه تکلی
 لیک وقت غفلت است و جــــــــاهلی           غافـــــــــــلی بهتر بود از جاهلی
 جان زعقل و علم گردد پر فــــــروغ           جسم یابد لــــــذت از عیش بلوغ
 یامیل جــــــــــان بـــــــــاشد علوم اتقیا           نفس و تن خــــــواهند فعل اشق

 گیگی           باشدش تحصیل عــلم و بندهحس نمودم معنی این زنــــــــــده
 است انسان اصـــــــل و فرع کاینات           علت غایی جـــــــــــان ممکنات
 چــــــــــون دو عالم بهر او ایجاد شد           آفرینش این چنین بنیاد شــــــــد

 ـــی باید نمود          زین قفس آزاد می بـــــــایدنمودجان خود را شاد مـــــــ
 ای معانی تـــــــــــــــاکه من بشناختم          نقد جنس زنده گـــــی را باختم

 زاد راه این سفر مــــــــــــــارا عدیم          هیچ در کف نیست جز لطف عمیم          
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 مستزاد
وتاه ی کیآخر هرمصراعی از رباعی یا غزل و قطعه  امثال آن، جمله گونه ای از شعری است که در

و مسجع بیفزایند که در معنی با آن مصراع مربوط باشد و به نوعی معنی آن را کاملتر سازد؛ اما از 
 وزن اصلی خارج و زاید باشد به همین جهت آن را مستزاد نامیده اند.

قصیده یا قطعه یا رباعی و جز آن که در دنبال مرحوم دهخدا در مورد این قالب می نویسند: 
 تر به قافیه همان مصرا آرند.هر مصراعی از آن، مصراعی به وزن کوتاه

شرط  است  رعایت قافیه در مستزاد و ربط آن به حسب معنی به کالم منظوم در سیاق؛ اما 
د یا نباشد معنی باشبیت باید که بی فقره مستزاد در نفس خویش تمام باشد، چنانچه اگر مستزاد 

قالب مستزاد در دیوان عدیم یک مورد  (.037: 0681رستگار فسایی، باشد)هبیت موقوف برآن ن
 کاربرد دارد؛ نمونه مستزاد از دیوان عدیم:

 ای نور دو دیـده  چون عــــارض زیبای تو یک دیده ندیده         
 دهــدو دی ی نورا  بر دور رخــــــــــت سبزه نورسته دمیده          

 ازلطف نـگاهی  نب این والۀ دلباخته گاهی       کــــــــــــن جا
 ای نور دو دیده   چون ســـــــاغرلبریز به لب روح رسیده        

 نی این و نه آنم   تن تاب توانم       صبر از دل مـــن رفت و ز
 دهای نور دو دی   به هرگوشه دویده         توچون پیک خیال 

 گه زلف سمنبو  گــــــــــــر دل زبرم میبرد آن قامت دلجو      
 ای نـوردو دیده  گــــــــــه غمزه جادوی دو ابروی خمیده        

 هنگام تکــــــــــــــلم  گه عشوه و گه خنده و گــــــــه میل تبسم         
 ـــــــور دو دیدهای ن  هم باده و هم شهد زلعل تــــــــــو چکیده       

 چـــون نافه چین شد  از باد صبا غالیه ســـــــا روی زمین شد          
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 ای نـــــــور دو دیده  امروز مگر برسر زلف تــــــــــو وزیده            
 ای شــــــوخ پریوش  تاب و تب هجرت بدل افــــــروخته آتش          

 ای نور دو دیــــــــده  یده           آهی ست که از سینه چنان شعله کش
 قلبش به دو نیم است  از تیغ دوابروت چنین حــــال عدیم است         

 ای نور دو دیـــــــده  مژگان تو اندر جـــــــــــــگر ریش خلیده          

 ترجيع بند –ترکيب بند 
شده باشد و ساختمان آن  ولی در قوافی مختلف سروده ؛ست که در یک وزنمجموعه اشعاری

 چند بیت بریک وزن و قافیه بگویند و در پایان آن یک بیت مقفی بیاورند» به این شرح است که 
که با ابیات پیش در وزن متحد؛ ولی در قافیه مختلف باشد و همچنان این عمل را چند بار تکرار 

یک  هرگاه بیت را در کنند، بطوری که در فواصل همه بخش ها، بیتی منفرد آمده باشد. پس
ع یا آن نوع شعر را ترجیع و یا ترجیع بند و بیت فاصله را بند ترجی ،فواصل عینا تکرار کرده باشند

بند گردان گویند و اگر ابیات فواصل با یکدیگر فرق داشته باشد آن نوع شعر را ترکیب یا ترکیب 
تعریفی  تر محمد جعفر محجوببند و بیت فاصله را بند ترکیب و بیت واسطه خوانند. استا دک

بند  در حقیقت ترکیب بند و ترجیع»... کنند و می نویسندساده تر از این دو نوع قالب ارایه می
مرکب است از تعدادی غزل که در یک بحر با قافیه های گوناگون سروده شده اند. هرگاه این 

رابط نیز در پایان  یند و هرگاه بیتغزلها با بیتی واحد به یکدیگر ارتباط یابند آن را ترجیع بند گو 
و تکامل  ست که این نوع شعر پس از رواج یافتنهر غزل تغییر یابد آن را ترکیب بند نامند و طبیعی

(.  در دیوان عدیم به تعداد یک ترکیب 000: 0681رستگار فسایی، نسبی غزل سروده تواندشد)
 :د در دیوان عدیم ترجیع بن یی از بند و یک ترجیع بند درج است؛ نمونه

 نشر خــــــواهم مدیر نامه نگــــــار           مـــــــــدح فصل بهار در اخبــــار
 و خوشتر از پـــــیرار زانکه آغاز سال و ماه نــــــو است            بهتر از پار

 شمس در خــــط استوا آمد                    شد مســـــاوی حساب لیل و نهـــار
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 رخط اعتدال قطب شـــــــمــــــال            شاه انجم فـــــــــروز شیر ســــوارب
 باد نـــــوروز در نسیم آویــــــخت            شـــد هوا عطــر بیزو غالیه بــــار

 ریخت از نگــــــــــهت چمن گویا             مشک بویـــــــــــــای نافه تــــاتار
 ف و نون شد هست             آنگه هست از ثــوابت و سیــــــارجمله اشیا زکا

 هرچه تاثیر در سپهر بــــــــــــود             از زمین می برآیـــــــــد آن آثـــار
 شادمانم که مهر عــــــــــــالم تاب             باشکوه و جالل خــــــــــسرو وار

 ـد             منبع خیرو مطلع انـــــــــــــــــواراز سر برج بره بیرون شــــــــــ
 دوش این نکته گفت در گــــــوشم             مـــــرغ داستانسرای خوش گفتـار
 رمز نفی و اشارت اثــــبـــــــــات             نیست پـــــوشیده بر اولواالبصـار

 شگفت و جهان گلستان شدگـــــل         ای خوشا موسم بهاران شـــــــــــد
 دوش بودم فتاده یک دو تـــــرنگ             به تماشای روضۀ گلرنـــــــــــگ

 سایه باغ در شــــــــــــــب مهتاب             جمله بنمود همچو پشت پــــــلنگ
 ناگهان این صدا بگوش مــــــــــن             آمد از صوت مرغ شـــــب آهنگ

 ا به روی خــــــــــط سیر            گاه صلح است و گـاه گاهی جنگختران ر ا
 اندرین منزل قـــــــــــریب و بعید             پای ادراک عـــــــــالمی شد لنگ

 صبغت الله چه رنـــگ آمیز است             برتر از عقل و دانش و فــرهنگ
 می زنــــــــــــد شعله الله خوشرنگ      همچنان تــــــــــــاب برق آتشریز      
 مثل دیبای روم و چین و فــــــــرنگ        هرزمان جلــــــــــــــوه دگر دارد    

 باشـــــــــــــد از این سپهر پرنیرنگ            این همه رنــــــــگ های بوقلمون
 ریزد زبام هفت اورنگرنــــــــــگ            صنع استاد قدرت است این کــــار
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 این صدا از درخت و چوب و سنگ       آید      از گلستان به گوش مـــــــــــی
 نور خــــــــــــورشید پرتو افشان شد            تیغ صبح از افــــــــــق نمایان شد

 قجهت تا عموم طــــــــاق  وراشش        جمع اشیا زانفس و آفـــــــــــــــاق    
 از سمک تا سما به هـــــــــــــر آفاق            جمله توحید حمد حــــــــــق گویند

 جـــــــــــمله مخلوق او بود خــــالق           مرغ و مــاهی و انس و جن ملک 
 از زمین تـــــــــــــــا فراز نو اطباق         چشم بکشا عـــــــــدیم و نیکو بین   

 برتر اســـت از حـساب جفت و طاق           شمــــار بیرون است وحدتش از 
 بهر حـــمـــــــــــــد و ثنای او مشتاق           هرچه باشد زمــــــلک تا ملکوت 
 طرز رفتار مـــــجـــمع عشـــــــــاق            نیست جز راه عشـــــق در توحید

 از صحایف اوراق ییهصفــــــــــح           دفتری از دفاتری دیــــــــــــــوان 
 چون مرایک سبق ازین مــجموع            دادسرمشـــــــــــــــــق ماهر مشتاق

 اشارت کــــرد            از رۀ لطف و شیوۀ اخـــــــــــــالق ییسوی یک نقطه
 ــروغ ایمان شدنور احمد فـــــــــــــ         خاطـــــرم جذب علم و عرفان شد

 مدح
 هایمدح و ستایش از آغاز اصلی شعر فارسی است. این نوع ادبی در مسیر تکامل خود از گدشته

 ترینمهم و ترین قدیمی مدح. است داشته شاعران شعر صفحه بر پررنگ تاثیر امروز تا دور
ه خود ب بزرگی از آثار منظوم شاعران را بخش که طوری به. ستفارسی شعر در رایج مضمون

اختصاص داده است. گرچه طبع مدیحه دوستی از طبایع مشترک انسان است؛ ولی گفته شده در 
صفری، بابا)اند ساخته خویش سرلوحۀ را مدح عرب، شعر از تقلید به ایرانی گانآغاز، گوینده

0691:00.) 
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غزل،  نن به سلیقه خود قالب هایی چو شاعرا اغلب اگرچه. ستمدح یکی از انواع شعر غنایی
 مثنوی، مسمط و جز این ها را درمدح به کار گرفتند؛ولی قصیده قالب اصلی مدح است.

 حممدو  نیکوی های گیهمیشه در مدح و ستایش سعی براین است که خصلت ها و ویژه
 ممدوح متناسب باشد. های آرزوی و احوال با مدح و گیرد قرار توجه مورد

 روناصرخس و گرددبرمی ناصرخسرو به وا تیست که سلسله نسب عقیدهعدیم کسی
را زشت و ناخوشایند جلوه داده است، اما اینکه چرا عدیم در این  مداحی و مدح که ستکسی

اسی شاید دلیلش همان جبر سی ،راستا به پل پای آن قدم نه گذاشته و لب به مدح گشوده است
 دلیل به عدیم چون. است بوده گسترده ما تاریخ برسر اشحاکم برجامعه باشد، که همواره سایه

محبوسیت  مورد بازپرس و ،ه به کفر گویی انجام یافتهک گفته شعری گویا جمله از گوناگون
ت توان کاکا گفت، دسشاعر گردید. به قول این سخن معروف که در هنگام ضرورت هندو را می

ا به آن زمان والیت ر  والی مستقیم غیر تا خواستهبه چنین اقدامی زده است و از جانب دیگر می
 ؛ذر بداردبرح ،وی را از مرتکب شدن به اشتباهات دیگران .یحت و پند و موعظه دهدنص ایگونه

 ایپس بخاطر رسیدن به این هدف ناچار  تا از میان دو مقوله اراده فردی و جبر سیاست آن کفه
 . است ودهب حاکم سیاست همواره تاریخ شهادت به کفه این و برگزیند بود تر سنگین که را

 االیاایهاالـــــــــوالی همیشه شادمان باشی      بزیر سایه لطف الهی در امان باشی
 شنیدستم که برراه عدالت جاده پیمایی     بدین راه روش با جنبشی فکر روان باشی

 زلفظ معنی دیموکراس و طرز قانونش       نفوس خاک افغان را تحول ترجمان باشی
 روشن دل که با این خاطر روشن    به الهام خرد فی نفسه روشن روان باشیسزاوار است 

 دعای خمست االوقــــات ما این است در شانت     فراز مسند عزت مقیم و کامران باشی
 به گلزار مسرت از نسیم لطــــــــف یزدانی     بهار حرمتت جاوید و ایمن از خزان باشی

 پیری و گر برنا    جوان فکرو علوهمت خردمند جوان باشیرفیــــــع القدر واالشان وگر 
 جوانانی که در راه سعادت نیک خواهان اند   به این دانشوران در هر سخن همداستان باشی



)بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا(شاعر کوهسار    68 

 

 حبای کـــــــــه پیش آهنگ بهبود وطن باشند     درین مقصود عالی همنوای دوستان باشی
 ند     توهم در زمره ایشان نکونام جهان باشیزمردانـــــــــی که در گیتی نشان جاودان ما

 که تا در صفحــــــــــه تاریخ نامت جاودان ماند     سر افراز دوعالم بین ابنای زمان باشی
 به حسن خلق انسانی که هست زخالق فرقانی   قلوب مستمندان را یگانه دلستان باشی

 باشی پیش از تمام کاروان  ــــالاعت بسوی     یابدتمدن آنچه گویندش تقـــــــــــــدم نیز می
 هــــــــران رهبر که خود را مقتدای ارتقا داند   درین موضوع هم باید رییس رهبران باشی

 اجتماع عارفان باشی چه در تاسیس عمرانی چه در تحصیل عرفانی          بخیر جامعه در
 تان چو نیکو باغبان باشیدهی خاصیت باد صبا بستان نهضت را     معارف را درین بس

 گر اصالح وطن خواهی مقام صالحان یابی     محیط فضل دانش را چو بحر بیکران باشی
 زنور آفتاب عقــــــل چون اسم مسمایت       زاشراف وطــــن در جملۀ روشنداالن باشی

 اشیببسا کاریست در عالم که از راه غرض خیزد       حکیمانه درین معنی ظریف نکته دان 
 و رباخوارو مخل نبود جهان خالی     خالف میل طبع جمع مشت این خسان باشی زغماز

 سخـــــــــــن آخر بدخشان را بود این آرزو در دل     عموم درد مندان را طبیب مهربان باشی
 ـرمای قیامت مطلقا فارغ        همی تحت لــــــــــوای خاتم پیغمبران باشیکه تا از تاب گـــ

 خودتاکی بدین خواب گران باشیو عدیم از هرطرف بشنو که آواز جرس آید    دم صبح است 
 در ایجاد صناعات هم قطار دیگران باشی   گویدمی و فریاد زندبگوش هوش سرحد می

 (161: 0681عدیم، )                                                                                     

 هجو
 خاصی سبکی های گیهجو از فروع ادب غنایی است و مانند هرگونه ادب دیگر دارای ویژه

 ادبی رزشا ادبی گونۀ این تردقیق و بهتر شناخت. سازدمی جدا دیگر های گونه از را آن که است
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ر ب اخالقی نقد سیطرۀ دلیل به هجویه. کندمی کمک آن ساختار فهم به و سازدمی ترروشن را اثر
نشده است. به همین جهت پرداختن به  شود، جامعه، آن چنان که باید و شاید مورد بررسی واقع

 تاهمی حایز شناسی روان و شناسی جامعه جمله از مختلف هایجنبه از تواندعلل و عوامل آن می
 . باشد

انگیزه های هجو متفاوت است. ناصرنیکوبخت این انگیزه را در چهار محور روانی، 
 در ردمو  دو که عدیم های هجویه رسداعی، هنری و سیاسی تقسیم کرده است. به نظر میاجتم

. اوست رنجش زا برگرفته و اند استوار اجتماعی های جنبه  پایه بر دیوانش بکار گرفته شده اند،
 در ات نداشته دیگری چاره شدهمی مواجع آن با عدیم که اجتماعی های نابسامانی سلسله یک

 ، ناچار لب به هجو گشوده است.نماید گیدهتاایس مقابل
 ضحکه،م مسخره، سرزنش، بدگویی، دشنام، معنی به هجا یا هجو گویدفسایی در این باره می

 وا نظر از. دارد قرار مدح مقابل نقطۀ در و است افراد معایب برشمردن و نوهیدن و کردن مذمت
ل و فضایل، شخص مورد نظر را تحقیر و ذلی ممکار  نفی و قبایح و رزایل ذکر با گوی هجا شاعران

 :از است عبارت آنان های انگیزه معموال و کنندمی
آزردگی های شخصی ناشی از توقعات و انتظارات برآورده نشده از صاحبان قدرت و  .0

 زر و سیم و همچنین از دوستان و آشنایان.

 . شودمشاجرات قلمی شاعران که غالبا به هجو گویی و بدگویی منتهی می .1

 مایوسی از صله و انعام. .6

 0681،رستگارفساییهزالی و طبع مناقشت جوی برخی از شاعران نیز بی جهت نیست) .0
118 :- 100.) 

هجویه گونه عدیم نه چندان توام با دشنام است، بلکه نصایحی است با لحن تندتر که جانب 
ارش در ن از همان اذیت و آز مقابل را بیشتر متوجه به اعمال و رفتار ناشایست آن بکند تا دیگرا

 امان باشند.
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 نکــــویی کند مرد نیکو نهاد      ایا صاحــب چوکی عدل و داد  
 شود نام نیکش الــی دیر یاد         نکویی نبایــــد جز از نیکوان   

 جوانی توان داد یـــــــوم التنـاد        بشر طبق اعمال کردار خود 
 توان برد با خویش زاد معاد      سال که کرده همه ماه و  یزکشت

 زبد گوهر امید نیکی خطــــاست    بدی ناید از مردم نیک زاد
 ام از بدان     بدانی کــه باشند گنج الفــسادبکــــویت گریزنده

 نمایم شکایت ازان نامـــــــرداد      رسیدم بجان از یکی محتکر   
 واندش سارق و مستعادعرب خ      عجم گویدش خاین و سود خوار

 ؟همــــــه عمر خوردست مال یتیم    که اینگــــونه فرزند تا اهل زاد
 زند پنجــــــــه بر چهرۀ اقتصاد      بهر گوشه با ناخــــــن تیز خود  
 و رشاد که یابد ازین را ه رشد    وجودش عدم باد و حالش تباه   

 جای بئس المعادبه آیات قرآن حق ثابت است    بدانرا بود 
 ندارم به جز کلبۀ شب پناه       به مال و به ملک و نه چیز مفاد

 بباالش قرض است اینک سند     بدستم بود لیک آن بد نهاد
 نخواهد که قرضم نماید ادا     نخواهد به قانون کند انقیاد

 ازین قضیه یک سال کامل گذشت    طویل زمان مدت ازدیاد
 قرض خود     نشانم دهد غیرت و اشتهاد کنون هم که خواهم اگر

 خالف ادب خود رویی بی ادب     درشتی نماید زروی عناد
 و جبین ترش      دهان را به دشنام سویم گشاد به اوضاع تند

 زتیزی دندان آن فیل مست    بود در دلم درد و رنج زیاد
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 اگر چنگ قانون نگیرد سرش   زمغزش برون ناید این گنده باد
 گونه آیا که چندین بنا    نموده است تخریب و داده به بادبدین 

 گیاه غم انگیز سازد خراب     بنای قــــــــــرا و دهات و بالد
 ازین گرگ پیرو خیانت پسند    امان خواهم از فضل رب العباد

 ـــــم خرد بوده مثل جمادحک به    گیین مردۀ جهل در زندهنچ
 الهی زما یک قلم دور باد    چنین مبعض و معجب و مرتجع  

 زریش سفیدش دل من شکست    زتار بروتش گسست اعتقاد
 چنان ظالمان سیاست مدار       زخود غیظ و غیرت نشانم بداد

 درون دل و سینه داغدار           زنیش زبان داغ دیگر نهاد
 شکوه و غرورش مرا خیره کرد   که دارد دماغش هوای زیاد

 ن از گلیم          ادب داده ازکف ندارد بیادنهد پای نخوت برو 
 بزخمم نمک ریخت و ناسورکرد     رذالت پناه و حماقت نژاد

 باد گرد و پرکند حیل مکرو به     امدیده  درخوست زخاک ستم 
 امید است از داور دادگر        بدان را بود جای بئس المعاد

 نیکی دهادبه اهل کمال و به اهل کرم    خدای جهان خیرو 
 بفضل خدای جهان شادباد     دل درد مندعدیم غریب

 معما
پنهان کرده است و خواننده پس  را معما شعر کوتاهی است که شاعر در آن اسم کسی یا چیزی 

حیف و تص قبیل از مختلف های شگرد کمک به ناظم. کند پیدا را نام آن توانداز تامل بسیار می
 (.178: 08ه کشف اسم هدایت کند)قلب و حساب جمل خواننده را ب
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 حالی رد اند، برشمرده فارسی شعر مستقل معانی از معاصران از ییمعما سازی یا تعمیه را عده
 و مذاق نابرب شاعر که آن از است عبارت که اند دانسته شعری صنایع جمله از را تعمیه برخی که

 دهخوانن برعهده را آن دریافت و دهدیئی و یا مفهومی توجه میش ره وار اشاره خویش خواستۀ
 .گذارد وامی جستجوگر و متامل

استادهمایی معما را چنین تعریف کرده که : نام کسی یا چیزی را در ضمیر پوشیده دارند و 
اوصافی با رموز و اشاراتی برای آن بیاورند که فهم مقصود، محتاج فکر و تامل و اعمال قلب و 

  .(81: 0681همایی، ب سیاق و اعداد ابجد و نظایر آن باشد)تصحیف و تشبیه وحل و عقد و حسا
یگر را نام د  فسایی از قول رشید وطواط می نویسد: معما چنان باشد که شاعر نام معشوق و یا
و آن چنان  .در بیت پوشیده بیارد؛ اما به تصحیف یا قلب یا به حساب یا به تشبیه یا وجهی دیگر

و ازتطویل و الفاظ ناخوش خالی باشد و این صنعت آن را شاد باشد که از طبع نیک دور نباشد 
 (.618: 0681فسایی، که طبع ها نقاد و خاطر خای وقاد را به استخراج آن بیازمایند)

در دیوان عدیم دوازده قطعه معما درج شده که بعضی از این معما ها خیلی دور به دراز اند 
 دریافت معما را دچار مشکل ساخته است.که تا سیزده بیت را احتوا می کند که فهم و 

 عجایب مرغکی دیدم دراین راه      سرش صد گردنش صد پای پنجاه
گاه  دوسی خال دگـــــر برگردن او      بیاشرحش بگــــــــــو ای مرد آ

اگر از دید حروف ابجد به این این معما نگاه کنیم صد حرف )ق(  و صد دیگر هم حرف 
مساوی میشود به شصت که حرف )س( است. هرگاه این حروف را باهم )ق ( پنجاه)ن( دوسی 

 .شودیکجا کنیم نام ققنس به حاصل می
 یز هزار آن مرغ چه باشد ای عزیزان دیار    چل پای دوصد گردن سرن

 هفتاد پروبال دمش پنجـــــاه است       صد چشم یکی گوش برآمد بشمار
( هفتاد حرف )ع( پنجاه حرف)ن( صد چهل حرف )م( دوصد حرف )ر( هزار حرف )غ

 .آیدحرف)ق( یک حرف )الف( هرگاه این حروف را با هم یکجا کنیم نام مرغ عنقا به وجود می
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 وزن
عدیم با وجود آن که یک شاعر دو زبانه است؛ ولی تمام اشعار کتاب اشک حسرت او به زبان 

خود  سی توجه داشته، که اینفارسی است. به گونه درست و سنجیده به اوزان و آهنگ شعر فار 
از  وزن شعر فارسی از نظر تنوع و کثرت اوزان و  به باروی و دلنشینی این کتاب افزوده است زیرا

جهت دقت ریاضی وار و موسیقاییش و هم از نظر باروری و زایاییش ) که به طور مستمر بر تعداد 
و یونانی و هندی برتری دارد و اوزان آن افزوده میشود( بر اوزان کمی دیگر یعنی عروض عرب 

در جهان بی نظیر است. متاسفانه عقیدۀ نادرست در چند قرن اخیر پیدا شده مبنی بر این که وزن 
 شعر فارسی پیش از اسالم کمی نه بوده و وزن کمی از عروض عرب گرفته شده است.

نه  ارسیکنند که وزن شعر فدالیل متعددی وجود دارد، که هر یک به تنهایی ثابت می
توانسته، جز وزن کمی باشد، در حقیقت مشترک بودن اصطالحات عروض عرب و فارسی می

موجب پیدا شدن، چنین نظری در این اواخر شده است. و اال عروض عرب و عروض فارسی به 
قدری باهم اختالف گرفته شده است، حتی واحد وزن در دو عروض یکسان نیست، زیرا واحد 

ع است و حال آنکه واحد وزن شعر عرب، بیت؛ اما علت مشترک شدن وزن شعر فارسی مصر 
اصطالحات چیست؟ عروضیان ما متاسفانه به جای توصیف اوزان شعر فارسی در صددآن برآمدند 

 تا قواعد عروض خلیل بن احمد را بر اوزان متعدد و متنوع شعر فارسی تحمیل کنند.
 اما شعر به لحاظ وزن برسه گونه است:

آنست که در دوقرینه تنها رعایت آهنگ بشود وهم وزن بودن و یک اندازه  آهنگين:شعر  -0
ترین نوع شعرهاست و نمونه های آن باشد. شعر با این نوع وزن، قدیمه بودن تعداد هجاها شرط ن

رامایانا از آثار هندوان و زبور داوود و متن عربی سفر ایوب  عبارتست از سرودهای ودا و مهاباراتا و
 .اوستا از هاییایلیاد و ادیسه هومر شاعرباستانی یونان و قسمتو 
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ند که قرینه ها از نظر تعداد هجاها باهم برابر؛ ولی بلندی گویبه شعرهایی می شعر هجایی: -2
. یرندگو کوتاهی هجاها رعایت نشود؛ چه بسا که هجاهای بلند در مقابل هجاهای کوتاه قرار می

 .است هجایی شعر ،هایشت و زردشت های گاثه

شعر های عروضی که کامل شدۀ شعر هجایی است، سه شرط اصلی دارد  شعر عروضی: -3
 که عبارتند از:

 الف( برابر بودن تعداد هجاها؛
 ب( قرار گرفتن هجاهای کوتاه در برابر هجاهای کوتاه و هجاهای بلند در برابر هجاهای بلند؛

 ج( رعایت قافیه.
 (.07: 0681فسایی، )شودشرط اول به وزن مربوط میاز سه شرط یاد شده، دو 

دیوان عدیم که برپایه قالب های کالسیک استوار است همه اشعارش دارای وزن است و بحث 
ر بحر هایی که از اهمیت بیشتری در این کتاب برخو وزن به دقت کامل در نظرگرفته شده است. 

