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ل یـ  قب  از ی مختلفـ  يایـ اش از زوا    عاشـقانه ۀ  متخلّص به مفتـون را در دو منظومـ        
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  مقدمه

ر عوامـل گونـاگون   ی خود و تحت تأثیعاطفو  ی روح يها   به تناسب تفاوت   يهر شاعر 

کمـال  . گـران اسـت   یاز د  ی متفـاوت  ي هنر شـاعر   ياردا... ، وضع زمان و   ی، اجتماع یاسیس

ت شـعر را    یـ ت کـه کل    اسـ  ییهـا   یژگـ یتلزم وجـود عوامـل و و      ، مـس  يمطلوب هـر شـعر    

از آنجایی که    «.گذارد  یق آن در رسالتش صحه م     یدهد و بر توف     یاع خود قرار م   الشّع تحت

تأثیر در نفوس هـدف نهـایی شـعر و هـر کـالم غیرعـادي اسـت و آن گـاهی از طریـق                         

انگیزي و گاه از راه تحریک عواطف و زمـانی هـم از طریـق تعلـیم و ارشـاد نفـوس             خیال

  .)58، 1371، کوب زرین( »شود حاصل می

ها را در حـد متعـادل و          یژگیا و ین عناصر   ی از ا   که هر کدام   ت اس ین کس یراست شاعر

ا یـ اگر چه قـوت  . ق کام خوانندگان گوارا باشداش بر مذا    تا سروده  دزیامی شعرش ب  ز در این

. خـورد  ی از شـاعران بـه چـشم مـ    يرایس بـ يها هدون عناصر اغلب در سر ی از ا  یکیضعف  

ک را  یـ چ  یاند و هـ      کرده ین عناصر توجه خاص   یم که به تعادل ا    ی را هم سراغ دار    یشاعران

ف آن  ین تعر یرم، بهت یف کن ی تعر ه، شعر را  ین زاو یم از ا  یر بخواه اگ. اند   نکرده يگری د يفدا

 عاطفـه و    یخـوردگ  شـعر گـره   «: انـد   ان فرموده ی ب ی کدکن یعیاست که استاد بزرگوار، شف    

  .)87، 1383، ی کدکنیعیشف( »ن شکل گرفته استی آهنگیزبان ل است که دریتخ

 وجـود  ینج عنـصر اساسـ    ، پ يهر شعر  افت که در  یم  یف باال، در خواه   یبا دقّت در تعر   

ن عناصـر  یـ  ایبا بررسـ   کهيطور  به.ندیآ یم به شمار ن شعریدارد که در حکم ارکان رک   

 را اسـتنباط  ي شـاعر ي هنـر يهـا  یژگـ یر وی و سـا اصالتۀ م توان، استعداد، درج یتوان  یم

، بـه  ين عناصر شعریح هر کدام از ای ضمن توضمیخواه  ین مقاله م  ی ا ن رو، در  یاز ا . میکن

از عبدالرّزاق  » یم و سلم  یسل«و  » ازیناز و ن  «ۀ   عاشقان يها در دو مثنو     ل آن ی و تحل  یبررس

  .می او را استخراج کنيقایم و بوطی بپردازیگ دنبلیب

  ند؟ا ست و آثار او کدامیگ کیعبدالرزاق ب

 1176  در سال  یگیگلر ب ی ب ی، فرزند نجفقل  ییگ متخلّص به مفتون خو    یعبدالرّزاق ب «

ز دار یـ در تبر. ق. هــ 1243 سـال  شود و در، چشم به جهان گـ   ي خو يفادر دارالص . ق.هـ

  .)888، 2، ج1357، يآباد دولت( »دیز دفن گردی را وداع گفت و در همان جا نیفان

در المحمـود عبـدالرّزاق را صـاحب منـصب اسـتیفا و شـغل نویـسندگی                   سفینۀمؤلّف  

: کنـد   مورد وي چنین بیان می     عباس میرزا معرّفی و نظر قایم مقام فراهانی را در            خدمت
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 عبـدالرّزاق   یاج فاضـل و حـ     ید، مثل جناب حاج   یاگر صحبت ارباب کمال را طالب باش      «

 »...خوراك، موافق عقـل و امـساك       است پرکار، کم  ) زیتبر( در آن شهر     یب کامل یگ، اد یب

  .)669، 2، ج1346 قاجار، يرزایم(

گرفـت و در کـسب کمـاالت         کنـاره    یوانیـ مشاغل د   پس از پدر، از    يو«حال،   به هر 

 یدو دسـت  افـت و در نظـم و نثـر هـر    ی نمود و شوق شعر یل مراتب علم ید و تحص  یکوش

، 1364، یگـ یوان بیـ د(» داد  ینـشان مـ   ل  ی تما يده و مثنو  یاغلب به قص    در شعر   و داشت

  .)1690-3، 3ج

 ایـن آثـار     . اسـت  گذاشته يدر نظم و نثر از خود به جا        یگ آثار گوناگون  یعبدالرزاق ب 

ق ی حـدا - االلبابۀجنّ اآلداب و  ۀروض -ق االنوار ی حقا -ۀقیحد -حدائق الجنان   : ندازا  عبارت

 -یخاقـان   جـامع  - نامه  عبرتیفارسۀ  ترجم - یم و سلم  ی سل - ی مآثر سلطان  -  نگارستان دارا  - االدبا

ار االبـر تسلیۀاالحرار و    بۀتجر -ۀلجنّا اضی ر -اتید و غزل  یوان قصا ید -نامه ونی هما -ازیناز و ن  

مرحوم محمدتقی بهار ضمن معرّفی کتاب اخیـر بـه           .)180 ، 2، ج   1363،  یمعان نیگلچ(

: نویـسد    در مورد سبک نگارش ایـن کتـاب مـی          ،عنوان یکی از شاهکارهاي قرن دوازدهم     

زوایاي فنّـی گذشـته را      وصاف و گلستان سعدي تحریر یافته و تمام         ة  این کتاب به شیو   «

 همچنـین نقـل اسـت کـه وي در تـألیف      .)320، 3، ج1337محمدتقی بهار،  (» دارددربر

نواب شـیرازي،   (تخلّص به بنده مشارکتی داشته است التّواریخ اثر میرزا رضی م      زینۀکتاب  

1371 ،60(.  

  گی عبدالرزاق بيقایبوط

ز و  یـ راغ است که همانند     یت آدم یاز ابعاد شخص   یکی، عاطفه   یشناس  در روان  : عاطفه - 1

ـ      د به رفتار  توان  یها م   زهیانگ  آثـار عواطـف در    .  جهـت بدهـد    ی اعتقـادات آدمـ    یو کـردار و حتّ

 يهـا  ن در قلب و زبان و انـدام یت و اعتقادات و همچنالیها و بروز تما    شهی اند ی و تداع  يادآوری

ـال      .  نهفتـه اسـت    یآدمـ  در روح    ی عاطف يها  شیگراۀ  شیر. شود  یگر ظاهر م  ید بـه طـور اجم

   .»گردد ی حاصل میق تجارب وجدانیجاً از طری است که تدریعاطفه، شوق و کشش«

 يزیـ  و غر  ي فطـر  ياهـ   شی دارند و براساس گرا    ی، منشأ ادراک  یعواطف در وجود آدم   

 هـا   شین عواطف که به شکل گرا     یهم. شوند  یعادات، اعمال م  ۀ  لی شده، به وس   يریگ  قالب

 يا  سـازنده ار  یت شوند، نقش بس   ی هدا یحی اگر به طور صح    ،شوند  یا انفعاالت متبلور م   ی و
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ان، یـ فرهاد( کننـد   یفـا مـ   یت انـسان ا   ی استعدادها و رشـد شخـص      ییدر پرورش و شکوفا   

1385 ،106(.  

