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چکیده
آثار ادبی منظوم و منثور فارسی ،اسناد تاریخی موثقی از پیشینۀ فکری ،زبانی و ادبی
حوزۀ فرهنگی زبان فارسی بهشمار میروند .معرفی نسخههای خطی این آثار و بررسی
ویژگیهای آن ،گام مهمی در مطالعۀ ارزش زبانی و ادبی این دستنوشتههاست .در این
جستار ،با روش استقرایی به معرفی و بررسی نسخههای خطی کلیات رشید تبریزی و
بررسی سبکی آنها میپردازیم .رشید تبریزی از شاعران مهم عصر صفوی در قرن
یازدهم هجری است که مستقیماً با دربار صفویان ارتباط داشته است .کلیات رشید
تبریزی ازنظر فکری ،زبانی ،و ادبی ویژگیهای مهمی دارد که بررسی آن برای شناخت
دقیقتر شعر عصر صفوی و قرن یازدهم ضرورت دارد .بهطورکلی مهمترین ویژگیهای
شعر رشید تبریزی در سطح فکری ،مدح امام علی ،مدح شاهان و درباریان ،و شکایت از
روزگار و بیرونقی هنر است .همچنین در سطح زبانی ،کثرت لغات عربی ،کثرت
اصطالحات عرفانی و بسامد باالی ترکیبهای فاعلی ،مفعولی و مصدری از مهمترین
ویژگیهای شعر اوست .در سطح ادبی هم بسامد باالی تشبیه و استعاره در فعل ،بسامد
چشمگیر متناقضنمایی ،کاربرد انواع جناس و بسامد باالی ابیات مردف از ویژگیهای
اصلی شعر اوست.

کلیدواژهها :رشید تبریزی ،نسخۀ خطی ،کلیات اشعار ،سطح فکری ،سطح زبانی ،سطح ادبی.
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و بررسی سبکی آنها ،زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز).
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 .1مقدمه
 .1-1طرح مسئله و اهمیت پژوهش
در عصر صفوی شرایط اجتماعی و اقتصادی بستری فراهم آورد که هرکسی با هر شغل و پیشهای
در حدّ توان خود به شعر و شاعری روی آورد و در آن طبعآزمایی کند و چهبسا آثار ارزشمندی
از خود برجای گذارد .این دوره ازنظر تازگی خیال و باریکاندیشی شعرا از ادوار مهم ادبیات
فارسی بهشمار میرود (رک .مؤتمن )977 :0997 ،یکی از این شاعران ،رشید تبریزی (رشیدای
عباسی) است که در کنار حرفۀ خویش (زرگری) به طبعآزمایی پرداخته و آثار ارزشمندی از خود
به یادگار گذاشته است؛ ولی تاکنون تصحیح جامع و منقّحی از آثار وی صورت نگرفته است؛
ازاینرو احیا ،معرّفی و بررسی نسخ خطّی آثار این شاعر پرکار سبک هندی (که بیانگر بخشی از
تاریخ فرهنگی ایران است) ،ضروری به نظر میرسد.
هدف از انجام این تحقیق ،آشنایی با نسخههای خطی کلیات این شاعر ناشناختۀ عصر صفوی و
بررسی سبک شعری اوست؛ تا هم راه برای بررسیهای بعدی درباب شعر رشید تبریزی هموار
گردد و هم گامی درجهت شناسایی بیشتر و بهتر زبان و ادبیات فارسی در دورۀ صفوی برداشته
شود .همچنین بهطور خالصه مهمترین و پربسامدترین ویژگیهای فکری و زبانی و ادبی شاعر را
بررسی میکنیم تا دورنمایی از سبک شاعر برای خوانندگان مقاله مشخص شود .این مسئله هم
برای شناسای ی جایگاه شاعر و اختصاصات سبکی او اهمیت دارد ،و هم در مطالعۀ زبانی و ادبی
شعر فارسی در عصر صفوی بسیار سودمند است.
 .2-1روش تحقیق
این پژوهش به روش استقرایی و با ابزار کتابخانهای و فیشبرداری از دادههای متنی انجام میشود.
در بررسیهای سبکی از تحلیلهای بسامدی نیز بهره میبریم.
 .3-1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ این شاعر و آثار او چه از نویسندگان قدیم و چه از پژوهشگران معاصر ،هیچ اثر مستقلی در
دست نیست .تنها در چند تذکرۀ عصر صفوی و قاجار ،ازجملۀ تذکرۀ نصرآبادی نوشتۀ میرزا
محمدطاهر نصرآبادی ،تذکرۀ گلزار جاویدان از محمود هدایت ،تذکرۀ روز روشن نوشتۀ
محمدمظفر صبا و تذکرۀ شعرای آذربایجان نوشتۀ محمد دیهیم اطالعات مختصری دربارۀ زندگی،
حرفه و شعر او آمده است.
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 .2معرفی شاعر
رشید تبریزی معروف به رشیدای زرگر عبّاسی از شعرای قرن یازدهم هجری است .از تاریخ
والدت وی اطّالعی در دست نیست؛ ولی درباب اصل و پیشۀ او در تذکرهها اطالعاتی آمده است.
نصرآبادی دربارۀ وی مینویسد« :از تبارزۀ عباسآباد اصفهان است .در فنّ زرگری و میناکاری
یگانۀ عهد خود بوده و در فنّ شعر هم به اعتقاد خودش بیقرینه بود» (نصرآبادی .)988 :0924 ،در
تذکرۀ گلزار جاویدان نیز آمده« :اصلش از تبریز است ،در عبّاسآباد اصفهان سُکنی داشته و در
زرگری و میناکاری بینظیر بوده و چندی به هندوستان رفت و بازآمد و به اعتبار صنعت خود نزد
پادشاه ،کمال اعتبار را داشته و شعر هم میساخته» (هدایت ،0929 ،ج .)277: 0نیز در تذکرۀ روز
روشن آمده« :مولدش عباسآباد اصفهان بود .در زرگری و میناکاری و شاعری مهارت کامل
داشت» (صبا .)474 :0979 ،همچنین در کاروان هند آمده است که در ابتدای حال به پیالهکشی
اشتغال داشته؛ ولی پس از مدتی به زرگری روی آورده است (رک .گلچین معانی.)774 :0997 ،
در تذکرۀ پیمانه آمده است که در دورۀ پیالهکشی مدتی عاشق پسر قهوهچی بهنام «طوفان» بوده
است (رک .گلچین معانی .)087 :0927 ،در تذکرۀ شعرای آذربایجان دربارۀ تخلص او نوشته
شدهʼ« :رشید‘ تخلّص میکرد و در بعضی تذکرهها ʼرشیدی‘ ضبط شده است» (دیهیم،0994 ،

ج )421 :4در این تذکره او شاعر شاه عبّاس دانسته شده (رک .همان) .در تذکرۀ سخنوران تبریز
دربارۀ تخلص شاعر چنین آمده است« :تخلص وی در بعض منابع رشیدا و در پارهای ،رشیدی
آمده است» (دولتآبادی ،0944 ،ج .)997 :0همچنین در کتاب اعالم اصفهان آمده است که طبع
رشید تبریزی ،به هزل و هجو مایل بوده است (رک .مهدوی ،0987 ،ج)42 :9؛ درحالیکه در
کلیات شاعر اثری از هجویات نیست؛ تنها کنایههایی به عموم شاعران نااهل و دونپایۀ زمان خود
دارد که آنهم در قالب و سیاق هجو نیست.
دربارۀ تاریخ وفات شاعر نیز تذکرۀ مذکور سال وفات او را 0180ق میداند (رک .همان).
نصرآبادی درباب تاریخ فوت او مینویسد« :قبل از حال تحریر فوت شد» (نصرآبادی:0924 ،
 .)988بر این اساس چنین استنباط میشود که شاعر قبل از سال 0189ق (سال تألیف تذکرۀ
نصرآبادی) ،یعنی اوایل عهد شاه سلیمان ،بدرود حیات گفته باشد و به احتمال زیاد همان تاریخ
 0180صحیح است (رک .گلچین معانی .)779 :0997 ،از دیگر تذکرهها و منابع اطّالع بیشتری در
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مورد زندگی و احوال شاعر بهدست نیامده است .بهگفتۀ خود شاعر ،در عهد جوانی ،سفری به هند
داشته است:
روزگـــــاری کـــه از بـــــهار امیـــد

هــــوشم از دل گــــل اثــر مــیچـــید

شـــــوق هنـــد آتشــــینعنـــانم کـــرد

روشــنــــاس مـــم جـهـانـــم کــرد...

بـــیمــــمی گشــــت شـــــمع انجمـــنم

ظلمـــتآبـــــاد هنـــــد شـــد وطــــنم...
(نقش ارژنگ ،گ 92ر ،بیت 8 ،9؛ گ 99پ ،بیت )4

 .3آثار رشیدای عباسی
از رشیدای عباسی عالوه بر «دیباچهای بر بیاض نورس» که در بخش دوم مجموعهای تحت عنوان
بیاض تاجالدین ملتانی به همراه چند دیباچه بیاضهای مختلف آورده شده (رک .نوشاهی:0994،
 ،)047کلیّات اشعاری بر جای مانده که بر اساس نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ملک به شماره ثبت
 2499به ترتیب شامل این آثار است:
 )0مثنویای که عنوان آن مخدوش و ناخواناست با موضوع عرفانی در  042بیت بر وزن (مفتعلن،
مفتعلن ،فاعلن /سریع مسدس مطوی مکشوف) هموزن مخزناالسرار نظامی گنجوی .در
تذکرۀ پیمانه بهجای نام مثنوی این عبارت آمده است« :مثنوی در تتبع مخزناألسرار» (رک.