 دار اند قرار ذیل اند:

 بحر هزج
سرود، آواز یا ترنم است. و در اصطالح عروض بحری است از تکرار جز  هزج در لغت به معنی

 آید. این بحر کاربرد زیادی در دیوان عدیم دارد.مفاعیلن پدید می
: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن که بیشر از پنجاه و یک مورد در دیوان هزج مثمن سالم

 عدیم کاربرد دارد.
 یرا که پیدا از کجا گشت گشتی    نظر کن گوهر خود بگو ای طاهر قدسی چرا از تن جدا

 (66: 0681عدیم، )
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(60 ،63 ،00 ،33 ،003 ،007 ،008 ،011 ،011 ،011 ،016 ،016 ،017 ،018 ،019 ،88 ،
، 130، 131، 166دو مورد،   109، 103، 100، 106، 101، 110، 098، 000، 119، 010، 99، 009
170 ،176 ،189 ،190 ،193 ،197 ،611 ،616 ،607 ،608 ،610 ،600 ،601 ،608.) 

 : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن: دو موردهزج مثمن اخرب
 از نیک و بد مردم پوشیده دهن دارم     آیاکه پسند کیست این شیوه که من دارم

 (013:  0681عدیم، )
 نوین سوز جگر ازم ،روی از تونظر ازمن   آن شعله عشق از تو ،ای ماه جهان افروز

 (000: همانجا)
: مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل. چهار مورد کاربرد هزج مثمن اخرب مکفوف مقصور

 دارد.
 (39: همانجاای محرم اسرار سرا پرده الهوت     وی صدر نشین حرمت مسند جبروت )

(16 :78 ،79 ،80.) 
 دمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن. یازده مورد کاربر  هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف:

 دارد.
 شه عدل نوشت آیت بهبود وطن را    جز علم ندید آخر مقصود وطن را

 (07: همانجا)
(07 ،019 ،061 ،669 ،669 ،601 ،601 ،600 ،600 ،608.) 

 : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیالن. دو مورد.هزج مثمن مسبغ
 ا اندرین آواناال ای طبع شعر انگیز می باید به هر عنوان    بگویی شعر موزون و مقف

 (139: همان)                                                                                            
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 ستا کزین عرفان جهان روشن چنان خورشید تابان    عر گویا که میلم علم و عرفان استمنم آن شا
 (619: همان) 

 اعیلن سه مورد.: فاعلن مفاعیلن فاعلن مفهزج مثمن اشتر
 روی آن صنم گفتم حسن بی مثال است این    گفت ازین نکوتر گوی صنع ذوالجالل است این 

 (003: همان)                                                                                             
 (080 ،081) 

 ورد.: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل. سه مهزج مسدس مقصور
 پری رویی که دوش این مدعا داشت    هوای دلبری آن دلربا داشت

 (33: همان)
(70 ،617.) 

 : مفاعیلن مفاعیلن فعولن. چهارده مورد.هزج مسدس محذوف
 فروشدمی ریحان خط او خد    فروشدرخش گل در گلستان می

 (80: همان)
 دو مورد(. 686 ،180، 097دومورد، 093، 090، 080، 081، 011دومورد، 89، 08)

 رمل
معنای حصیر بافتن، دویدن و ایستادن است. چون این بحر را وتدی در میان دو رمل در لغت به

 سبب واقع شود، چنان است که گویی اوتاد را با اسباب بافته اند.
این بحر از مستعمل ترین بحر های عروضی به حساب می آید. رکن سالم این بحر از تکرار 

 .( 01: 0690حسام، اصل می شود)رکن  فاعالتن ح
 : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: نزده مورد.رمل مثمن محذوف
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 گرتوانی کن فراهم خاطر آواره را    یچاره را  ب چاره نمودن بایدخواجه می
 (08: همان)                                                                                    

، 606، 601، 618، 133، 610، 100، 001، 013، 018، 011، 90دومورد، 81، 30، 03، 601)
600.)، 

 : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت: ده مورد.رمل مثمن مقصور
 ت هرکه شد مفتون آن بخش همایون است؟ نیس    سحر بابل مثل چشمت پر زافسون است؟ نیست 

 (37: همان)                                                                                            
 (.113، 097، 030دو مورد،  98دومورد، 97، 76، 39)

 .مورد هفت: لن: فاعالتن فعالتن فعالتن فعرمل مثمن مخبون اصلم
 (16:71شهد ریزد زشکر خند لب خندانت   بشکند قدر گهر در لب دندانت)

 (.616، 016، 90، دو مورد90، 91: 16)
 .مورد سه. الن: فاعالتن فعالتن فعالتن فعرمل مثمن مخبون اصلم مسبغ

 یاد باد آنکه صبا مژده رسان باما بود   همدم غالیه طره مشک آسا بود
 (130: همان)

(91 ،030.) 
 : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن. هفت مورد.رمل مثمن مشکول

 چو طلوع صبح صادق  شب تیره را زدایی  زجبین تست روشن همه حکمت خدایی  
 (61: همان)                                                                                           

 دو مورد(.011دو مورد، 99، 76، 019)
 فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن. چهار مورد. رمل مثمن مخبون)مخبون اصلم(:
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 یم و یا پیمانهبگوی باده اتنعره زدم مستانه   غمزهچونکه مستم زغمت 
 (010: همان)                                                                             

(600 ،183 ،017.) 
 : فاعالتن فاعالتن فاعلن. هفت مورد.رمل مسدس محذوف

 (31: همان) ما    زینت گلزار دارد یارمایار مثل گل رخسار دارد 
 (.663، 666، 661، 110، 070دومورد، 013)

 فاعالتن فاعالتن فاعالت. یک مورد. مسدس مقصور:
 نیوش را امسالک ره صاحب افکار و هوش    گفت مر این موعظه

 (663: همان)

 بحر رجز
رجز در لغت به معنای اضطراب و سرعت آمده است، عرب ها بیشتر اشعاری را که در جنگ، 

اوقات، آواز  و مفاخرات خود می سرودند، در همین بحر بوده است. در چنین احوال ومعرکه ها 
 شخص مضطرب و حرکات او سریع می باشد، این بحر را رجز نامیده اند.

وزن اصلی این بحر در مثمن از تکرار هشت مستفعلن، در مسدس شش مستفعلن و در مربع 
 (. 38: 0690حسام، چهار مستفعلن حاصل می شود)

 : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن.سه مورد.رجز مثمن سالم
 تو آواز صور نفخ چون گیای مایه جان و جهان قرآن بود اعجاز تو    بخشد جهان را زنده

 (61: 0681عدیم، )
(00 ،80.) 

 : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. چهار مورد.رجز مثمن مطوی مخبون
 (01:  همان) ا    کیست که تا دهد جزا شخص کشندۀ مرامردی نمودی ظالمی این دل زنده مر 
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(09 ،009 ،600.) 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعالن. یک مورد. رجز مثمن مذال:
 مارا برسر تاج چون همی پایش کف خاک   مادراست روزی خواهران امروزی ای خواهران ا

 است
 (600:  همان)

 یک مورد.مستفعالتن مستفعالتن.  رجز مربع مرفل:
 (631: همانهستم گریزان زین جنگ جویان    دارم روابط با صلح خواهان)

 بحر متقارب
متقارب در لغت به معنی چیزی که به چیزی نزدیک شود، نزدیک شونده، چون هجای های دراز 
و کوتاه این بحر با همدیگر خیلی نزدیک واقع گردیده، به همین نام مسمی گردیده است. این 

دبیات قدیم بیشتر در ادبیات داستانی و حماسی کار برد  داشته است. وزن اصلی آن از بحر در ا
تکرار هشت فعولن در مثمن سالم، شش فعولن در مسدس سالم و چهار فعولن در مربع سالم  

 حاصل می شود. 
 : فعولن فعولن فعولن فعولن. سه مورد.متقارب مثمن سالم

 (69: هماننشته) از دیده پنهانکه در حکیمی که غاریمگان نشسته    دریغا 
(010 ،009.) 

 : فعولن فعولن فعولن فعول.متقارب مثمن مقصور
 (116: همان)نسیم زباد را ماحیات دگر داد حی قدیم      دل مرده

(180 ،660.) 
 فعولن فعولن فعولن فعل. ده مورد. متقارب مثمن محذوف:
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 (61همان: ر قسم)به ذات خداوند اکبر قسم    به نور ظهور پیمب
 (.190، 183، 117، 019دو مورد، 017، 87، 01، 00)

 .مورد دو. فعولن لنن فعولن فعل: فعمتقارب مثمن اصلم
 (011: همانکرده به مستی تاراج هستی    عیشم نمودی با غم مبدل)

 (079: همانسلطان انجم زد بارگاهی        باصد تجمل در برج ماهی)

 بحر مضارع
د که وزن شو غت به معنی شبیه و مانند و مشابه است. در عروض به بحری گفته میمضارع در ل

 اصلی آن از تکرار چهار بار )مفاعیلن فاعالتن مفاعیلن فاعالتن( در هر بیت حاصل می شود.
وزن سالم این بحر نادر است؛ اما وزن های غیر سالم آن به فراوانی در شعر فارسی به کار می 

از آن جهت مضارع خوانده اند، که ترتیب سبب ها و وتدهای آن مشابه بحر هزج رود. این بحر را 
: 0690 حسام،است، یعنی در هر دو بحر به ترتیب ابتدا یک وتد و سپس دو سبب آمده است)

99 ) 
 : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن. دو مورد.مضارع مثمن اخرب

 (007: 0681عدیم، تاب ستم نمانده) امروز اغنیا را دست کرم نمانده    درویش بینوا را
 آمد بهارخرم با عزم دلربایی      غم را برد ز دلها ساز طرب فزایی

 (083: همان)                                                                            
 : مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن. نزده مورد.مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور

 (18نبی که هردو جهان زو منور است     پیغام وحی آرد و نامش پیمبر است)ع:  نور
، 611، 109، 108، 101دو مورد، 119دو مورد، 118، 110، 96، 83، 81، 70، 71، 30، 31)
607 ،608.) 
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 : مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن. بیست و پنجمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
 مورد.

 ارمن   این منقبت به حضرت تو یادگار منای عندلیب گلشن باغ و به
 (60:همان)                                                                               

، 071، 033، 031، 011، 001، 000، 019، 013، 96، 89، 88، 87، 80، 00، 00دو مورد،  09)
111 ،116 ،131 ،177 ،181 ،187 ،611.) 

 : مفاعیل فاعالت مفاعیل فاعالن. یک مورد.کفوف مقصورمضارع مثمن م
 آن شوخ فتنه خواست کند ابتدای ناز     آید برون بسیر چمن از برای ناز

 (93: همان)                                                                                   
 لنع: مفاعلن فعالتن مفاعلن فمضارع مثمن مخبون اصلم

 دلم مران بت گلچهره جستجو دارد     خوشاکه باده شوقش سبوسبو دارد
 (91: همان)                                                                                 

(91 ،96 ،030.) 

 بحر خفيف
تن الخفیف در لغت به معنای سبک است. در عروض به بحری گفته می شود که رکن آن )فاع

 مستفعلن فاعالتن( در هر بیت باشد. 
ن بحرا را از رود. ایو گاه نیز به صورت مثمن )فاعالتن مستفعلن فاعالتن مستفعلن( کار می

آن جهت خفیف گویند که سبکترین بحرها است در وزن؛ چرا که در هر رکن او دو سبب خفیف 
 (. 008 :0690حسام، محیط است به وتد و به این سبب ارکان سبک شده است)

 : فاعالتن مفاعلن فعالتن. سه مورد.خفيف مسدس مخبون
 (37: 0681عدیم، غم ندارد که غم گسار اینجاست       سروسیمین گلعذار اینجاست)
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(096 ،090.) 
 .مورد دو. لن: فاعالتن مفاعلن فعخفيف مسدس مخبون اصلم

 (018:همانچون گرفتار آن صنم گشتم   سخت پردرد و پر الم گشتم)
 (077: همانای بهار گره گشای دل    بود اندر دلت مرا منزل)

 : فاعالتن مفاعلن فعالن. هفت مورد.خفيف مسدس مخبون)اصلم مسبغ(
 (090:  همانای خوشا موسم طرب خیز است    که بهاران عشرت انگیز است)

(090 ،090 ،110 ،196 ،610 ،010.) 

 بحر مجتث
نده شده است. در اصطالح عروض به بحری گفته می شود،  مجتث در لغت به معنی از بیخ بر ک

که وزن مثمن آن از تکرار )مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن( مسدس آن از تکرار )مستفعلن 
 فاعالتن فاعالتن(  و مربع آن از ) مستفعلن فاعالتن( درهر مصراع حاصل شده باشد.

ا بریدن رکن اول )فاعالتن( از بحر این بحر را از آن جهت مجتث خوانده اند که گویی ب
 به وجود آورده اند« مستفعلن فاعالتن»خفیف، این بحر  بصورت 

 .مورد سیزده: لن: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعمجتث مثمن مخبون اصلم
 ماندمی رسیده جانان به شاد جان نه    ماندنه قلب پرغم هجران کشیده می

 (01: همان)                                                                                   
 (.601، 198، 006، 001، 016، 70، 36دو مورد، 07، 08، 00، 06)

 .وردم پانزده.الن: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعمجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ
 داد     نخست نام محمد قلم به جریان داد فرمان خامه به نوشتن که اییگانه

 (170:  همان)                                                                           
 (.667، 610، 199، 191، 187، 81، 79دو مورد، 78، 38، 170، 076، 008، 30)
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 : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالن.شش مورد.مجتث مثمن مخبون مقصور
 قلب روانم تپید و هیچ نگفت فتاده مرا هرکه دید هیچ نگفت     بخون زپا

 (77:  همان)
 (.000، 089دو مورد، 000، 90)

 : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن.هفت مورد.مجتث مثمن مخبون محذوف
 به کوی میکده باشند ساکنان دگر    خراب باده ناب اند می کشان دگر

 (90همان: )
(90 ،107 ،111 ،110 ،617 ،666.) 

 بحر منسرح
ه معنی تند و آسان رونده. در عروض، یکی از بحر ها مختلف االرکان است منسرح، در لغت ب

که اصل آن مستفعلن مفعوالت مستفعلن مفعوالت است. صورت سالم این بحر کار برد نه دارد، 
بدین سبب آن را منسرح خوانند که از راه تقدم اسباب، سبک و آسان در تلفظ آید و سراح در 

 (. 061: 0690حسام، د)لغت عرب آسانی و روانی باش
 : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. دو مورد.منسرح مثمن مطوی مکشوف

 (03 : 0681عدیم، باز به شور آورد این دل پرشور را       گربنمایی به من چهره مستور را)
 و گداز از غم هجران کیست باز به بحر دلم جنبش طوفان کیست      این همه سوز

 (70:  همان)

 ببحر مقتض
ه شود که اصل آن برپایمقتضب به معنی قطع شده، بریده.  درعروض  به بحری گفته می

ن باشد. یعنی برعکس بحرمنسرح؛ سالم ای )مفعوالت مستفعلن مفعوالت مستفعلن( استوار
آن جهت مقتضب گویند، که از بحرمنسرح بریده اند  این بحر را از دارد وبحرچندان کاربردی نه

 (.  069: 0691حسام، منسرح را بریده وجابه جاکرده باشند) ه ارکان بحرگرفته. گویی ک و
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 مقتضب مثمن مطوی مقطوع: فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن. شش مورد.
 روی آن صنم گفتم حسن بی مثال است این     گفت از نکوتر گوی صنع ذوالجالل است این

 (03: 0681عدیم، )
(031 ،113 ،110 ،601.) 

 : فاعالت مفعولن فاعالت مفعوالن.یک مورد.طوی مقطوع مسبغمقتضب مثمن م
 (086:  همانعالم طبیعت را شور بیقراری هاست)     نوبهار باز آمد حین بخت یاری هاست  

 قافيه
 تعریف قافيه

قافیه در لغت به معنی به دنبال و از پی آینده می باشد. اما در معنای اصطالحی آن اختالف نظر 
. چون قافیه از نظر مفهوم خارجی یک چیز است و کامال مشخص و هرکس از هایی وجود دارد

 .شناسدو باز می کندنظر مصداق آنرا به روشنی ادراک می
قافیت بعضی از کلمۀ آخرین بیت باشد به شرط آن که کلمه : »گویدصاحب المعجم می

د و قافیت ن را ردیف خواننبعینها ومعنا ها در آخر ابیات دیگر متکرر نشود، پس اگر متکرر شود آ
 «.در ما قبل آن باشد

به قول نویسنده عروض همایون: بیت مقفی آن باشد که شاعر قصد قافیه فرستادن کرده باشد 
 درو، بیتی که این قصد در او نباشد شعر نباشد.

قافیه بازگشت و تکراریست در صداهای مشابه پایان دو مصراع یا چندین »به قول نسفلد: 
  «.مصراع

و بعضی نوشته اند که قافیه وحدت و تشابهی است میان دو یا چند کلمه از مصوتهای کشیده 
 (. 073: 0690حسام، یا صداهایی دیگر)
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دیوان عدیم که به همان روش کالسیک سروده شده، موجودیت قافیه در آن حتمی شمره 
حث نچه در دیوان قابل بآن در نیافت که قافیه مراعات نشده باشد. آ شده است، هیچ شعری را در

است قافیه اندیشی است که شاعر پیش از سرودن بعضی از  شعرهایش، قافیه را سنجیده و بعد 
مطابق آن شعر سروده است که این خود بالی عظیمی را گرفتار جان اشعارش کرده است. به قول 

 یمساله یردگمی سرچشمه  آن از شعر های بدبختی و ها نقص تمام که اینخستین مساله» کدکنی
 0690دکنی، شفیعی کن شعر)سرود آنگاه قافیه در نظرگرفتن نخست یعنی است اندیشی قافیه

:071.) 
ن موارد زیبایی بلکه در بیشتری ؛ولی به یاد باید داشت که بحث قافیه همیشه مشکل زا  نیست

 نبوده رشفک در اصال که یابدخاصی که حتی به وسیله آن شاعر به مفهوم و مضمونی دست می
مون بکری ، مضهایش قافیه بیشترینه که است موجود حرفی چنین یک هم عدیم دیوان در.  است

 زاییده اند.
من برآنم که نه به شکل کلی بلکه به گونه جزوی به معرفی چگونگی حروف قافیه و ردیف 

 در دیوان عدیم بپردازم.
 حروف قافيه

 اشدبآن آخرین حرف اصلی کلمۀ قافیه می مهمترین حرف در قافیه َروی است و حرف روی:
 و وجود حرف روی  در قافیه الزامی است.

حرف روی گاهی ساکن است و گاهی متحرک. اگر ساکن باشد آن را روی مقید )از حرکت 
 . در دیوان عدیم نمونه آن را این بیتگویندباز داشته( و اگر متحرک باشد، آن را روی مطلق می

 فت:ها به گونه نمونه یا

 روی مقيد
 (011: 0681عدیم، اول      در ساغر دل جوش مکمل) زد بادۀ عیش جانا ز
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 روی مطلق
 را آواره این مر خواهی ترتابکی آواره می سازی من بیچاره را     از چه رو آشفته

 (09: همان)
تاسیس در لغت به معنای بنیاد نهادن است  و چون بنای قافیه، از این حرف  حرف تاسيس:

اصلۀ یک ست که با فت و هر حرفی که پیش از آن باشد جزو قافیه نیست. و در اصطالح الفیاس
 . نمونه آن در دیوان عدیم:آیدحرف متحرک پیش از روی می

 بشنو زعدیم این سخن ای یار سخنور     خواهم گل و ساقی و مل و شیشه و ساغر
 (001: همان)

آینده و فاصل میان دو چیز؛ وارده شونده. در دخیل در لغت به معنای در میان  حرف دخيل:
 که میان الف تاسیس و حرف روی فاصله شده باشد. گوینداصطالح به حرف متحرکی می

 در تمدن به زملک باختر     سرزمین خطۀ خاور کنی
 (030:  همان)

ردف به معنای از پی چیزی در آمدن و پشت سر کسی سوار شدن است. در اصطالح به  ردف:
می گویند که بدون واسطه و به واسطۀ  یک حرف « و، ا، ی»مد یا مصوت های بلند حرف 

 (.086: 0690حسام، ساکن پیش از روی واقع شود)
 که بی واسطه پیش از روی آمده باشد؛ مانند: گویندمی« و، ا، ی» به حروف  ردف اصلی:

 از بهر اشتیاق زمین بوس در گهت   هرصبح گاه بردمد از خاور آفتاب
 (31:  0681عدیم، )                                                                        

 (191: همانفاه و امن ترقی نصیب خاور باد   )ر فساد و فتنه و آشوب حاصل غرب است   
 حرف ساکنی است که میان مصوت های بلند )ا، و،ی(  و حرف روی واقع شود. ردف زاید:

 بازی ات ای یار به اغیار     از شوخی چشم و خم ابروی تو پیداست وز دیده نظر 
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 (78:  همان)                                                                                       
 (000:  همانمعمار وطن نقشه تعمیر دگــر ساخت     در پیکر این خطه روان دگر انداخت )

ساکن غیر از )ا، و،ی( که بی فاصله پیش از روی تکرار شود و پیش از آن  هرحرف حرف قيد:
 نیز حرف مدی وجود نداشته باشد؛ آنرا قید خوانند.

 (67:  همانعارفی این سخن به ایما گفت      از تجلی نور موال گفت)
 مانند: شود؛هر حرفی که به حرف روی بپیوندد حرف وصل نامیده می حرف وصل:
 (71:  همانانت)ندشکر خند لب خندانت    بشکند قدر گهر در لب دشهد ریزد ز 

 مانند. پیوندد؛دومین حرفی که به روی می حرف خروج:
 غم را برد ز دلها ساز و طرب فزایی       آمد بهار خرم با عزم دلربایی   

 (083:  همان)

 ردیف
ورت، در این ص یند،نشردیف در لغت به معنی سواری است که پس سوار دیگر بریک اسب می

. چون ردیف هم پس از قافیه شودرابطه مفهوم لغوی ردیف با معنای اصطالحی آن مشخص می
 .نشینددر شعر می

کلمه یا :» ندکردیف را چنین تعریف می گاندکتر یحیی طالبیان از قول بعضی از نویسنده
عنا به آن ردد و شعر در مکلماتی مستقل از قافیه که پس از آن به لفظ و معنی یکسان تکرار گ

 «.محتاج باشد
یف و معنای واحدی نیز دارند؛ رد  شوندکلماتی که در پایان مصراع ها و بیت ها عینا تکرار می

 .شودنامیده می
 ردیف، تکرار یک یا چند کلمه هم معنا بعد از قافیه است.
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ال سادی و انش کامیف های بکاربرده در دیو د بیشترین اشعار عدیم توام با ردیف است؛ ولی ر 
 عاری از تکلف و تصنع است.