ت یـ فی بـه اعتبـار ک     ؛ شـعر اسـت    ي و معنو  ی درون ۀنیزم «،اتی در قلمرو ادب   هعاطف

، ی که نـوع عواطـف هـر کـس    يرامونش، به طور یبرخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پ       

  .)87، 1383، یکدکن یعیشف(»  است از من اويا هیسا

 مـورد   ی گونـاگون عـاطف    يایـ توان من شـاعر را از زوا        ی اشعار، م  ین رو، در بررس   یاز ا 

 او را در حـاالت  ی و عـاطف ی روحـ  يهـا   تیـ فی به عنوان مثال، ک    .ل قرارداد ی و تحل  یبررس

ه، خنده، تعجب، نـدامت، حـرص،   ی، گريل عشق، نفرت، خشم، حزن، شاد    یمختلف، از قب  

ن عواطف بـه تناسـب حـاالت        ی چرا که هر کدام از ا      ؛مورد سنجش قرار داد   ...  و يدواریام

ر، یبـات، تعـاب  ینش واژگـان، ترک یتواند منجر به گز ی شاعر، م ینیب  و جهان  یگوناگون روح 

 از  ي شـاعر  يقـا یطوز ب یت باعـث تمـا    ی که در نها    گردد يا  ژهی و فرم و   یقیال، موس یصورخ

  .دشوگر یشاعر د

، تبلور شاعر را در شعر، و    یانداز کلّ  ک چشم یتوان در     ی گفته شد، م   با توجه به آن چه    

  : کرديبند میر تقسیاش را در انواع ز يشاعر» منِ «،گریا به عبارت دی

 ی و بعض  ي اغلب شاعران دربار   يها   است که در سروده    یمنظور من : ی من شخص  -الف

  .  عاشقانهيها ابد؛ مثل من شاعر در منظومهی یاز اشعار عاشقانه بازتاب م

  .افته استیت، بازتاب ی عهد مشروطي است که در شعر شعرای من:ی من اجتماع-ب

 ياری، حافظ و بـس يام، مولوی خ يها   که در سروده   یمانند من : ی و انسان  يمن بشر -ج

  .شود ی مطرح میمی و تعلی عرفانيندگان شعرهایاز گو

  عنصر عاطفه در شعر عبدالرزاق

افـت و  یگ را دری اشعار عبدالّرزاق ب ی عاطف يربنایتوان ز   ی م ی، به راحت  قی دق یبا نگاه 

ـ البتّـه ا .  بـرد  یر قـرار دادن خواننـدگان خـود دارد، پـ      ی در تحت تأث   ي که و  یبه قدرت  ن ی

  بلکـه  .ستیـ کـسان و ثابـت ن     ی،  يک مثنو ی يشه و در همه جا    یعواطف و احساسات، هم   

ط و  ین به تناسـب شـرا     یچن آن، و هم   ياز معنو ی داستان و ن   ي به تناسب حال و هوا     شاعر

دهد، بار    ی م ي داستان رو  يها  تی شخص ي که برا  یجانی و ه  ی گوناگون عاطف  يها  تیموقع

الن ی و آن را با س     نهد  یال شعر خود م   یر و صورخ  ین عواطف را بر دوش کلمات، تعاب      یسنگ
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 ییها  وهیت است، ش  یکرد حائز اهم  ین رو ی که در ا   یمهمۀ  نکت. گرداند  یراب م یعواطفش س 

 یبه عنـوان مثـال، گـاه   شود؛  یها متوسل م   عواطف، به آن   نی ا ي القا ي که شاعر برا   است

داسـتان شـده،   ۀ طی هم در انجام اثر، وارد حی آن و زماني در اثنا یدر آغاز داستان و گاه    

 از مـن    یقـت بازتـاب   یدارد که در حق     یا مردم زمانه ابراز م    یا و   یخود را نسبت به دن    ة  دیعق

  :دیآ یه شمار م او بي و بشریانسان

ــادم  يروز ــا نهـ ــر پـ ــه دهـ ــه بـ    کـ

   اسـت  ي شـاد  يدم که جهان نه جا    ید
  

ــشادم    ــر گـ ــان نظـ ــع جهـ ــر وضـ   بـ

ــامراد  ــزن ونـ ــه حـ ــتيمنزلگـ    اسـ
  

  )160و173، 1388دنبلی، (

مـن  شـود،     ی عاشقانه، متبلور مـ    يها  که در منظومه  » یمن«ن  یتر  پررنگ:  من عاشقانه 

، ی خـصوص یاثر عاشقانه، خود در زنـدگ     ة  ندی که سرا  یمخصوصاً زمان . شاعر است ۀ  عاشقان

 خـسرو و    ي، در مثنـو   ي گنجـو  یم نظـام  یرا تجربه کرده باشد؛ مثل حکـ      اي    واقعهن  یچن

هـا و       یژگـ یر و یج و سا  یات، نتا ین آثار، در مورد اوصاف، آثار، تجل      ی آنچه شاعر در ا    .نیریش

ر  مختلـف، بـه طـو   يهـا  تیان و عمـل شخـص   یـ د، چـه در زبـان و ب       یـ گو  یابعاد عشق مـ   

داسـتان، بـه   ۀ طـ یسـرا در ح   و چه با ورود و حضور خود منظومه       ابدیم، بازتاب   یرمستقیغ

 عـشق بـه   مـورد  هستند که شاعر در يدیقت آرا و عقایم، مطرح شود، در حق   یطور مستق 

ک یـ ت  ین کل یبنابرا.  است تجربه کرده  خود،   ی خصوص یدر زندگ آنها را   ا  یها باور دارد      آن

  :مثل ابیات زیر ؛شاعرۀ  است از من عاشقانيا هی، سا عاشقانهۀ منظوم

  خوشا عشق و خوشا عشق و خوشا عشق       

   کــه عــشق از هــر کرانــهيخوشــا روز

ــانش    برافـــشاند شـــرار غـــم بـــه جـ
  

  فزا عـشق   خوشا محنت که شد محنت      

ــبگ ــقیـــ ــهی را در میرد عاشـــ   انـــ

  ش دل خانمــــانش بــــسوزد آتــــ 
  

)435- 439، 1386همان، (

ــال ــ نیکم ــشق  ی ــم ع ــر از غ   ست بهت
  

ــ   ــادیزه ــشق ي ش ــاتم ع ــشق و م    ع
  

  )185، همان، (

  :دیگو ی، م  دانستهین عشق را ازلیگر، ایمسلک د رفاشاعران عۀ و همانند هم

  مرا مهرش بـه خـاك تـن سرشـتند       
  

   او نوشــتنديبــه دل نقــش وفــا    
  

   )632 همان،(   
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: م، اعـم از ینـ یب یعاشـقانه، از قهرمانـان آن مـ   ۀ ک منظومیبه هر حال، آنچه در طول   