گلچین معانی .)087 :0927 ،ما در این مقاله بهصورت قراردادی نام این مثنوی را «گلشن
تحقیق» نهادیم .این عبارت در این مثنوی بهکار رفته است؛
 )4مثنوی «حُسن گلوسوز» در  990بیت به پیروی از حُسن گلوسوز زاللیخوانساری ،در موضوع
عرفانی با وزنی متفاوت (مفاعیلن ،مفاعیلن ،فعولن /بحر هزج مسدس محذوف) با مادّه تاریخ
«گل نظم» (0171ق)؛
 )9مثنوی «نقش ارژنگ» یا «سبعۀ سیّاره» در  4097بیت با موضوع عرفانی بر وزن (فاعالتن،
مفاعلن ،فعلن /بحر خفیف مسدّس محذوف) با مادّهتاریخ «گل باغ ابد» (0191ق)؛
 )7مثنوی «قضا و قدر» در  224بیت با موضوع عرفانی بر وزن مثنوی نقش ارژنگ؛
 )2مثنوی «ساقینامه» موسوم به «میکدۀ شوق» در  944بیت بر وزن اسکندرنامۀ نظامی (فعولن،
فعولن ،فعولن ،فعل /بحر متقارب مثمن محذوف)؛
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 )9مثنوی «جواهراالسرار» در  4420بیت در مورد سنگهای قیمتی و خواص آن بر وزن (فاعالتن،
مفاعلن ،فعلن /بحر خفیف مسدس محذوف)؛
« )4دیوان اشعار» دارای  991بیت شامل مقطعات ،ترجیعبند و ترکیببند ،مسدّس ترکیب و 47
رباعی.
در برخی از مثنویها ازجمله مثنوی «قضا و قدر» شاعر در ابتدای هر بخش یک رباعی آورده
که در حکم درآمدی برای آن بخش است.
 .4معرفی نسخهها
نسخههای خطی کلیات اشعار رشید تبریزی موجود در کتابخانههای داخل و خارج از کشور ،به
شرح زیر است:
« )0کلیات« متعلق به کتابخانۀ ملی ملک [م] 0به شمارۀ ثبت  ، 2499کاملترین نسخه موجود است.
این نسخه به خط نستعلیق ،با کامذ سپاهانی ،جلد میشن ضربی ،جدولبندیشده به زر و
رنگها و عنوان و جدولها شنگرف است .زمان کتابت مربوط به قرن یازده بدون نام کاتب
است و ازنظر قدمت و جامعیّت بر دیگر نسخهها ارجحیّت داردکه شامل  420برگ  02سطری
و دارای رکابه است .به دلیل صحافی نادرست ،بههمریختگی در صفحات مشاهده شد که
تنظیم صفحات بر اساس رکابهها و ارتباط قسمتها و ابیات صورت گرفت .این نسخه با بیت
«نیم شبی با دو سه آشفته حال /در چمن زمزمه خونین مقال» آماز و با بیت «تا حسن بهار را بود
رنگینی »... /انجام یافته است .تمامی ارجاعات ابیات درون مقاله به این نسخه است؛
 )4مثنوی «جواهراألسرار» متعلق به کتابخانۀ دانشگاه تهران [د] به شمارۀ  8499/0بخشی از یک
مجموعه مربوط به قرن دوازده (رک .درایتی ،0987 ،ج )0194 : 9با کامذ سپاهانی و جلد
تیماج تریاکی مقوایی به خط نستعلیق ،با عنوان «جواهرشناسی» (جواهراالسرار) تألیف رشیدای
زرگر عباسی تبریزی اصفهانی «دارای رکابه و جدولهای شنگرف به حساب سیاق  ،در 79
برگ (0پ –  79ر)  02سطری  ، 09×4شامل  4974بیت است که با «بسم اهلل الرحمن الرحیم»
و بیتِ:
نوری که از او جهان تجلیزار است /گلگونه رنگ هر گل رخسار است
آماز و با بیتِ:
پیش دستان زنی که اهل فن است  /رنگ گلگونه سخن ،سخن است
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انجام یافته است و خواص برخی سنگها به نثر در بعضی برگها آورده شده؛ نام کاتب و تاریخ
کتابت ذکر نشده است.
« )9حُسن گلوسوز» متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی [ج] به شمارۀ ثبت 09799/78؛
بخشی از یک مجموعه در  02برگ و  47صفحه (999پ990-پ) 44/2×09س.م (رک.
درایتی ،0987 ،ج )977 :7جلد تیماج مشکی سوخت ترنج با سر و لچکی زرین ،لوالدار و خط
نستعلیق ،دارای رکابه و شامل  927بیت است که با عنوان «حسن گلوسوز من کالم رشیدی
صفاهانی» و بیت «کیام کوثرگداز شعلهنوشی /لب تبخاله را الماسپوشی» آماز و با بیت «چو
مرغ طبع من شو بلبل نظم /بجو تاریخ فکرم از گل نظم» پایان مییابد .تاریخ کتابت ندارد و نام
کاتب مشخص نیست.
« )7حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانۀ شخصی اصغر مهدوی [ص] به شمارۀ ثبت  487/9که با
عنوان نادرست «قضا و قدر» ثبت شده است .این نسخه بخشی از یک مجموعه به خط نستعلیق
در قرن یازده ،در کامذ سپاهانی در  9برگ  08سطری و دارای  027بیت در متن و حاشیه
است .نام کاتب و تاریخ کتابت مشخص نیست و چون کاتب عنوان نادرست «قضا و قدر» را
برای این مثنوی آورده است ،در فهرست نسخ خطی فنخا (رک .درایتی ،0970 ،ج )972 ،42و
دنا (رک .درایتی ،0987 ،ج )420 :8و پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری
اسالمی ایران ،این مثنوی با همین عنوان نادرست ،فهرست شده است.
« )2حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی به شماره ثبت ،0707 /7
(گ97پ80-پ)( 09برگ) با خط نستعلیق خوش و تاریخ کتابت قرن  00ق .آماز آن با این
بیت است:
کیام کوثرگداز شعله نوشی /لب تبخاله را الماس پوشی
و انجام آن با این بیت است:
چو مرغ طبع من شو بلبل نظم بجو تاریخ فکرم از گل نظم
تاریخ تألیف 0171ق (رک .منزوی ،0971،ج.)009 :9
« )9حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه جمعیت آسیایی بنگال به شماره ثبت ( Na 77/6ش،)747/9
مربوط به قرن  00خط شکسته نستعلیق هندی که آماز آن با این بیت است:
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کیام کوثرگداز شعله نوشی لب تبخاله را الماس پوشی (پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ
ملی جمهوری اسالمی ایران).
« )4حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانۀ فرهنگستان علوم روسیه

به شماره ثبت

E12

) ،(NOV.1419تاریخ کتابت 0070ق به خط نستعلیق درشت خط شامل  978بیت ،که آماز
آن با این بیت است:
کیام کوثرگداز شعلهنوشی لب تبخاله را الماسپوشی (همان).
« )8حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه ملی ،به شماره ثبت  ،2-91911با خط نستعلیق چلیپایی و
کامذ اصفهانی نخودی آهارمهره ،با تزیینات کمنداندازی به زر محرر و عناوین به سرخی،
جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی ،دارای جدول و حاشیه ریسهای ضربی.
بیت آماز نسخه:
کیام کوثرگداز شعله نوشی  /لب بتخاله را الماسپوشی
انجام نسخه:
چو مرغ طبع من شو بلبل نظم /بخور نارنج فکرم از گل نظم (همان).
« )7حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه آسیاتیک سوسایتی خطی ،077به شماره ثبت،)01( qo49/ 9
بدون تاریخ کتابت (رک .منزوی ،0989 ،ج.)822 :01
« )01حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه ایوانف ،به شماره ثبت  749/0ش( ،747)9در مجموعه
اشعار با تاریخهای گوناگون از  0199تا  0049ق (همان).
« )00حسن گلوسوز» متعلق به کتابخانه دانشگاه تهران که در فهرستواره دستنوشتههای ایران چنین
آمده« :بخشی از یک جنگ به شماره ثبت  7( 78-24،9477/2برگ)04 ،س07×8سطر،
 49×02/2س م ،نوع کامذ سپاهانی با جلد رومنی گلدار و خط نستعلیق چلیپا ،تاریخ کتابت
0172ق ،در  980بیت( .رک .درایتی ،0987 ،ج )977 :7شایسته ذکر است در این نسخه،
افتادگی و بههمریختگی ترتیب برگها مشهود است .عنوان «حسن گلوسوز رشیدا تبریزی» در
برگ 94ر ،آمده و سپس مصرع «دوانیده چو جوهر ریشه در آب» آورده شده که ظاهراً مصرع
دوم بیت  410این مثنوی است و تا بیت:
گل دامی که در خونگرمی مم /گدازد بر لبش الماس مرهم
ادامه مییابد ( 7بیت پایانی  ،دیده نشد).
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« )04ساقینامه» متعلق به کتابخانه فرهنگستان علوم روسیه به شماره ثبت ) ،E12(NOV.1419به
خط نستعلیق درشتخط ،ضمن مجموعه گلشن  ،شامل  907بیت  ،تاریخ کتابت 0070ق،
کاتب :محمدکاظم بن محمدرضا مهجور (پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران).
« )09جواهراالسرار» متعلق به کتابخانه بانکیپور خدابخش (مکتبۀ خدابخش بهادرخان)؛ به شمارۀ
ثبت  ،ACC.NO.750/9قرن00ق 49 ،برگ90 ،سطر ،به خط نستعلیق .بیت آماز آن:
نوری که از او جهان تجلی زار است /گلگونۀ رنگ هر گل رخسار است (همان).
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تصویر شمارۀ  .0تصویر صفحۀ نخست مثنوی «قضا و قدر» نسخۀ کتابخانۀ ملی ملک به شمارۀ ثبت
2499/2