شعر دارای ردیف  00قصیده  71غزل مردف است و از میان  90غزل او به تعداد 670از میان 
 رباعی به تعداد سه رباعی مردف اند. 001است و از مابین 

مورد  01مورد و ردیف های اسمی  01از لحاظ ساختار زبانی ردیف های فعلی در دیوان عدم 
مورد و ردیف وصفی، ردیف های  01ست ردیف ضمیری هشت مورد و ردیف های حرفی ا

 .مورد 91 ایجمله

 هنجار گریزی
 شعر، یقت،حق در. گویندمی شعر آن به که رساندتپش و حادثه در زبان، زبان را از دامنه به قله می

 تا ستا فراتر هایهنجار  و ها قانونمندی به رسیدن و متعارف زبان قواعد شکستن و فروریختن
 .شود ترتاثیر سخن بیشتر و طنین و دوام آن افزون

 گیالندهگدشته از شگوفایی، ب ،این گریز از هنجارها، اگر عالمانه، زیبا و هنجارمند اتفاق افتد
 و بانز میان ستد و داد نوعی دیگر، عبارت به. کند کمک نیز زبان غنای به شعر، استمرار و

 سپس و ازدپردمی آفرینش به و گیرندمی زبان از موفق گاندهنویسن و اعرانش. دارد وجود ادبیات
 و بازی های واژه بسیار چه. سازدمی بارور را زبان و گیردمی قرار زبان خدمت در ها آفریده همان

 گانهنویسند و شاعران ذهن خالقیت تراویدۀ و ذوق محصول که شناسیممی بدیع هایترکیب
 ج دارند.روا زبان در زامرو  و اند بزرگ

تالش برای شکافتن سقف فلک عادتها و طبع معمولها و ایجاد فضاهای نو و راههای تازه در 
ادبیات را هنجار گریزی حرکت فراهنجاری می گویند. هنجارگریزی یعنی انحراف از قواعد 

 حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی یا زبان متعارف.
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 ویا شناسدن درستی به را زبان آنکه. نیستند بهنجار ها،همۀ هنجارگریزیحقیقت آن است که 
 تخریب جز باشد، نداشته ژرف آشنایی آن ساختار و تحوالت ها،ظرفیت آن، گوناگون های الیه

 .داشت نخواهد آوردان رهزب تضعیف و
عنصر  ،گرایی در بررسی متون ادبی و به صورت کلی زبان ادبییکی از مفاهیم مکتب صورت

 انواع یچل. شودبرجسته سازی است که با عناوینی چون هنجار زدایی و هنجار آفرینی بحث می
بکی و س گویشی، معنایی، آوایی، نوشتاری، نحوی، گانی،واژه مقوله هشت به را هنجارگریزی

 زمانی تقسیم کرده است.
کردند. در چک مطرح  های فرمالیست از گروهی بارستینخاصطالح هنجارگریزی را ن

 اگر که تصور  بدین آوردتعریف فرمالستی، هنجارگریزی، خود تعریفی از سبک به شمار می
 باشد، ارهنج منحنی از یی باالترنویسنده یا شاعر های نوشته یا ها شعر در هنجارگریزی بسامد
 (.101:  0696آرین، )شودمی مشخص نویسنده یا شاعر آن سبک

 و زرگب شاعران توسط زدایی آشنایی از مختلفی های، گونهدر ادبیات کهن ومعاصر پارسی
 مبدع اند تهتوانس که بیشترشاعرانی ادعاکرد توان می. است شده کارگرفته به سبک صاحب
 این. اند ردهک استفاده شعرشان در بیشتری زدایی آشنایی از باشند، فارسی شعر در نو جریانی

. داردو مقلدان در جایگاهی پایین تر نگاه می ازدسمی خاص سبکی صاحب را شاعران رویکرد،
 هب معنا، و نحو و گانواژه از زدایی آشنایی با حافظ و سعدی موالنا، فردوسی، چون شاعرانی

 .یافتند دست ادبیات در مهم جایگاهی
 کار به ادبی دنق در روسی منتقد شکلوفسکی بار نخستین که ستآشنایی زدایی اصطالحی

د توجه دیگر منتقدان فرمالیست و ساختارگرا مانند یاکوبسن، تینیانوف و...قرار د ها مور بع و برد
موکارفسکی، اصطالح برجسته سازی یا فورگراندینگ را در این معنی به کاربرد. گرفت و یان

شکلوفسکی عقیده دارد که درک انسان از جهان، فرایند عادت جریان دارد و ما جهان اطراف را 
 این .کنیم درک درست ها راآن کهاین بدون کنیم،به طور خودکار درک میبرپایۀ این عادت 
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 آشنایی با ن،بنابرای. نبینیم دهد،می رخ اطرافمان در که را اتفاقی بیشتر که شودمی باعث عادت
 نظر هی. پیداکنیم نو دیدی هاپدیده به نسبت و بگذاریم کنار را عادت حجاب باید زدایی

 و آشنا هایقاعده مسیر، این در و دهدک حسی مارا دوباره سازمان می، ادراهنر شکلوفسکی
 و دهدمی تغییر را هایمانعادت هنر. کند می دگرگون را واقعیت ماندگار ظاهر به های ساختار

نا آشنا کردن  رب هنر صناعت است، معتقد شکلوفسکی. کندمی بیگانه ما چشم به را آشنا هرچیزی
و طوالنی کردن فرآیند دریافت مبتنی است. زیرا فرآیند دریافت هدف ، مشکل ساختن فرم ها 

ربه باید تطویل یابد. هنر عبارت است از تجغایتی و زیبایی شناختی است و چنین فرآیندی می
نمودن هنریت یک موضوع؛ خود موضوع از اهمیت برخوردار نیست. پس مسئله اساسی آشنایی 

 وقتی ونچ گذاردراه مخاطب خود مانع می وع اثر ادبی، سرزدایی به نظر شکلوفسکی این که هرن
 را عمان از گذر راه و کرد مکث هرمقطعی در باید و شودمی کندتر حرکت است، سرراه مانعی

 این از. رساندشود و به تدریج مارا به اصل مطلب می می کندتر ادراک، دلیل همین به. دریافت
 کالم و مفهوم است. ئله اصلی ادبیات، الیه دادن بهمس رو،

آشنایی زدایی به عنوان یکی از روش های تشخص بخشی در آفرینش هنری، از اساسی ترین 
مفاهیم مطرح در نظریه فرمالیست های روس است. آشنایی زدایی یعنی تازه، نو، غریبه و متفاوت 

های  فتکردن آنچه آشنا و شناخته شده است. نویسنده و شاعر از طریق آشنایی زدایی، دریا
 به. دگوینمی ادبی تکنیک آن به که است کاری همان این و دهندعادی خواننده را تغییر می

 به ها چیز یلیخ است؛ بوده حال تابه که آنچه از متفاوتی بیان یعنی زدایی آشنایی دیگر، عبارت
. دارد یگمخاطب تازه برای که دهدمی جلوه شکلی به را ها،آن عادت زدن برهم در توانایی سبب
 و ها تصویر انواع خلق هم و هاجمله و هاواژه کارداشت هم است؛ بسیار زدایی آشنایی شیوه

 ایه زمینه و ها زمانه در و است نسبی زدایی آشنایی عمل البته. نامتناظر معناهای و ها مضمون
 .است گوناگون و متمایز متفاوت،

 متن یک سازی برجسته در که شودآشنایی زدایی در جهان متن، شامل همۀ شگرد هایی می
 از ستا عبارت سازی برجسته. هستند همراه هنجارگریزی نوعی با معموال و هستند دخیل ادبی
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 برجسته اشد؛ب متعارف غیر و کند نظر جلب بیان شیوۀ که ییگونه به زبان عناصر کارگیری به
 فبرخال زبانی عنصر یک که شودحاصل می هنگامی آن و است معیار زبان از انحراف سازی

 پذیر کانام شکل دو به سازی برجسته. نماید جلب خود به را مخاطبان توجه و رود کار به معمول
 اعدیقو  آنکه دوم و پذیرد صورت انحراف خودکار زبان بر حاکم قواعد در آنکه نخست: است

شیوۀ هنجار  وسته سازی از طریق دبرج ترتیب بدین. شود افزوده خودکار برزبان حاکم قواعد بر
 گریزی و قاعده افزایی تجلی خواهد یافت.

هنجارگریزی گریز از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت وهماهنگی معانی با زبان 
 ؛متعارف است. اگرچه منظور از هنجارگریزی نمی تواند هرگونه گریز از قواعد زبان هنجار باشد

 ابداع ار  آنها توان نمی که شودنازیبایی منجر می زیرا بعضی از هنجار گریزی ها به ساخت های
 ایجاد که رودب پیش حد بدان تا تنها تواند می هنجارگریزی است معتقد لیچ. آورد حساب به ادبی

 و دارد تاکید نکته اینبر  نیز کدکنی شفیعی. باشد تعبیر قابل سازیو برجسته نشود مختل ارتباط
 مراعات کند. را رسانگی اصل بایدنجارگریزی میه است، معتقد

 و گیاتفاق بیفتد گذشته از شکوفایی، بالنده ،گریز از هنجار اگر عالمانه، زیبا و هنجارمند
 زبان میان دست و داد نوعی دیگر عبارت به. کندمی کمک نیز زبان غنای به شعر، حیات استمرار

 آفرینش به و گیرندگان موفق از زبان کمک مینویسنده و شاعران دارد، وجود ادبیات و
 .سازدمی بارور را زبان و گیردمی قرار زبان خدمت در ها آفریده همان سپس و پردازندمی

 ساختار و نحو در هنجارگریزی ها،یکی از انواع هنجارگریزی ،چنان که اشاره شد
ی و در هرزبانی از لحاظ صرف یعنی. است نحوی و صرفی مباحث شامل زبان دستور دستوراست؛

که عدول از آن، با رعایت اصول جمال شناسیک و رسانگی،  ،وی قواعد خاصی حاکم استنح
 را ستورید قواعد برخی شعر، آفرینش برای است، ناگزیر هرشاعر،. شودمی سازیباعث برجسته

 .دهدهنجارگریزی دستوری رخ می که اینجاست نماید، عدول هاآن از یا دهد، تغییر
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 انواع هنجارگریزی دستوری
 هنجارگریزی صرفی 

این نوع هنجارگریزی به محور جانشینی کالم استوار است. شاعر با توانایی و استعدادی که دارد 
 رایطش از یکی. دارد اساسی نقش شعر در واژه نماید؛می ابداع را جدیدی ترکیبات و گانهواژ 

تر وچکسازه های ک نسبت به اجزا و ،که خواننده ،ته به شناختی استوابس متن با ارتباط مهم
 فهومیم یا برشی هرکدام که است شاعر ذهن در اندوخته گاندارد. زیرا واژه « واژه» متن از قبیل 

 و ذشتهگ شناس لغت دانشمندان که توجهی. کندمی داللت دارد، آشنایی آن به نسبت شاعر که
 محققان زا برخی که ییهحاکی از اهمیت آن است به گون ،داشته اند واژه به معاصر شناسان زبان

. واژه باداشتن داللت های گوناگون معنایی که از طریق مجاز، دانندمی اندیشه واحد را واژه زبان،
 تواندمی عرشا توانمند زبان که است ییباالقوه های توانایی دارای آید،استعاره، نماد و...پدید می

 ده پنهان خویش، انرژی های شگرفی را فروسرایش خود به کار بگیرد. واژه ها در پر  در را ها آن
 ست که بتواند با ترفندی شایسته هرچه بیشتر، این انرژی ها را آزاد وفشرده اند. شاعر توانا کسی

 کالم خود را رستاخیزی کند. 
 و گانمیان گونه نوشتاری و گونه گفتاری باز نظرگاه واژه کاربرد واژه های امروزی:. 0

 از شاعر راگ. است متفاوت نیز آنها کاربرد حوزۀ. شودمی دیده روشنی یها تفاوت گفتار، نحو
 .  دگوین سبکی هنجارگریزی زند، گریز گفتار نحوۀ ساخت به معیار نوشتاری گونۀ

 ها ونهگ این از یکی که شوددیده می ییهنجار گریزی سبکی در شعر عدیم به چند گونه
 یافت وی شعر در گسترده چندان نه سطح در که است روزمره و ییمحاوره های واژه کاربرد

 ساحت به ورود اجازۀ معاصر دوره از پیش تا که هایی واژه کارگیری بابه امروز شاعران».شودمی
 در رود،کارمی به امروزی روزمرۀ زبان در که ییتازه های واژه از استفاده با نیز و نداشتند را شعر
 باره در دفرخزا فروغ. «کنندمی کمک شعر زبان سعهتو  و گسترش به گذشته، های واژه کنار

 زبان با ایدب امروز شعر نیست کافی فصاحت تنها...  »: گویدمی شعر در امروزی گانحضور واژه
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 جاری امروزی لحظات در آنچه با هماهنگ و رحم بی و سخت زبان یک کند؛ صحبت جاندار
  «است

.  تغییر 1. تغییر فضا در شعر؛0رسی است: ارزش هنجارگریزی سبکی از چند منظر قابل بر 
. ایجاد صمیمیت در فضای شعر. کوچکترین بی دقتی در این زمینه با شتاب 6موسیقی شعر؛ 

 به گفتار یا برعکس. نوشتار هنجار از گریز در مناسب فضای فقدان و گیزده

 نمونه هایی از این واژه گان:
 د هر خشت آن عظم رمیمی جسم شاهانشاگر کاخ کرملن باشد و یا طاق کسرایی     بو 

 (170: 0681عدیم، )                                                                          
 آیدمدوش بامن گفت شخص هوشیار      راکت سیار خوش می 

 موتر چاالک سیرو تیز رو      کم نفر بی بار خوش می آیدم
 اختراع بند برق و شهر نو     در محیط ای یار خوش می آیدم
 جاده های پخته با طرز جدید        رونق بازار خوش می آیدم

 (070: همان)                                                      
 زبسکه عصراتومی به روی جریان است    رسوم وضع کهن را دوباره نتوان دید

 (036: همان)                                                                        
 جز آله سفینه سیار ذره وی    در بحر بحث غرقه ازین بیشتر مباش
 (616: همان)                                                                  

 نیمداینمو هم سمنت می باید     از زراعت امید وارا
 (190:  همان)                                                               

 از وحشت اتومات لرزد بـــه خویش گیتی      راه وجود اینجا غیر عــــــــــــدم نباشد
 کهن را دوباره نتوان دیدم زبسکه عصراتومی به روی جریان است   رواج رس
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 ( 609: همان)                                                                       
 یب حصۀ شغنان به طاق نسیان چیستــنص        ـــر همبات هالل احمــــــــــنهادن از شع

 ان و ناتوانان چیستـــور غریبـــــدرین قص  کسی نه کرمچ و شال و نه روی روغن دید   
 (188:  همان)                                                                                

کرملن، راکت سیار، موتر، برق و شهر نو، جاده پخته، اتوم، سفینه سیار، داینمو، سمنت، 
 اتومات، هالل احمر، کرمچ از اصطالحات امروزی در شعر عدیم اند.

 هنجارگریزی گویشی)واژه گان بومی(
 به سازد، شعر وارد نیست، هنجار زبان در که خویش گویش از را هاییاگر شاعر، ساخت

 مکان و فضای با را مخاطب محلی، گانواژه از استفاده. است زده دست گویشی هنجارگریزی
 که است امکاناتی از یکی محلی و بومی های واژه از گیریبهره. سازدمی آشناتر شاعر و شعر

 جو و ستج »: است گفته امکان این با درپیوند شیجیو  نیما. برندز آن بهره میا معاصر شاعران
 .«...است نعمتی هرکدام( هاحیوان ها، گیاه ها، درخت) چیزها اسم ها، دهاتی درکلمات

 و اتامکان و کندها را حفظ و احیا میاستفادۀ بجا از واژه گان محلی، گذشته از آنکه آن» 
امل یاری کنندۀ شاعر در حفظ روانی جریان دهد، خود یکی از عو افزایش می را زبان های ظرفیت

خالقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی شاعر است بی آنکه ساختار نحوی کالم در کشمکش 
جز شناساندن بوم زیست شاعر، واژه گان محلی، میزان تعلق «. میان وزن و معنی از ریخت بیفتد

 . سازدشاعر و زاویۀ نگاه او به محیط را نیز روشن می
 خواهد       زناس و بنگ و تریاک و قمار آهسته آهستهاز جمله ابنای زمان این توبه می عدیم

 (087: 0681عدیم، )                                                                                                    
 نکشی تیاق راعرض من شکسته دل بشنو وهیچ دم مزن     چند غضب هم ارکنی بر 

 ای زتونان گندمی آش و پلو قورمه هم       حصه ما همی دهی نان جو و قناق را
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 پوست وی وپچاق را ییهات   قسمت من نمودنغز تر گشته نصیب و روزی میوه ومغز
 را داق و الق چکمن ییاز تو لباس قیمتی مسک و مرینه و کتان    الیقم ار چه دیده

 کنی            از عدم و فاکشی سوی من اشپالق رام ب و یرنزد رقیب حاسدم نغمۀ ز 
 گرشب وصل دلبرا دامنت آورم به کف   سوی عدیم خسته دل برنکشی قفاق را

 زانکه سوی رقیب من عشوه کنان قدم زدی   غمزه و خنده میکنی شوخی و هم مزاق را
 اق راکنی قبزشت  ییهکنی   چین به جبین فگندجانب سینه ریش خود هیچ نظر نمی

 (09:  0681عدیم، )                                                                                      
کلمات: ناس، تیاق، قناق، آش، پچاق، الق و داق، اشپالق، قفاق، مزاق و قباق کلمات 

 محلی اند.

 هنجارگریزی نحوی
 شعر، زبان در اما یابد؛که مطابق زبان معیار نظم میهرزبانی دارای ساختار دستوری خاصی است 

 ردیگ عبارت به. گیردمی شکل سازیبرجسته نوعی و خوردمی هم به ساختار و نظم این
. پذیرد تصور  نحوی حیطۀ در که گرددمی اطالق تصرفاتی و تغییرات به نحوی هنجارگریزی

 قرار هجوم مورد را جمله ساختمان و روندر میفرات واژه ساخت محدودۀ از ها ناهنجاری گاهی
 .جویدمی بهره شعرش نمودن برجسته جهت در زبان دستوری امکانات از شاعر. دهندمی

از آنجایی که جهان در واقعیت همیشه در تغییر است، ساختمان زبان که در توصیف و واقعیت 
 بسیاری ند،ا نوشته شاعران ار  واقعی زبان دستور. باشد تحول در مدام باید هم شود،به کاربرده می

. است شده زبان های واحد جزء امروزه گذشته، شاعران ابداعی نحوی های ساخت و ها واژه از
 و سبک هب تا دهنداصوال شاعران خود را با زبان در گیر کرده، کلیشه های دستوری را تغییر می

 المک عادی های هنجار و دادها قرار دگرگونی اثر بر سبک اساسا و یابند دست خود خاص زبان
 . یابدمی تحقق
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 باید ترزبان و روابط اجزای آن، محور تحوالت شعر است و به همین سبب، بالغت را بیش
 عدیلت و جرح اعمال با را معانی علم بنابرین. کرد جستجو جمله ساختمان در نیز و حوزه این در

عمدۀ  نتی،س بالغیون. کرد بررسی توانیم آن با مرتبط های هنجارگریزی و زبانی دیدگاه از هایی،
ن قیاس نحوی، ضعف همچو  مواردی اند؛ کرده مطرح معانی علم در را شعر شناختی زبان مباحث

 قابل را شود،تالیف و یا تعقید لفظی با موضوع هنجارگریزی که امروزه در زبان شناختی مطرح می
 ایجاز، و اباطن تاخیر، و تقدیم حذف، نظیر معانی علم دیگر مباحث این، بر عالوه. است تطبیق

احت ن عیوب فصعنوا تحت که مواردی است آشکار البته. است بررسی قابل دیدگاه همین از
 -بنا به تاکید بالغیون، سخن ادبی باید ازین مبرا باشد کلمه یا کالم در علم معانی مطرح است و

 حد تا  را امر این علت. شودیدر فن شعر نوین، جزو راه های رسیدن به زبان شعر محسوب م
مباحثی از  به پرداختن این، و شعرجست به نسبت معانی علمای ییخطابه نگرش در باید زیادی

 یگرید  گواه... و تمنا استفهام، نهی، و امر وصل، و فصل جمالت، یقبیل اغراض و معانی ثانو 
 از و هنه دانست شعر به وطمرب را مباحث این نیز ارسطو که گونه آن است؛ مدعا این اثبات بر

نقل  و چیست دعا و چیست امر که این دانستن: است کرده خود داری شعر، فن در آن گنجاندن
و روایت چیست و تهدید و استفهام و جواب و سایر اموری که از این مقوله هستند، چه 

 .است مربوط شعر هنر از غیر دیگری امر به چون مساله این باری.... باشندمی
 زا بحث هنگام و منطق کتب در است، معانی علم به مربوط عموما فوق ۀارد مطرح شدمو 

 احوال ناختش لزوم ۀل مشاهده است. مثال: خواجه نصیرالدین ابتدا در بار قاب آشکارا خطابه فنون
 ره الیق آنک و چیزها مناسبت معرفت و: گویدمی چنین مختلف، های موقعیت در مخاطب

 . صناعت این در بود چیزی تریننافع باشد، سخن چه هرکسی طبع مناسب و موضعی هر و وقتی
. نگاه ادیبان نسبت به علم معانی، کامال نشات گرفته از فن شودهمان گونه که مالحظه می

خطابه است و این در حالی است که جایگاه این مباحث از زمان ارسطو مشخص شده بود حتی 
 گرفت جهنتی چنین توانفن شعر نکرده بودند. روی هم رفته میاهل منطق نیز هیچ گاه آن را وارد 

حثی نظیر اغراض ثانویه کالم بیش تر خود را وارد مسایل مبا به پرداختن با بالغت، علمای که
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 معانی، علم رب عالوه همچنین. اند بوده شعر فنی هایمعناشناسی کرده بودند و کم تر متوجه جنبه
 .کرد ررسیب زبانی، دیدگاه از توانمی را... و التفات حشو، نشر، و لف مثل معنوی، بدیع صنایع

 دستوری اعدقو  از انحراف و جمله ارکان نشینیهم ۀبنابرین هرگونه تصرف یا جابجایی در نحو 
 اصلهف یا جابجایی چون اموری یعنی گیرد؛می قرار نحوی هنجارگریزی ردیف در برآن، حاکم
 ....نشر و لف موصوف و صفت جاییجابه اضافه، اعتراض، افعال، از برخی اجزای

نکته مهمی که نباید از آن غافل بود این است که در بسیاری از موارد، هنجارگریزی نحوی به 
 موضوع این لبتها. شودعنوان ابزار برای حفظ وزن... وبه دلیل جبر قافیه و ردیف، به کارگرفته می

 قواعد گیگسترده و وسعت زیرا گردد؛می بر سیفار  زبان نحوی سازمان خود به زیادی حد تا
حو فارسی و آزادی عمل فراوان درجا به جایی کلمات در سطح جمله، تاحد زیادی پاسخ گوی ن

 نیازهای شعر در بخش موسیقی است.

 جدایی مسند از فعل اسنادی یا شناسه
 یا و گیردرار میمسند، در جمالت سه جزئی یا چهار جزئی با مسند، با پیش از فعل اسنادی ق

 اشهشناس فعل و مسند میان گاه اما است؛ اسنادی فعل حکم در که  آید،می اششناسه از پیش
 آن دهندۀ یلتشک اجزای و جمله ساختمان به بسته خصیصه، این وقوع کیفیت. افتدمی فاصله

تمم د، موت است؛ مثال: در جمالت سه جزئی با مسند، ممکن است ارکانی مانند نهاد، قیمتفا
 اسنادی فعلو  مسند بین ربط حرف ۀ پرسشی،قیدی، انواع ضمایر جدا و پیوسته، فعل ناقص، واژ 

  مفعول است ممکن فوق موارد بر عالوه -مسند با جزئی چهار جمالت در و بگیرند قرار
ای جمله بین این دو رکن فاصله شوند. جای معمول ضمایر پیوستۀ فاعلی اجز  از ییمجموعه
بعد از فعل است؛ اما گاه میان این ضمایر و فعل و نیز بین مسند و فعل اسنادی فاصله  بالفاصله

 .افتدمی
 نوایی دارم اندرسینه چون نی    به من شو همنوا ای بینوا دل
 شکایت دارم از اهل زمانه     شنو عرض مرا شام و صبا دل
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 گهی نالم زدهر سفله پرور     گهی گریم زبخت نارسا دل
 نت دونان شدم خم     بود از پرده دل این صدا دلزبار م

 (011: 0681عدیم، )                                                             
 یا:

 دهمسحر آوریست چون ید بیضا کمال شعر     تمثال آن به سحره بابل نمی
 (010همان: )                                                                              

 جدایی ضمایر پیوسته از مضاف خود و اتصال به حرف، فعل، اسم و صفت.
 مردکم آزار خوش می آیدم     شخص خوشگفتار خوش می آیدم
 (071: همان)                                                                  

 هنجارگریزی آوایی
 رسومم روزمره، زبان در کهاعد آوایی زبان هنجار و بکاربردن صورت آوایی یعنی سرپیچی از قو 

 به وجه اند؛ت مورد... و تشدید تسکین، حذف، قلب، ادغام،: نظیر تحوالتی بخش این در. نیست
 گرفته کارب -قافیه و وزن ویژه به -شعر موسیقایی هایحفظ جلوه جهت در آنها تمامی آنکه شرط
 .شوند

 تسکين
 (03: همانبیاض روی تو وهم سواد موست    باشد حساب دفتر شام و سحر مرا)ای مه 

 یعنی تبدیل هریک از مصوتهای بلند به مصوتهای کوتاه متناسب با خود. تخفيف:
 ( 106همان: قصر َاَبیض دیر زمان خواهدبود    خاک خشتش عظم شهان خواهد بود)

حفظ نظام عروضی شعرست این روش روف غیر مشدد نیز روشی برای حمشدد کردن  تشدید:
 .خورددر دیوان عدیم گاهگاهی به چشم می
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تاری به شکل رایج نوش را هاییواج یا واج عروضی، مالحظات ییشاعر گاه به علت پاره اضافه:
 .افزایدو تلفظ واژه ها می

 اشک گرم و آه سرد من حجاب دیده شد   نی مه و خورشید خواهم دید نه استاره را
 (00:  همان)                                                                                

 هنجار گریزی سبکی 
سبک در لغت به معنی گداختن زر و نقره و به قالب ریختن آن و نیز نیک آراستن سخن است؛ 

 بارت از روشع ؛تاکنون در باب سبک کرده اند ،اما در تعاریفی که اهل ادب و علمای اروپا
 بنابر و. کندیم تعبیر و بیان را خود نیات و افکار بدان وسیله گوینده یا نویسنده که ستخاصی

 رد.دا خود خاص سبکی هرکسی این
  کلیۀ زا بدان وسیله نویسنده که است هاییبه عبارت دیگر: سبک مجموع روش ها و طریقه

 کار به را آنها و کندمی استفاده خود الضمیر، مافی نیات و افکار بیان برای زبان یک های سرمایه
 ،ندی کنم سرپیچی دستوری قوانین از اغلب که مطلب ادای طرز کلمات، انتخاب. اندازدمی

 دهند.سبک را تشکیل می
به قول دیگری: سبک در ادبیات و شعر فارسی به معنی شیوه، طرز، راه و روش است،  به 

 با رادفمت چنانچه گردد،ک شعری، به مکتب نیز اطالق میتر آن در ادبیات کالسیمفهوم عام
 .دارد کاربرد فارسی شعر تاریخ در نیز مکتب واژۀ سبک

سبک، روش مشخص بیان مطلب است؛ یعنی نحوۀ خاصی که گوینده برای مطالب خود به 
 و هاجمله شکل گان،واژه انتخاب در باید بیان خاص نحوۀ این درک برای و گیردکار می

 دگاهدی از را آن توان می اما است؛ دشوار سبک تعریف شود دقت...  و ادبی صنایع ها،طالحاص
 نام افرادی که سبک خاصی داشته اند و بعد از حسب بر: مثال کرد، بندی تقسیم مختلف های

 سبک انتو خود جریانی ایجاد کرده اند، مانند: سبک فردوسی، سبک حافظ وغیره. یا مثال می
 (.01: 0680بهار، ه به موضوع آن تقسیم کرد)توج با را آثار
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 صورخيال
اصطالح تصویر خیال که در زبان فارسی از مقبولیت خاصی برخوردار است؛ بر مجموعی از 

یعنی آن بخش از کاربردهای خالقه و هنری  شود؛تصاویر شاعرانه و کل زبان مجازی اطالق می
 . آیدوجود می زبان که از رهگذر تصرف خیال در زبان عادی به

در زبان فارسی کلمه خیال را برابر ایماژ پیشنهاد کرده اند و منتقدان و بالغیان معاصر عرب 
نیز واژه های صوره و تصویر را معادل ایماژ به کار برده اند. واژه ایماژ در لغت نامه ها به معانی 

.. آمده گردان و .بدل، کپی، شبیه، عکس، مجسمه، هیات، شکل، تشبیه، سایه، شمایل، بر »
 است.