ها، تـرك   تی و شکاحدیث نفسها،  ابانی در دشت و بیان رنج و دردها، آوارگیها، ب  ییهاتن

 یهمگـ ...  بان و بـاد صـبا و      یها، مناظرات و گفتگوها با رق       یکس  یار و دوستان و غربت و ب      ید

  :از جمله ؛ه در روح و احساس شخص شاعر دارندشی هستند که ریان احساسات و عواطفیب

  :ی اظهار شگفت-

ــرمنزلعجــب ــزاری س   ي، خــوش مرغ
  

ــ    ــه ص ــسوار یک ــا شه ــدازد آنج   يد ان
  

  )257همان، (

  :ان حسرت و اندوهی ب-

  ست؟ین ک یغم حز  چو من ز  : گفت  یم
  

  ست؟یــن کیبــا محنــت و درد همنــش  
  

  )230، 1388 همان،(

  :شی و تشویاظهار نگران

ــار ــه ! زنهـ ــرخ فتنـ ــه چـ ــانگ کـ   زیـ
  

ــنگ   ــام لبر یسـ ــه جـ ــد، بـ ــ نزنـ   زیـ
  

  )498 همان،(

  :تیا شک-

  من از حرمان، گرفتـه لـب بـه دنـدان      
  

  تو لب بر لـب نهـاده، گـشته خنـدان            
  

  )2257 ،1386 همان،(

  :يقرار ی ب-

  رفـت   یش مـ  یـ ش از درد جان ر    یزخو

   جامه، جان را کرده صد چاك      يبه جا 
  

  رفت  یش م یش از خو  یآمد به خو    یچو م   

ــور مهــر ــتغل  مــیچــو ن   د در خــاكی
  

  )1644-5همان، (

 ی که ذهن هنرمند، در کشف روابط پنهـان        یبارت است از کوشش   ل ع یتخ«: لی تخ -2

م و یان مفـاه یـ دهد م ی است که به شاعر امکان م  ییرویل ن ی تخ ،گریر د ی به تعب  . دارد ایاش

در . ابـد یافتـه، در  ی در ن  يگـر ی را که قبل از او، د      يزی پل بزند و چ    ؛اط برقرار کند  تبا ار یاش

 خـارج  يایم که در دنینیب ی مییزهایدوار، چاۀ ن عامل است که در شعر شاعران هم     ی ا اثر

 یم با همان اصـطالحات سـنّت      یل است که اگر بخواه    ی تخ يروی حاصل ن   آن  و وجود ندارد 

هات، یل، انـواع تـشب    یـ  تخ يروهـا یم حاصـل ن   یید بگـو  یـ  با ،میح دهـ  یخودمان آن را توض   
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 ).89-90،  1383،  ی کـدکن  یعیشـف  (».نـد یآفر  ی است که شاعر مـ     ییاستعارات و مجازها  

تخییل تأثیر سخن باشـد در      «: گوید  می خواجه نصیرالدین طوسی در بیان اهمیت تخیل      

 تخییل اسـت  ،نفس بر وجهی از وجوه مانند بسط یا قبض و شبهت نیست که غرض از شعر    

 مانند اقدام بر کاري یـا امتنـاع از آن،      ،تا حصول آن اثر در نفس مبدأ صدور فعلی شود از او           

  .)22، 1369خواجه نصیرالدین طوسی،  (»ر او مانند رضا یا سخطی شود دهیئتیا مبدأ 

ک عاطفـه  یان ی است که ب   ين عناصر یتر  ی از اساس  یکیل در شعر،    یوجود تخ ن  یبنابرا

ـ از ا. بـرد  یار مـؤثر بـاال مـ   ی بسی و هموار، به حد سخن ادب      یرا از حد سخن معمول     ن رو ی

  : دارديادیار زیت بسیل، اهمیر، در باب تخیتوجه به نکات ز

ال، تـا   یـ  شاعر در استفاده از صور خ      یعنی :الی صور خ  ن بود يا ابتکار ی يدی تقل -الف

ع و مخصوص به خود استفاده کرده و تـا          یر بد ی دست به ابتکار زده و از تصاو       يا  چه اندازه 

ع، یق بـد یا تلفی و يچ گونه نوآوریان گذاشته، و بدون هینیشی پي پا در جا پايا چه اندازه 

ال در  یـ  بـودن صـور خ     يا  شهیـ ا کل ی یت تازگ ید صرف از آنان پرداخته است؟ اهم      یبه تقل 

   ر ی ممکن است در زمان خود تازه باشد و تـأث          یالیهر صورت خ   است که    يشعر، تا به حد

ند ی بـودن، دچـار بـسا      ينکه به خاطر تکـرار    یا ا ی خواننده داشته باشد و      ي هم رو  یشگرف

بـات و  ی نشود و جـزء ترک یت ذهنیچ فعالیب ه خود را از دست بدهد و موج يرویشده، ن 

  .)13، 1377، یزنجان(صور مبتذل گردد 

ان یـ  بی کـدکن یعی کـه اسـتاد شـف   يطـور   همان:ها  آنیان عاطف یا بن ی پشتوانه   -ب

 هـر چـه     ، که مجرد باشـد    یلیتخ.  آن است  ی در بار عاطف   لیکمال ارزش تخ  «: اند  فرموده

ن اساس اسـت    یبر هم . ابدی یت نم یدار نشود، ابد  برخور ی تا از بار عاطف     ولی باستیباشد ز 

ـ     ز بوده یانگ با و دل  یال شاعران قبل از خود را که ز       ی از صور خ   ياریکه حافظ، بس    یانـد، ول

 خـودش، سرشـار کـرده و در شـعر           ی انـسان  یعاطفۀ  نیزم ، با یرومند، ته ی ن یاز بار عاطف  

چـه  ژگـی در آن   و ایـن وی    )91،  1383،  ی کدکن یعیشف (».ده است یت بخش یش ابد یخو

کــه در ایــن نــوع شــعر،   از آن؛شــود، بیــشتر صــادق اســت  مــیشــعر غنــایی خوانــده

القـا    شـعر بـه غیـر      ۀثرات خود را به وسـیل     انگیزي، ناشی از حس است و شاعر تأ         خیال

 شـود  چه براي شاعر حس است براي غیـر بـه تخیـل تبـدیل مـی        آنگونه     بدین ،کند  می

  .)143، 1371کوب،  زرین(

هـاي یـک تـصویر      آقاي براهنی در مورد ویژگـی :الی و خاستگاه صورخها  ویژگی -ج

بینی خاص از طـرف   اولّاً باید طوري فردي باشد که در آن نوعی جهان   «: گوید  شاعرانه می 
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گیرد، قدرت    خصوصی سرچشمه می  ۀ   از آنجا که از یک تجرب       ثانیاً ؛شاعر به کار رفته باشد    

قدر کلّی باشد که تصور شود از زبـان    ثالثاً نباید آن   ؛و ظرفیت تعمیم یافتن را داشته باشد      

 رابعـاً،   ؛گونه بینش فردي به کار نبرده اسـت         محاوره گرفته شده است و در آن شاعر هیچ        