تصویر شمارۀ « .4قیمت یاقوت نیلوفری کان پیکو به قرار ده پنج ترکپسند» (مثنوی
جواهراالسرار ،تصویر پشت برگ  042نسخۀ کتابخانۀ ملی ملک)
 .5بارزترین ویژگیهای امالیی و رسمالخط نسخههای در دسترس قرارگرفتهشده:
 .5-1رسمالخط نسخۀ «کلیات» (م)
کلماتی مثل همایون ،اسماعیل و ...با الف مقصوره به شکل «همیون»« ،اسمعیل» و ...کتابت شده
است .صفت شمارشی ترتیبی ،متصل به موصوف آورده شده است« :نیمشبی» (گ 0پ ،بیت )0؛
صفت اشارهای متصل به موصوف آمده است« :آنسوتر» (گ 00پ ،بیت )07؛ حرف اضافۀ «به»
متصّل به کلمه آمده است« :بباغ» (گ 4ر ،بیت )4؛ «گ» در تمام موارد بدون سرکش به صورت
«ک» آمده است« :کرمش» (گ  074پ ،بیت )7؛ «ی» میانجی در املب موارد کتابت نشده است:
«میکده آبرو» (گ  9ر ،بیت )0؛ در مواردی واو عطف آورده نشده است « :گل [و] خارش ندیده
رنگ خزان» (گ 47ر ،بیت )07؛ «را» نشانۀ مفعولی متصّل به مفعول آمده است« :عقدشانرا» (گ
 84پ ،بیت )7؛ «ی» نکره در کلمات مختوم به «ی» به صورت «ئی» نوشته شده است« :میئی» (گ

 094زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،47شماره  ،477پاییز و زمستان  ،0711ص084-029

 02پ ،بیت )00؛ حذف «ه» میرملفوظ در حالت اضافه شدن عالمت جمع «ها» در تمام موارد:
«نغمها» (گ  79پ ،بیت )0؛ «ب» تأکید از فعل جدا نوشته شده است« :به پیمودم» (گ  99ر ،بیت
)09؛ آوردن همزه به جای «ی» نکره در تمام موارد مانند «بوقلمون زمزمۀ ساز کرد» (گ  4ر ،بیت
)9؛ در مواردی حرف اضافۀ «به» متصل به صفت مبهم نوشته شده است« :بهرسو» (گ  9پ ،بیت
)2؛ بهندرت برخی واژهها به دو صورت امالیی کتابت شدهاند؛ مانند «صومنات» و «سومنات»:
«صومنات ظهور تو ز کجاست» (گ  407پ ،بیت )04؛ «سومناتی پر از بت نیرنگ» (گ  77پ،
بیت .)4
 .5-2رسمالخط نسخۀ «حسن گلوسوز» (ج)
اتصال پیشوند «بی» به کلمه مانند «بیمهری» (گ  992پ ،بیت)9؛ اتصال پیشوند «هم» به کلمه:
«همعنان» (گ 998ر ،بیت)4؛ اتصال حرف اضافۀ «به» به کلمه در تمام موارد« :بخون» ؛(گ 997ر،
بیت )0؛ آوردن همزه برروی کرسی الف در کلماتی چون «نشأه»؛ (گ 970پ ،بیت)0؛ به ندرت
ملط امالیی« :ز بزم بیخودی مستانه برخواست» (گ 920پ ،بیت .)8
 .3-5رسمالخط مثنوی «حسن گلوسوز» (ص)
اتصال «را» نشانۀ مفعولی به مفعول« :جنونرا عندلیب خانهزادی» (گ 094پ ،بیت )7؛ آوردن همزه
بر روی کرسی الف در برخی کلماتی همچون «نشأه» (گ097ر،بیت)99؛ اتصال حرف اضافۀ «به»
به کلمه« :بگلشن» (گ  099پ ،بیت)47؛ اتصال پیشوند «بی» بر سر اسم« :بیوفاییها» (گ094پ،
بیت.)00
 .4-5رسمالخط مثنوی «جواهراألسرار» (د)
اتصال «را» نشانۀ مفعولی به واژه« :بشکفان طبع ارجمندانرا» (گ  01ر ،بیت )9؛ گاهی نوشتن
کلمات مختوم به «ت» بهصورت عربی آن« :جهۀ»؛ (گ01پ ،بیت)02؛ اتصال حرف اضافه «به»
به کلمۀ بعد در تمام موارد« :بسخن» (گ9ر ،بیت)01؛ اتصال پیشوند «بی» به کلمه « :بیتاب»؛ (گ7
پ ،بیت)07؛ بهندرت واژهای به دو صورت درست و نادرست آورده شده« :خواموش» (گ4ر،
بیت« ،)0خاموشی» (گ7ر ،بیت)8؛ نیاوردن مد در کلماتی همچون «انچه» (گ00ر ،بیت)07؛
کتابت کلماتی مثل «همایون» با الف مقصوره« :همیون» (گ09پ  ،بیت .)00
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 .6سطح فکری شعر رشیدای عباسی
بهطورکلی ویژگیهای فکری و محتوایی شعر رشیدای عباسی که در مثنویهای مختلف تکرار
شده است ،موارد زیر است:
 .6-1مدح پیامبر و امام علی (ع)
این موضوع ازجهت بسامد اهمیت ویژهای دارد .رشید تبریزی در دیوان اشعار (در  4بیت از بخش
رباعیات) ،مثنویهای «ساقینامه» (در  42بیت) ،مثنوی «جواهراالسرار» ( 01بیت) و در مثنوی
«نقش ارژنگ» ( 4بیت) ،جمعاً در  97بیت به مدح موالی متقیان(ع) پرداخته است و به جز دیوان،
در سه مثنوی از شش مثنوی او این مضامین وجود دارد.
علــــی ولــــی نــــور شــــمع صــــفات

گـــــل عکـــــس آیینـــــۀ حســـــن ذات
(ساقینامه ،گ  091ر ،بیت )02

چـــــو از جـــــوهر او نـــــزد عشـــــق دم

نشــــــد نســــــخۀ آفــــــرینش رقــــــم

چــــو رایــــش نیفراخــــت چتــــر ظفــــر

نشــــــد زه کمــــــان قضــــــاوقــــــدر

چـــو نـــورش نیفروخـــت شـــمع ظهـــور

محــــیط امامــــت نــــزد مــــوج نــــور

چــو بــر لــوح دیــن نــام او نقــش بســت

طلســـم صـــنمخانـــه درهـــم شکســـت
(همان  ،گ  091پ ،بیت -0
)7

نکتۀ مهم آنکه تعداد ابیاتی که در وصف یا مدح امام علی (ع) دارد ،بیش از ابیاتی است که
در وصف یا مدح پیامبر اسالم ( 48بیت) آورده است و این نشاندهندۀ اهمیت این مسئله در ترویج
تشیع و اندیشۀ شیعی ازسوی شاعران است .همچنین در ابیاتی امام علی (ع) با جهان برین یا فرودین
یا کل عالم ،نوعی ارتباط هستیشناختی دارد:
خــط ســر لـــوح اعظــم اســت علــی

در والیــــــت مسلـّــــــم اســــت علــــی

پیـــــــش از ایـــــــجاد جوهــــــر آدم

بــــود روشــــنســــواد لـــــــوح و قلــــــم
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نقــــد طاعــــت از او گـــــرفت رواج

اوج قـــــدرش رســــــید بـــــر معــــــراج
(حسن گلوسوز،گ49پ ،بیت)4-2

 .6-2مدح شاهان و بزرگان و مادهتاریخ جلوس یا ورود آنان
در مثنویها و دیوان اشعار رشید تبریزی ،مدح پادشاهان و امیران بهوضوح دیده میشود؛ بهویژه در
دیوان ماده تاریخ جلوس شاهان به همراه مدح آنان آمده است .برای نمونه ماده تاریخ جلوس شاه
صفی دوم (شاه سلیمان):
پـــای اقبـــال چـــون بـــه تخـــت نهـــاد

تــاج قیصــر بــه خــاک یکســان شــد

ســــال تــــاریخش از خــــرد جســــتم

بلبــــــل دل هزاردســــــتان شــــــد
(دیوان گ  442ر ،بیت )2-7

نمونۀ دیگر:
ای گهرمایـــــــه طبـــــــع دریـــــــادل

مــــدح صــــاحبقران عــــالم کــــن

گفـــــت دســـــتور فطـــــرت خِـــــردم

فکـــر تاریـــــخ خـــاتم جــــم کـــن

طبـــع روشـــن ضـــمیر هوشـــم گفـــت:

ســر انگشــت را بــه «خــاتم» کــن
(دیوان گ  442پ ،بیت )9-2 ،4

در مثنویها نیز به دو تن از ممدوحان شاعر  ،تصریح شده است :شاهصفی ( 0124-0198هـ.
ق) و شاهعباس ثانی( 0144-0124هـ .ق):
شـــاه صـــفی تـــا علـــم افراختـــه

ذرّه و خورشـــــید بـــــه هـــــم ســـــاخته
(گلشن تحقیق ،گ  4ر ،بیت  7و )2

شـــــاه عبـــــاس ثـــــانی صـــــفوی

شــــــــعلۀ دودمــــــــان مصــــــــطفوی

هر طلسمی کـه نـام شـاه در اوسـت

همچــو خورشــید لــوحش آینــهروســت
(جواهراالسرار ،گ  098پ ،بیت  0و )4
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شاعر مثنوی «جواهراالسرار» خود را به نام شاهعباس ثانی سروده است (رک .جواهراالسرار ،گ
 098ر ،بیت .)09-02
در کل آثار شاعر 077 ،بیت در مدح پادشاه و رجال عصر است .رشید تبریزی برخی ادبیان
زمان خود ،چون زمانای مشهور (؟) و میرزا فصیحی هروی (متوفی 0177ق) را مدح کرده است و
برای وقایع مختلف زمان خود در قالب مدح بزرگان و شاهان ،ماده تاریخ ساخته است .این نمونهها
در بررسی های تاریخی بسیار مهم است؛ همچون تاریخ ورود ندر محمدخان (متوفی 0191ق) به
اصفهان .این شخص پس از امام قلیخان  ،پادشاه ترکستان شد و در سال  0129به اصفهان آمد.
شاه عباس ثانی به او کمک کرد تا اوضاع آشفتۀ پادشاهی خود را سر و سامان دهد (دانشگاه
کمبریج.)004-000 :0981 ،
دم تیغ زبانــم شعلهریــز خـون دشـمن شـد