اصطالح تصویر همیشه در شمار متداولترین مصطلحات بوده و گاه به همان اندازه نیز مبهم 
تعاریف متعدد و متنوعی از آن صورت داده اند؛ اما هنوز  کهو تعریف ناپذیر مانده است. با آن

 :کنیمهم مفهوم آن در بوته ایهام است، ذیال به برخی از آنها اشاره می
 شودایماژ، تصویری است که از کلمات حاصل می. 

 .تصویر، هرگونه توصیفی است که بر یکی از حواس آدمی تاثیر گذارد 

 زبانی که به منظور نمایش و توصیف امور و افکار تجریدی به  هایمجموعۀ ساخت
 .رودکار می

  گاه امر از رو در رو قرارگرفتن دو امر)دو کلمه، دوجمله، دوصوت، دوحالت،و...( هر
 سومی حادث شود آن را تصویر می نامیم.

 ماژ ای کند،ایماژ آن چیزی است که یک عقده عاطفی را در یک لحظه زمانی بیان می
نمایش فوری چنین عقیده است؛ آزاد سازی ناگهانی است. رهایی از محدودیت های 

جربه نری تناگهانی است که ما در بزرگترین آثار ه گیزمان و مکان است؛ آن بالنده
 .کنیممی
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  ،به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی ) از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل
پارادوکس و...(  آمیزی،تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد مجازی، تشخیص، حس

 .شوداطالق می

 نتصویر: حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به وسیلۀ کلمات دریک نقطه معی. 

این تعریفات که عمدتا به تصویر شعری اشاره دارند، تلقی های مختلفی از تصویر ارایه 
 دارد. یاکه واژه تصویر دامنه معنایی بسیاری گسترده دهندچند تعریف نشان می ن. همیکنندمی

یل تخییل هنری، تصویر ذهنی دنیای عینی است. در تخی» به عقیده میخاییل اوفسیان نیکف 
شیا و پدیده های عینی جهان خارج که در محیط خاص خود در عین حال به شکل هنری، ا

ضروری و مهم طبقه،  هایوهدف ها،آرمان ها،بخشی از عقاید، احساس شود،ی مشاهده مییویژه
 .نمایدجامعه  و عصر را مورد نظر تجسم می

د تخییل، برخی اننهمچنین تصور و تخییل هیچ یک مدعی تکرار واقعیت نیستند. تصور نیز م
این امر موجب تاکید و عدم امکان تقلید  اندازد،های شی مورد نظر را به دور می گیاز ویژه

های  یگ. صفت ممیزه تخییل این است که نه تنها برخی از ویژهشودطبیعت گرایانه از واقعیت می
ه شی در هایی ک گی. ویژهفزایدامی به آن  را ییهای تازه گیبلکه ویژه اندازد،شی را به دور می

 .کندتصویر، محتوای خود را همواره از خواص شی مورد نظر جذب می .واقع فاقد آن می باشد
دی »این ایماژ یا خیال عنصر اصلی شعر است و تخییل بازگشتن به خیال و ایماژ است.  بنابر

است « ویرتص»آن : در ساده ترین شکل گویددر کتابی که ویژۀ ایماژ یا خیال است می« لویس
اخته شده است. یک توصیف یا صفت ممکن یک استعاره، یک تشبیه نکه به کمک کلمات ش

ممکن است یک ایماژ بیافریند و بر روی هم مجموعۀ آن چه در بالغت اسالمی در علم بیان 
 موضوع زمینه ایماژ دانست. توانبا تصرفاتی می کنندمطرح می
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 شيوهای تصویر سازی عدیم
 تشبيه

دیگر  هایتصور  ،سازندۀ این دستگاه است اصلی و مرکزی خیال ها و عنصر ترینمهم که  تشبیه
سعت نشان دهندۀ و  وخود . شوندخیال مانند استعاره، تشخیص و حتی رمز و کنایه از آن ناشی می

وند یچگونه توانسته میان اشیا و عناصر به ظاهر بی ارتباط و متنوع پ که و زاویه دید شاعر است؛ 
ه دیگر سخن . بشودمیایجاد کند؛ ارتباطی که با هیچ دید و توانی جز دید و توان شاعر دریافت نه

شاعرانه تشبیه است. گویا به همین دلیل ابن رشیق قیروانی اساس و بنای  هایهستۀ مرکزی خیال
وش خشعر چیزی است که مشتمل بر تشبیهی :» داندشعر را تشبیهی خوش و استعاره دلکش می

که  آنجا گوینده را فضل وزنی خواهد بود و پس از هادرماسوای آن دلکش باشد و ایو استعاره
. از دیگر داندگفت ابن رشیق اساس شعر را تشبیه می تواناستعاره نیز بر تشبیه استوار است میۀ پای

یزان صاحب م تا چه دهدسو تشبیه نشان دهندۀ تقلید و خالقیت نویسنده یا شاعر است ونشان می
 اثر، آفریننده یا مقلد بوده است.

ه دید و زاویبه از جمله عناصری است که نمایانگر خالقیت مشبهدر این دستگاه بالغی، 
به اخذ ز مشبهشبه ازیرا عالوه بر تشبیه، اساس استعاره را نیز تشکیل میدهد. وجه گوینده است،

دی ان تشبیه می انجامد و برعکس تکراری و تقلیشود، نو بودن این عنصر به نو آوری در ساختممی
به هایی که سازد. از سوی دیگر به کارگیری مشبهبودن آن ساختمان تشبیه را مبتذل و عامیانه می

عنوان  گردد )مثال به کار بردن نرگس بهگی ساختار تشبیه میجز سنن ادبی باعث خود کارشده
یات ی برای خواننده آشنا به ادبیو...( هیچ وجه تازهبه روی به چشم، یا گل به عنوان مشبهمشبه

نماید. به های تازه و نو زبان ادب را در دستگاه بالغی برجسته میدارد. زیرا فقط آوردن مشبهنه
یا در  ،کندشود در محور همنشینی تشبیه، به میزان حدس مخاطب تقلیل پیدا مهمچنین باعث می

مشبه کامال خالف انتظار مخاطب باشد، به قول ریقاتر این خالف برخی موارد به صفر برسد و اگر 
 شود.انتظار انگیزه سبکی محسوب می
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 القصه سخن چشم عدیم همچو ایاز است    مشتاق بود چهره محمود وطن را
بدون تردید اهمیت و ارزش یک تشبیه به چگونگی و کیفیت وجه شبه وابسته است. وجه شبه 

ا نویسنده به کشف آن نایل گردیده و اهمیت این کشف کمتر از یک است که شاعر ی ییرابطه
کن است از زوایای مم بهقانون علمی نیست. چنین ارتباطی بین طرفین تشبیه یعنی مشبه و مشبه

و شاعر  رندگیمیگوناگون باشد: صورت، رنگ، حرکت و...صفاتی هستند که مورد توجه قرار 
گاهی خ ییو دیگران نیز تا اندازه بردپی می ست که به آنیا نویسنده تنها کسی ویش شریک در آ

 بهدن مشبهگردد و به نسبت بدیع و تازه بو به اخذ میشبه از مشبه. پیشتر اشاره شد که وجهکندمی
ب های تقلیدی زبان و اد به. همان طوری که مشبهشودمیمند بهره تریشاعر از وجوه شبه جدید

. ندکبه همان نسبت وجوه شبه تکراری و تقلیدی نیز چنین می کند،یک میرا به زبان خود کار نزد 
خواهد  رتخالقیت به کار بندد، وجه شبه برجسته بههرچه شاعر در پیداکردن روابط مشبه و مشبه

 .گرددمی ترشد و در نتیجه ادبیت کالم بارز
: از ارتندعب ادات  این دهند؛که شباهت را به وسیلۀ آن نشان میست ییادات تشبیه وسیله

 ل،مث به مانا، چنان، کردار، به صورت، به مثال، مثل، بسان، همانند، مانند، چو، همچون، چون،
 (.83: 0681علوی مقدم، )قبیل این از هایی واژه و گفتی گویا، گویی، پنداری،

، دیمعگوهر تابنده تاج فریدون است؟ نیست)  چون در دندانت ای مه نزد صرافان عشق   
0681 :38) 

است، حذف آن در یک « نشان دار سازی همنشینی»از آن جا که ادات تشبیه از عوامل 
 ساختار است که همین امر زمینه را برای« نشانداری»ساختار تشبیهی، در واقع کاستن از میزان 

 زیرا تشبیه به سوی بی نشانی حرکت می کند. کند؛فعالیت خواننده فراهم می
تا  فزایداشبه و ادات تشبیه بر روی محور همنشینی بر توضیح عملکرد میاستفاده از وجه 

فاصله میان  نتریشود. به همین دلیل است که کاربرد تشبیه در دور تربه مصداق نزدیک« مدلول»
 .شودنامیده می« تشبیه بلیغ»مدلول و مصداق 
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و ادراک  برای دریافتاشکالی  کندالبته هنگامی که شاعر تمامی ارکان تشبیه را ذکر می
اما ذهن و خیال مخاطب چندان فعالیتی برای دریافت وجوه اشتراک  آورد؛میمخاطب پیش نه

. برای همین است که شعرا اغلب دهدنوعی حالت پخته خواری به ذهن دست می کند،مینه
دارند؛ اتا ذهن و خیال مخاطب به کاوش و تالش و  کنند،را حذف می« ادات تشبیه»و « شبهوجه»

ر تشبیه ممکن نیست، چراکه با حذف د «بهمشبه»و « مشبه»اما باید توجه داشت که حذف 
ست تبدیل خواهد شد؛ چون استعاره در حقیقت تشبیهی« استعاره»به « تشبیه» هاهریک از آن

 (.87: 0681علوم مقدم، ( حذف شده باشد)بهکه یکی از طرفین آن ) مشبه یا مشبیه
ان این موضوع کشف شباهت ها در میان اشیای بکار برده شده در کالم هدف اصلی از بی

عدیم است نه طبقه بندی انواع تشبیه؛ ولی به نسبت این که تبحر و توانایی شعر را در بکار گیری 
انواع تشبیه به رخ خواننده بکشیم، ناچار از کلی گویی دست کشیده و به بیان جزئیات پرداخته 

 شود.

 اعتبار وجه شبه در دیوان عدیم انواع تشبيه به
تشبیهی است که مانروی)وجه شبه( در آن آورده شده باشد. سخنور زمانی مانروی)وجه  مفصل:

تی تواند مانروی را به درسمیآورد که گمان میبرد خواننده یا شنونده خود نهشبه( را در سخن می
 سازد؛ یا آنکه سخنور، در میانۀ دوسویو روشنی، بیابد؛ زیرا مانروی را پنداری دور  ناشناخته می

ه ی پیشین یافته است؛ به گونهای که اگر یافتن پیوند رابیتشبیه، پیوندی جز پیوند آشنا
دوست، وانهد، او همان پیوند کهنه و آشنا را مانروی خواهد شمرد؛ و در خطا خواهد سخن
 (.  93:  0687کزازی، افتاد)

 (088: 0681عدیم، )پیدا تو موی گیوی شام غم ا زتیره ای صبح طرب از شفق روی تو پیدا   
 (00: همانخال نهاده برلب و خط است برخش       باشد زهردو چاه زنخدان خطر مرا)

 (07: همانعشق تو چون قهرمان حسن به اردوی ناز   کرده بخود پایگاه این دل مقهور را)
 (38 : همان) تاج فریدون است؟ نیستچون در دندانت ای مه نزد صرافان عشق    گوهر تابنده 
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 : تشبیهی است که وجه شبه درآن ذکر نه می شود؛ مانند:مجمل
 ما دانۀ خالش و دام دوزلفش   گفتبگوشم مرغ جان آهسته می

 (00:  همانزتار حلقۀ زلف تو زنجیر   بپای این دل دیوانۀ ما) 

 گونه های  تشبيه بر پایۀ محسوس یا معقول بودن طرفين.
 وس به محسوس:محس

 حسی آن است که طرفین تشبیه  با یکی از حواس پنجگانه یافت شود.
 بهر شکار مرغ دل از تار زلف و خال لب    یکسو نهاده دانه و یکسو نهاده دام را

 معقول به محسوس:
 (110:  همانشب که از عسسی ) ولی که بخت از من   کند گریز چنان دزدو  روانم از پی بخت 

 تن گهواره غفلت   حواس تیره شد در مهد تن گهواره جنبانش  و طفل معصوم استروان چون 
 (170:  همان)                                                                                               

 لگن دارم خرد مصباح و جان همچون زجاجه دل چو مشکوات است   خوشا در خانه تن این چنین شمع و
 شام غم و صبح طرب دیدم که روی و موی اوست        دیگر ندارد خاطرم پروای صبح شام را

 سخن چون درمکنون است دل مثل صدف باشد    طبیعت در میان هردو همچون بحر عمان است

 معقول به معقول:
 وفا گردید چون بختم گریزان     کجا جویم وفا ای بی وفا دل

 (016:  همان)
 حیف عمرش ندارد دوام     چو خواب و خیال است اوراد الله ولی

 (096: همان)
 مثال دیو نفس است و فرشته عقل انسانی       به نیروی خرد زانرو گریزان اهرمن دارم

 (193:  همان)
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 عقلی  و خيالی:
 نشان عاطفه گویا چو النۀ عنقاست    ندید دیده مروت چو کیمیا زکسی

 (110:  همان)                                                                             
 مروت نیز چون عنقاست نایاب     مر اهل فضل ارباب سخن را

 (06:  همان)
 وصلش مثال سایه بال هما عدیم    هرکس خیال کرد بدل آرزو گرفت

 تشبيه تلميحی
ه عبارت ی با اسطوره و یا داستانی باشد. بتشبیه تلمیحی آن است که درک وجه شبه در گرو آشنای

 دیگر طرفین تشبیه اشاره یا تلمیح به داستانی داشته باشد.
 نشانم ده جمال یوسفی را    که از هجرت مرا تاب دگر نیست

 انواع دیگر تشبيه در دیوان عدیم
ید که اآنست که شاعر،  چیزی را به چیزی تشبیه کند؛ اما به ظاهر چنان وانم تشبيه اضمار:

 مقصود من چیز دیگری است از این تشبیه.
 نه چراغ برق خواهم نه ضیا شمع و فانوس    که فروغ خانه دل رخ دلرباست امشب

 (31: همان)
 دید چشم عدیم ابرویش    گفت شمشیر آبدار اینجاست

به تشبیه خالف تشبیه تسویه است. و آن چنان است که یک مشبه را به چند مشبه تشبيه جمع:
 کنند ؛مانند:

 سخن های طریقت شهد آشام است خوش لیکن   بکام تلخ صفراوی چو زهر اندر دهان آمد
 دماغ خشک صفراوی زمغز معرفت خالی     تهی چون کاسه درویش  دست ممسکان آمد
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 جداگانه؛ نیز هریک بهآن چنانست که چند مشبه را در کالم باهم آورند و مشبه تشبيه ملفوف:
 .دارند مذکور ترتیب به ولی

 مذاق تلخ ناکامی و ذوق کامیابی ها    چوشام تیره و صبح صفا بود است دانستم
 (610: همان)

 متضاد خط و خالش چو فرنگ و هند با هم    به کجا و از که جویم ره هندو فرنگش
 (99: همان)                                                                                            

 این در بهمشبه. وندمیش مانند یکدیگر به هیات آن در که است تشبیه یی ازهگون تشبيه مرکب:
 بهتشبیه بیش از یک جز و تصویر حاصل از تشبیه، مرکب است. در تشبیه مرکب، متعددی از مشبه

 پیوند بهشم به واحد یک کل صورت به دیگریک با ترکیب ضمن که هستند شاعر نظر مورد
 را آن از اصلح تصویر توان می که ستتشبیهی: اند گفته مرکب تشبیه در خصوص. خورندمی
لو نقاشی در آورد. این تشبیه در روند تطور هنری خود از سبک خراسانی عبور تاب یک صورت به

 نکرده و سرانجام به شکلی بسیار فشرده، در شعر سبک عراقی و هندی جلوه کرده است. در دیوا
عدیم تشبیه مرکب گاه گاهی دیده می شود؛ ولی از مهمترین ابزار صور خیال و همان رویکرد 

 .ستا بوده ییهمحدودش به  تشبیه مرکب نشان میدهد که شعر عدیم به دنبال تجربه تاز 
 (111: همانگریز برگ درخت از شجر چنان دیدم    چو آدمی که گریزد زغول صحرایی)

 تشبيه حروفی
 بحث مورد تقالمس قدما کتب در که خوریم،می بر تشبیه از دیگر ییادب فارسی به گونهدر متون 

بودن مورد  ذیل حسی ،می تواند قدما بندی تقسیم در تشبیه نوع این چه اگر است، نگرفته قرار
است که  که یکی تشبیه حروفی تجریدی ،مطالعه قرار گیرد. این تشبیه به دو شکل کاربرد دارد

 رارق بهمشبهرا عر بخشی از شکل ظاهری یکی از حروف الفبا را تجرید کرده و آن در آن شا
 فحرو  شکل از شده، تجرید بخش همان حروفی تشبیهات از گروه این در شبه وجه. دهدمی

 در را آن ایه نمونه و دارد دیرین ییپیشینه فارسی ادب در تصویرسازی گونه این است نظر مورد
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 در دری یفارس شعر پدر رودکی، چنانجه. کرد مشاهده توانشعر فارسی می های دفتر ترینقدیم
 جیم به ار  معشوق زلف سروده این در. است کرده استفاده ادبی آفرینش گونه این از زیر رباعی

 :است کرده هتشبی جیم آن نقطۀ به است گرفته قرار  اشآویخته زلف چنبر در که را صورت خال و
 آن که او     خال تو را نقطۀ آن جیم کرد زلف ترا جیم که کرد؟

 ستا گرفته کار روش این از و داشته ادبی توجه گانعدیم نیز به این میراث گذشته
 به قلب سلیم و به طبع حلیم     مقام بلندت بود واو و جیم

در دومین نوع از انواع تشبیه حرفی شاعر وجه شبه را از شکل کامل یکی از حروف الفبا 
 تشبیه از ونهگ این. شوندمی واقع بهبیهات مشبهتش از گروه این در معموال حروف. کندمیاقتباس 
 .است تشبیه در خیال صور گونه ترینرایج حروفی

 ایاضافه تشبيه
 تخم غمی که در گل عشق تو کاشتند     آمد حواستی زقضا و قدر مرا
 (03: همان)

 (03: همانواند دید دیگر عالم آزاد را   )مرغ جان در حلقه گیسوی جانان شد اسیر   کی ت

 استعاره
ی میان مشبه و گانگبه قول پورنامداریان حذف وجه شبه و ادات تشبیه از تشبیه، تفارق و دوگانه

شبیه شوند. در این حال تسازد و به صورت یک ظاهر آن دو عین یکدیگر میبه را کمتر میمشبه
ی یی از علمای بالغت چنین تشبیهبه همین سبب هم عده شود.به مرز مجاز و استعاره نزدیک می

 (.101: 0691را از مقولۀ مجاز و واستعاره شمرده اند)پورنامداریان،
باهت این است که در تشبیه ادعای ش -عالوه بر ایجاز -یکی از برتری های استعاره بر تشبیه

را  هرکدام نقش خاص خود است و در استعاره ادعای یکسانی. با وجود آن که تشیبه و استعاره
ی ولی طور شود؛و از عوامل مهم زیبایی شناختی محسوب می کننددر امور صورخیال بازی می



 79  شکل و محتوا( دیاز د  میاشعار عد ی)بررسشاعر کوهسار 

 

در تشبیه نوعی پخته خواری است که خواننده تالشی برای یافتن تصویر  شودکه دیده می
 روهان یافته روبزیرا شاعر خواننده را به همکاری فرانمی خواند و وی را با امری پای کند؛مینه

اما در استعاره، شاعر تخییل خواننده را به کشف روابط شعری و گسترش تصاویر فشرده  سازد؛می
با شاعر، شعر را بازآفرینی کند و از این احساس خالقیت و  سوتا وی با تخییل  هم کنددعوت می

 آفرینش به التذاذی شاعرانه دست یابد.
واقعی است؛ اما واقع نمایی بسیار دارد که در تشبیه دیده استعاره گرچه خود عاریتی و فرا

زیرا تشبیه همسانی دو پدیده و استعاره یک سانی آن ها است. همین یکی شدن اشیا  شود؛مینه
. در تشبیه با دو جز زبانی سروکار داریم. وقتی دهدشعر را به سمت شهودی شاعرانه سوق می

 ی،گعنصری زاید است که صفاتی چون لطافت، تازه گل کندشاعر چهره را به گل تشبیه می
استعاره به جای چهره  اما وقتی شاعر گل را در سازد؛زیبایی و سرخی را به چهره منتقل می

به طرف  ندکگی را از تشبیه دور میو به روییم و این ایجاز  فشردهر با یک جز زبانی  نشاند،می
 ند.گی می کشانگاهی ژرف و ابهام و گره خورده

اما در  ود؛شتکثیر و ذهن مخاطب به درک شباهت میان دو چیز دعوت می ایدر تشبیه پدیده
 .بنددو وحدت اشیا در ذهن مخاطب نقش می انجامداستعاره کثرت به وحدت می

استعاره بزرگترین کشف هنرمند و عالی ترین امکانات در حیطه زبان هنری است. استعاره 
و به اصطالح ابزاز نقاشی در کالم است و ملکه تشبیهات مجازی دانسته کارآمدترین ابزار تخییل 

 شده است.
هدف استعاره نیز مانند تشبیه نهایت بیان مخیل مشبه است، یعنی مصور و مجسم کردن آن 

 در ذهن که همیشه با اغراق یعنی افراط و تفریط همراه است.

 انواع استعاره
ه ره ذکر گردیده که بعضی شان به ادب پارسی ارتباط ندر کتاب های بالغی گذشته انواع استعا

 و عدۀ دیگری هم چنان با مجاز آویخته شده اند که تفکیک شان خیلی دشوار است. گیرندمی
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 گیبی زورق تمدن و جز باد بان علم     نتوان نجات یافت زطوفان زنده
 (033: 0681عدیم، )                                                                            

 در این بیت تمدن استعاره از کشتی و بادبان و طوفان از مناسبات آن اند.
 پیاده راه نشیب و فراز پیمودم   ندیدم هیچ مروت مر این سواران را
 (070:  همان)

 پیاده استعاره از ناداری و سواران استعاره از دارایی.
 ز عالم    سحاب مکرمت از چشم تر لولوی تر ریزدبهار عالم افروز است سوی مرک

 لولوی تر استعاره از باران.
 نظر کن باز زرین بال و زرین چنگ و زرین تن   به تسخیر غراب مشک رنگ  از آشیان آمد    

 باز استعاره از آفتاب  غراب استعاره از زغال.
 زادم بیادل به تار حلقه زلف تو ماندپای بند     باعث آرایش این سروآ

 (31:  همان)
 چنان شراره کانون سینه گرمی داشت      زسینه حرف به حلق آمدو کالمم سوخت

 (38: همان)
 گوهر نایاب داشت همداد شبنم برگ گل را زیب چون در خوشاب   لعل رمانی تو 

 شبنم استعاره از اشک و برگ گل استعاره از رخسار.
 حیرت آور پسته خاصیت عناب داشت   گوهر یاقوت رنگ از انگبین چون آب داشت 
 انگبین استعاره از چشم و پسته استعاره از لب.