احـساس  ة انـسانی پر در پشت سر تصویر باید نیروي احساسی انسانی یا به طور کلّی چهر     

صـور  ۀ  به این ترتیب بـا مطالعـ       .)948،  3، ج 1380براهنی،  (» ...و اندیشه به چشم خورد    

تجربیـات عینـی بـا      خیال هر شاعري حاصـل نگـاه عمیـق وي در اشـیا و انطبـاق ایـن                   

ط ی محـ يهـا  دهیـ  خود را از عناصر و پدی، صور ذهن  يشاعر بدو «. ستو ا  مکاشفات ذهنی 

 پـس آن    .ده اسـت  یپوشـان   ی از شعر مـ    یساکرده، و بر آن لب      ی خود کسب م   ی زندگ يبدو

 ملمـوس   یتینیوند با ع  یتش در پ  ی خود، وفادار بوده، و ذهن     ینی به تجارب ع   شاعر، حداقل 

ـ   ی بعد، آن صـور ذهنـ      يها   که در زمان   يقّلداما شاعران م  . فته است رقرار گ  آن کـه    ی را ب

ط، بـه مکـان،   ی به محاند و  خود قرار داده   يفات شعر یتوصیۀ  ما ا حس کنند، دست   یلمس  

تـاً اثرشـان فاقـد      جیاند و نت     حواس خود پشت کرده     به تجارب  یبه زمان، به عواطف و حتّ     

  .)87-8 ،1379روزبه، ( »اصالت است

  گیل در شعر عبدالرّزاق بیعنصر تخ

  :هیتشب

ــم - ــا عل ــون ه ــر چ ــرو يپ ــتاانی   هد س

                            

ــد، د  - ــشم ب ــر از چ ــاگ ــديدی   ي گزن

  

  شیانـد   غـم ی جوان برخاست بـا جـان     -

  

   تابـــانراهن آن مهـــریــ بــه تـــن پ  -

  

   ســـزد از مهـــر گـــر آتـــش فـــروزم-

  

   جمــع کــرد، از هــر جوانــبی ســپاه-

  

                             ادهــموگـش  انـــ وانـوجـن رگــه م ــب  

 )2795ب ، 1386دنبلــــی،  (          

  يســـپند را چـــون مردمـــک بـــسوزم

  )565، ب همان(                           

  شی خـو  دل روشـن چـون       کـرد  یجاقا

  )2234ب همان، (                         

ــرزان  ــاد ل   چــو عکــس گــل در آب از ب

  )223ب همان، (                           

ــپند ــت از سـ ــ و ثابـ    ســـوزمارهیسـ

  )1176  بهمان، (               

   را در دهـــر خاطـــبحـــرب عـــروس

  )2783ب همان، (                
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  ):هی مکن–مصرّحه (استعاره 

ــد  - ــحرا جهاندن ــب در ص ــواران اس    س

  

   از غـــم اربـــاب نـــاموسحبزده صـــ -

  

  خـت یآو که با گـردون بر     يگرد چنان   -

  

ــده - ــپهر از اوســت  فکن ــر س   پنجــه، ب

  

  :هیکنا

   زبانگ کوس گردون گـشت مـدهوش   -

  

  ن عشق یخواهد چو شعله پرتب ا     ی تن -

  

  یــــوپیکر و گانوســــنبرز همــــه -

  

  ايخــ نآهنــیهمــه بــا تیــغ مــصري،  -
  

  

ــحرا   ــه ص ــ ب ــش پ ــرق آت ــداب    جهاندن

 )1580 ب همان،(                 

   افـسوس  يهـا   به هم کف  دان  یدر آن م  

  )2796ب همان، (                         

ــ ــ غب ــرق زم ــر ف ــوق ب ــتین ریار ش   خ

  )367ب، همان(                            

ــز ر ــاه ی ــشت م ــه یشه پ ــرده رنج    ک

  )2317ب، همان(                     

  

ــک  ــاد از انجــمفل ــوشبنه ــه در گ    پنب

  )262ب ، همان (                

  ن عـشق  یـ  ا سمندرمـشرب  خواهد   یدل

  )2735ب ، همان(                         

ــه  ــدنگ آرشهمـ ــر شـــیده و خـ   منظـ
  

  )2775همان، ب (

ــی،    ــرز روم ــا گ ــه ب ــوههم ــاي ک   فرس
  

  )2784ب ، همان(

لرّزاق، ضـمن    کـه عبـدا    قـت هـستند   ین حق یگر ا  انیکه ب ل  ین قب ی از ا  يگریو موارد د  

و این مقـدار در   . خاصی هم داشته است ال، ابتکار ی در کاربرد صور خ    ،انینیشی از پ  پیروي

   .ر استیان تقدیحد خود، شا

ـ    بی :یقی موس -3  ست، و هـر چـه هـست در       یـ ون زبـان قابـل تـصور ن       دگمان شعر، ب

 بـان ز ز ی، باعـث تمـا    یرات زبـان  ییـ آنچـه در تغ   . دهـد   می ي است که در زبان رو     یراتییتغ

 یعناصـرمختلف شود، شامل عوامل و       می ز کلمات ی موجب رستاخ  ،گریگردد، به عبارت د    می

 گـروه   -2 ییقایگـروه موسـ   -1:  کـرد  يبنـد  میتوان در دو گروه تقس      می راها    است که آن  

  .کیشناس زبان
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دن آهنگ و   ی که از زبان شعر روزمره، به اعتبار بخش        ی عوامل ۀمجموع: ییقایگروه موس 

و ها    ز کلمه ی سبب رستاخ  ییقایقت از رهگذر نظام موس    یبخشند و در حق     می زایتوازن، امت 

 ییقاین گـروه موسـ  یـ د و ا  ی نام ییقایتوان گروه موس    می شوند،  می در زبان ها    تشخص واژه 

ف، یـ ه، ردیـ ل وزن، قافیـ  دارد، از قب  یلـ یل و تعل  یـ خود عوامل شناخته شـده و قابـل تحل        

  .)7-8، 1368، ی کدکنیعیشف( جناس

  یگ دنبلی در شعر عبدالرّزاق بیقیسمو -3

وزن در  «. شـود   ی خوانده مـ   ی است که وزن عروض    يزیهمان چ : یرونی ب یقی موس -الف

 ي اسـت بـرا    ياریـ عروض، ع . ان واژگان است  ید آمده از گذر تناسب م     ی پد یقیشعر، موس 

  .)31، 1385، یفلک (» در کالم منظومیقیا موسیسنجش وزن 

ور بحـ  ینـواخت  کیـ ا  یـ ا سـاکن، تنـوع      یـ ف متحـرك    ، تعداد حرو  یرونی ب یقیدر موس 

 شعر، از مـسائل     ی و عاطف  ی درون يها  نهی وزن شعر با زم    یهماهنگا نا ی ی، هماهنگ یعروض

هـر چـه   « شعر، یت وزن عروض  یر وزن شعر، عالوه بر کل     د که   يار مهم است، به طور    یبس