به دل چون فکــر تـاریخ قـران مهـر و مـاه

سر آشـوب را کــردم «گــل فتـراک» شـه

آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
همای اوج دولت سوی شـاه دیـن پنـاه آمـد ()0129

گفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم:

(دیوان،گ  448پ ،بیت)7-9

 .6-3مضامین و اصطالحات عرفانی
مضامین عرفانی در اکثر آثار رشید تبریزی مشاهده میشود؛ ولی بسامد و نحوۀ کاربرد آنها
متفاوت است .در دیوان  ،در مزلها و قالبهای دیگر (بهجز قطعه و رباعی) واژگان عرفانی عمدتاً
در خدمت مضمونسازی و ساخت هنری شعر است و محتوای شعر جنبۀ عرفانی ندارد؛ برای نمونه
در مدح آورده است:
تویی آن نخـل تجلّیثمر گلشن فیض

کز تو افروخته دین مشرق علـمآرایـی
(دیوان ،گ 442پ ،بیت )4

ولی در قطعات و رباعیها واژگان و مضامین عرفانی با محتوای عرفانی آمده است .در قطعات
گاهی توصیه به تجرید و رهایی از تعلقات مطرح شده است:
تجریــد شــو کــه در چمــن بــی تعلّــــقی

دست تهــی شکوفۀ نخـل کــرم شـود

سالک توکّلــش بـه قناعـت چـو خــو کنـد

صدقش خـمیرمایـۀ خوان نـــعم شـود
(دیوان گ 491پ ،بیت )9-2
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و در رباعیات حتی به مضامینی چون وحدت وجود نیز اشاره کرده است:
عــالم همــه فــانیانــد  ،موجــود یکــی اســت

از جلــوۀ کاینــات مقصــود یکــی اســت

هســـتی و فنـــا و بــود و نــابود یکــی اســت

در بتـــکدۀ وجـــود معبــود یکــی اســت
(دیوان گ 479ر ،بیت )7-9

بهطورکلی اصطالحات عرفانی در شعر رشید تبریزی پرکاربرد است .ازآنجاکه شعر عصر
صفوی ادوار مختلف شعر و نثر عرفانی فارسی را پشت سر دارد ،واژگان عرفانی بهوفور به شعر راه
یافته است .برای نمونه در سه مثنوی از آثار رشید تبریزی (مثنویهای کوتاه شاعر) بسامد ابیات
حاوی اصطالحات حکمی و عرفانی بدین صورت است :مثنوی «قضا و قدر» 89 :بیت از  224بیت:
 02درصد؛ مثنوی «گلشن تحقیق» 99 :بیت از  042بیت41.24 :درصد؛ مثنوی «ساقینامه» 012 :بیت
از  944بیت94.00 :درصد.
نکتۀ مهم آن است که اصطالحات ویژۀ مکتب ابنعربی همچون انسان کامل ،تعین ،اسماء،
اعیان و ...در شعر رشید تبریزی بهکار نرفته است؛ درحالیکه اصطالحات مربوط به احوال سالک
و اذکار و آداب و مقامات سلوک پرکاربرد است .برای نمونه در مثنوی «گلشن تحقیق»  07بار در
 09بیت اصطالحات مربوط به مراتب احوال و خصلتهای سالک آمده است؛ اصطالحاتی چون
یقین ،شوق ،محبت ،میرت و . ...همچنین  09بار در  09بیت اصطالحات مربوط به ذکر و عبادات
و نیز مرا تب تزکیۀ نفس و مقامات سلوک آمده است؛ اصطالحاتی چون صدق ،اخالص ،مناجات،
فنا ،ذکر خفی و . ...این اصطالحات مربوط به عرفان عملی و ساحت سلوکی عرفان است .این
ساحت در متون موردمطالعه بر جنبههای هستیشناختی عرفان ملبه دارد .بسامد اصطالحات عرفانی
مرتبط با مقامات و منازل سلوک و ذکر و عبادات سالک در مثنویهای «ساقینامه» و «قضا و قدر»
به این صورت است :مثنوی «ساقینامه» 97 :بار در  92بیت؛ مثنوی «قضا و قدر» 99 :بار در  47بیت.
این اصطالحات بهویژه در مثنوی «ساقینامه» تنوع چشمگیری دارد و اصطالحاتی چون« :مناجاتی»،
«تجرید»« ،سلوک»« ،سجادهنشین»« ،سبحه»« ،توکل»« ،فقر»« ،سالک» و ...در این متن بهکار رفته
است.
نکتۀ مهم آنکه باوجود پراکندگی اصطالحات و مضامین عرفانی در متن ،هیچکدام از
مثنوی ها و آثار شاعر در بیان موضوعات عرفانی و صوفیانه پیوستگی عمودی و انسجام محتوایی
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ندارد؛ بلکه در همۀ مثنویها مضامین عرفانی با مضامین دیگر درآمیخته است .اساساً بهدلیل آنکه
شعر سبک هندی جزئینگر است (برخالف ادوار پیشین؛ بهویژه شعر پیش از قرن هفتم و ماقبل آن
که کلینگر است) ،اجزاء مختلف تفکر عرفانی و حکمی و اندیشه و حکمت عامیانۀ اهل کوی و
بازار و مجموعههای دیگر فکری را با هم در آمیخته است .بنابراین ابیات بهصورت سیستماتیک و
منسجم با یکدیگر ارتباط نمییابند (رک .دزفولیانراد ،مددی ،طالبی.)92 :0987 ،
 .6-4شکایت از روزگار و نااهالن و سفلگان
در کلیات شاعر ،مجموعاً در  97بیت به شکایت از روزگار و نااهالن پرداخته است .شاعر در 04
بیت به شکایت از بد شدن حال زمانه و آزار و بی وفایی نااهالن پرداخته است:
آســــــمان زآن نمــــــیکنــــــد یــــــادم

کـــــــه دُر بـــــــی قرینـــــــه افتـــــــادم
(قضا و قدر ،گ 000پ ،بیت )07

بـه هـرکه می نگـرم نقـشبنـد نیــرنــگ اسـت

دورنــگی نگه دوست ،دشمنان را یـوف

بخــــار دود نـــــفاق اســـت شـــعلۀ دمشـــان

فـسون نغمۀ جانسوز دوسـتان را یـوف

زنند جمله چو زنبـور نـیش ونـــوش خورنـد

نمــکشناســی طــرز مصــاحبان را یــوف
(دیوان،گ490پ ،بیت)8-9

سنت نکوهش ایام و اهل آن ،از ادوار گذشته وجود داشته است و در شعر سبک هندی با یأس
و بدبینی و نومیدی خاصی مرتبط است که در سطح فکری سبک شاعران این دوره وجود دارد
(رک .خسروی .)49 :0974 ،بهجز این در  49بیت از شاعران سفله و مقلد و دونپایه شکایت کرده
و آنان را نکوهش کرده است.
بــــی ســــوادان هــــرزهنــــال ســــخن

شــــده گلبانگشــــان وبــــال ســــخن

در ســــخن خــــار بــــی بــــر چمننــــد

بــــه زبــــان بلبــــل چمــــنســــخنند

مظهــــر علــــم بــــی عمــــل شــــدهانــــد

کــــور آیینــــه در بغــــل شــــدهانــــد
(قضا و قدر،گ 004ر ،بیت )9-7

جـادو وشان که معجزه ام را مقلدنــد

(
افسـون حیلــۀ دمشان نفی گفتوگوست
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ور مهــر وکینـــه منــــچۀ بغــض دورنگــیانــد

مجـموعۀ بــهار و خـزانــشان گــل دوروسـت

نیرنــگ سیــمیافنـــشان نقــش باطــل اســت

رنگــین اگــر بُــود گـــل کامــذ تهــی ز بوســت

گلگــــونۀ تصوّرشــان گــــردۀ مــن اســت

آبی که چشمۀ لب جو شـد هـم آب جوسـت

کی صعوه بـا هـــمای سـعادت شـود قــرین؟

عصفور کی به نغـمه چو بلبـل بدیهـهگوسـت؟
(دیوان،گ 449پ ،بیت )9-4

این ابیات نشاندهندۀ جایگاه درباری شاعر است .شاعری که به دربار رفتوآمد دارد ،پیوسته
در رقابت با شاعران دیگری است که آنان نیز به امید دریافت عنایت و جوایز شاه و امرا به
طبعآزمایی و سخنوری میپردازند.
 .6-5شکایت از بی رونقی هنر
در دیوان و مثنویهای «ساقینامه» و «قضا و قدر» جمعاً در  49بیت از بیرونقی هنر و شعر و
بیتوجهی به آن شکوه کرده است ( 00بیت از دیوان 7 ،بیت از ساقینامه 00 ،بیت از مثنوی «قضا و
قدر») ازآن جاکه در عصر صفوی دربار اصفهان به شاعران توجه چندانی نداشته است ،بسیاری از
شاعران به دربار هند رفتند (رک .جابرینسب )98 :0988 ،و چنانکه پیشتر گفتیم رشید تبریزی
نیز در جوانی سفری به هند داشته است .باوجوداین ،شاعر که در دربار اصفهان مانده است ،از
بیرونقی شعر در زمان خود شکایت دارد.
صـــرفه نشـــناختم ،کســـی چـــه کنـــد؟

خــود ملــط بــاختم ،کســی چــه کنــد؟

بـــس کـــه دل بـــر بـــت هنـــر بســـتم

گـــــوهر معرفـــــت شـــــد از دســـــتم

کیمیــــــای هنــــــر وبــــــالم شــــــد

آفـــــــت خـــــــرمن کمـــــــالم شـــــــد
(قضا و قدر ،گ 000ر ،بیت )2-9

ای دل ،چو رشید از چه هنـر ورزیـدی؟

بــی درد چــرا بســاط محنــت چیــدی؟

چون دانستی کـه جـز هنـر عیبـی نیسـت

آلـــودۀ صــد عیــب چــرا گـــردیدی؟
(دیوان ،گ 474ر ،بیت )9-2
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گر این بود گل باغ هنــر کـه مـن چیـدم