 به آسمان که بگفتم بیان قصه خویش    سپهر جیب گریبان درید و هیچ نگفت
 ز آه و ناله زارم دل زمین هم سوخت    مگر که دست به دندان گزید و هیچ نگفت

 (008: همان)                                                                                  
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 نموده نرگس مستت فریب جادو را    زباده جلوه مده خط و خال هندو را
(16 :08) 

 از خواب گران  و کاهلی و غافلی    برگ و بار این شجر جز حاصل ادبار نیست بگذر
                                                                                       (16  :39) 

 کنایه
ارزش ادبی و زیبایی شناختی کنایه از دید منتقدان و ادیبان پیشین و متاخر پوشیده نمانده است. 
چنانکه ماالرمه، شاعر فرانسوی، عقیده دارد که اگر چیزی را به همان نام که هست، یعنی نام 

زیبایی بیان آن را از میان برده ایم؛ زیرا لذت کوششی که  اصلی  خودش، بنامیم سه چهار لذت و
نایه یکی . بنابرین کآیدذهن برای ایجاد پیوند میان معانی و جستجوست به صورت ناچیزی در می

بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. بسیاری از معانی را که اگر با منطق  هایاز صورت
 اید، از رهگذر کنایهنمو گاه مستهجن وزشت می عادی گفتار ادا کنیم، لذت بخش نیست

 به اسلوبی دلکش و موثر بیان کرد.  توانمی
ارس ف کرده اند. احمدبن ایپژوهشگران زیبایی  در ادبیات عرب به مفهوم کنایه توجه ویژه

معتقد است که کنایه دوری از تصریح است با آوردن مساوی آن چیز از نظر مالزمت تا شنونده 
 م آن منتقل  شودبه ملز 

ابن اثیر نیز در مفتاح العلوم گوید: کنایه  ترک تصریح به ذکر چیزی است و آوردن مالزم آن 
 تا از آنچه در کالم آمده، به آنچه نیامده، انتقال حاصل شود.

از زاویۀ دیگر، باید کنایه را نوعی هنجار گریزی داللت لفظ بر معنی دانست. اصوال حوزۀ 
سازی ادبی  رتنعطاف پذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در برجستهمعنی به عنوان ا

 و کنایه در ایفای نقش برجسته سازی جایگاه خاصی دارد. گیردمورداستفاده قرار می
دوست، برای گشود راز کنایه، او را ناچار با سخن ارزش بالغی کنایه از آن است که سخن

  میزدآبرای گشودن راز کنایه، اورا ناچار با سخن در می ت،دوسبسپارد. ژرفکاری و تالش سخن
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اسلوب کنایی، معانی را برای انسان به صورت محسوسات در آورده آن ها را ملموس و مشهود 
قرار دهد تا اعجاب شنونده را بر انگیزد؛ چه آن که ایجاد انفعال و اعجاب از عهدۀ زبان معمولی 

بیه، ، بنابراین ادیب برای دستیابی بدان از صور خیالی، چون تشساخته نیست؛ بلکه نیاز خاص دارد
ه دق دلی ک دهداستعاره و حسن تعلیل کمک می گیرد. اسلوب کنایی به انسان این امکان را می

او دهد و وجه ادب را مخدوش کند و این  دستبه ییاش را از دشمنش در آورد بی آن که بهانه
 نوع موسوم به تعریض است. 

ری از معانی را که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذت بخش نیست و گاه زشت بسیا
به اسلوبی دلکش و موثر بیان کرد. جای بسیاری از تعبیرات  تواناز رهگذر کنایه می نماید،می

از راه کنایه به کلمات و تعبیراتی داد که خواننده از  توانناخوش و کلمات زشت و حرام را می
ست که در ا ییا هیچگونه امتناعی نداشته باشد. در اسلوب کنایی، در وصف مبالغهشنیدن آنه

 نفس لفظ مخصوص به آن معنی نیست. 
ت کنایه است یعنی مبالغه و تاکید آن بیشتر است. وجه ابلغی ترکنایه ازحقیقت و تصریح بلیغ

تقال از ملزم را در کنایه، انبر تصریح آن است که کنایه مانند ادعای چیزی است با بینه و برهان؛ زی
است به الزم، وجود هر ملزمی شاهد و گواه وجود الزم خود است چه آن که انفکاک الزم از 

 ملزوم محال است، پس در کنایه مثل این است که استدالل شده به وجود ملزوم بر وجود الزم.
وجود دارد آن  مرسل در مقایسه کنایه بامجاز مرسل باید گفت: شباهتی که بین کنایه و مجاز

است که: هر دو در استعمال لفظ  است در غیر معنی موضوع له با عالقه غیر مشابهت؛ اما تفاوتی 
 ندککه وجود دارد در مجاز قرینه صارفه یا مانعه مخاطب را از توجه به معنی حقیقی منصرف می

 در صورتی که در کنایه ارادۀ معنی حقیقی لفظ جایز است.
ایه و استعاره در این است که: عالقه استعاره مشابهت درکنایه غیر مشابهت. در تفاوت بین کن

وجه نیست که مخاطب را از ت ایاستعاره قرینه صارفه یا مانعه وجود دارد؛ اما در کنایه هیچ قرینه
 به معنی حقیقی منصرف کند، پس در کنایه جمع بین معنای منقول الیه و منقول عنه امکان دارد.
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 یه اراده معنی اصلی امکان دارد؛ اما در مجاز و استعاره اراده معنی اصلی ممکن نیست.در کنا
ز استعاره، دارد به نظر او مراد ا تریسیروس شمیسا در باره تفاوت کنایه و استعاره دید متفاوت

استعاره مرکب است که ممکن است با کنایه اشتباه شود نه استعاره مفرد. زیرا کنایه هم بر طبق 
تعریف ما همیشه به صورت عبارت و جمله است و هیچگاه به صورت واژه مفرد نیست. اماچون 

 -0693:116) حسام، قدما به این نکته توجه نداشتند کنایه را در مقابل استعاره بررسی کرده اند
113). 

 عدیم کنایه را از راه های مختلف و به گونه های هنری در دیوان خود به کار برده و تعداد
 کنایات در دیوان عدیم خیلی زیاد می باشد که چند نمونه را ذکر خواهیم کرد

 : آنست که واسطه میان معنای حقیقی و مجازی نباشد، یا اندک باشد.کنایه قریب

دیم، عالهی راست گردانی کاله کج کالهان را   بده در سایه لطفت پناهی بی پناهان را)
0681 :07) 

 (00: مانهگیرت به دل    این گره بگشای پنهان از رقیبانم بیا)صد گره افتاد از زلف گره 
 گره افتادن کنایه از مشکل ایجاد شدن.

 آرد اگر نسیم زکویت خبر مرا    سازد نوید وصل زخود بیخبر مرا
 زخود بیخبر کنایه از ضعف و بی حالت شدن.

 ای بت شکر شکن شهد لبت بس بود    دل نپسندد دگر فضله زنبور را
 شکرشکن کنایه از معشوق و فضله زنبور کنایه از عسل.بت 

 (30: همانای وجودت افتخار نوعروسان چمن   همچو گل آرایش باغ بدخشان خوانمت)
 (38:همانهنوزپخته نبودم به نزد اهل کمال    تنور چرخ فلک لیک نیم خامم سوخت)

 (77 همان: اب داشت)از دو لعل روح پرور باده ام بود آرزو   برخالف آرزویم ساغر خون
 زتنگ چشمی ایام و تنگی دل من    نفس به سینه تنگم جهیدو هیچ نگفت
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 : کنایه ایست که واسطه های آن زیاد و درک آن نیازمند تامل باشد.کنایه بعيد

 بقای نه عرض قایم به یک جوهر نمود ایزد    بفرمانش بر این محور دوعالم سربسر گردد
 ه یک جوهر کنایه از جان دو عالم کنایه از دنیا و آخرت .نه عرض کنایه از نه سیار 

 زانکه حل مشکلم از بخیه و سوزن نشد    چاک دل از ریشه رگ ها به مژگان دوختم 
 (81: همان)

 چاک دل به مژگان دوختن کنایه از رنج و مشقت کشیدن بسیار.
؛  به یمکنراده میو از آن موصوف را ا گوییموصف و صفتی را می کنایه از موصوف)اسم(:

 (.060: 0681علوی مقدم، عباره دیگر؛ صفت یا صفاتی را ذکر کنند و موصوف را کنایه کنند)

 یزند    گرفته عنبر و با مشک سوده آویزندو دو طره ات که به یاد صبا در آ
 دو طره کنایه از دو زلف.

 انموده نرگس مستت فریب جادو را     زیاده جلوه مده خط و خال هندو ر 
 (08:  0681عدیم، )                                                                                

 بشنو بت ستمگر نامهربان ما    آواز درد ناله و آه و فغان ما
 بت استعاره از معشوق.

 یعنی فعل در معنای فعل دیگری به کار رفته باشد. کنایه از فعل:

 ش و مقصد خام ناپخته   تمنای سیه کاسه بساگشت است مهمانشهمه دیگ سخن در جو 
 (170: همان)                                                                                        

 تو صید کس نه شدی لیک جمله صید شده    مران دو غمزه سحاره بال جو را
 (08: همان)

 ع و فرمانبردار نشدن.صید کس نشدن کنایه از مطی
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 بت شکر لب من سلک در دندانت     شکست قیمت بازار  در مرجان را
 قیمت بازار شکستن کنایه از بی رونق شدن.

 عدیم از عقل خود بیگانه گشته    ازان شوریده آواز است امشب
 از عقل بیگانه گشتن کنایه از دیوانه شدن.

 د صبح و خنده گل نور دیده راافزون کند طراوت گل در چمن عدیم    لب خن
 (01: همان)

 ای تازه جوان زنده دل و تازه روان باش   در پنجه خود گیر سرانجام وطن را
 (07: همان)

 مجاز
یا درغیر معنای خود. در حالت اول بحث  رونددرعالم ادبیات، واژه ها یا در معنای خود به کار می

 از حقیقت و درحالت دوم بحث از َمجاز است.
ضع له»عنای حقیقی واژه را اصطالحا م  «غیر ماوضع له»و معنای َمجازی آن را « ماو 

. وجود مناسبت میان این دو را عالقه گویند. مهمترین بحث در مجاز همین عالقه ها گویندمی
 کاربرد مجازی واژه ها را تفسیر کرد. توانهستند زیرا از روی عالقه هاست که می

ت باشد، مجاز، استعاره است و اگر غیر مشابهت باشد آن را مجاز اگر عالقه، عالقه مشابه
 .نامندمرسل می

 گروزد بر حلقه زلف گره گیرش صبا     کس زخاک من نبیند غیر گرد و باد را
 (03: 0681عدیم، )

 خاک گفته و تن را اراده کرده است.
 نشد قربانت عالمی را به دو ابروی تو باشد سروکار    کیست آن سر که در این راه

 (71: همان)
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 یاد باد آنکه زرنج غم و آزار رقیب     یک قلم خاطرم آسوده و بی پروا بود
 یک قلم مجازا به معنی تمامی.

 الهی باد شرع و پایه دین نبی قایم    جهان تا صورت و معنی دهد از امر یزدانش
 (106:  همان)

 ظرافت های بدیعی در دیوان عدیم
ریف صنایع لفظی نخستین بار در کتاب مفتاح العلوم سکاکی آمده : تعظرافت های لفظی

 یرجع قسم قسمان وهی »: نویسدمی گویداست. مولف آنجا که از وجوه تحسین کالم سخن می
 لفظی صنایع از فارسی بدیعی کتب در که تعریفی نخستین. «اللفظ الی یرجع قسم و المعنی الی

است. هرچند تعریف متاثر از کتب بالغی است؛ اما وجود  «بدایع الصنایع»ارایه شده، در کتاب 
نکاتی در این تعریف مبین آن است که مولف به نارسایی تعاریف موجود پی برده است و از این 

بدان که اصل محسنات لفظیه آن است که الفاظ را تابع »رو در صدد اصالح آن برامده است: 
که کالم بر وجهی ادا باید که انفهام معنی و بلکه اصل جملۀ محسنات آن است  ؛معنی سازند

لطافت آن، و احکام ترکیب و سالست آن اختاللی معنی بپوشد، یا آنکه مثال معنی خاص گویند 
 «.و طریق حسن ادا نپویند

بعد از کتاب بدایع الصنایع که شرط زیبایی این صنایع را در ضمن تعریف گنجانده است، 
لفظی دارند  به ابزاری که جنبه» قابل توجه است« ازه به بدیعنگاهی ت»تعریف شمیسا در کتاب 

 .گویند ظیلف صنعت کنند،یم افزون یا و آورندوموسیقی کالم را از نظر روابط آوایی به وجود می
 در هک ارزشمندند صورتی در شوند،غالب صنایع لفظی که در حیطۀ شعر عروضی مطرح می

خواننده، نقش موثری ایفا کنند. بی توجهی به همین نکته،  ت معنی باشند و در القا معانی بهخدم
 عناییم جهت از تنها نه شوند،موجب شده است که غالب شواهدی که در ذیل این صنایع ذکر می

 عدم و معنایی ضعف کنار در بنابراین. است چشمگیر آنها معنایی ضعف بلکه؛ نباشند؛ برجسته
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ماند. مخاطب در توجیه زیبایی چنین صنایعی ناکام می وسیقی برتر، با وجود وزن عروضی،م القا
 :گیریمیم بررسی و بحث به دارند کاربرد عدیم دیوان در که را لفظی صنایع از ییما چند نمونه

آنست که متجانسین یا از نظر وزن یا از نظر حروف و یاهم از نظر حروف  تجنيس یا جناس :
 شوداشند این صنعت به گونه های متعددی تقسیم میروی با هم موافق و از نظر معنی مخالف ب

 لقو  از کاردگر یحیی. دارند فوق تعریف طبق را خود خاص های گیویژه شان هرکدام که
 معنی یاری به جز که است امری دهدجرجانی می نویسد: آنچه تجنیس را برتری و فضیلت می

نه  مستهجنی اقسام چنین بودمی لفظ به مربوط تجنیس این هرگاه زیرا گردد؛نه می حاصل
 آوردن در شدید میل و روی زیاده که است جهت بدین و. بود مستحسن همیشه و داشتمی

فاظ ال زیرا روند نمی کشدمی آنرا جناس که سویی به همیشه معانی که چرا است ناپسند تجنیس
 خدمتگذاران معانی اند.

ه ر کلمات هستند، در صورتی کبنابراین صنایعی چون جناس و صنایعی که محصول تکرا
نقش در معنی آفرینی نداشته باشند، ارزشی ندارند. بی توجهی به این نکته و ارزشی که قدما 
گاه برای جنبه های موسیقایی آنها در عرصۀ شعر قایل بودند، موجب شده که جهت  ناخود آ

 اثبات ادعای خود به شکل های افراطی این صنایع متوسل شوند.
 جناس تام:

 افتد اگر به روی رقیبان نظر مرا       روح روان از تن الغر روان شود 
 (01: همان)

 شرار تاب و تب افتد به جان بیتابم     اگر تو تاب دهی عقده های کاکل را
 جناس خط:

 جانا نسیم کاکل و گیسوی مشکبوی    در رشته کرده غرق عرق مر گالب را
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 جناس مطرف:
 گل و بادو بهار و مشک تر نیست    چو بوی موی گیسوی معطر 

 (70:  همان)
 تعالی الله زهی روی و زهی سوی     چو مویت شام و چون رویت سحر نیست

 (70: همان)                                                                                   
 این چرخ گردون تلخ شد کاممبریز ای ساقی باقی می مستانه در جامم    که از خمخانه 

 (010: همان)                                                                                     
 سرور خوش سرود خوش ز آواز هنرمندان    بهر شهرو وال شد از طریق رادیو اعالن

 (139: همان)                                                                               
 جناس زاید:

 دیده من روشنی     لیک نشد واضحم چاک گریبان کیست ،مثل شفق گرچه دید
                                                                                 (16  :70) 

 خرام قامتت دارد قیامت     نظیرت در جهان ای فتنه گر نیست
 (70:  همان)                                                                                

 بی براق برق افشارش ز سدرالمنتهی     گفت تا وحدت سرا بی بال طیرانیم ما
 (131: همان)                                                                          

 نو رونقی دگر از سر    بشادمانی یارو دیار شد نزدیکدرود سال 
 (079:  همان)
 کس را ببرده به حریم حرم صنع    مانند تو فرد بشر از عالم ناسوت
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 جناس الحق:
 شاعر شیوا ادا با سوز و ساز دلنواز    آورد با شور و هیجان روح م، ل، ت

 موازنه:
 زبوی گیسویت مشبک است وجودم زتیر مژگانت   معطرست دماغم

 عطف اضداد:
 گه ظلمت و گه نور گهی خیر و گهی شر   باالله بخدا رونق بازار جهان است

 ردالعجز علی الصدر:
                                                                                     نیستان وجود من نوای دیگری دارد    سراسر کیف رقت بار لحن این نیستان است

 لی العجز:عرد الصدر 
 ایا دستگیر سعادت نصیب    وزیر امین گویمت یا ادیب

 ادیبی که باشد سراپا ادب     عطایی الهی است نبود عجب
 (603: همان)

 تشابه االطراف:
 تاب شام هجرانت تا سحر بود مشکل   مشکل دگر اینجا داغ ناتوانی ها

 (70:  همان)                                                                       
 به هر در چون روم از بهر حاجت     نه حاجت است و نه حاجت روایی

 (111: همان)
 ای مه خاک عجم ای صنم عالم شرق      شرق و غرب ازمه روی تو منور گردد

 (616:  همان)
 از پیاله فغان براید و داد    داد و بیداد و ناله و فریاد

 (606:  همان)
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 ظرافت های معنوی
 از و  یمعن یک واژه آن خود از و شود آورده بیشتر یا معنی دو با ییآنست که واژه استخدام:

. ودش اراده معنی یک هرکدام از گردد،می بر آن به که ضمیری دو از یا دیگر، معنای ضمیرش
اظر شود که هر کدام ن وردهآ کلماتی مشترک، لفظ همراه که است آن استخدام از دیگری گونه

 به یک معنی باشد.
در استخدام، تفاوتی نیست که دو معنی مجازی حقیقی ویا مختلف باشند و فرقش با ایهام 
آن است که در استخدام، هردو معنی در نظر گرفته می شود؛ اما در ایهام، یک معنی، همراه با 

 شود.اشاره به معنای دیگر اراده می
 یم همچو ایاز است    مشتاق بود چهره محمود وطن راالقصه سخن چشم عد

 ٭٭
 اندر پس میزان نظر انداز که عقرب    با نیش کج خویش چنان کج نظران شد

 (111:  همان)
 تقسيم:

 خط و دو زلف سمنبوی عارضش دیدم   اول بنفشه دوم سنبل و سوم الله
 سوم والهبنفشه سنبل الله به روی نیکویش      اول فتاده دوم حیرت و 

 (010: همان)
 جمع و تقسيم:

 مرد عاقل زشت بیند این دو چیز ناپسند     نشئه سرمایه دارو مستی میخاره را
 (08: همان)                                                                                   

 ر معنی یکی عقل است و دیگر جاندوچیزاند اشرف و افضل ازین ترکیب جسمانی   چه در صورت چه د
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 حس آميزی:
 به نیم جرعه اگر بوسه چاشنی بخشی    به عمر خود نکنم یاد آب حیوان را

 (07: همان)
 عدیم از دم باد صبا همی جوید    نسیم غالیه مشکسای گیسویت
 (081:  همان)

 غلو:
 گر افگنی زچهره زیبا نقاب را   سازی کسوف شعشعۀ آفتاب را

 (08: همان)
 شفق به جیب تحیر فرو برد سرخویش  اگر گشاده کنی تکمۀ گریبان را
 (07: همان)
 شمشاد خم نمود قدو سرو خم نهاد    در زیر پای قامت قد رسا رسا

 (09: همان)
 تضاد:

 م گاه نشاط گاه غم   جانب نیستی کشد هست شونده مراعدگاه وجود گاه 
 (01:  همان)                                                                            

 در سواد یاس غم ای صبح امید طرب   چاره ساز محفل شام غریبانم بیا
 (00: همان)                                                                                

 زدان که باشد اسم او فرقانسازد حق از باطل چه درظاهر چه در باطن   کالم حضرت ی جدا
 تناقض:

 کند آباد و ویرانشیم قدرت معمار ید   بنیاد بی آباد خراب باشد ییجهان معموره
 (170: همان)
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 مراعات النظير:
 نه گل را و نه بلبل نی چمن را    را وطن یاد دگر خواهممیه ن

 و نه ریحان و نه سنبل   نه نخل و سایه سرو سمن را نه شمشاد
 ام و باده و نه روی ساقی    نه آن گلچهره نازک بدن رانه ج

 (01:همان)
 تنسيق الصفات:

 تار موی عطر بیزو مشک رنگ و مشک بو   چون نسیم صبحدم از نافه مدیون هست؟ نیست
 دلستان گویم ترا ای دلربا یا دلنواز         گویمت روح روان یا راحت آرام دل

 (010: همان)                                                                                        
 و جهان سوزی هم بدین مجموعه خوبی   گل اندام و دل آرام و دل افروز دلم بردی و جان را

 حسن تعليل:
 تنیس هست؟ خون پراز مثلش امهست از کیف لبت لعل  بدخشان خون دل    دل درون سینه

 (38:  همان)                                                                                        
 تلميح:

 آن نرگس محمود تو اعجاز مسیحاست    مقصود من اینست نه هاروت و نه ماروت
 (39:همان)                                                                                 

 طرز اخالص خلیل و اعتقاد آذری        ی دارد از هم امتیاز ــــحید الهنور تو 
 در کف موسی عصا میکرد کار اژدری      آنهمه آیات علم و معجزات علم بود  

 (100:  همان)                                                                            
 می نکرد   فرق در بین ید بیضا و سحر سامریعقل می خندد به قومی کز جهالت 

 رمز حکمت بود آن چیزیکه گردید اختراع   جام جمشیدی و یا آیینه اسکندری
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 تشخيص:
 بده نوید که گلهای آرزو اینجاست      صبا به مرغ چمن این نوای روح انگیز 

 جاستیننسیم باد بهار آمدو برویم گفت                 امید سبزه نوخیز آبرو ا
 (78:  همان)

 ایهام:
 مدام پیک خیال بت ستمگر من    سراغ بزم وصال تو کوبکو دارد

 ایهام تناسب:
 عقرب دم خود داد گره زهر فرو ریخت   قوس از پی او باز به تیرو به کمان شد

 متتابع:
 و روز من چو ماه   هرماه من زفرقت یار است سالکی هرساعتم چو روز شد

 تکرار:
 حرخوانم هوس دارم شب آهنگی   نفس در سینه تنگم به تنگ آمد ز دل تنگیمن آن مرغ س

 قیامت از قبای قامت او قایم و دایم       اصول مقصد اقصای شرع شارحان آمد

 معنا و محتوا چيست؟ 
اینکه معنی چیست و جایگاه آن کدام است؟ چه تفاوتی با مفهوم و مصداق و واقع دارد؟ آیا 

رجی و یا نه ذهنی است و نه خارجی؟ تفکیکش از مفهوم و غیر آن چه آثاری امرذهنی است یا خا
 .زننددارد؟ این همه پرسش های بنیادین را در باب ماهیت و هستی شناسی معنی رقم می

یب معانی یه و ترکتجز . پذیرداصوال اندیشه آدمی در گسترۀ معانی به مدد مفاهیم صورت می
 به یینهروز  تواندمی طریق این از انسان.  زندستدالل را رقم میبا شرایطی خاص همان تعریف یا ا

سمت و سوی حقیقت بازکند؛ اما نقش این معانی لزوما در ذهن حضور ندارند؛ بلکه به کمک 
شوند. معنا غیر از مفهوم است، چه اینکه معرفت غیر ازمعروف مفاهیم در ذهن، نمایانده می
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 دهرچن اند، متمایز هم  از مشابه عنوان چهار این اصوال. اشدباست. مصداق نیز غیر از واقع می
 ت تعدادی از آنها در مصداق واحد اجتماع کنند.اس ممکن و ندارند تعارض در

در بارۀ ماهیت معنی و تفاوت آن با مفهوم و مصداق و واقع در فرهنگ سنتی ما بحث مستقلی 
اند. اصول دانان هم در بحث وضع راجع وجود ندارد و منطق دانان ما به آن توجه جدی نکرده 

به این موضوع مطالبی ضمنی دارند که وافی به مقصود نیست واشکاالتی دارد. در فرهنگ غرب، 
به این مسئله بیشتر توجه شده است و اندیشمندان غربی مبسوط و مستقل بدان پرداخته اند. هر 

ئله انظار مختلف و متعددی بیان شده است. چند آرایه ناتمامی ارایه داده اند. از آنجاکه در این مس
و در حل  آن علم اصول جایگاهی ویژه و در تحلیل گزاره های فلسفی و عرفانی و دینی نقش 

 که ییهنظری به است ضروری شود،می بینی جهان در ییبنیادین دارد و سبب تحوالتی ریشه
 .شود پرداخته رسدمی نظر به دقیق و صحیح

این قابلیت که مفهوم از آن حکایت کند و آن را نشان دهد. به دیگر سخن  است بمعنا حقیقتی
یعنی چیزی است که صالحیت دارد فهم و علم به آن  بازا مفهوم و علم حصولی است. ما  معنا

لفظ  گردد. معنا موضوع له حقیقیست که لفظ برای آن وضع میتعلق گیرد. معنا همان حقیقتی
 (.018 -010: 0691فیاضی، است)

محتوا، معنا و مضمون شعر نیست؛ بلکه تداعی کننده معنا، نوعیت فکر، عاطفه و چگونگی 
نگرش و پرداخت شاعر به معنا و جریان سیال حرکت و اندیشه در جهت پرورش مضمون و معنا 

 روراند،پآن را می و کندبطور مثال مضمون جنگ را انتخاب می ،است. شاعر برای یک شعر خود
ضمون شعر شاعر انتخاب شده محتوای شعر او نیست، بل آنچه از طی این م نوانع به جنگ

 دهش کارگرفته به فنونی و ها روش آن ایجاد در که است شعر محتوای شودپرورش حاصل می
 (601: 0696آرین، )است
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 رابطه صورت و معنی
ف در نقد تب مختلدر ادبیات غرب چگونگی رابطۀ لفظ و معنا منجر به پیدایش نظریه ها و مکا

 ادبی شده است. صورتگرایان )فرمالیسم( با تاکید بر اثر ادبی و فرم و شکل آن به وجود آمد. از
. تنگف چه نه است گفتن چگونه کندنظر صورت گرایان آنچه به ادبیت اثر کمک می