 يشتریـ الت ب وزن آن دخییای و پويشتر باشد، در تند  یتعداد حرکات نسبت به سکنات ب     

  .)95، 1383، ی کدکنیعیشف( »کند یباتر میدارد و وزن را ز

ـ ی ب یقی که در باب موس    يگریمهم د ۀ  نکت  ي شـعر، وجـود دارد، عناصـر سـاختار         یرون

ـ ی ب یقیت موسـ  یـ  شـعر، در تقو    ید بـر وزن عروضـ     ی که مز  گر آن است  ید  آن نقـش    یرون

، شعرشـان   یمقلّـدان فردوسـ    از   ياری و بـس   ی، فردوسـ  یقـ ی دق مثالً. کنند  یفا م ی ا ییبسزا

ن امر بر   ی را در ا   یست که فردوس  یاند، پس چ    حماسه است و در بحر متقارب سروده شده       

هـا را عناصـر       ن امر دخالت دارند که آن     یگر در ا  ی د يدارد؟ قطعاً عناصر    یگران ممتاز م  ید

طـه،  ین حیـ گـر در ا یمطلـب قابـل توجـه د      .)89،  1380،  يذوالفقار( مینام  ی م يساختار

 کـه   ي کـه شـاعر    ین معن یشاعر است؛ به ا   یۀ   شعر با روح   یاسب و مطابقت وزن عروض    تن

آورده ن مقـصود را بهتـر بـر       یـ منـد اسـت کـه ا       ه عالقـ  یسرحال و با نشاط است، به اوزان      

نـد کـه از تالطـم و    یگز یمـ  را برید، وزنیسرا یه مین است و مرث یسازد، و آن که غمگ      یم

ق وزن شـعر بـا احـساس        یـ ن رو تطب  یـ  از ا  . باشد  نداشته یترقّص خاص عالم نشاط، نشان    

  .ار مهم در نقد شعر استی از مسائل بسیکیشاعر، 

ج در بحـر هـز  » ازیـ نـاز و ن «.  خود را در بحر هزج سروده استيها  يعبدالرّزاق، مثنو 

 در بحـر هـزج مـسدس      » یم و سـلم   یسل«و  ) لن فعولن یلن مفاع یمفاع( محذوف   مسدس
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 بـه خـاطر      وزن هر دو مثنـوي     ند،ا   واقف  که اهل فنّ   يطور همان. اخرب مقبوض محذوف  

 و متحرّکـات، از اوزان شـاد و پرنـشاط     بلنـد يهـا  ث داشـتن مـصوت  یـ شتر از ح ی ب يغنا

 کـه غالـب   ي به طـور ؛ دارندی خاصیجان هماهنگیهستند، و با موضوعات عاشقانه و پره    

  .ن وزن سروده شده استی، در همی عاشقانه در ادب فارسيها منظومه

ـ  ی انتخاب چنـ   م که یابی یحات باال، درم  یابر توض بن شـاد و   یـۀ   ت از روح  یـ ، حکا ین وزن

 و  ی نـسبت بـه زنـدگ      ینیرغم بدب   ی عل ي که و  ین معن یبه ا . گ دارد یعبدالرّزاق ب ة  سرزند

 ی، آن هـم زنـدگ  ی زنـدگ يبـرا شـور و هیجـانی       عصر، هنوز در دلـش       يانمصاحبت با اب  

ـ     يا یزندگ. عاشقانه دارد  موجـودات  ة  د و عـشق بـر کمـال، در ذره ذر           که عشق به خداون

  .جان استین عشق، پرشور و هیافت ای دري براین رو، زندگی است و از اي و جاريسار

 ییقای است که در نظام موسـ      ی، عوامل ي کنار یقیمنظور از موس  « :ي کنار یقی موس -ب

و . ستیـ ا مـصراع قابـل مـشاهده ن   یت ی ظهور آن در سراسر بیر است، ول  ی تأث يشعر دارا 

  .)391، 1368، ی کدکنیعیشف( »ف استیه و ردیآن، قافۀ ن نمونیآشکارتر

 :هـاي چنـدي دارد     کوب معتقد است که قافیـه ویژگـی         دکتر عبدالحسین زرین  : هیقاف

بخـشد کـه در حقیقـت         که با تکرار و تراجع اصوات آخر کلمه حالتی به کالم مـی              اول آن 

کـه    دیگـر ایـن  ؛گردانـد  ش را افـزون مـی     کند و قدرت تأثیر     موسیقی وزنش را تکمیل می    

کنـد و وزن و آهنـگ را هـم تقویـت              را متناسب مـی     دهد و اجزاي آن     ترتیبی به شعر می   

بـرد    یه لذّت م  یدن قاف یخواننده با شن  ترتیب   به این ) 101،  1371کوب،    زرین (...کند    می

 يک قوا ی در تحر  ه هم، یالخط قاف   رسم یو حتّ . شود  یرا م ی را پذ  یاش، تحرّک    سامعه يو قوا 

 یقی حاصل از موسـ    ینواخت کیها، کسالت و      عالوه بر آن  . افتد  یز مؤثر م  ی ن یینایو ب ره  صبا

ـ   یـ قافۀ  لی به وسـ   - هستند ی که طوالن  -ي از انواع، از جمله مثنو     یکسان در بعض  ی ن یه از ب

  . دشو ی شعر، عوض میقی موسینواخت کیت خواننده نسبت به یذهن یرود و به نوع یم

شـاعر را   یۀ   است که روح   يها هم از موارد      و خشونت آن   ی و نرم  یفشدن قوا دگرگون  

ن ی همـ  يبـرا . دارد  ی شاعر برمـ   یت روان یا عصب یدهد و پرده از لطافت        ی نشان م  یبه خوب 

  . تناسب ندارديا هی با هر نوع قافیاست که هر مطلب

س لـذّت در  ش احسای شعر و افزایقی در موسیتیر از نقش تقو   یه، غ یگر قاف ید د یاز فوا 

 کـه   ي بـه طـور    ؛ت خاطر در شاعر هم اشاره کـرد       یجاد جمع یاۀ  توان به جنب    یخواننده، م 

مانـد، و از     ی بـه دور مـ     یذهنـ ۀ  ات از تفرقـ   یـ ه در آخـر اب    یشاعر با بازگشت به کلمات قاف     

  .افتد ی دور نمیموضوع اصل
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 یانیـ  پاير هجـا یت اسـت، تـأث   یـ شعر، حائز اهم  یۀ   که در باب قاف    يگری د يها  از نکته 

 ی، در آهنگ شعر نقـش اساسـ       ییقای از لحاظ کشش موس    یانیژه واك پا  ی به و  .ه است یقاف

د و شـو   می باشد، زود قطع  » ...ب، پ و  « مثل   یه از حروف  ین واك قاف  ی که آخر  یزمان. دارد

» ـ و اویـ آ، ا« بلنـد مثـل   يهـا  کند، امـا مـصوت   یراب نم ی خواننده را س   ییقایعطش موس 

  .)90، 1380، يذوالفقار ( برخوردارنديشتریارند و از لذّت ب ديشتری بییقایکشش موس

 يل داشتن مصوت بلنـد در هجـا       ی وجود دارد که به دل     ییها  هیدر شعر عبدالرّزاق، قاف   

بازار،  -داریافتاد، د  -بنهاد:  چون ی کلمات ؛ برخوردارند يشتری ب ییقای، از کشش موس   یانیپا