بهار حاصـل فیـــض هـــنروران را یـوف
(همان،گ490پ ،بیت)09

در دیوان شاعر نیز قطعاتی آمده است که در آن شاعر برای خرید خانه یا ملزومات زندگی از
ممدوح استدعا و التماس میکند:
بنــدگانــــــم بــــه لطــــف فرمودنـــــد

تحـــــفهای هســــتت ار بـزرگـانـــــه

بهـــــــرت از شهریــــــــــار بســـــــتانم

خلعـــــت و خانـــــــۀ ملــوکـــــــانه

تحفـــهام شـــد قبــــول شـــاه و نشـــد

نـاقبولــیـــــــــم قابـــــــل خانـــــــــه

روزوشـــــب ز آتـــــش تپیـــــــدن دل

همچــــــو سیــــــــماب ناشکیـــــــانه

موطـــــه در مــــوج اضطـــــراب زنــــم

کــه رسیـــــده بــه عــرض شــه یــا نــه

ور رسیـــده ظـــهور فیــــضش کــــو؟

ای بــــه نــــیروی عقــــل فـرزانـــــه
(همان،گ447ر ،بیت)((9-0

این موارد نشان میدهد که به شاعران دربار شاهان صفوی توجه چندانی نمیشده است.
 .6-6یأس و ناامیدی و اندوه شاعر
چنانکه گفتیم در شعر سبک هندی فضای شعر ممزده و ناامید است .در مثنویها و دیوان رشید
تبریزی ابیاتی به حسب حال شاعر پرداخته است و اوضاع زندگی و حاالت روحی او را نمایان
ساخته است .وجه مشترک این ابیات درد و مم شاعر و حسرت و ناامیدی اوست .در کلیات رشید
تبریزی جمعاً  019بیت حسب حال آمده است .تقریباً یک سوم این ابیات ( 94بیت) دربارۀ آتش
درون و سوز سینه و درد دل شاعر است .در  42بیت نیز اشک و گریه و مم و اندوه خود از عشق
یا هجران معشوق یا جفای روزگار سخن میگوید یا به مم و سوز سخنش اشاره میکند.
کــــیام کـــــوثرگّداز شــــعلهنوشــــی

لــــــب تبخالـــــه را الــــــماسپوشـــــی

رهــــــــاییدشـــــــمنی دامآشـــــــیانی

پریشــــــاننغمــــــۀ خــــــونینزبــــــانی
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ز الــــــماس نگـــــه ریـــــشآزمـــــایی

بــــه زخــــم تیــــغ مژگــــان دلگـــــشایی

جنــــــون را عنــــــدلیب خانــــــهزادی

ســــــــمندرزادۀ آتــــــــش نهـــــــــادی

بـــه مـــم پـــروردۀ محنـــتسرشــــتی

ســـــراپا شـــــعلۀ گلـــــــخن بهــــــشتی
(گلشن تحقیق،گ 8پ ،بیت )2-0

کیســــــتم شــــــعلهنــــــوش آشــــــوبی

خــــو بــــه وحشــــت گرفتــــه مجــــذوبی

پــــا بــــه دامــــن کشــــیده مجنــــونی

رخنــــــۀ چــــــاک ســــــینه هــــــامونی

زخمـــــی تیـــــغ ممـــــزه نخجیـــــری

مـــــــوج تحریـــــــر نالـــــــهزنجیـــــــری

دلگـــــــــران مبـــــــــار بیـــــــــدادی

کــــــوه بــــــر دل گرفتــــــه فرهــــــادی
(قضا و قدر،گ017پ ،بیت)9-9

 .7-6تقدیرگرایی
باوجود رواج مذهب تشیع و سقوط کالم اشعری ،دلیل تقدیرگرایی و اندیشۀ قضا و قدری در شعر
رشید تبریزی دیده میشود .دلیل آن هم تأثیر حکمت عوام کوی و بازار در شعر عصر صفوی
است .ازآنجاکه اندیشۀ مردم کوی و بازار بر خردگرایی و دانش عمیق متکی نیست ،حوادث
کوچک و بزرگ را به تقدیر و سرنوشت محتوم نسبت میدهد .این ویژگی سبب پدید آمدن
ژانری با نام مثنویهای «فضا و قدر» در ادبیات عصر صفوی شده است .کاردگر و بابایی در مقالۀ
«بازتاب فرهنگ و ادبیات عامه در منظومههای قضا و قدر فارسی» بیش از  41منظومۀ قضا و قدر را
در دورۀ صفوی و قاجار شناسایی کردهاند که محتوای همۀ آنها داستانهایی عامیانه با محوریت
عامل قضا و قدر و تقدیر است (رک .کاردگر ،بابایی .)48 :0978 ،یکی از کسانی که در این ژانر
سخنسرایی کرده است نیز رشید تبریزی است .بهجز منظومۀ «قضا و قدر» در منظومههای «گلشن
تحقیق»« ،حسن گلوسوز»« ،نقش ارژنگ»« ،جواهراالسرار» و نیز دیوان شاعر ،اصطالح «قضا» و
«قدر» و مضامین تقدیرگرایی آمده است:
فلــک تا نقشـبند کینـه سـازی اسـت

قضـــا افســـونگر نیرنـــگبـــازی اســـت
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(حسن گلوسوز،گ 08پ ،بیت)01
روشــنم شــد کــه نقــشبنــد قضــا

بــــا دلــــم باختــــه اســــت نــــرد دمــــا
(نقش ارژنگ،گ 29پ ،بیت)09

شـــعلهای کـــز قضـــا شـــود روشـــن

هــــر شــــرارش بــــود شــــفق گلشــــن
(جواهراالسرار،گ098پ ،بیت)8

مو را شـرری بـه هــم توانــد پیچـد

ســـرپنجه بــه پنجــۀ قضــا نتــوان کــرد
(دیوان،گ421ر ،بیت)4

بهطورکلی واژۀ «قضا»  79بار در کلیات رشید تبریزی آمده است.
 .6-8استفاده از جواهرات در تصویرسازی بخشهای مختلف
چنانکه پیش تر گفتیم ،رشید تبریزی به جواهرسازی و میناکاری اشتغال داشته است .ازآنجاکه
شعر در عصر صفوی به میان محترفه و اهل بازار کشیده شده است ،رشید تبریزی نیز متناسب با
حرفۀ خود ،نام انواع سنگهای قیمتی را در مثنویها و آثار مختلف خود ذکر کرده است .بهجز
مثنوی «جواهراالسرار» که نخستین جواهرنامۀ منظوم ادب فارسی است ،در آثار دیگر رشید تبریزی
نیز این ویژگی شعر او مشهود است:
دم از یــاقوت نــاب شعلـــه شســته

چــــو تنــــدی از دل الــــــماس رســــته
(حسن گلوسوز،گ04ر ،بیت)9

آب آتـــشطینـــــت یـــاقوتفـــام

بـــا زمـــرّد رنـــــگ میـــــنایم فرســـت
(دیوان،گ444ر ،بیت)9

نه تیغ است آن بـرق المـاسرنـگ

کــه دارد بـــه کــف شـــاه فیروزچنـــگ
(ساقی نامه،گ090ر ،بیت)0

بهطورکلی در منظومههای رشید تبریزی بهجز ابیات مثنوی «جواهراالسرار» ،در  47بیت از لعل،
در  8بیت از یاقوت ،در  4بیت از الماس ،در  0بیت از زمرّد و در  49بیت از «گوهر سفتن» یا «درّ
سفتن» برای تصویرسازیهای ادبی استفاده شده است .بهجز این واژۀ «مینا» در  9بیت از چهار
مثنوی «حسن گلوسوز»« ،ساقینامه»« ،قضا و قدر» و «جواهراالسرار» آمده است:
به هـر گوشـهاش محشـر خـاصّ و
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

چــــو بــــازار مینــــای بیــــت الحــــرام
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(همان،گ041پ،بیت))0
 .7سطح زبانی شعر رشیدای عباسی
 .7-1در حوزۀ واژهها
 .7-1-1کاربرد واژههای عربی
در شعر رشید تبریزی واژگان عربی در بیشتر ابیات دیده میشود؛ ولی واژگان عربی متن از واژگان
متداول و رایج زبان خودکار است و شاعر بهندرت از ترکیبهای عربی چون «خاصالخاص» و
«نشوونما» استفاده کرده است .برای نمونه در مثنوی «ساقینامه» (بهجز اصطالحات عرفانی) در 447
بیت واژگان عربی بهکار رفته است که  41درصد ابیات متن را شامل میشود .در مثنوی «قضا و
قدر» این رقم 989 ،بیت است که  97.9درصد ابیات را شامل میشود .همچنین در مثنوی «گلشن
تحقیق» در  049بیت واژگان عربی بهکار رفته که 40.2درصد از کل ابیات این مثنوی است.
 .7-1-2کاربرد واژگان هندی یا نام اماکن هندوستان قدیم
در دورۀ رواج سبک هندی ارتباط شاعران با دربار هند ،سبب آشنایی شاعران با اندیشه و زبان
هندوان و ورود واژگان هندی و نام اماکن هندوستان قدیم به شعر این دوره شد (رک .شمیسا،
 .)447 :0989در آثار رشید تبریزی نیز برخی واژگان هندی و نام برخی اماکن هندوستان دیده
میشود .واژگان هندی برشگال 2،جوکی 3،شال گلبندی 4،برهمن 5،و نیز بسامد نسبتاً زیاد گل
«نیلوفر» 9در تصویرهای شعری ( 09بار در کلیات شاعر) ،از عناصر هندی متن است .همچنین
اسامی مکانهای شبهقارۀ هند چون کشمیر ،سومنات ،آگره و دهلو در کلیات شاعر آمده است.
هشـــت گنجـــی کـــه فطـــرت خســـرو