  هک است اتتمهید از یی، مجموعهمتن که است معتقد مکتب، این پردازان نظریه از شکلوفسکی
 توجه ادبی بیان اختارس به باید ها فرمالیست ترتیب این به. گیردآفرینندۀ اثر ادبی آنها را به کار می

 بی اثر یک ددر ایجا اجتماعی و تاریخی های زمینه با آشنایی بنابراین. اثر پیدایش شیوۀ نه کرد
 سندهنوی هدف و قصد نیت، کلی طور به خود افراطی های نظریه از یکی ها در آن. است فایده

 انگارند.فایده میرا در آفرینش اثر ادبی بی
صورت گرایان در صدد تحلیل خود متن یا اثر هستند. آن ها ادبیات را بر این اساس که زبان 

 آنان برای اهمیت حایز موضوع بنابر این. کنندمی تعریف گیرد،می کار به خاص ییرا به شیوه
ی و نحوی است. درهمین رابطه کالریج و ت یتار آواساخ و ادبی متن در ویژه زبانی های کارکرد

اس الیوت معتقد اند که  آثار ادبی موجوداتی مستقل هستند که کیفیت خاص هستی آن ها بر 
 . شودحسب اجزایی که ذاتی آن هاست دریافته می

ضوع مو  این اند؛ داده اهمیت معنا به زیادی عده و مسلمان گاندر بین ادبا و شعرا و نویسنده
ا، در نقد ادبی و بررسی شعر، محتو  ،سبب شده ،در ابیات صوفیان برجسته تراست. همین امر
عیار صورت توجه به همین م ،به شعرشعرا و شعر اولیا ،مالک و معیار اصلی باشد. تقسیم بندی شعر

 گرفته است.
 ،ده اندممتازی بو تمام شاعران و نویسنده گان که دارای اندیشه های عمیق و دستگاه فکری 

 را فتگ و و صوت حرف تا کوشیدند،می و اند کردهاز اصالت بخشی از لفظ چشم پوشی می
 هک بدانند، رزان دیوار خار را آن و زنند دم خویش شیدایی و معشوق از واسطه بی و زنند برهم
 گیمیشهه دیدار مباین اندیشی قافیه آنان نگاه در. است معنی انگور چشش و کشف مانع و رادع
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تا بدین فکر کنی از آن باز می مانی و سخن را چو بسیار آرایش کنی، مقصود فراموش  ،دار استدل
دهند و اندیشه میه گاه گاه این شاعران به خصوص موالنا اصالت را به معنی هم ن گرچه. شودمی

 یم دلداری از دل و رویاند می هوشیاری اندیشه و فکر خود که زیرا سازند؛را نیز آویخته می
ه و لفظ است و نه با معنا بیش تر در مطاوی آثار صوفی این شیوۀ نقد افراطی که اصالت نه با ،دمان

 و لمق وکشش کوشش و دانندمی تر روشن را زبان بی عشق که شودشطحیات آنان مشاهده می
 می پا بینچو اندیشه و سرشکسته را قلم و پندارندمی بیهوده عاشقی و عشق سوی به را اندیشه
در این دیدگاه اصالت نه بالفظ است و نه با معنا اصالت با معشوق است و شیوۀ درک و  ،دانگارن

 (.061: 0691آرین، دریافت او گذاری از این دو مرحله است و مات و محو او گشتن)
اما از نظرفرمالیست ها صورت و فرم اهمیتی خاص دارد. فرم یا صورت نظم و شکلی است 

 کردن گهماهن و تنظیم شیوه فرم دیگر به رودبیان محتوای اثر ادبی و هنری به کار میکه در 
 .است آن ارایه روش و ادبی و هنری اثر یک عناصر و اجزا

در بین نظریه پردازان ایرانی و مسلمان، نظریه برخی چون ابن سینا، شمس قیس رازی و خواجه 
ه ار نگرایان دارد. البته آنان به کلی معنا را انک نصیر طوسی نزدیکی زیادی به دیدگاه های صورت

معانی را  فی چون جاحظو کنند و به آن بی توجه نیستند، حتی هنگامی که منتقد و ادیب معر می
 اصول که بیان شیوه رب منطق این با بلکه نیست؛ اعتنا بی معنا به بازهم کند،پیش پا افتاده تلقی می

 ای تکراری است.محتو  و معنا او منظور و کندمی تاکید هست، گرایان صورت
بسیاری از آرا و عقاید صورت گرایان، امروزه در نظریه های اندیشمندان، صاحب نظران ادب 
فارسی و منتقدان این عرصه به کارگرفته شده است. شفیعی کدکنی در مقدمۀ کتاب موسیقی 

هنر، چیزی جز همین کار صورت؛ و ساخت و  به دادن اهمیت یعنی فرمالیسم: نویسدشعر می
نیست. اصال مهمترین چیزی که از دوران ماقبل سقراط تا امروز گفته شده این است که وظیفه 
هنرمند چیزی جز ایجاد فرم نیست و وظیفه فرم چیزی جز ایجاد احتماالت و تداعی ها نیست هم 

اهتمام خود را  گونهچنین او با استناد به سخن شکلوفسکی شعر را رستاخیز کلمات خواند و این 
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به واژه نشان داده است. براهنی نیز با تاکید بر واژه پای بندی خود را به این اصل صورت گرایان 
 لماتک نثر در و کشندمی قد کلمات شعر در: گوید می نثر و شعر تفاوت در و دهدنشان می

ل مفص و ممنسج طور به متن تاویل و ساختار کتاب در نیز احمدی بابک. خوابند می دراز به دراز
به تحلیل  گرایی پرداخته و بابی تازه برای شناخت آن در حوزه مطالعات ادبی به ویژه شعر گشوده 

 اصخ ارزش و اهمیت دارای شعر و ادب در لفظ مقولۀ که شوداست. به این ترتیب  مشخص می
 .گرفت نادیده را ارزش این توان نمی زمانی برهه هیچ در که است خود

 و هابه لفظ مانع توجه به محتوا و معنا نیست. هرگاه شعر انعکاس نیات وبازتاب اندیشه توجه
 باشد یاهجایی عروضی موازین پایه بر آهنگین و زیبا کلمات و الفاظ از هایی قالب در عواطف

 شده آن ربراب در متفاوتی گیری موضع تاریخ طول در که است محتوا آن سازنده عوامل از یکی
 گاه تاکید برمخاطب و تاثیر پذیری او از اثر باشد نظریه پراگماتیک شکلهر  اثر بررسی در. است

 محتوا و معنا تعریف این با. است آن بودن مفید و شعر تعلیمی جنبه بر تاکید آن در که گیردمی
 . یابدمی لفظ از تر بیش اهمیتی

نا را بر لفط یا صورت داند و زمانی هم معرا روح و پیکر می عدیم گاهی صورت و معنا
 ارجعیت بیشتری می بخشد چنانچه می گوید:

 بهم عبارت و معنی کنی عدیما ضم    که هست لفظ و معانی چو روح در پیکر
 هرانگه منکر معنی شود زغایت جهل      به دوزخ ابدی جای اوست جاویدان
 زبسکه نکته تحقیق حیرت انگیز است  میان صورت و معنی اشارتیست نهان

 (031: 0681عدیم، )                                                                                  
یعنی می توان حکم کرد که در دیدگاه عدیم توازن معنا و شکل اصالت دارند و این دو پدیده 

 جز الیتجزی هم اند ونمی توان یکی را بردیگری برتری داد.
 ترکیب اجزای یگترتیب، تنظیم شکل و پیوسته نا و محتوای اثر را درمنتقدان شکل گرا، مع

 اجزا این به ادند پیوند در او موفقیت میزان به توجه با را شاعر یا نویسنده کار و یابند می کنندۀ آن
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. دارند وجهت اثر ساختمان و معماری به حقیقت در و کنند می ارزیابی اثر، واحد شکل آفرینش و
یزی ر  طرح چارچوب در ها تصویر و ها مضمون انسجام یدر عین حال، در برگیرنده معماری این
 زیرا شود؛رز بین شکل و محتوا در هم شکند و شکل و محتوا یکی میم بنابرین  است؛ اثر ۀشد

 برای رو، این از است؛ موثر آن شکل ایجاد در اثر، دهندۀ تشکیل عناصر دیگر چون هم نیز محتوا
 دهندۀ یلتشک عناصر از یک هیچ و شودمتن به طور دقیق تجزیه می»  ،ی هر اثررزیابا و سنجش

 رینتکوچک حتی ها، آن ساختار و گانواژه لحن نحو، خیالی، های تصویر و مایه بن از اعم آن،
یکی از پیروان « نظر دور نمی ماند. از کلمات، در موجود صداهای یعنی زبان سازندۀ های واحد

 عبارت ای تصویر واژه، یک چگونه که پردازدرایان روس، به این مسئله میامریکایی شکل گ
 واندتنه می را معنا همان آن، معادل عبارت یا تصویر واژه، که رساندمی را معنایی شعر در خاص،
رنگ، کشمکش درونی، حالت تعلیق، از نگاه و  و فضا مضمون، وحدت هرزمان، در. برساند

 و دارد ار  خود استقالل و فردیت ادبی، اثر هر او نظر از. شودتحلیل می زاویه دید راوی تجزیه و
 گونه دینب و کندمی نغییر نیز آن مفهوم و معنا ها، آن ساختار اجزای در تغییری ترینکوچک با

 اثر گرایی، لشک نقد شیوۀ در خالصه طور به. شودمی آشکار محتوا و شکل دیاللکتیک و پیوند
سروی، خیتی مادی است که از کلمات ساخته شده و تجزیه و تحلیل می شود)هم چون واقع ادبی

0690 :80.) 

 تاثير پذیری
 قرآن و حدیث. 0

یوسته چون ه پک است اسالم آیین حقانیت سند و خواندنی کتاب و انسانیت گیقرآن، قانون زنده
 سان آن .است فکندها پرتو دوران، طول در مردمان ۀخورشید تابان بر تارک زمان درخشان و برهم

 گذار ثیرتا ها،انسان بینش احساسات و عاطفه بر است، سازی انسان قرآن، هدف ترینبزرگ که
کتاب تاثیر  این» دگوی چنین آورد،می میان، به سخن قرآن از آلمانی گوتۀ وقتی که جایی تا است

 (.78:  رش، ب تکاکه«)خود را برای همیشه حفظ خواهد کرد



 99  شکل و محتوا( دیاز د  میاشعار عد ی)بررسشاعر کوهسار 

 

گونه  ه ببه سبب روحیه مذهبی، اشارات و تلمیحات و اقتباسات قرآنی و دینی  ،دیوان عدیمدر 
گاهی از متون دینی  یفراوان مشهود است که این خود تبهر و توانایی شاعر مان را در شناخت و آ

 دهد.نشان می
است؛  نکرده تاویل را ییعدیم در دیوان خود به آیات زیادی اشاره کرده؛ اما او هیچ آیه

 به همان تلمیح اکتفا نموده است.صرف 
 هرانکو الف این دارد بدست حبل المتین گیرد    ندارد تاکنون از دست حبل استوارش را

 مقام رفعت او قاب قوسین است و اوادنی     زسبحان الذی اسرا شناسد اقتدارش را
 به گوش دل شنید الهام رمز وحی ما اوحی   به الفاظ مهذب گفت امر کردگارش را

 (130:  0681عدیم، )                                                                                       
 لیلة المعراج سبحان الذی در شان اوست    اندرین ره فارغ تخمین و برهانیم ما

 نیم مااز جمع انبیا داـــز نما      برتر از اعجـــــــــــمعج ۀر سبابــــشق القم ۀآی
 حضرت خیر البشر زانرو سخندانیم ما    صاحب دین مبین   ینساه و یــی طـمعن

 (131:  0681عدیم، )                                                                             
 اوصاف بیان او مقصر هر زبان دیدم زقل لوکان والبحر مدادا چون شدم واقف    ز

 لم برخوان با تنزیل و تاویلش    که از اجمال تفضیلش نکات نکته دان دیدمتو ن والق
 ٭٭

 در صفات نور ذات او زبان ها قاصر است    این سخن واضح ز رمز قرب اوادنی بود
 (130:  همان)                                                                                   

 لله سیر معراج نبی     عقل جزوی درک آن از فهم برتر یافتهاز مقام لی مع ا
 (133:  همان)                                                                                  

 ازان اشاره فرمان اسجدو به ملک     خطاب کرد خدای مهیمن االعظم
 (137:  همان)                                                                            
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 به نص ذریتة بعض و بعضها حقا         ز دور آدم و نوح و مسیح و تاخاتم
 خلقت الجن و االنس است فرمان خداوندی   نمودم درک این معنی زرمز علم القرآن

 نندانست حارث مره حساب علم االسما    زقاف قرب دور افتاده شد از زمره دیوا
 (171:  همان)                                                                                  

 وارسلناک اال رحمت للعلمین خواندم      نوید آیه رحمت امید عاصیان آمد
 ٭٭

 به چشم سر توان دیدن فروغ نور وجهه الله   رموز نحن اقرب را بیان فرمود قرآنش
 نتوان جمال کبریا دیدن    که وحی لنترانی گفت با موسی عمرانشولی باچشم سر 

 (170:  همان)                                                                                    
 آیه نور به حکم مثلی گفت چو شمع    نور در قبه مشکات فروزان آمد

 (173: همان)                                                                                 
 علم تو و علمنا ذات حق لدنا گفت    قل کفی بود شاهد یا علی ولی الله
 خوانده سوره تطهیر متن سوره احزاب   اهل بیت اطهارت یا علی ولی الله
 هبذل جود و احسانت هل اتی کند تقدیر      انما کند تایید یاعلــی ولی الل

 (177:  همان)                                                                                 
 در شب معراج شرح بسط مازاغ البصر   ای برادر محرم اسرار میداند مگر

 وحی ما اوحی و سر لی مع الله ای عزیز   قلب پاک احمد مختار میداند مگر
 ٭٭

 کم قرآن آمده    سرمتاب ای دل زحکم احکم للحاکمینزانکه بین الناس باالحق ح
 افراط و تفریط است بهر امتحان       آن که خواهد مکر دستان اوست خیر الماکرین همه این
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 ٭٭
 از کلو وشربو به صفحه دل    حرف التسرفو بکن تسطیر

 طوق فضلنا بگردن بایدت    تاج کرمنا بنه برفرق سر
 ٭٭

 قاید دین   بود رسول قریشی و آل االمجادعدیم عاجز دل خسته را ع
 (61: همان)                                                                               

 شب قرب لی مع الله زپیمبران نظیرت   احدی نگشت محرم به حریم کبریایی
 ار منمفهوم دار فاضل دانش نگ          آیات ما رمیت به ایمای ازرمیت 

 دانی که فخر تاج لعمرک به فرق کیست      غیر از رسول امی عالی تبار من
 میثاق اعظم است رموز یبایعون          هستم بدین طریق یقین استوار من

 طاعت چه چیز است اطیعو الرسول چیست    بشناس ای مدرس با افتخار من
 (60: همان)                                                                             

 نفخنا و من روحنا وصف او    به آن مادر روح پرور قسم
 ٭٭

 یفعل الله و مایشا هست او    هر حوادث که میکند ایجاد
 ٭٭

 گفت پیغمبر که شعر علمم و بابش علی   رفتن اندر شهر دانش از ره اعلی بود
 گی برپا بودـــــباعث نورمحمد جملهر دو عالم از دلیل کنت کنز گفته اند     

 را چشم دل اعمی بود منکر آن باشد که او     در حدیث انت منی و انا منک ای عزیز
 د پیشوای ما بودـــــــــــتا ابد آل محم      از حدیث لوخلت باشد به دستم استناد  

 (130:  همان)                                                                                    
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 قلب مومن عرش رحمان است از قول نبی   چیست کیف نسبتش با عرش اعظم داشتن
 ٭٭

 ظهور عقل در ایجاد اولین خلق است    به قول شاه رسل حرف ثابت الحال است
 ٭٭

 ما واثقان بیعت تحت الشجر شدیم    تا روز حشر نگسلد این بندو بار من
 شاعران. 2

دریافت وجوه اشتراک و تشابهات فکری و ذهنی یک شاعر با شاعر دیگر چه هم عصر شیوه 
باشند و یا غیر آن، برای شناخت شخصیت یک شاعر و سرچشمه های فکری او  نیز بررسی اثر 
پذیری آن شاعر از مضامین فکری و اندیشه های غالب آن عصر مفید و اثر بخش است. در این 

 گیریم.تاثیر پذیری عدیم را از شعرای دیگر را به بررسی میبحث به گونه خیلی فشرده 
دری  گان زبان فارسیترین شاعران و نویسندهمندوی یکی از نامورترین و توان صرخسرو:نا

گاه جلوه تی اوست. قصایدی که هیچاست، چیزی که بیشتر به وی شهرت بخشیده قصاید عقیده
گی های ست جهت تبلیغ و تعلیم. به یقین که ویژهیگری شاعر نبوده و ابزارگاه مدح وستایش

فکری او تاثیرات زیادی را در جامعه به خصوص جامعۀ اسماعیلی گذاشته است، عدیم که سلسله 
نسب مذهبی او به ناصرخسرو بر می گردد، به یقین که از این تاثیرات بی بهره نه بوده است. شعر 

های دینی و مذهبی و دیوان او سرشار از مباحث یشهبرای ناصرخسرو، ابزاری است جهت بیان اند
کالمی و اعتقادی است وی بار های به افتخار نام امام وقت خود را به حیث تبرک در اشعارش 

بی  خواهد مثل اوکند؛ ولی جالب این است که شاعرمان که پیرو ناصرخسرو است و میذکر می
به امام وقت خویش در دیوان اشعارش،  بیکانه صحبت کند، جز یک مورد دیگر، در ارتباط 

ی استفاده از اصطالحات نجومی ، فلسف مانندیی نکرده  است. ولی در بعضی موارد دیگری اشاره
ل، ککل، نفسعقلو اسماعیلی از همان اصطالحات ناصرخسرو استفاده کرده است؛ مانند:
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ل، جنس و نوع، ، موالید، تنزیل، تاویل، علت و معلو روح جوهر، هیوال، یجزوعقل
 وغیره. افالک،طبایع،..

بسیاری از مضامین شعری ناصرخسرو، ناله از روزگاراست که در شعر عدیم نیز نمونه هایی به 
شود. ناصرخسرو در بیش از هفتاد فصیده، به صورت های گوناگون، سبک ناصرخسرو دیده می

 رداخته و عدیم نیز عین عمل رادهر، دنیا، روزگار و زمانه را سرزنش کرده و به شکایت و گله پ
 انجام داده است.

 مرا مگر زگیتی نیافت زبون گویی      آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا
 همین سبک و وزن می گوید: پیروی از درمقابل عدیم با

 مرا اثر نماند وناله وآه درد جز        احزان گذر مرا ۀنبود به غیر کلب
 ناصرخسرو می گوید:

 یشه زی کی نالم     گویم زکه کرده است نال نالماز دهر جفا پ
 ست بس پر چنه     طمع در چنۀ او  مدار از بنهجهان دامگاهی

 عدیم:
 عجوز دهر مانند عروسی شوخ سیمایی    بصد رنگ نمو صورت نما بوده است دانستم

 به افسون های رنگارنگ طنازی و نیرنگی    بت مردم فریب دلربا بوده است دانستم
 از این نوع تشابهات و تاثیر پذیری ها در دیوان عدیم خیلی ملموس است. و

سنایی غزنوی یکی از بزرگترین نظریه پردازان در زمینه ادب و اخالق است، اندیشه : سنایی
تواند چونان چراغی پرنور، روشنگر دل های های دینی، عرفانی و حکمت آمیز او، هنوز هم می

ست گی شعر و زبان سنایی، تحولیترین ویژهنی اسالمی باشد. مهممشتاقان فرهنگ و ادب عرفا
که به وسیلۀ عرفان و تصوف در ادب فارسی به وجود آورده و در زبان فارسی، موضوع عرفان و 
تصوف، رسما با نام سنایی رقم خورده است.عدیم شاعر صوفی مشرب به معنای خاص آن نیست 
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ان گره بزنیم، ولی در بعضی موارد جهت گرفتن چاشنی و آن که مانند، سنایی نامش را به تار عرف
هم به شکل عام دست طبعش را در کاسه عرفان فرو برده است. یعنی با تامل در انگیزه ها و 

ان رسیم که سرچشمه بعضی از تفکرات شاندیشه های عرفانی عدیم و سنایی به این نتیجه می
 گی به آن  به هم نزدیک اند.بستهه عدم دلبسیار به خصوص در فنا پذیری دنیا و دعوت ب

 رسیده میماند...جانان به شاد جان نه   نـه قلـب پرغــــم هجران کشـــیده مـیمانـــد
 میماند حمیده خلق شیوۀ اینکه جز       هرآنچه حاصل گیتی است ازتوماند باز  

عدیم  الهوتی واست. ابوالقاسم الهوتی از پیشگامان تجدد در شعر معاصر فارسی  الهوتی:
 غانستان؛اف به شوروی از دومی و شده تبعید شوری به کشور ایران  دوشاعری هستند، که اولی از

به عقیده  بندیگی شان در بسیاری از موارد شبیه هم است. رک و راست گویی و پایروزگار زنده
در  ست، الهوتی کهگی های مشترک شعری این دو تن اگی در برابر مظالم از ویژهو ایستاده

گی داشته و به به رسم الخط فارسی دری مجموعه اشعارش به نام تاجیکستان یک مدتی زنده
 آفتاب سرخ نشر گردیده بود، تاثیرات خود را باالی عدیم گذاشته است.

 هردو کفاریا یا هاست از مسلمان مصیبت     وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو
 به گفتاراست یا کردار هردو خواهی وطن       اهی زنــند اما نمیدانــمهمـه دادی وطـنخو 

 عدیم می گوید:
 یاهردو افگار یادل دارد سینه جراحت         ندانم زخم از یار است یا اغیار یاهردو
 ...هردو بیکاریا یامردم نما خود گروه          نمیدانم مقصرکیست در پسمانه کشور

 ار است یاکردار یا هر دوگفت محض ترقی   یزان لیک حیرانم  سوالی مشکلی دارم عز 
رباعیات خیام از حیث معنی و مضمون غالبا با یکی از مسایل مهم فلسفی تماس دور یا  خيام:

حور ها و کند و به طور کلی منزدیکی دارند وپیرامون مسایل مابعد الطبیعه بحث و گفتگو می
 مندی از حیاتگی، اغتنام فرصت، بهرهمرگ و زنده موضوعات اصلی شعر خیام عبارتند از:

 .دنیوی، بدبینی در باره خلقت و شک و تردید در امور هستی است
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و یا الاقل  گیبه قول فوالد وند  هر رباعی خیام وار المحاله ناظر به دوام آفرینش یا فاجعۀ زنده
 متضمن اغتنام دم و وحشت و اندوه مرگ است.

دازند، و پر تی میبه بحث و پند و اندرز و موضوعات شرعی و عقیدهرباعیات عدیم بیشتر 
فلسفه وجودی این رباعیات نیز هشدار از دنیا و توجه به عقبی است؛ ولی گاهی مانند خیام بهره 

 دهد.مندی از دنیا و اغتنام فرصت و بد بینی را نیز از دست نه می
مان نها سود جسته، به یقین که شاعر زپرسش های فلسفی را که خیام در رباعیات خویش از آ
 مان را هم بی تاثیر نه گذاشته تا وی خیام گونه بپرسد که:

 ای دهر دغا با زچه کینت با ماست      برعکس مقررات دور تو چراست
 بی جرم و جنایت و خیانت ز چه رو        این کشتی عمر ما به گرداب فناست

ایی و هم از لحاظ شکلی زیر تاثیر رباعیات خیام گاهی اوقات شاعر مان هم از لحاظ محتو 
 شود؛ مانند:رفته و طوری سروده که خیل مشابهت میان دو رباعی دیده می

 بودسـت نگـــاری سـرزلـف دربنـــد        هــردل که اسیـر زلف یـــاری بودسـت
 بودست ناری شعله چومار زلف آن    آن برق رخش که آتش افروز دل است      

 یام گفته بود:خ
 بوداسـت نگـــاری سرزلــف دربنــد            این کوزه چومن عاشق زاری بوداست

 ستبودا یاری درگردن که دستیست             ایــن حلقـه کــه برگــردن اومــی بیــنی
بیدل از شاعران بزرگ شعر عرفانی در شبه قاره است،ولی چون اقیانوس بی کران ادبیات  بيدل:

وهان و شعر دوستان را از موضوعات بلند آرمانی و انسانی سیر آب ساخته است. اشعار بیدل پژ 
گان مانند اشعار دیگر شعرای بلند آوازه زبان فارسی دری همیشه مورد لطف و مهربانی خواننده

بوده، روی این ملحوظ تاثیرات به سزایی را باالی افکار و اشعار شعرای متاخر از خود گذاشته 
 رفته است. یی گت. به درستی که عدیم نیز از این تاثیرات معنوی به بهره نبوده و از آن فایدهاس
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 "باش ارهوشی استادۀ اشک چو مژگان برسر"      درحساب زنده گی این بیت بیدل اکتفاست
یاد خیلی ز  او است که عذوبت اشعار بیدل نسبت به اشعار وی جوانمردانه اعتراف کرده 

 است.
 دگر رنگی یدلب و از است دگرگون شعرت مگر          گرچه باتضمین بیدل این غزل گفتیعدیما 

 توجه به تعليم و تربيه
فلسفه تعلیم و تربیه به مثابۀ قلمرو طرح دیدگاه ها و نظریات فلسفی در موضوع آموزش و اخالق 

فه های اساسی در از مول تعلیم و تربیه یکی . یی به اندازۀ تاریخ تفکرات بشری داردانسان، سابقه
 تعالی بشر و توسعه و پیشرفت جوامع و رسیدن به اهداف بشری است.