  ... بان وی، افغان گری کامرانیجوان

1ها، در حـدود        از آن  ی است و درصد کم    ی در اشعار عبدالرّزاق، اسم    یفقواشتر  یب
4

 

هـا، در حـدود     از آنیار کمـ یاند و تعداد بس     ها ساده   هی عالوه اکثر قاف    به  و  هستند یفعل

1
10

  .اند یبی ترک

 از  یکـ ی وجـود دارد و       عـالم  موسـیقایی  اسـت کـه در نظـام         يا  تکرار مقولـه  «: فیرد

 موسـیقایی ۀ  ها، جنب   ان مصراع ی تکرار کلمات در پا    .افته است ی آن در شعر نمود      يها  جلوه

ا حرف بودن آن،    یت به اسم، فعل،     یه است، بلکه با عنا    ی قاف یقیدارد و نه تنها مکمل موس     

  .)131، 1380، يذوالفقار (»ت مؤثر استیم موجود در بیل مفاهیدر تکم

گـردد، نـوع    یه می قافیقیل موسی باعث تکم  یف، که به نوع   یار کلمات رد  رعالوه بر تک  

 کـه  ین معنـ یـ  بـه ا .شـود  ی شـعر مـؤثر واقـع مـ      یقیا فقر موس  یف هم، در غنا     یردۀ  کلم

 یقیت موس ی باشد، باعث تقو   یبات طوالن ی که از نوع ترک    ی، مخصوصاً زمان  ی فعل يها  فیرد

شتر باشد، به همـان  ی بي در شعری فعليها فی هر قدر بسامد ردنیبنابرا. گردد ی م يکنار

  .رود ی شعر هم باال مموسیقاییاندازه، توان 

ر و فعـل    یل اسـم، حـرف، ضـم      یف، از قب  ی انواع گوناگون رد   باًیتقردر شعر عبدالرّزاق،    

زان یقت م یدر حق . ه است یشتر از بق  ی ب ی فعل يها  فیها، بسامد رد    ان آن یوجود دارد و از م    

1 عبدالرّزاق، در حدود     يها  يف در مثنو  درمات  یاب
4

1ن مقدار، در حـدود      یو از ا  .  است 
10

 

1 است، و    ی اسم يها  فیف، از نوع رد   درمات  یاب
20

1، و   ی حرف يها  فیآن، از نوع رد    
20

، از  

 ی فعلـ  يها  فیرد، از نوع رد   یگ  یماد آن را دربر   یار ز  که مقد  هیو بق  يری ضم يها  فینوع رد 

 ي از بـسامد بـاال     يل برخـوردار  یـ توان گفـت، شـعر عبـدالرّزاق، بـه دل           ین م یبنابرا. است

 آن  ی فعلـ  يها  هیث که قاف  ین ح ی از ا  ی دارد، ول  یی واال موسیقاییگاه  ی، جا ی فعل يها  فیرد
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ف یـ گـر در بـاب رد  یز نکات مهـم د ا.  دارديتر  نازل موسیقاییگاه  ی دارد، جا  ینییبسامد پا 

 در  موسیقایی وجود تنوع    يل مهم برا  ی که خود از دال    ف است یشعر عبدالرّزاق در انواع رد    

  .باشد ی ميشعر و

بـر تنـوع و تکـرار    )  عام کلمهیبه معن (یقیاز آنجا که مدار موس« :ی درونیقی موس -ج

ـ     تنوع و تکرار، در ن   يها  استوار است، هر کدام از جلوه       یقیموسـ ۀ ظـام آواهـا، کـه از مقول

 قـرار   یقین نـوع موسـ    یـ  ا یمفهـوم ة  نباشـد، در حـوز    ) هیقاف (يو کنار ) یعروض (یرونیب

و هـا     ا تضاد صامت  یا تشابه و    ی که از رهگذر وحدت      ییها  یهماهنگۀ   مجموع یعنیرد؛  یگ  یم

، یدکنکـ  یعیشـف ( » است یقین نوع موس  ی ا يها  د، جلوه ید آ یک شعر پد  یها در کلمات      مصوت

ة کـه نتواننـد در حـوز       ... ها، انواع جناس، تکرارها و      ها، تناسب   ییآرا ، واج یبه عبارت  .)392،  1368

  .)132، 1380، يذوالفقار (اند ی درونیقیرند، از نوع موسی قرار گي و کناریرونی بیقیموس

 و انـواع   ....) ی، خطـ  ید، اختالف یزا(ث داشتن انواع جناس     یگ، از ح  یشعر عبدالرزاق ب  

 در حروف مصوت و صـامت، داشـتن صـنعت           ییآرا ، واج )، متوازن و مطرّف   يمتواز(سجع  

  العجز، صنعت التزام، هـم در حـروف،        یالصدر و ردالصدر عل    یع و موازنه، ردالعجز عل    یترص

  . برخوردار استیی باالی درونیقی از جمالت از موسيا هم در واژگان و هم در پاره

 زبـان،  يآواهاة ها و تضادها و تشابه، در حوز   گونه که تقارن   همان«: ي معنو یقی موس -د

 و  ییمعناة  ها و تشابهات و تضادها، در حوز        ن تقارن یآورد، هم   ید م ی اصوات را پد   یقیموس

ک یـ  عناصر   ی پنهان يها  ارتباطۀ  ن هم یبخشد، بنابرا   می  را سامان  ي معنو یقی، موس یذهن

 یقی موسـ  ي اجزا ،يک واحد هنر  ی يعنوعناصر م ۀ  گر هم ی د ي از سو  وک مصرع   یا  یت  یب

 را نـام    يزی چ ،یقین گونه موس  یاة  شد  شناخته يها  م از جلوه  یاگر بخواه .  آن اثرند  يمعنو

ر، از  یـ هـام و مراعـات نظ     یل تضاد و طباق و ا     ی از قب  -عی بد يع معنو ی از صنا  یم، بخش یببر

  .)392-3، 1368، یکدکن یعیشف( »هاست ن نمونهیتر معروف

ها   که شرح آن  - کالم موسیقایی يها  ر جنبه ی، گذشته از سا   یگ دنبل ی ب شعر عبدالرّزاق 

از یـ  نـاز و ن    ير مثنو  خصوصاً د  ؛ دارد یتشخّص خاص نیز   ي معنو یقی از نظر موس   -گذشت

 وجـود   ي معنو یقی موس ن مظاهر یا دو مورد از ا    یک  ی که در آن     یافتتوان    ی م یتیب تر کم

  :نداشته باشد

  :ریمراعات نظ

  

  : االعدادۀقایس

  

ــ    از ره هــــوشيدی و شــــنیگفتــ

  

  نیــو دل و صــبر و طاقــت و د هــوش

  

ــه ا    ــه ب ــا ن ــام ــان و ای ــن زب ــوشی   ن گ

  )91، ب 1388دنبلی،  (                    

ــزّ   ــرار و عـــ ــو آرام و قـــ   نیتمکـــ

ــان(                              )327، بهم
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  :ق الصفاتیستن

  

  :حیتلم

  ست ــی شاديدم که جهان نه جاید

  

ــال  ــانیجمـ    آراســـتیوســـف کنعـ

  