بـــــــه نظـــــــامی نمـــــــود از دهلـــــــو
(جواهراالسرار ،گ 098ر ،بیت )01

خارخـــــــار هــــــــوای کشـــــــمیرش

کـــــرد از ســـــیر ایگـــــره دلـــــــگیرش
(نقش ارژنگ ،گ 99پ ،بیت )8

گفــت :ایــن شــیوه طــرز پیــر مــن اســت

کانــــدرین ســــومنات بــــرهمن اســــت
(نقش ارژنگ ،گ 74پ ،بیت )2

 .7-1-3کاربرد واژگان جدید عصر صفوی
از ویژگی های خاص شعر عصر صفوی ورود برخی واژگان جدید به دایرۀ واژگانی شعراست .این
واژگان به دالیلی چون پیدا شدن ابزارآالت جدید ،ارتباط با ملل دیگر و نیز ورود مفاهیم جدید به
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زبان شاعران این دوره راه یافته است (رک .مالمرضایی .)497 :0944 ،از نمونههای این واژگان در
کلیات شعر رشید تبریزی موارد زیر است :عینک ( 04بار) ،گلجام 2( 7بار) ،سُنبک 7( 8بار) ،رفو
( 7بار) ،جیقه 4( 9بار) ،نزاکت ( 4بار) ،فرنگ ( 78بار) ،شیرازه ( 4بار) ،مرموله 4( 01بار) ،فانوس
( 08بار) ،مطبخانه ( 0بار) ،تبخاله ( 01بار) ،واسوختن 0( 00بار).
 .4-1-7ساخت ترکیبات بدیع
ساخت ترکیبات جدید را از ویژگیهای شعر سبک هندی دانستهاند (رک .مالمرضایی:0944 ،
)710؛ ولی بسامد این ترکیبها در کلیات رشید تبریزی بسیار باالست؛ بهگونهایکه ترکیبسازی
از مهمترین ویژگیهای شعر رشید تبریزی است .برای نمونه در مثنوی «قضا و قدر» در  441بیت
(78.8درصد ابیات) ،و در مثنوی «گلشن تحقیق» در  042بیت ( 40درصد ابیات) ترکیبسازی
مشاهده میشود .از ویژگیهای سبکی شاعر آن است که در آثار خود با واژههای خاصی ترکیبات
متعددی میسازد که املب صفتهای مرکب فاعلی یا مفعولی و در مواردی نیز ساختهای
مصدری هستند:
افروز یا فروز :شعلهفروز ،چهرهفروز ،انجمنافروز ،بهارافروز ،بهشتافروز ،مشرقافروز،
ساحلافروز ،تجلّیفروز و...
آلود :خمارآلود ،شعلهآلود ،خندهآلود ،صندلآلود ،طالآلود ،مبارآلود و ...؛
طراز :شعلهطراز ،نغمهطراز ،گلشنطراز ،چمنطراز ،آیینطراز ،ترانهطراز ،صفحهطراز،
گلگونهطراز و ...؛
آرا  /آرایی :مشرقآرا ،عالمآرا ،جلوهآرا ،چمنآرا ،قطرهآرا ،بهارآرا ،عینکآرایی ،بتآرایی،
یوسفآرا ،زرقآرا و ...؛
آهنگ :بلبلآهنگ ،وحشتآهنگ ،ممآهنگ ،خموشیآهنگ ،مریبآهنگ ،سیرآهنگ،
عاشقآهنگ ،شعلهآهنگ و. ...
 .7-2ویژگیهای دستوری و نحوی
 .7-2-1کاربرد «یای استمراری» در آخر فعل
کاربرد «یا» در آخر فعل ساختی کهن از فعل ماضی استمراری است:
ز دلســـردی گــــرفتی از هــــوا تـــاب

فشــاندی نــور جــان بــر شــمع مهـــتاب
(حسن گلوسوز ،گ 41ر ،بیت )07

 047زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،47شماره  ،477پاییز و زمستان  ،0711ص084-029

وگر نـه کجـا جسـم گویـا شـدی؟

محــــیط عناصــــر گهــــرزا شــــدی؟
(ساقینامه ،گ 007ر ،بیت )7

 .7-2-2منادا با صفت مرکب و منادای موصول
منادا با صفت مرکب:
ای گهرمایــــــــه طبــــــــع دریــــــــادل

مــــدح صــــاحبقران عــــالم کــــن
(دیوان ،گ 442پ ،بیت )4

منادا با جملۀ وصفی:
تا به کی چهرهگشـای گـل حیـرت باشـم

ای دلــت صیقل آییــنۀ مـمفــرسایی
(دیوان ،گ 449ر ،بیت )9

منادای موصول:
ای آنکــه عیــب صــافدالن کــرده تیــرهات

از خـود بپوش دیـده که آیینه روبهروسـت
(دیوان ،گ 449پ ،بیت )0

 .7-2-3کاربرد ضمیر متصل مفعولی
گــــر زدم نغمــۀ کـــمحوصــلگی معـــذورم

ســاقی لطـــف تـــوام داده مـــی خـــودرایی
(دیوان ،گ 449ر ،بیت )04

چــــون گرفــــت از دم علــــی ارشــــاد

ایــــــــزدش بـــــال اوج معنـــــی داد
(نقش ارژنگ ،گ 49پ ،بیت )09

داد قـــــرب تـــــواش جـــــالی وطـــــن

شــــد جگرگوشـــــۀ ســــهیل یمـــــن
(جواهراالسرار ،گ 094پ ،بیت )4

 .7-2-4کاربرد قید نفی برای تأکید
نــه جلــوهای و نــه جنبشــی ،نــه دهنــی

هریـــک بــه زبـــان حـــال گویــد ســخنی
(دیوان ،گ 472ر ،بیت)9

نـــه ســـیّارهای خوشـــۀ تـــاک بـــود

نـــه خـــمخانـــهای دور افـــالک بـــود
(ساقینامه ،گ 009پ ،بیت)7

چـــو لقمـــان نـــه در فکـــر سرســـایهای

نــــه در کوشــــش رتبــــهای ،پایــــهای
(همان ،گ 041پ ،بیت)8
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 .8سطح ادبی شعر رشیدای عباسی
 .8-1حوزۀ هنجارگریزی معنایی (صور خیال)
برای نمونهگیری از ویژگیهای بالمی در این بخش ،دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» را
که جمعاً  447بیت است (در حدود 01درصد کل ابیات) ،بهعنوان نمونه مشخص میکنیم و بسامد
هریک از این ویژگیها را در آن نشان میدهیم.
 .1-1-8تشبیه
تشبیه پربسامدترین عنصر بیانی و بالمی در شعر رشید تبریزی است؛ برای نمونه در دو منظومۀ
«گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» از مجموع  447بیت ،در  219بیت انواع تشبیه آمده است
(97.7درصد ابیات) .بیشتر این تشبیهات از نوع تشبیه بلیغ اضافی است .تشبیه بلیغ ،تشبیهی است که
در آن وجهشبه و ادات تشبیه ذکر نمیشود (رک .شمیسا0971 ،الف .)44 :در دو مثنوی «گلشن
تحقیق» و «قضا و قدر» ،مجموعاً در  997بیت (79.2درصد کل ابیات) این تشبیهات آمده است که
نمونهای از هنر رشید تبریزی در ساخت ترکیبهای اضافی بدیع است؛ ترکیباتی چون اللۀ
خورشید ،روزنامۀ عالم ،صحیفۀ نور ،قفل اندیشه ،مشرق ابرو ،چشمۀ خنجر ،طفل سرشک
مظلومان ،شهپر نظاره ،شهپر زلف ،کمان قضا ،چمن عشق ،بهار قضا ،منچۀ تقدیر ،نخل قدم و. ...
گاهی این ترکیبها به صورت مقلوب است :شعلهخوی ،منچهطبع ،آتشدل ،پروینثمر،
فالطونضمیر و...
پس از ساخت اضافی ذکرشده ،پربسامدترین نوع تشبیهات رشید تبریزی ،تشبیه بلیغ اسنادی
است؛ برای نمونه در مثنویهای «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» جمعاً در  027بیت (40.8درصد کل
ابیات) این نوع تشبیهات بهکار رفته است .در این ساخت گونهای مبالغه در اطالق مشبّهبه به مشبه
وجود دارد (رک .شمیسا0971 ،الف .)44 :نمونۀ این تشبیهات:
بــــود دلــــــم طفــــل دبســــتان عشــــق

مـــــرغ نوآهنـــــگ گلســـــتان عشـــــق
(گلشن تحقیق ،گ  4ر ،بیت )7

از نفـــــس صـــــدق حمیّـــــتفـــــروز

میرتشــــــــان شعلـــــــــۀ کفّارســــــــوز
(همان ،گ 4پ ،بیت )7
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با وجود اهمیت اسلوب معادله و تشبیه تمثیل و مرکب در سبک هندی ،این انواع در منظومهها
کمکاربرد است؛ چنانکه در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» فقط در  09بیت این
تشبیهات آمده است .برای نمونه این ابیات:
رنــگ خــونگرمیاش بــه ریشــه فســرد

خشـــــک گردیـــــد و بامبـــــانش بـــــرد

حســــن را زیــــوری اســــت آینــــه دار

نخــــل بــــی بامبـــــان کـــــج آیــــد بــــار
(قضا و قدر ،گ  77ر ،بیت )9-2

بسامد پایین این نوع تشبیهات در مثنویهای رشید تبریزی بهعلت تأثیر شیوۀ مثنویسرایی
نظامی بر اوست؛ ولی در بعضی قطعات دیوان شاعر که مطابق سبک هندی سرود است ،نمونههای
04

آشکاری از اسلوب معادله وجود دارد:

خونگرمی حسود نمک بر جراحت اسـت

چــاک درون منــــچهدالن زخـــمی رفـــوست
(دیوان گ  448ر ،بیت )00

آیـینه ای که تـیره ز گرد کــدورت است

روشــندل از تــــوجّه شـــاه کـــــرم شـــود

درهم ز نقش سکّه شود لــوح گنـــجهـا

خاتـــم ز قـــرب نــام شــهان محتــرم شــود
(دیوان ،گ 491پ ،بیت )01-7

 .8-1-2استعارۀ مصرحه
شاعر ،واژهای را به عالقۀ مشابهت بهجای واژۀ دیگری بهکار میبرد (رک .شمیسا0971 ،الف:
 .)024در استعاره (استعارۀ مصرحه) مشبه حذف میشود و مشبۀبه باقی میماند .ازآنجاکه استعاره،
نامگذاری هنری جهان است ،سکون و ایستایی دارد .در شعر رشید تبریزی استعارۀ مصرحه بهنسبت
تشبیه کمتر بهکار رفته است؛ برای نمونه در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» مجموعاً در
 409بیت (47.9درصد ابیات) استعاره بهکار رفته است:
نمونۀ استعارههای مصرحه در مثنویهای فوق:
گلخنـــیاش شـــعلهصـــفت تیـــغزن