ادبیات به عنوان بخشی اساسی از فرهنگ هر ملت و تعلیم و تربیه به عنوان فرایند هدایت و 
رشد همه جانبۀ انسان بر یکدیگر تاثیراتی متقابل دارند و به عنوان دو رشتۀ علمی ضمن استقالل، 

ه یکدیگر  وابسته هستند. شعری که موضوع آن تعلیم و اخالق و پند و اندرز باشد، در حوزۀ ب
شود. شعر تعلیمی که یکی از انواع چهارگانۀ شعر در جهان است ادبیات به شعر تعلیمی مربوط می

شود که هدف آن تعلیم علم و اخالق و هنر باشد. در ادبیات ملل مختلف و به شعری گفته می
تعلیمی به دو نوع تقسیم می شود: یک نوع آن در رابطه به خیر و نیکی صحبت می کند که شعر 

شود و نوع دیگری که موضوع آن زیبایی و حقیقت است، مربوط به به حوزه اخالق مربوط می
 آموزش علم یا ادب است.

ای شدر فضیلت دانش جویی و ترغیب به آن در منابع دینی نیز توصیه هایی ارزنده و راهگ
هل یستوی  »دیده می شود چنان  که قرآن کریم به سیاق استفهام و با لحنی تنبه آمیز می فرماید 

با در نظر داشت این حکم قرآنی عدیم نیز مانند دیگر  (.9)زمر/« الذین یعلمون والذین ال یعلمون
یی که در دیوان شاعران به موضوع تعلیم و تربیه می پردازد و آن را رونق بیشتری می بخشد به گونه

شود. اگر چه این موضوع در میان دیگران شاعران هم وی توجه به تعلیم و تربیه به وفور دیده می
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وجود داشته، با این تفاوت که موضوع تعلیم و تربیه بخصوص ایجاد مکتب و آموزش   علم  در 
 آن تازه  در محراق توجه قرار گرفته بود.

وان ستمری را برای تعلیم و تربیه مردم بخصوص نسل جعدیم به صورت غیر مستقیم کوشش م
را نموده و سخن او از نظر معنی و مضمون، درس اخالق و پیشرفت است؛ زبان او زبان یک معلم 
اخالق است به همین جهت توصیه به تعالیمی همچون، احترام به معلم، حسن معاشرت، علم 

کمت و عبرت در دیوان او به کرات و به آموزی، کار و تالش، دوری از تنبلی و تن پروری، ح
صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده می شود. و به موضوعات مختلف تعلیمی و تربیتی اشاراتی 

 نموده، تا بحث توجه به تعلیم و تربیه را بیشتر در محراق توجه قرار بدهد.
 الف( آداب معاشرت:

 باش هرقدر که بتوانیای پسر بهر مهمان از برای مهمانی     نرم گوی و دلجو 
 اوال پذیرایی هست شرط استقبال       چند گام پیش آیی با گشاده پیشانی

 مرحبا بگو ای دوست چند دفعه مهمان را   کاین طریق آداب است حسن خلق انسانی...
 از درشتی و تندی احتیاط باید کرد    جان من به حرف زشت خاطرش نه رنجانی

 شورو تلخ   پیشروی مهمانت خود مکن سخن رانی با جبین پر از چین از طریق
 ب( کسب دانش:

 ای پسر خواهی اگر اقبال و روز بهتری    سرمکش از درس مکتب تاکه یابی سروری
 برسر هر فرد آدم در التاج است علم      نه زتاج و تخت خاقانی و ملک قیصری

 عارف پروریخرم آن آموزگاری کز زبان روزگار       با تو آموزد اصوالت م
 از حصول علم دانی پایه واالی خویش    کافرینش را به حکم جامعیت مظهری...

 برتنت زیبد قبا اما که با فضل و هنر    برسرت زیبدکله اال کاله دلبری
 زیب شان دست انگشتت کتاب است و قلم     هردو را شو مشتری دل برکن از انگشتری
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 زین خبر باید که فهم خویش باالتر بری  قاره پیما از فضای خارجی آرد خبر   
 گی یابی نه جای چاکریراست می گویم عدیما گر بمانی بی سواد      نی مقام خواجه

 (117:  0681عدیم، )
 ج( کار و تالش:

 ای برار خیز و بهبود وطن جز کار نیست     راست گویم کارهم تنها به یک گفتار نیست
 عمل     زانکه علم بی عمل را در جهان مقدار نیست قول را بایست فعل و علم را باید

 چشم بگشاکن نظر در وضع دنیای جدید    کارگر از کار گیتی ساعتی بیکار نیست
 بگذر از خواب گران و کاهلی و غافلی        برگ و بار این شجر جز حاصل ادبار نیست

 برخور دار نیست هرکرا نه فکر کار است و نه علم آموختن      از مرام آرزوی عقل
 علم دین را باید آموزی و حکمت نیز هم     هیچ عاقل از علوم فلسفی انکار نیست

 کاردان و کار فهم و کارگر باشی مدام       اصل رمز کاردانی گفتن بسیار نیست
 اش جز در کف مردان صنعت کار نیستهرکجا ماشین برق و شهر نو خواهد وطن     رشته

 کش سیم و زر از کان او     بارها گفتم مر او را حاجت تکرار نیستتیل خاک از خاک بر 
 د( دوری از تنبلی و سستی

 گی پیر تا جوان دایم     غافل از علم و عاجز از تدبیر...جمله
 گاه سرمست نازو عشوه خواب    گاه شوق پالو و روغن و شیر

 گاه مشغول عشوه خوبان     گاه میل کباب و چای و فتیر
 افزود زین قضیه مرا     یا زتدبیر یا که از تقدیرحیرت 

 او چرا کامیاب بستر ناز     تکیه کرده به متکای حریر
 عاقبت شد چنین مرا معلوم   چنگ غفلت شده گریبان گیر
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 اندرین مهد غافلی تا چند     جمله خسپیم از جوان تا پیر
 عالمی ای پسر به قوه برق     نیک بنگر چگونه شد تعمیر

 س توهم ای جوان روشن فکر    قول و پندم شنو مکن تقصیر...پ
 ( نتفر از بد کارانه

 آیدماهل استکبار بد می آیدم     خاین و غدار بد می
 آیدمغیر مثبت ای پسر گفتار ها    منفی کردار بد می

 آیدمحاصل کردار اگر باشد دو پاو    گفتن از خروار بد می
 آیدمخوی    بدتر از اغیار بد می یار اگر باشد دو روی و زشت

 آیدمفاحش وکذاب و غیبت پیشه نیز     هرکجا بسیار بد می
 آیدمازطریق چاپلوسی و فریب      رهزن  طرار بد می

 آیدماز مقمر تا مخمر هرچه هست    قوم بد رفتار بد می
 آیدمراست گویم بر فعال کودکان   گردش بازار بد می

 آیدمصبحدم    همچنان بیمار بد می خفته اندر خواب غفلت

 بازتاب مسایل اجتماعی 
 تشویق به وطن دوستی. 0

ترین موضوع شعر عدیم بعد از موضوعات تعلیمی و تربیتی وطن و وطن دوستی است، با گسترده
خورد؛ اما در شعر عدیم کاربرد وجود آن که وطن دوستی در اشعار شعرای دیگر نیز به چشم می

به عنوان یک شعار در آمده و با تعابیر مختلف در حوزه متن او جای گرفته است. خاص یافته و 
در ابتدای امر گرایش او به این موضوعات را طوری تعریف کرد که او از زادگاه اصلی خویش 

 اش را دوست داشته وبنابر تعرض و تجاوز دشمن محروم مانده و به همین اساس سرزمین و خانه



)بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا(شاعر کوهسار    001 

 

کرده کرد شروع به عقده گشایی میکه تداعی خاطرات آن، در یادش غلبه میبعد از هر زمانی 
 است.

 نظاره کنم صورت محبوب وطن را     بینیم به هر لحظه رخ خوب وطن را
 ای یوسف مه روی بدین چهره پر نور     روشن بنما دیدۀ یعقوب وطن را

 ذوب وطن رادل چون پر کاه است و وطن کاه ربا است    زان جذب کندخاطر مج
د جان ست که با تار و پو عشق عدیم به وطن، عشق سرسری و زود گذر نیست؛ بلکه عشقی

او تنیده است. او دوستی وطن را به پیروی از این سخن معروف که بعضی او را حدیث پیغمبر 
 دانند و عدۀ دیگری نی، نشان ایمان ایمان می داند.می

 علنی محرم اسرار وطن را خواهد دل من صورت اخبار وطن را    حرف
 حب الوطن از نکتۀ مرموز پیمبر          برهان و یقین است پرستار وطن را

مفهوم  زادگاه و هم به یاصطالح هم به معن نیو ا افتهیمتبلور  ادیز  یلیخ میوطن در اشعار عد
لمس  لقاب شتریآنچه ب یول رد؛یگ یرا در برم تیدهیو هم وطن عق یهم وطن جسم یعنی دهیعق

نکرده  دایپ یدرست یپا یجا چگاهیاست که ه یدیتبع کی یاست همان زادگاه است. چون و
 است. ستهیز  گیچارهیدر مشقت و ب شهیو هم

 آخر مقصود وطن را دیبهبود وطن را        جز علم ند تیعدل نوشت آ شه
 دگر انداخت       صنع نو علم دگر افروز وطن را ییچرخ کهن طرح بنا نیا

 حسن دگر صورت مولود وطن را کی        یولیعطا مادر دوران ه ودبنم
 طالع مسعود وطن را یصبح سعادت زپس پرده نشان ده    بخت ازل یا
 ممدود وطن را یۀسا نیا یکیتار    یکوکب رخشان ضو انداخته نبرد یا

 خاک زر اندود وطن را یکن ریبه مفتاح صناعت    اکس شهیهنر پ استاد
 دگر سود وطن را زیهنرها     باالله نبود چ جادیموجد ا بجز خواجهیا
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 مشتاق بود چهره محمود وطن را       است ازیهمچو ا میسخن چشم عد القصه
 (07:  0681عدیم، )

عدیم در اشعار خویش حاکمان را دعوت به برقراری عدالت میان همه اقشار جامعه می نماید؛ 
عین را )عقل، علم و عدالت( رعایت کند وطن از  وی می افزاید هرانکس که بتواند این سه

یابد و به ترقی و رونق می رسد. چون وی به ترقی و اصالح جامعه، توجه کشمکش خالصی می
دهد و در اشعار متعدد به جوانان و خاصی داشته و راه های پیشرفت و آبادانی را به مردم نشان می

 بخشد.وطنان خود، امید میهم
 البال استمسال به زهر سال است    وطن زکشمکش آرام و فارغخوشم که رونق ا

 ست    که در دماغ بشر علم حل اشکال استکمال علم و عدالت نشان خوش بختی
 وطن به واسطۀ عدل می شود قایم         که هرکدام حروف ستوده اقوال است

 و از قال استازین سه عین هرانکس که بهره بردارد     سعادت است که بیرون ز قیل 
وی در هر جایی که سخن از وطن، خدمت به وطن، پیشرفت و ترقی وطن، سیانت و پاسداری 

کند او همه این خصایل ستوده را در گرون علم و عمل زند معارف را فراموش نه میاز وطن می
در  شوند که اهل وطن همیشه دستداند، این آروزو ها و امیال از نظر او زمانی برآورده میمی

 دامان معارف داشته باشند.
 بنای عدل قصر علم مقصود وطن دیدم      اصوالت معارف راه بهبود وطن دیدم

 کتاب و درس تعلیم و ادب از دفتر دانش     به هر شهر و قرا سرمایۀ نفع وطن دیدم
 شرر خیز است هر جا برق عالم سوز نادانان    نجات از مشعل او ظل ممدود وطن دیدم

 ند علم آموز محبوب وطن باشد      خیانت پیشه و بدکار مردود وطن دیدمصداقتم
 بدخشان درخشان را زرفشان ای معارف کن    که چون اکسیر این خاک زر اندود وطن دیدم
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ز شود، ولی عدیم نیز این خصیصه را امبارزه با استبداد اگرچه در اشعار تمام شاعران دیده می
شود، گاهی مطابق مقتضای حال خیلی نرم و گاهی هم بیش دیده مییاد نبرده و در اشعارش کما

 رنگ تندروانه و شورشی را بخود می گیرد؛ ولی واقع بینانه و عالمانه است.
 بایست که هم حکمت و هم شرع پیمبر     دانای محقق بهم آمیز وطن را

 جهل و ستم و کشمکش و غدر و خیانت     ای صاحب سرمایه میامیز وطن را
 رفرق یتیمان و فقیران و بالکش      عریان نه کنی خنجر خون ریز وطن راب

عدیم از اوضاع دنیا بی خبر نبوده و در شعر خود اوضاع کشور اسالمی را به تصویر کشیده و 
 خواستار وحدت کشور های اسالمی شده است.

 قم مزطیارات بم افگن زمین گوید دکا دکا     بلرزد پیکر گیتی چو اعضای سقم ق
 تو پنداری که امریکا یهودی را بود کاکا     کند مادام امدادش ز توپ و تانگ هردم دم

زخط و خال  موروثی عرب را برده واپس پس      بهر جا جوی خون جاری زخون کشته گان 
 یم یم

 یتیم و طفل معصوم و زن بیوه به هر در در           کشند از سینۀ مجروح خود فریاد ماتم تم
 ی عدل و زهی انصاف خواهد ساخت اخگر گر    تمام کرۀ خاکی به یک بمب اتم تم تمزه

 عدالت اجتماعی: . 2
ست که همیشه انسان ها در صدد دریافت آن اند، و از هرنوع سعی و یکی از اهداف بزرگی 

باشد؛  هتالشی برای رسیدن به آن دریغ نمی ورزند، و شاید این کار قدامتی به اندازه عمر بشر داشت
یی است که افراد جامعه را به هم پیوند می دهد و یا وحدت افراد به اعتقاد افالتون عدالت رشته

 است به منظور هماهنگی.

عدیم در اشعارش به این موضوع اشعاره هایی داشته و گاهی هم سردمداران و قلم به دستان 
ر لتی شان شکایت هایی دارد، به نظگیرد و از بی مهری و بی عدازمان خویش را به باد انتقاد می
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او برای کسانی که خود را حامی حقوق بشری می دانند؛ نیازی نیست که دست به بی عدالتی و 
تفرقه اندازی بزنند، چون به نظر او وقت بی عدالتی و تفرقه بندی ها گذشته است و حاال زمان 

ه است، ابعاد به پایه کمال رسیدهمدیگر پذیری فرا رسیده است، زمانی است که نسل بشر از همۀ 
 پس هرکسی در این زمان هنوز همان نخوت گذشته کند سخت در اشبتاه است.

 را مندان درد ریـش دل فرست دوا              صبا مــدیر صبا را به احترام بگو
 را سلیمان موروکف کوایف بخوان             اصول ذره نوازی اگرهوس داری

 را نقصان کنیم مجــــزا کمـال ازاین          گهیزو خیبرهممراست عرض دیگر با 
 را طوفان موج همچو شور به نیاوریم            به بحر تفرقه ای دوستان فرانرویم

 این دبستان را...مر  مهمل جمــــله به بدان              گذشت دوره تاریخ فرقه بندی ها
 (00: 0681عدیم، )

  :باز تاب مسایل تاریخی. 3
عدیم را می توان بر عالوه از یک شاعر، یک واقعه نگار به تمام معنی نیز دانست؛ زیرا وی بسیاری 
از وقایع تاریخی را که در زمان او به وقوع پیوسته اند ثبت اشعار نموده است. که می توان به 

 در ـینسنگ برف ریزش ، خشـــک شدن گل وشگوفه وفرو ریختن آن از اثر موضوعاتی چون 
ر د اسماعیلی مذهب رهبر خان آقا کریـــم آوری تشریف بهــــار در شهر فیض آباد، فصل

ر شعر ذیل یک چنانچه: د ،آن وامثال سنه ذکر با والیان وتبدیلی تقرر ، تاریخ قید با ولسوای شغنان
 واقعه برف باری را چنین به تصویر  کشیده است:

 زاول مه و سال حرف حاکمی قرار                 یکی شماره تقویم از حساب جمل
 زحل اشتراک به شمسی دوره نظــام                 ردش قمری آفتاب حاکم سالـــزگ

 اسفـــل مـــرکز به اعال دوایر از که              تاریخ بیست و نهم بود و هزار سیصد
 سه برج حمل ....عه عشرین خمجم لیل به                عجیب حادثه آمد غریب واقعه شد 

     مختل گی ه زند اسباب حوایج شد به            که برف در شب مذکور تابه زانو بود
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 نوستالژی در اشعار عدیم
ه خود را ب یاز آثار ادب یاریبس یۀشده و درون ما اتیادب یایوارد دن یاز روان شناس ینوستالژ

 ۀبوده و  از دو ساز  یونانیواژه   nostalgiaبه خود گرفته است.  یمختلف یاختصاص داده و معان
 یعنادرد و رنج است که در فرهنگ ها به م یبه معن  algosبازگشت و  یبه معن  nostas یونانی

 ۀکه به واسط یو درد وطن؛ حزن یمادر نیاز سرزم یبه علت دور یروح یگو گرفته ینیگاندوه
اس بازگشت به خانه  کاشانه و احس به لیشود، حسرت گذشته، م دیخود تول ارید  داریبه د  لیم

 هرا غالبا ب واژه نیا  یاست. در  زبان فارس ادداشتهیاز گذشته به  یکه کس یزیچ یغربت؛ آرزو
شریفیان، ( و حسرت گذشته ترجمه شده است) Homesicknessغم غربت و احساس غربت )

0683 :06.) 
گاه، که در شاعر یرفتار یبه طور کل ینوستالژ  یده متجلبروز کر  سندهینو  ای است ناخود آ

گاهی ناخود. شودیم عبارت است  ونگی یدر روانشناس  collective unconscious))یجمع آ
انعکاس  ایمانده است و  یاز آنها ناگفته باق یاریها سال که بس ونیمل یاز: تجربه اجداد ما در ط

. ناخود دیافزا یبه آن م یمک اریکه گذشت هرقرن تنها مقدار بس خیجهان ماقبل تار  یها دادیرو 
گاه جمع کند،  یم رهیرا در خود ذخ یازل یتمام انسان ها مشترک است و صورت ها نیب یآ

 اشاره کرد: رزی موارد به توانیدر فرد م ینوستالژ جادیاز عوامل ا نیبنابر 
عامل  نای)شودیخواندن م هیو مرث ستنیکه باعث گر  یزیعز  ایخانواده  یدست دادن اعضا از
 از عوامل احساس غربت است(. یکیخود 

 شهیار و اندبه خاطر افک سندهیاست که شاعر و نو  یشکل نوستالژ نیاز مهمتر  د؛یو تبع حبس
 دهد. یاز وطن م دیتبع ایتن به زندان و  یو اجتماع یشخص یها

از آن  یمساله ناش نیگردد. ا یاز اوضاع زمان م تیبرگذشته که عامل گله و شکا حسرت
 است. ستهیز  یم یدر شادکام نیشیپ یشاعر در دوره است که
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که  یبعد ینسل ها ژهیاست. به و  کینوستالژ  اتیادب یعامل اصل زیمهاجرت ن مهاجرت؛
 برند. یازخانواده به ارث م ادیهمواره  ند،یآ یم ایعموما در غربت به دن

 و... یو جوان یخاطرات دوران کودک یآور ادی
 مرگ. به دنیشیو اند یریدرد پ غم
 دارد. یو راوان یروح ۀکه جنب یموارد ریوسا

به  یظ زمانکه به لحا یفرد یشود. نوستالژ یم میتقس یو اجتماع یبه دو نوع فرد ینوستالژ
 سندهینو  یآن یفرد نوستالژی در. شودیم میمستمر تقس یفرد یو نوستالژ یآن یفرد ینوستالژ

مستمر،  یردف یکند؛ اما در نوستالژ یمنعکس م از گذشته را در اثر خود یلحظات ایلحظه  اشاعری
: 0683ان،شریفیپردازد) یخود م ۀتمام و کمال به گذشت شیدر سراسر اثر خو  سنده،ینو  ای شاعر

01.) 
 ینوستالژ مياهمف

 ایشاعر  یفرد یشود. در نوستالژ یم میتقس یو جمع یاز لحاظ مفهوم به دو نوع فرد ینوستالژ
 یاژهیو  یاجتماع تیبه موقع یجمع یخود نظر دارد و در نوستالژ یگدهاز زن یابه دوره سندهینو 

 توجه دارد.

شود.  یم میومستمر تقس یآن ۀبه دو دست یاز  لحاظ زمان یفرد ی: نوستالژیفرد ینوستالژ
است؛  شیخو  از گذشته در یلحظات ایاثر به لحظه  ۀنندیآفر  شیگرا ،یآن یفرد یمنظور از نوستالژ

 ثرکه  متا یاندهسینو  ایاست. شاعر  سندهینو  ایاثر شاعر  یتمام ۀمستمر در بردارند یفرد ینوستالژ
وسوی، مپردازد) یتمام و کمال به گذشته م شیباشد، در سراسر اثر خو  ینوع نوستالژ نیاز ا

0691 :076.) 

و بر  کندیم میرا ترس شیاز گذشته خو  یلحظات ایلحظه  سندهینو  ایشاعر  یفرد یدر نوستالژ
 و دنیحسرت و اندوه باخود  همراه کند.نال نیرا در ا گرانیآن که د  یخورد، ب ین حسرت مآ
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ته و ثروت و مکنت از دست رف دهیقدخم د،یسپ یموها ،یاز جوان یکرد ادیبا  یریاز پ تیشکا
 است. میمفاه نیا ۀاز جمل

 میدر شعر عد ینوستالژ انواع

و غم  یگزدهکه موجب حسرت یمهم لیاز دال  یکیگذشت،  کهچنان :از وطن یدور . 0
 شانیچون ا شودیبه خواست شخص م یها گاه یدور نیدور از وطن است. ا شود،یغربت م

از  یو نظام غالب اجتماع یگخانواده ۀپدر ساالن یساختارها یاز لطمه ها زیگر  یبرا خواهندیم
 یاریبس یبرا شوند،یه مزور و جبر از وطن کوچاند هب یگریعده د   یجال شوند؛ ول شیوطن خو 

. شودیمنجر م یگو از دست دادن موطن، به افسرده یاجبار ییاز جدا یافراد، صدمات ناش نیاز 
ه ترک مجبور ب نیدر زمان استال شیبه جرم خدا باور  یخانواده روحان ریکه مانند سا میعد ۀخانواد

 بود. دهیدوان شهیوان او ر روح و ر  یها هیال   یژرفا رد اشیاز وطن اصل یغم دور دیوطن گرد 

دن بو  یدفعه به جرم روحان کی ده؛یخل میخود را در جگر عد شیغربت در دفعه ن گژدم
ست ا کستانیکه همانا بدخشان تاج شیخو  یاز وطن اصل یتوسط دستگاه قدرت زمان شورو

 ینظام حاکمه زمان افغانستان به قول خودش به جرم مذهب لهیهم به وس یشود و بار یم دیتبع
 :دیسرایم دیمرغ جانش در قفسکده تبع شود؛یم دیسال تبع زدهیمدت س یبودن برا

 کلبه احزان گذر مرا      جز درد و آه و ناله نماند اثر مرا ریبه غ نبود

 شده است جلوه شام و سحر مرا... کسانیفام    لیچرخ ن نیا ییرنگ رهیزت نمیب

 دربدر مرا نیکه کرد چن روز و دربدر  خاکش به سر هیخراب باد و س حاسد

 آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا...   ستیناصرخسرو چه نکتها تیشاه ب نیا

ه آرمان خود را هم ب نیدر فکر آن بوده است، ا شهیو هم یگسخت دلبسته ارشیبه د  میعد
 یالژکرده است؛ )هدف مان از نوست انیب یمعنو  یو هم به شکل نوستالژ یلفظ یگونه نوستالژ

تام  را به به صراحت ارشینمودن با اهل د  یو سپر اریرفتن به د   یآرزو میآن است که عد یمعنو 
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به  ینوستالژ یکالمش بو  یگفته ؛اما از فحوانه یزیبه گونه آشکارا چ یدر معنو  یول ؛کرده انیب
  مینداز ینظر ب اتیاب نیاگر به ا رسد؛یمشام م

 هستم اریو د  اریجدا از دوستان همدم و       راحت برکنار هستم   امیو من از ا بهارست

 طالع واژون چرا من سوگوار هستم... یبگو ا    خوش گل خوش و بلبل خوش و زاغ و زغن هم خوش  چمن

 و خار زار هستم بیچرا دور از وطن همچون غر     یدهر دون پرور بگو باما چه ها دار یا ایب

 هستم دواریمگر ام یاف خداوندطوفان وحشت ناک   به الط نیاز  دمیهرچند نوم میعد
 (107: 0681عدیم، )

از وطن تار عمرش  یفشرده و حسرت دور یرا م یوجود و یاز زادگاهش شانه ها میعد دیتبع
 گار بگذارد: ادیرا به  ادیفر  نیا ینموده است، تا از و ریت  یرا در سوزن نوستالژ

 مردم چون باب احسان یبررو   ندیدو ساحل گر برگشا بند

 بانیچون صبح خندان شام غر     نمیگرباز ب ستیروز  ندهفرخ

 یاز قو  توانیرا م زانیاز معشوقه و عز  یو دور هجران :و خانواده زانیاز  عز یدور. 2
شده  یماریب نیکه دچار ا یکسان شتریاست، ب ینوستالژ یدانست  سرمنشا اصل ییها یدلدق نیتر 

حاظ به ل یرباع نیدر ا میر دور شده بودند. عدو کشو  زانیبودند که از خانواده، عز  یاند کسان
 :خوردیحسرت م شیو اقارب خو  شیدور از خو 

 و به اوالد خوش است لیشاد خوش است   با قوم و قبا یاست هردل دیع فردا

 بزم طرب مردم آزاد خوش است نیز       میکنج فراق باش خاموش عد در

بود که عمرش در زجر  یکس یو رایشود ز  یم دهیبه وفور د  میعد وانینوع اشعار در د  نیازا
گذشته، اگر سرنخ همه شان را دنبال کنم سخن به درازا  زانشیاز وطن و عز  یو محنت و دور