ــزن  ــه حـــ ــو نامرادمنزلگـــ   ستیـــ

   )161، بهمان (                           

  ر آشفته دل خواستصم خا را بهی زل

  )9، ب1368همان، (  

ل در یـ  که عاطفه و تخین معنیار مهم در شعر است؛ به ا   ی از عناصر بس   یکی : زبان -4

  ). 393، 1383، ی کدکنیعیشف(ها باشد  آنۀ  هستند که ظرف ارائیازمند زبانیشعر، ن

گـر  یمـسائل د  ۀ   و هماننـد همـ     ستیـ  ن يدانند که زبان امر ثابـت و منجمـد          یهمه م 

 گونـاگون   يهـا   توانـد در حـوزه      ین تحول مـ   یو ا . گردد  یر و تحول م   یی، دچار تغ  یاجتماع

  .)16 ،1377، يباقر(فتد ی اتفّاق بي و نحوی، صرفی، واژگانییآوا

م، هـر   ی مفـاه  ین رفتن بعض  ید و از ب   ی جد يازهایو آمدن ن   یرات زندگ یین با تغ  یبنابرا

گانـه، در خـود   ی بيهـا  ا از راه قرض گرفتن از زبانی لغت را، از راه ساختن و   يزبان مقدار 

ـ ی لغت را ن  يکه در عوض مقدار     همچنان .آورد  یبه وجود م   اسـتعماالت خـود   ۀ ز از گردون

 يهـا   سه بـا دوره   یـ ک دوره، در مقا   یـ ان زبان شـاعران     یرو اختالف م   نیاز ا . کند  یخارج م 

هـا،    ن عوامـل و نـشانه     یه بر هم  ی هم، با تک   یشناس  است، و علم سبک    یعی طب يگر، امر ید

  .کنند ی مییگر شناسایدة  را از آثار دوريا آثار دوره

ک یـ  ين اسـت کـه زبـان دارا       یـ ک اثـر، ا   یـ  ی زبان يها  ی مهم، در بررس   یلیخۀ  ک نکت ی

  .هیساخت ثانو) 2 هیساخت اول) 1:  استيا خت دوگانه سايست، بلکه دارایصورت واحد ن

  .هاست امیها و پ شهیآن است که ظرف انتقال اندۀ  و عامیصورت رسم: هیساخت اول

 يا  وهیها و افکار، به ش      شهینجا انتقال اند  یدر ا . ات و هنر است   یقلمرو ادب : هیساخت ثانو 

سنده یـ ا نو ی و رسالت شاعر     ن قلمرو، زبان خود اصل است     یدر ا .  است يرمعمول و هنر  یغ

هـا و   تیـ  نامکـشوف و ظرف   ي کـشف مرزهـا    يآن است که مـدام در تکـاپو و تـالش بـرا            

، خـود  ينش هنـر ین آفـر  یهمـ . نـد یافری در زبان ب   ییایزبان باشد و دن   ۀ   نهفت ییها  ییتوانا

  .)29، 1379روزبه،  (دیآ یت در کار هنرمند به حساب می عناینوع

ل یـ ان زبـان و تخ    یک م ی هر شعر، ارتباط متقابل و ارگان      گر در مورد زبان   یمهم د ۀ  نکت

ن یتـر    چـرا کـه زبـان فعـال        ؛ردیـ گ  یه مـ  یـ ل تازه ما  یعمدتاً زبان تازه از تخ    « یعنیاست؛  

 »آورد  یش آن را به وجـود مـ       یها  يازمندیل، خود بر اثر ن    یرا تخ ی ز .ل است یخدمتگزار تخ 

  .)189، 1369چر، ید(
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ـ   ن شاعر،ی ایزندگة از آنجا که دور     ی در شـعر فارسـ  ی مصادف با سـبک بازگـشت ادب

ن کـه در    یـ تـر ا     است، و مهم   یعی طب يان، امر ینیشیاست، رجوع به سبک سخن و شعر پ       

رد یـ گ ی که مد نظر محققّان قـرار مـ  يا ن جنبهیترّّ  ن شاعران، مهم  ی ا ی آثار ادب  يها  یبررس

 اسـت؛ بـه   یجانیربا و آذی، عراقی خراسانيها د آنان از شاعران سبکیت رجوع و تقل یفیک

ة انـد از عهـد   ن است که چقدر توانـسته ین شاعران در ا  ی که کمال مطلوب کار ا     ین معن یا

 انـد؟   ق داشـته  ی توف يا  تا چه اندازه  ن راه   یند و در ا   یان خود برآ  ینیشیان پ ی زبان و ب   يایاح

دو  عبـدالرّزاق در     ي زبان شـعر   ین شرط، به نقد و بررس     ی حاال با در نظر گرفتن ا      نیبنابرا

  .میپرداز ی میم و سلمیاز و سلی ناز و نيمثنو

ـات و تعـاب  ی، ترکيلغـو (ث ی عبدالرّزاق از هر ح    يزبان شعر  کـامالً منطبـق بـا سـبک     ) ریب

 يک بـه پهلـو    یـ  و نزد  یمیل استعمال واژگان قـد    یقب  از ي است و موارد   یشاعران بازگشت ادب  

 کهـن   ی فارسـ  ی صـرف  يسـاختارها  از   يا  ، اسـتعمال پـاره    ...) و يشابوریـ افعال ن  - از بهر  - اندر(

ـاال، تحف      ی، استعمال واژگان عرب   ...)ن و ینه، غم یده، کم یپرور( د یف مـشدد، تـشد    یـ  با بـسامد ب

ـان   ی کهنگ يها  ن نشانه یاز بارزتر ... مخفّف، تقدم معدود بر عدد، مطابقت صفت و موصوف و           زب

  :میآور یها را م یژگین وی از اییها ر نمونهیدر ز.  استپیشینو توجه او به زبان شاعران 

فعـل  (ام    نبـسوده  -)يشوندیـ فعـل پ   (يبرفـشاند  -)آغـاز کنـد   (رد  یـ گ: واژگـان  -الف

شوند یـ اسـتعمال پ (فـشاند   ی همـ -) از بـن فعـل مهجـور   یصفت فـاعل ( زیب  فرح -)یمیقد

کاربرد کلمـه بـا     (  بشنفت -)دود بر عدد  عتقدم م ( دو سه    يدر -)فیتخف(ل  ی جبر -)یهم

زر  -)ف مـشدد  یـ تخف(در   -)»نه «يبه جا » نا «یکاربرد حرف نف  (نارفته   -) یمیتلفّظ قد 

  ...  ر عاقل ویغبه » او«ر ی، استعمال ضم)آرزو (يبو -)د مخفّفیتشد(

د، ر کـه دا   ی آن، به خاطر انعطاف    یبی و استعداد ترک   یاگر چه زبان فارس   : باتی ترک -ب

. ان اسـت یـ بات هـم نما ی زبان در شعر عبدالرّزاق، در ترک   ی کهنگ یقابل مالحظه است، ول   

 مـسند   - کـشور خالفـت    -انیتـارك قدسـ    -زیآو دلة  خند -المکانة  ذرو:  چون یباتیترک