خــــاکنشــــینش ســــر قیصـــــر شــــکن
(گلشن تحقیق ،گ 4پ ،بیت)01

گفــت :گرگــی اســت شــیر ایــن بیشــه

کــــــه ز گرگــــــان نــــــدارد اندیشــــــه
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شــــیوه آن اســــت کــــز ره تــــدبیر

صــــــید و صــــــیّاد را کــــــنم نخجیــــــر
(قضا و قدر ،گ 72پ ،بیت)9-2

 .8-1-3تشخیص و استعارۀ مکنیه
در استعارۀ مکنیه و تشخیص مشبّه همراه یکی از مالئمات مشبّهبه ذکر میشود (رک .شمیسا،
0971الف .)048 :استعارۀ مکنیه به سه دستۀ تشخیص ،استعارۀ مکنیۀ جاندار (میر انسان) و استعارۀ
مکنیۀ میرجاندار تقسیم میشود .البته پژوهشگرانی این صورتها را جزء استعارۀ متداول نیاوردهاند
(رک .شفیعیکدکنی)427-429 :0941 ،؛ سیروس شمیسا معتقد است این استعارهها مشکل ساخت
دارند؛ زیرا در استعاره مشبه ذکر نمیشود (رک .شمیسا0971 ،الف .)074-070 :میتوان این نوع
تصویرها را «اسناد مجازی» دانست .کاربرد این تصویرها در شعر رشید تبریزی چشمگیر است و در
دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» در  019بیت (07.2درصد ابیات) بهکار رفته است .املب
این موارد از شمار تشخیص یا انسانانگاری ( )personificationاست.
نمونههای تشخیص:
کـــز ســـتمانگیـــزی چـــر دورنـــگ

پـــای امیـــد دلـــش آمـــد بـــه ســـنگ
(گلشن تحقیق،گ 9پ ،بیت)9

بــا دو دســتش چــو زور حملــه نمــود

در دروازه چـــــاک ســـــینه گشـــــود
(قضا و قدر،گ 72پ ،بیت)7

نمونههای استعارۀ مکنیه:
منچــۀ فــتح از نفســش خنــدهروســت

صـــبح ظفـــر مشـــرق اقبـــال اوســـت
(گلشن تحقیق،گ 4ر ،بیت)4

رازهـــــــای طلــــــــوع جبهــــــــۀ او

شــــــد هویــــــدا ز مشــــــرق ابــــــرو
(قضا و قدر،گ 79ر ،بیت)00

 .8-1-4استعاره در فعل
استعاره در فعل و صفتهای کنشی ،یعنی صفتهای فاعلی و مفعولی مرکب را «استعارۀ تبعیه»
نامیدهاند؛ با این استدالل که استعاره در اسم است و اگر در فعل و صفت بیاید ،باید به مصدر تأویل
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شود؛ ازاینرو از اسم «تبعیت» میکند (رک .شمیسا0971 ،الف .)074 :برای نمونه در مثنوی «قضا
و قدر» آمده است:
تـــیغش چـــو نســـیم مـــارت گلچـــین شـــد

آن منچـۀ نودمیـده را زخمـی ســاخت
(قضا و قدر ،گ 74ر ،بیت)8

در اینجا فعل «زخمی ساخت» کارکردی استعاری دارد و در معنای حقیقی خود دریافته نمیشود.
بهنظر جورج لیکاف استعاره در فعل محصول این استعارۀ کالنتر است« :رویداد کنش است»
(رک .لیکاف .)071 :0971 ،بهجز لیکاف ،شفیعیکدکنی نیز به اهمیت اسنادهای مجازی و
استعارههای فعلی در پویایی تصویرها اشاره کرده است (رک .شفیعیکدکنی :0941 ،ص -427
 .)422در شعر رشید تبریزی کاربرد استعاره در فعل بسامد باالیی دارد که این مسئله نشاندهندۀ
پویایی تصاویر شعر اوست .برای نمونه در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» در  497بیت
(99.4درصد ابیات) این تصاویر آمده است.
نمونهها:
وز مــی بــی مهــری عصــمتگــداز

نغمـــه ســـرودند بـــه آهــــنگ راز
(مثنوی گلشن تحقیق ،گ  7ر ،بیت )9

گشـــت بـــه آن جمـــع پریشـــانخیـــال

شـــعلهفشـــان از نفـــس انفعـــال
(همان ،گ  7پ ،بیت )0

چون یقین شـد دمـش گهرتـاب اسـت

نفسش مـوجریـز سـیماب اسـت
(قضا و قدر،گ78ر،بیت)00

 .8-1-5حسآمیزی
حسآمیزی کاربرد واژگان مربوط به حواسّ مختلف در کنار یکدیگر است (رک .شمیسا،
0971ب .)004 :این تصویرها هم بهنوعی از اقسام تضاد است و هم در معنا متناقضنماست .در شعر
رشید تبریزی حسآمیزی بسامد باالیی ندارد؛ برای نمونه در دو مثنوی »گلشن تحقیق» و «قضا و
قدر» جمعاً در  91بیت (7.0درصد ابیات) این تصاویر آمده است؛ ولی چون کاربرد این تصویرها
از عناصر ذاتی شعر (همچون تشبیه و استعاره) نیست ،در آثار رشید تبریزی بسیار مهم است:
دُرج گهرهـــای کهــــن بـــاز کـــرد

بوقلـــــمون زمزمــــهای ســــاز کـــــرد
(گلشن تحقیق ،گ 4ر ،بیت)9
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چــون بــه آن منچــۀ شــکفته رســید

الــــف نالــــهای بــــه ســــینه کشــــید
(قضا و قدر،گ 74پ ،بیت)04

 .8-1-6متناقضنمایی ()paradox
متناقضنمایی ساخت معنا و تصاویر مریب و بهظاهر متناقض با اهداف هنری یا عرفانی است (رک.
شمیسا0971 ،ب .)000 :تصویرهای متناقضنما در شعر رشید تبریزی چشمگیر است؛ برای نمونه
در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» در  97بیت (7.7درصد ابیات) این تصویرها وجود
دارند .به این دلیل که این تصویرسازیها از عناصر ذاتی شعر نیست ،هنجارگریزی یا آشناییزدایی
( )defamiliarizationچشمگیری پدید میآورد .هنجارگریزی یعنی انحراف از قواعد حاکم
بر زبان هنجار (نرم) و این عامل در نگرشهای فرمالیستی مبنای شناسایی و تمایز سبک است
(رک .صفوی،0971 ،ج21:0؛ فتوحی رودمعجنی .)97 :0970 ،متناقضنمایی در شعر رشید
تبریزی ترکیبهای پارادوکسی و متناقضنمایی اسنادی را شامل میشود .در مثنویهای ذکرشده،
نوع اول در  99بیت (7.2درصد ابیات) و نوع دوم در  94بیت (2درصد ابیات) آمده است.
نمونۀ ترکیبهای متناقضنما :مُلک تنهایی ،تنگظرف وسعت ،اوج پستی ،قطرۀ موجریز
جیحون ،شهربند هامون ،دام آزادگی ،سواد نور نظر ،چشمۀ آتش ،زخمی شمشیر محبت ،میکدۀ
آبرو ،آتشبهار و ...؛
نمونۀ متناقضنمایی اسنادی:
طفـــــل دبســـــتانش فالطـــــونضـــــمیر

از نفــــــس صــــــدق مسیحاصــــــفیر
(گلشن تحقیق ،گ 4پ ،بیت)4

تشــــــنهکامــــــان صــــــدق ســــــیرابند

چـــــــون گهرتشـــــــنگان شـــــــادابند
(قضا و قدر ،گ 011ر ،بیت )01

 .8-1-7مبالغه و اغراق
مبالغه و امراق توصیف یا تصویری است که در آن بزرگنمایی شده باشد .معموالً در آثار هنری
این بزرگنمایی از راه تشبیه و استعاره است (رک .شمیسا0971 ،ب .)72 :کاربرد امراق در متون
حماسی از ویژگیهای اصلی بهحساب میآید (رک .شفیعیکدکنی .)078 :0941 ،همچنین در
متون عرفانی بهعلت ژرفساخت حماسی این آثار فراوان بهکار میرود (رک .شمیسا.)44 :0987 ،
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کاربرد امراق در شعر رشید تبریزی (به نسبت جایگاه آن) ،چشمگیر است .در دو مثنوی «گلشن
تحقیق» و «قضا و قدر» (با احتساب ابیات موقوفالمعانی)  72بیت (9.0درصد کل ابیات) حاوی
امراقهای هنری است .نمونۀ ابیات:
گـــــردۀ خورشـــــید مبـــــار شـــــبش

صــــــبح ابــــــد آینــــــه دار شــــــبش
(گلشن تحقیق ،گ 4ر ،بیت)02

چــون نگــه کــرد ســوی بســتر خــواب

صــــدفی دیــــد گــــوهرش نایــــاب

بحــر خــون شــد بــه مــوج جــوش آمــد

چــــون دل کــــوه در خــــروش آمــــد
(قضا و قدر ،گ 74پ ،بیت)7-8

 .8-1-8کنایه
کنایه «ذکر جمله یا ترکیبی است که بهجای معنی ظاهری ،مراد یکی از لوازم معنی آن است»
(شمیسا .)481 :0971،بسامد باالی کنایه از ویژگیهای سبکی شعر عصر صفوی است (رک.
مالمرضایی .)742 :0944 ،مهمترین دلیل آن تأثیرپذیرفتن شعر این دوره از زبان عامیانه و ادبیات
کوچهوبازار است .در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» جمعاً در  049بیت (47.0درصد
کل ابیات) ،کنایه به کار رفته است که حدود یک چهارم ابیات را شامل میشود .ازنظر ساخت
کنایههای منظومههای رشید تبریزی ،انواع ترکیبهای کنایی و کنایههای گزارهای و اسنادی را
شامل میشود.
الف) ترکیبهای کنایی :خاکنشین ،پردهنشین ،عنانریز ،جانسوز ،یکهتاز ،کیسهپرداز ،دامنگیر،
خونگرم ،پردهسوز ،پردهدر ،خوشنشین ،باددست ،دشمنکام ،سختبازو ،سستبازو،
گوشهگیر و ...؛
ب) کنایههای گزارهای و اسنادی :این کنایهها با نوعی کنش و کاربرد فعل همراه است؛ ازاینرو
در پویایی تصاویر شعر نقش مهمی دارد:
شــــرح تجریــــد معرفــــت خوانــــده