 قناعت خواهم کرد. یادیبه نسبت ز  یکم یکشد و به گونه نمونه به مثال ها یم
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 شکانیاز نزد  یادیشاهد مرگ ز  شیخو  یگدر زنده میعد: زانیمرگ دوستان و عز. 3
بال از را در ق شیخو  نهیپرسوز گداز، درد دل و سوز س یواژه ها میسبب با تنظ نیبوده، به هم

 یدمآ یروان فرسا یاز جمله اندوه ها زانیچون مرگ عز  ده؛یکش ریبه تصو  زانشیدست دادن عز 
مرگ  یو روان یباشند از عوارض عاطف شستهن شیخو  زانیکه در کانون ماتم عز  یاست. کسان

 .رندیگ یرا به تجربه م یا ژهیو  یو عاطف یو حاالت روان رندیپذ یرا م ریتاث شتریآن ها ب

 یواکنش ها زانیحسرت مرگ، حسرت از دست دادن جان است نه نان چون مرگ عز 
 نیسازند و هرکدام ا یرا در وجود انسان برمال م یحاالت ذهن ،یاز نوع واکنش جسمان یمتنوع
اختالل در خواب و اشتها را  ،ینا باور ،یمنی، اضطراب، ناااز احساس گناه، خشم ییها یرقتار

دا و ص دنیدر توهم شن یدر فکر حضور متوف شهیآورند و انسان هم یم وجوددر وجود انسان به 
در  یو یبا شخص متوفا بکشد، از محبت ها فیتکل یاست. اگر انسان کم یو داریدر پندار د 

ت هم شخص فرصت خدم ایباشد و  یر مرگ ناگهاناگ یول شود؛یکاسته م یاذره  ضیقبال مر 
نوع رنج  نیا نیر ادتیز  میعد شود،یم شتریرفته بزمان درد انسان در قبال تن نیداشته امتوفا نه یبرا

 یداشته است، اگر ورا نه ارشیکه در غربت به سربرده و اجازه رفتن به د  دهیکش یها را زمان
وطن و از  یدرو طرفکیاست که از  یدر زمان گرشید  زیهم عز  ایبرادرش را از دست داد و 

که  ستیرخ داده است  غم یبه و یحالت جانکاه کی هچ زان؛یهمان مرگ عز  گریجانب د 
 وجودش را از دست وهیو م زدل،یعز  نیآخر  یکه و یدوا. وقت یب ستیدرد سازد،یکوه را کاه م

 :دیکش یادیداد و فر  نیداد چن

 نغمه مرغ سحر سحر دیدگر       گوشم شنباز گونه رنگم دگر  دهیگرد 

 بوستان         در خاطرم فتاد و نمودم سفر سفر... ریدوستان هوس س ادیبر 

 بدخشان سقر سقر... طیاحبا و دوستان          باشد مرا مح یدلنواز اری یب

 مطر مطر انیگر  دهیفرو ز د  زدیدختر کم اشک الله گون   ر  یرو ادی بر

 که بود دلش چون حجر حجر یدل نیترحم به من نکرد   سنگ که رفت و واحسرتا
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و  یامالحظه چیبدون ه وانشیاز د  ییجا یدر جا میعد ی:طفل ادیو  یرياز پ یدينوم. 0
چون  یگفت صفات یکه سخن از خودش م ییهرجا ده؛یکش ریرا به تصو  اشیدینوم ،ییپروا

شده باشند  ترشیب یزمان یدینوم نیا دیو شا کرد یاستفاده م زیعاجز... را ن چاره،یخسته، ب نوا،یب
س را که او نتوانست در فق یو آن مرغ طفل دشده باش کیبر کوه غروب نزد  یکه آفتاب عمر و

تاثر  یهوممف شتریب یریرو به فرار است؛ چون پ ششیکند از پ یدهد و نگهدار یجا شیمراد خو 
 آور مرگ و زوال است. امیکننده دارد و پ دیو نوم زیانگ

 یداشتم آغوش مادر متک     یآمد از زمان کودک ادمی

 گاهم بود دامان پدر هیخبر     تک یب ایهمه لذات دن از

 مادر... ریاکل شربم بود ش    یاغبر نیعشرت ا یو نوش ناز

 نمود خواهمیفقس آزاد م نینمود    ز  دیبا یخود را شاد م جان

 را باختم یده گتاکه من بشناختم        نقد جنس زن یمعان نیا

روخت، بف گانشیبه را دیاست که نه با یفرصت و نعمت ارزشمند کی یجوان میعد دید  از
شعر  در دهیرا که در آن کش ییعمر رفته با وجود همه مشقت ها یرو  حسرت روزگار جوان نیاز ا

را  ین جوانادارد تاظرف زم رانهیپ ییها هیبرخور دار است، به جوانان توص یاپر بهره گاهیاو از جا
 ندیبجو  شیبه نفع خود و اجتماع عقب مانده خو  یینشکنند و از آن سود ها یتوجه یب نسبتبه 

 رند؛یبگ شیخو  یو کوشش علم یدراز است را با سع گانگانیکه به مال کهنه ب یو دست کسان
 یریپ یدر سال ها یهم از ناز و نعمت روزگار برخور دار نبوده؛ ول یکه در جوان یبا وجود یو

 شیال خو ب ریاش را ز بود و تمام اهل جامعه یفقر، فقر کل نیسراغش آمده چون ا هب شتریفقر ب
اخته است، س زیرا حزن انگ ریپ نیواضع است که سخن ا یگفقرو درمانده نیگرفت، پس در چن

 .دیبخش یافزون شیطبعش را از پ تیملول

 خوانمعمرم شصت و نه سال   حوادث سوخت مغز است ریاز س گذشت

 چنان مرغ سحر خوان نغمه خوانم     یهم بهتر از عهد جوان کنون
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 محبت پرور  نسل جوانم      میگو  کیل رمیهرچند پ میعد

گان را با خاطرات و خواننده ایشاعران خواننده و  یجمع یدر نوستالژ :یجمع ینوستالژ
آنچه  ،ی. از منظر جمعکندیرخ داده آشنا م یو یبرا کینزد  ایکه در گذشته دور  ییها دادیرو

را در   شانیرا آزده و ا یااست که خاطر مردم منطقه ییغصه ها و درد ها دیآیبر زبان شاعر م
را  یمگانه یکردن آن از زبان شاعر درد ادیکه  یناگوا رمشترک ساخته است. به طور  یقتیحق

 خاص و یاجتماع تیقعبه مو  سندهینو  ایشاعر  ،یجمع ی. در نوستالژکندیدر اذهان زنده م
گاه جمع یجمع یتوجه دارد. در نوستالژ یاژهیو  شکل گرفته و حسرت بر  یکه در ناخود آ

به  شیو گرا سمیآرکائ ،یمانند اسطوره پرداز ییاست، از مولفه ها یمشترک و قوم یدردها
 (.070: 0691موسوی، )شودیاستفاده م یزبان یاز کارکردها یشهر در کنار  برخآرمان

نسبت  یمشترک و جمع یها غیها، و در  ادیبه نسبت داشتن حسرت ها، فر  یجمع یستالژنو 
مکان فراتر  زمان  و یشاعرانه از مرز ها ریبا تصاو  توانیتر است که م تیبا اهم یفرد یبه نوستالژ

گ ریارتباط به ضم ینوع نوستالژ نیداد. ا وندیاعصار و قرون پ یرفت و به مرز ها  یجمعاه ناخودآ
 رد.دا

 چیحالت گ کندیزمانش نگاه م ی_اجتماعیاسیکه شاعرما به احوال و اوضاع س یوقت
و به  خواهندیکه سردمداران و غوالن قدرت از مردم و اجتماع چه م دهدیرخ م یبه و یاکننده

، شدن است ریجامعه در دست چند تن در حالت خورد و خم چارهیروان هستند؟ و ب ییکدام سو 
فساد  یکنایو بو  یناامن ده،یاز افراد بشر را در نورد  یاعده یخداداد یگزنده یکیو تار  یگرهیت

و امثال آن  یاسیافراد س یاعتبار یب ،یاست و کار شکن یثبات یاجتماع حاکم است. ب یبر فضا
ه هم رنج ک یآشفته بازار  با کسان نیاو خود را در ا سازد،یم شتریدرد حسرت و اندوه شاعر را ب

 :دیگو یوبعد با زبان تجاهل عارف م ندیبیم بانهمزاو اند 

 اهردو؟ی کاریپ ایبمبار است  ریز  یجهان        اهردو؟یتاتار  ایاز جانب غرب است  خطر

 هردو؟ ایکفار  ایبم افگن        خراب آباد اسالم اند  اراتیکه ط یمعن نیا ستین نیمع
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 هردو؟... ایاحبار  ایاعراب اند  شهیجاوز پدر خاور نشد روشن            ت لییجنگ اسرا یقوا

 ردو؟ه ایجنگ استعمار  ای یبه ضد شورو          یدیترد  ستیهم نآن ستیگر اتازون محرک

 دو؟هر  ایمختار  ایکه مجبور اند  دانمیمنبود           نه یکیآهنگ  و ها همکه با دل ییهازبان

 هردو؟ ایگرگ مردم خوار  ای مشیگو یشبان م     یزیر به باطن جنگ و خون یزیصلح آم ظاهربه

 هردو؟ ای کارتیجنا وید  ایگر          به نام غول که طراران غارت مینبود اگر گو  خطا

 نیا اب ایخبر از مکر اهل دن یگناه و ب یب یهادرد مشترک است که انسان میسخن عد نیا
 .دانندیمحسرت خوردن را نه  و ختنیبه جز خون ر  یزیچ یگحالت سردچار  و از زنده

 یفلسف یعرفان ینوستالژ

 یممنوعه بحث داغ در عرفان و تصوف است؛ زمان وهیپس از خوردن م نیزم یآمدن آدم بر رو
هبوط  یو سپس  در کره خاک کندیاست، سفر به کشور تن م یکه روح انسان که نفخه اله

 بازگشت و وصال است. یر تمناد شهیهم شیو به نسبت جدا ماندن  از اصل خو  کندیم

 یحرص و هوا گشت ۀدار دان رویگ ریاس   یخود جدا گشت انیمرغ جان از آش یا غیدر 

 یوفا در روضه شهر سبا گشت دیبه ام     یحضرتش بود کیکه پ مانیآن مرغ سل تو

 یهم نوا گشت ابانیبا جغد ب رانهیو  نیدر ا     یآن بستان سرا هم نغمه مرغ سحر بود در

 ...یدو تا گشت ایکنون از کثرت بار غم دن   یچون سرو در گلزار وحدت داشت آزاد تقد

 ینواگشتیب ییعلم و عرفان بود آن جا دستگاه تو     به چنگال هوس آنجا گدا ینوا

 یگشت ایاغن یغافل   فرو در بحر گرداب غنا یرا از دست ا هیمران سرما یداد چرا

و هجران  یروح انسان از اصلش است، سخن از دور یشرح غربت و دور  بایغزل تقر  نیا
از  ییه جداشده، بروح ساخته نه یاست که برا  یمانند قفس یعالم خاک ندهیاست که به نظر گو 

شته هم نوا گ رانهیو  ایاز بهشت جدا شده و دن یگکبارهیکه به  خوردیافسوس م شیاصل خو 
 است.
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نشان  یاشعارش به خوب یقرار دارد، بررس میعد شهیدر محور اند ایو اهل دن ایدن یریفنا پذ
اشعارش  یدر البال یو ست،ین یوجه از آن خالص چیبوده وبه ه یحتم ایدن یریکه فنا پذ دهدیم
 یزیچ یلو  پردازد؛یم ایبه دن نانهیاندوه مرگ و نگاه بدب ،یو زوال آدم یریدر غم فنا پذ وستهیپ

 کاهد، اغتتنام فرصت است. یمرگ م ادی یاز تلخ یتواند اندک یکه در نظرش م

 ماند یم دهیدون به راه شتاب    گذشته رفته چو برق جه یایحاصل دن تمام

 ماندیم دهیاز کف پر  ۀرفت دیآخر         چوص یگلذت اسباب زنده غیدر 

 ماند یم دهیخود امروز فکر فردا کن       که پشت دست به دندان گز  زیبخ دال

 دیمشادی گرایی در دیوان ع
 زانیخواهد خودشان و عز  یو سعادت است م یو خوشبخت یشاد یدر جستجو  شهیانسان که هم

نشاط  و یشده است.  شاد فیحالت مثبت ذهن تعر  یکل یدر معنا دهیپد نیشان شاد باشند. ا
کل  و تیاش در رشد شخص یگذار ریبه علت تاث یروح یها ازین نیتر از مهم یکیبه عنوان 

ه قرار مورد توج یاخرو اهمیباشد و  یو یچه  دن ،یگاز اهداف زنده یکی ۀابه مثانسان، ب یگزنده
 زیبرخور دار هستند؛ همه چ یشتریب یو روح یشاد از سالمت جسم یانسان ها رایگرفته است. ز 
 .کنندیرا مثبت فکر م

شان لکه اکثر مردم زمان به دنبا ییها یاز نوع همان شاد میعد وانیدر د  ییگرا یو شاد یشاد
 ینشاط و آرزو ها یخشنود شده و عمر خود را در پا ایکه تا  از مال و جاه دن ستیبوده اند، ن

نشا باور است که آن چه م نیبه ا شیخو  یتدهیمانند اجداد و اسالف عق یگذاشته؛ بلکه و ایدن
 آورند.  یرا به وجود م یدار هیپا یو خرد است که شاد نیدهد د  یم لیرا تشک یشاد یاصل

 انسان توجه دارد و امت یوفطر یعیطب یها ازیفطرت است، به تمام ن نیاسالم چون د  نید 
 و یخود آدم یها گاه برا یشاد نی. اکندیمثبت  و سازنده دعوت م یها یرا به شاد یاسالم

ر شده و ذک گرانید  یآوردن تبسم به رو یاست، آن همه ثواب و پاداش که برا گرانید  یگاه برا
 یت،شوخو محب  یخوش، مهربان یشاد، استفاده از بو  یلباس ها دنیپوش یبرا که ییسفارش ها
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قوا  دیتجد جه،یشاد و در نت یفضا جادیا یو وارد کردن سرور به قلب مردم شده است همه برا
 است. یادامه حرکت تکامل یبرا

 ۀهمت. اس یو راست یکسب دانش و پاک ،یکیو ادب، کمال، ن میمملو از تعل یمتون عرفان
 یبه تعال  یبرتر اخالق یآموزه ها یۀانسان است و انسان در سا دنیکمال رس یعرفا برا یها هیتوص

. به عرفاست انینشاط در م هیبرجسته روح یو سماع از نشانه ها ایاز غم دن یگ. وارستهرسدیم
: اول دیارا ش قیطر  نیتاسلوک ا د،یبا زیراه را  چهار چ نیسالک ا یخواجه عبدالله انصار ولق

که  انیتصوف انی(. لفظ وجد در م00:یچهارم وجد...)انصار ادحضرت،ی میعلم، دوم ورع، س
 دارد. نستیشاد ز  ۀشیدر اند شهیاست، ر  داکردهیشهرت پ شتریب ریابوالخ دیاز زمان ابوسع

را در  ستنیو شاد ز  یشاد یو متون عرفان یلیاسماع یتدهیاز متون عق یرویهم با پ میعد
را به مفهوم  یهم از شاد یاذره شیخو  یو یدن یگداده با وجود آن که در زنده یجا شیاشعارخو 

 :دیگو یاست؛ چنانچه م دهیآن نه د  یکل

 است گلخن که من دارم زیشرر خ ۀاست مسکن که من دارم    کلب زیغم انگ ۀخان

 که من دارم یروزن دیآیبر نه م چیآه آتش بار    ه ریتف دخان دل غ وز

 است گلشن که من دارم زانیم یپرگل    رنگ و بو  گرانیباز آمد باغ د  نوبهار

 در کمند افتاد گردن که من دارم کیشاد بلکه شاد و هم آزاد   لاز هنر دل مردم
در مختلف و سرب یبه شکل ها میعد وانیدر د  یمختلف بحث شاد یبا توجه به جبنه ها

 کرد: انیشکل ب نیتوان به ا یآن را م یاز نمونه ها یکرده که بعض
 و خرد نیبا د یشاد ۀرابط

 رایقرار دارند؛ ز  ییژهیدر محل و  نیناصرخسرو  خرد و د  یو یمانند سلف مذهب  میعد ۀشیاند در
 میعد کرده باشد. به نظرنزول نه تشیکه ازهمان مرتبه انسان یانسان اند تا زمان ژهیو خرد و  نید 

 است. ییزدانشاط و غم  یبرا یدیام نیتر به یفضل و کرم  و غفران  و رحمت خداوند
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 مرا ستییمرا       زان خوان کرم حق گدا ستیینوایعجز و قصور ب چون
 مرا ستییزدانشاط و غم دیغفران و ز آب رحمت           ام ۀشیش  از

عامل مسرت است و نه  نیتر مهم مانیا رایاست؛ ز  یشاد میخوردن خود از نظر عد نید  غم
اساس هرنوع  یقلب نانی. اطمآوردیو اضطراب را در وجود انسان به وجود م ینگرانداشتن آن 

ا است. ه یکیکه سرچشمه ن یبه قدرت خداوند مانیشود مگر با ا یفراهم نه م نیاست و ا یشاد
گاه باش:» مینگاه کن تیآ نیترجمه ا هکه ما ب یوقت است و نه آنان  یمیکه بردوستان خدا نه ب دیآ

ا ر  شیو تشو  ینگران  یقو  مانیکه داشتن ا میابی ی(؛ در م31  هیآ ونسی)«شوندیم نیاندوهگ
 است. یماند شاد یمعضالت مرفوع شده اند آنچه باق نیکه ا یزمان کندیبرطرف م

 جهان بشد آزاد نیخورد    از غم ا نیخوش آن مرد کو غم د  یا
ان و از ج یپاسدار فهیه وظاست ک یخداوند یها دهیآفر  نیاز اول ،یاریبه اعتقاد بس خرد

ز که اگر ا شوندیخرد محافظت م لهیروح انسان را برعهده دارد  و چشم و گوش و زبان به وس
اندوه ناک شدن او را در  تجهیشوند و در ن یانسان م انیچهار چوب خرد خارج شوند باعث ز 

بتواند  یکه و یوقت یعنیخرد شکسته شود  یرویهرگاه طلسم جسم به ن میدارند. به اعتقاد عد یپ
 .گرددیم سریمند مشاد و سعادت یگزنده جهیدهد در نت کیخوب را از بد تفک

 شاد آزادانه باش یروح ریس یخرد   در فضا یرویبه ن یجسم بشکست گرطلسم
 خلق حسن

ر برابر د تواندیم یشود؛ ملت یم انیو نشاط شخص نما ییرو حسن خلق خود در بساطت و گشاده
تعادل  و یکنند که از رشد فکر ییصف آرا گانگانیب یو فرهنگ یماد ۀوداگرانس یهاهجمه

که  د،یآیبا تضارب و تعامل آرا به دست م یفرهنگ یغنا کنیبرخور دار باشد؛ ل ییواال  یروح
. در رددگیعواطف مثبت انسان ها بر قرار م ییو شگوفا ازهایمتوازن ن یبا ارضا یحاعتدال رو 

و  یاز مراکز علم یانسان یها تیمختلف فعال یهاعرصه گذاراناستیمعاصر س یایدن
و قرار را   یکوشند تا شاد یمتفاوت م یها وهیبا ش یو کارگر یتا موسسات خدمات یپژوهدانش
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راورده و هم بر ف ندیفزایخود ب یعلم داتیهم بر تول قیطر  نیو بد ندینما جادیا انیدر نهاد  آدم
و پرخاش با  تیامن و آرام و به دور از عصب یگاز همه زنده تر مهم ؛یو خدمات یصنعت یها

 یاساس یها ازیاز ن یکی کهنیعالوه بر ا ستنیکنند. آرام و شاد ز  ایوار مه دیشاد و ام یمردم
لطف خوش را  می(. عد090: 0690دهقان، هست ) زین یاجتماع رتاست؛ ضرو  یفرد یروان

 دانسته است. یگزنده انیو بن  یعامل شاد
 یگزنده  انیاست وصل مطرح بن نیا    ستنیلطف خوش به خلق خدا شاد ز  با

لطف اندک شاد ممنون است،  نیو بس    خاطرم ز  یسخن گفت کیعمر ها شد دوش بامن 
 ستین

 و مرگ یشاد
که در آثار اکثر صاحب تفکران نمود  ستیدرد آور و جانکاه میبه مرگ از مفاه دنیشیاند

 یممفهو ینه شاد گرید  دیرس یکه مرگ فرا  م یزمان می( به نظر عد890: ظاهرعبدوند، بتدارد)
 شوند،یم چیهمه ه یدارد و نه غم ارزش

 است چیو نشاط غم عالم ه  یاست   شاد چیاجل رسد در آن دم ه کهیروز
 است چیرمضان غم محرم ه شیروان شود روان از قالب    ع کهیروز

  ستنیشاد ز  ۀفلسف
و  یگنسبت به زنده یگبه اهداف و اوضاع نامساعد زنده دنیو شکست در رس ایدن یدارهینا پا

 متیغندم که مقوله نیانسان گردد، تا ا ریگدامن یگشکستهو دل یدیناام یکنجکاو شده ، نوع
 :دیگو یم امیکنند؛ چنانچه خ اریرا اخت
 ن   مک ادیاست فر  امدهیمکن      فردا که ن ادیاز و  چیکه گذشت ه ید از

 خوش باش و عمر بر باد مکن  یمکن          حال ادیو گذشته بن برنامده
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 ۀدیپد کیهم  یاست، شاد چیه شیها یعالم با همه تجمالت و شاد میاز  نظر عد یول
 گذرا و غم هم

 بهار فصل
. زمستان است یو سرما یاز سرد ییرها یبهتر  برا یفردا کی یبرا یدیبهار موسم ام فصل

ت هر قطره آزار دهنده اس تینها برندیبسر م یدستکه در تنگ یکسان یبرا نایقی فصل زمستان
 د،یآ یم است که بر فرق شان فرو لیمحتاجان مانند سنگ اباب یبرا زدیر یم نیکه بر زم یاز برف

آور  امیپ دیآیکه پس از زمستان سرد و دلمرده م یو آزار دهنده است.بهار دهدیم نرنج شا
ه رود و از آن ب یم شوازشیبا همه وجودش به پ میرسد عد یفصل م نیکه ا یاناست، زم یشاد
 زند که: یم ادیو فر  ردیگیدر آغوشش م کندیاستقبال م یگرم

 ستان آمدکه فصل شادمان آمد   بهار خرم و خندان و بزم دل نیدل غمگ یغم ا مخور
 مدنان در بوستان آک یمرغکان شاد یبه سو    یدیباز کرده بال وقت جشن جمش کبوتر
 گلستان آمد رینشاط سبزه زار و وقت س    نیآفتاب و اعتدال ماه فرورد  زنور

 از کشت و کار دهقان آمد یسو خرم کیباغ و بهار است و گل و بلبل    ز  یسو شاد کیز 
 کند؛یم هیتمام شاعران توص یدانسته؛ اعزاز و اکرامش را برا یبهار را فصل سرور و شاد او

 زمستان است. یها یرانیر جبران کننده و داد خواه و چون بها
 باد زمان نشاط و هنگامش دیمز     امشیفصل بهار و سرور و ا دیرس

 (090: 0681عدیم، شعر و ادب احترام و اکرامش) یاو جمله شاعران دادند   زرو یشاد ادیب
است که در  یجیرا اریمضمون بس یکاربرد ادب ۀبه گون یبهار و خزان در شعر فارس فیتوص

باتات و ن ۀدوبار  اتیو ح  یسرسبز نیبهار قر  میشده است به نظر عد دهیها د  هیها و خزان  هیبهار 
 نیخزان را دوست نداشته و ا یچگاهیه یسبب و نیاست، بد عتیمرگ طب ۀکنند یخزان تداع

 خوانده است: یفصل را فصل ناشاد
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 ادینخزان از تو خاطرم ناشاد    موسم سرد از توشد ب یا
 عشق یشاد
 یفرو م رایو گاه در غم و اندوه بس یشادمان تیدوگانه دارد که عاشق را گاه تا نها تیخاص عشق

 ینه صوف می. عدکندیعشق را تو امان در وجود خود احساس م یغم و شاد یبرد و عاشق واقع
 یو دور نستیاو درست ز  یبلکه عاشق بودن در نظر فکر ینیو عارف بوده و نه عاشق معشوق زم

 است. اکارانهیاز زهد ر 
 شادکام و نشئه مستانه باش  گساریصف عشاق مستان شراب جانفزا     م در

 وطن یشاد
 لیورزند و عالقه دارند، عشق به وطن م یآمده اند بدان عشق م ایکه به دن ییمخلوقات درجا همه

به وطن  زین واناتیحکه  ییمخلوقاتش قرار داد است تا آن جا نیاست که خداوند در ب یعیطب
وطن  رفتشیبه وطن و پ یعالقه وافر می( عد8؛ 0690میرجلیلی و دیگران، محبت دارند) شیخو 

 یند مکرده ا یسع رفتشیدر راه پ ییدانسته، و به انسان ها نوط یخود در ترق یداشته و شاد
ه با لم کحاخوش یلیکه من خ دیگو  یم کردهیرا نکوهش م کارهیب یستوده است و انسان ها

 ندارم. یمکار سرو کار یانسان ها
 وطن را  امیا یآوازه کنم شاد      یاز طرب ساغر سرشار ترق تا
 خواهم صحبت مکاره راشاد و نازانم نه   قدرنیاما ا ستی: علم و فن در دستگاهم نای
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