  ... حور وة دی د- شراب ناب- حسن معاشرت-یر کامرانیسر -تیشه وال -امامت

  است کـه عبـارت اسـت از        ي ظاهر یکی :ا صورت دارد  یهر شعر دو شکل     «:  شکل -6

ـ ا. ف وگـاه وزن یـ ه و رد  یـ گر به اعتبار قاف   یکدیات با   یها و اب    ب مصراع یطرز ترک  ن همـان  ی

گر یکـد یرا از   ...  و ي، مثنـو  یده، غزل، قطعه، ربـاع    یم، قص ی است که در اصطالح قد     يزیچ

کـدکنی،   شفیعی (وزن نظر داشت  ۀ  لها و گاه مسئ     هیشتر به طرز قرار گرفتن قاف     یکرد و ب    یجدا م 
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ک یـ ک شـعر،  ی  اما شکل.ی ماستهدف تأثیر این شکل حس بینای   در واقع    .)93،  1383

آن » یفرم ذهن «ا  ی» یشکل درون « مسئلۀو آن   . تواند داشته باشد    یتر هم م    قیمفهوم عم 

ک شـعر در    یـ  عناصـر مختلـف      یوستگیپ مسئلۀ از   عبارت است که به طور خالصه     . است

 آن محیطی است کـه      ، به عبارت دیگر   .)93 ،1383 ،یکدکن یعیشف (» آن یب عموم یترک

تـصاویر گـاهی   . بـرد  کند و اشیا و احساسات را با خـود پـیش مـی    ن حرکت میشعر در آ  

کننـد و زمـانی هـم         می شوند و یا در کنار هم حرکت        بالند، از هم جدا می      رویند و می    می

کننـد    مـی هاي ذهنـی خـود را ایجـاد    پیوندند و ویژگی پذیرند و به هم می نضج و اوج می 

  .)719-20، 1380براهنی، (

  يصورت ظاهر

ن یـ  اي صورت ظـاهر ،رگیه عبارت د  است؛ ب  يها، مثنو   ن منظومه ی در ا  شعر عبدالرّزاق 

بحر هزج مسدس     در يگریذوف و د  در بحر هزج مسدس مح     یکیت که    اس ياشعار مثنو 

ت به  ی در هر ب   ،يه در مثنو  یف و قاف  ی رد تیرعا. حذوف سروده شده است   مب مقبوض   اخر

 یختگین گـس یوه در عـ  ی شـ  نیـ رد و ا  یـ گ  یت قبل و بعد خود صورت م      ی از ب  مستقلّ طور

شـود   یت مـ ی رعاين قالب است که در سراسر مثنو ی وحدت در نظم ا    یعوخود ن  ،يظاهر

 یکـ یف، خـود   یـ ه و رد  یات، با وجود عدم اشتراك در قاف      یگر مطابقت وزن اب   یو از طرف د   

 ،ی به عالوه وجود اشـتراکات لفظـ       .است يک مثنو یات  یان اب ی م یوستگیاز عوامل پ   گرید

، جنـاس، سـجع، موازنـه،       ییآرا ل واج ی از قب  یع لفظ یع بد ی که در قالب صنا    ی، حرف یصوت

 ياجـزا  یوسـتگ یم پ یـ گر عال ید شوند، از   یمطرح م ...  و عجزال ی تکرار، ردالصدر عل   ،عیترص

 یکـ یهـا،     فیـ  و رد  یتنوع در قواف   ،گریو از طرف د   . در صورت ظاهر آن است     يک مثنو ی

جـاد تنـوع موجـب لـذّت     ی ا است کـه بـا  ي در قالب مثنويرل ظاه شکيها گر از جلوه ید

  .گردد یخواننده م شتریب

  یصورت درون

ث فـرم   یـ  خـود، از ح    يجـزا ان ا یـ که در م   ی و ارتباط  یوستگی عالوه بر پ   يقالب مثنو 

ن یـ خـصوصاً چـون ا    . ر دارد یگ چـشم  یط هم، ارتبـا   یی و معنا  ی، از نظر درون    دارد يظاهر

 یی قطعـاً ارتبـاط معنـا      ،ردیـ گ  ی مورد استفاده قـرار مـ      یان موضوعات طوالن  ی ب يقالب برا 



25 سلیم و سلمیهاي ناز و نیاز و بررسی بوطیقاي عبدالرزاق بیگ دنبلی در مثنوي 

 ي و محتـوا   یبه معن  ه طور مثال، اگر   ب. ات آن وجود دارد   یابۀ  ان هم ی در م  يریناپذ ییجدا

ل یـ قب  از ید که شامل موضـوعات متنّـوع      یم د یم، خواه ی عبدالرزاق توجه کن   يها  منظومه

 که در موضوع    يالف ظاهر اخت با وجود    یاست که همگ  ... مدح، هجو، پند، عشق، وصف و     

ک یـ خواهنـد   یند که دست به دسـت هـم داده، مـ        ا  یکلّۀ  ک مجموع ی يخود دارند، اجزا  

ن ی چنـ   کـه اگـر    يبه طور . ننده منتقل کنند  نظر دارد، به خوا    شاعر در   را که  ییهدف نها 

 وجود نداشته باشد، شاعر به همـان انـدازه از           يک مثنو ی يان اجزا یم یوستگیارتباط و پ  

د و وجـ ،گـر یاز طـرف د . مانـد  یخواننده باز م  ر دل یمانده و از تسخ    خود، باز  ر کار ق د یتوف

ل تـضاد،   یم، از قب  یها اشاره کرد     به آن  ي معنو یقی که در قسمت موس    يع معنو یع بد یصنا

 در شـعر  یجاد فرم استوار درون   یتوانند در ا    ی هستند که م   یهمه از عوامل  ... ح و یهام، تلم یا

  . شوندعبدالرّزاق، مؤثر واقع

، در دو یگ دنبلـ یـ  عبدالرّزاق بيقای که در مورد بوط    ییها  لیل و تح  یبا توجه به بررس   

 يوگنجـ  یم نظـام  یروان حک ی پ  از یکیم که عبدالرّزاق    یافتی، در  صورت گرفت  يو يمثنو

 یعنـ ی ج وقـت،  یـ  را ي است، که با توجه بـه سـبک شـعر          ي قمر يزدهم هجر یدر قرن س  

 در  یان قبل از خود، خـصوصاً نظـام       یسرا منظومه  از ريثیرپذیأگذشته از ت  ،  یبازگشت ادب 

جـاد موانـع،   یفات گونـاگون، ا ی از توص اعم،يازدپر  مرسوم داستان يها  وهیساختار اثر، و ش   

اي تقریبـاً     چهـره ،  ينظـر هنـر شـاعر      از...   و ییگـشا  رهاوج، گـ  ۀ  ، نقطـ  يپـرداز   تیشخص

 نـاز و     مخـصوصاً   خـود  هاي  يمثنو که عبدالرّزاق در     ین معن ی به ا  .خصوص به خود دارد   م

بـات و صـور   ی دسـت بـه ابتکـار زده و واژگـان، ترک          خلّاق است که   ي به عنوان شاعر   ،ازین

و همین ویژگـی بـه او در میـان پیـروان نظـامی گنجـوي                 . است ع، خلق کرده  یدال ب یخ

  .تشخّصی خاص بخشیده است
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