بــــه جهــــان گــــرد دامــــن افشــــانده
(قضا و قدر ،گ 77پ ،بیت)4

شــــعلۀ جــــانســــوز ســــتم را نشــــاند

از دم تیـــــغ آب بــــر آتــــش فشــــاند
(گلشن تحقیق ،گ  4ر ،بیت )01
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در این دو بیت «گرد دامن افشاندن» بهمعنای ترک کردن و رها کردن و «آب بر آتش افشاندن»
بهمعنای آرام کردن و فرونشاندن فتنه و آشوب است.
 .8-2حوزۀ موسیقیایی
 .8-2-1کاربرد ردیف
ردیف «یک یا چند کلمه است که بعد از روی (آخرین حرف قافیه) تکرار میشود و سبب زیبایی
شعر است» (شفیعیکدکنی .)091 :0949 ،ردیف را از ابداعات فارسیزبانان شمردهاند (رک.
همان .)048 :از دالیل مهم آن هم وجود افعال اسنادی در زبان فارسی است (رک .همان.)094 :
وجود ردیف در شعر عالوهبر باال بردن ارزش موسیقیایی شعر ،سبب تأکید و برانگیختن عاطفی
بیشتر نیز میشود (رک .همان .)027 :بسامد کاربرد ردیف در کلیات رشید تبریزی بدین صورت
است :دیوان 714 :بیت (99.81درصد کل ابیات) ،مثنوی «جواهراالسرار» 497 :بیت ( 44.72درصد
کل ابیات) ،مثنوی «قضا و قدر» 049 :بیت ( 44.84درصد کل ابیات) ،گلشن تحقیق 78 :بیت
( 44.74درصد کل ابیات) ،مثنوی «نقش ارژنگ» 209 :بیت ( 49.48درصد کل ابیات) ،مثنوی
«حسن گلوسوز» 81 :بیت ( 44.4درصد کل ابیات) ،مثنوی «ساقینامه» 007 :بیت ( 99.97درصد
ابیات).
بهطورکلی از مجموع  9792بیت کلیات رشید تبریزی 4191 ،بیت مردف است که
47.24درصد کل ابیات را تشکیل میدهد .بر این اساس شعر رشید تبریزی ازنظر موسیقی کناری
منی است.
 .8-2-2جناس
کاربرد جناس در شعر رشید تبریزی چشمگیر است؛ ولی بهاندازۀ حافظ و نظامی از آن استفاده
نکرده است .در دو مثنوی «گلشن تحقیق» و «قضا و قدر» جمعاً  88بیت جناس دارد که  04درصد
کل ابیات را تشکیل میدهد .این جناسها انواع جناس ریشه ،زائد ،خطّ (مصحّف) ،جناس
محرّف ،جناس تام ،جناس مضارع ،جناس الحق و جناس مطرف را شامل میشود:
نمونۀ جناس ریشه:
از دم گـــــــرم نـــــــوش دارویـــــــی

بـــــه دمـــــش زد دمیـــــدن بـــــویی
(قضا و قدر ،گ 78پ ،بیت)7

نمونۀ جناس زائد:
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منچــهخســب و همیشــه مســت شــود

گلـــش از بـــاده بـــاد دســـت شـــود
(همان ،گ 74ر ،بیت)4

نمونۀ جناس خط:
جهلش به قضا چو رنگ بی مهری باخت

گردید سَموم شعله ،بر گلشن تاخت
(همان ،گ 74ر ،بیت)4

نمونۀ جناس مضارع:
چون دم شمشیر اجل تیزچنگ

تــــند و دلآزار چـــو تیـــر خـــدنگ
(گلشن تحقیق،گ 9ر ،بیت)2

نمونۀ جناس الحق:
وحی طـرازان مالیـک سـرود

بــی تـــپش جنــبش لـــب در ســجود
(همان ،گ 4پ ،بیت)7

نمونۀ جناس تامّ:
گیســوی پیچــان بتــۀ معجــرش

مـــار ســـر گـــنج شـــده بـــر ســـرش
(همان ،گ 9پ ،بیت)0

نمونۀ جناس مطرّف:
بـــودش از بلـــبالن صـــفحه طـــراز

چمــــن پرگلــــی چــــو گلشــــن راز
(قضا و قدر ،گ 77پ ،بیت)00

 .8-2-3واجآرایی
در مواردی که کاربرد جناس در شعر زیاد باشد ،بهطور طبیعی واجآرایی نیز فراوان میشود .بیشتر
واجآراییهای کلیات رشید تبریزی با مصوت «آ» و صامت «س» و «ش» است:
از صداع مـی خونگرمی خورشید مسیح

جبهه را میکند از مهر تو صـندلسـایی
(دیوان ،گ 449ر ،بیت )9

چــون ز هوشــم نمــکچشــی بچشــید

شـــــعلۀ میـــــرتش زبانـــــه کشـــــید
(جواهراالسرار ،گ 099ر ،بیت )9
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چـــــون شـــــکار رمیـــــده از دامـــــی

کـــــــه بیابـــــــد مقـــــــام آرامـــــــی
(نقش ارژنگ ،گ 49پ ،بیت )2

اهـــل کشـــتی چـــو وحشـــی دشـــتی

وحشــــــتآرا شــــــدند در کشــــــتی
(همان ،گ 29ر ،بیت )8

گهــر مهــری کــه بــزم افــروز رازاســت

چــو شــمع آرزو مطلــب گــداز اســت
(حسن گلوسوز ،گ 04پ ،بیت )00

نمودار سبک ادبی رشید تبریزی در حوزۀ معنایی شعر (برمبنای نمونهگیری از مثنویهای گلشن
تحقیق و قضا و قدر ،براساس درصد ابیات)

 .9نتیجهگیری
رشید تبریزی از شاعران مهم و برجسته در قرن یازدهم هجری است که علیرمم وجود نسخههای
خطی آثارش در کتابخانههای داخل کشور ،تاکنون بهصورت دقیق بررسی و تصحیح نشده است؛
درحالیکه شعر او چه ازنظر فکری و زبانی و چه ازنظر ادبی در مطالعۀ تاریخ ادبیات عصر صفوی
بسیار اهمیت دارد .بهطورکلی مهمترین ویژگیهای شعر رشید تبریزی در حوزۀ فکری ،مدح امام
علی(ع) ،مدح شاهان صفوی و تهیۀ مادهتاریخ برای حوادث دربار یا ورود بزرگان ،توجه به
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مضامین و اصطالحات سلوکی عرفان و تصوف ،گله از روزگار و بیرونقی هنر و نااهلی رقیبان ،و
اندیشۀ قضاوقدری است .همچنین لحن شعر او بهویژه در بخشهایی که به بیان احوال خویش
میپردازد ،ممبار و یأسآلود است .در حوزۀ زبانی نیز بسامد باالی واژگان عربی بسیط و متداول و
پرهیز از ترکیبهای عربی دشوار ،کاربرد واژهها و اعالم جغرافیای فرهنگی هندوستان قدیم،
کاربرد واژههای ویژه و جدید عصر صفوی و نیز بسامد باالی ترکیبسازیهای بدیع از
ویژگیهای خاص زبان شعر اوست .در حوزۀ ادبی ،بسامد باالی تشبیه بهویژه تشبیه بلیغ اضافی و
بسامد باالی استعاره در فعل و تصویرهای پویا و دارای حرکت از ویژگیهای اصلی شعر اوست
که در کاربردهای کنایی و انواع اسنادهای مجازی شعر او دیده میشود .همچنین کاربرد
حسآمیزی و بسامد چشمگیر متناقضنمایی از ویژگیهای شعر اوست .در حوزۀ موسیقی نیز شعر
رشید تبریزی بسیار منی است؛ زیرا در حدود سی درصد ابیات او ردیف دارد و از انواع جناس و
واجآرایی بهره برده است .باتوجه به ویژگیهای خاص زبانی آثار شاعر ،خالقیت باالی شاعر در
ساخت ترکیبهای بالمی متنوع و نیز کاربرد گسترده و متنوع صورتهای بیانی و بدیعی ،تصحیح
و چاپ کلیات شاعر ضروری است.
پی نوشت:
 .0حروف اختصاری قراردادی که در قالب آمده است ،در معرفی رسمالخط بهجای نام کامل نسخه
استفاده میشود.
 .4واژهای هندی به معنی موسم بارش است (میاثاللغات).
 .9یوگی ،مرتاض هندی (لغتنامۀ دهخدا).
 .7گلبند نوعی از جامههای رنگین است که به هندو باندهنو گویند و شال هندی از جنس این جامه است
(میاثاللغات).
 .2این واژه  24بار در کلیات شاعر آمده است که نشاندهندۀ تأثیر فرهنگ هندی در آثار رشید تبریزی
است« .برهمن در سانسکریت به معنی مطلق پیشوایان روحانی است که یکی از سه طبقۀ مردم در آیین
برهمایی است» (حاشیه محمد معین بر برهان قاطع ،ذیل مدخل برهمن) و به پیر و مرشد برهمایان اطالق
میشود.
 .9گل نیلوفر در مذهب و اساطیر هند جایگاه ویژهای دارد« :در اساطیر هند چنین آمده است که برهما از
گل نیلوفری که از ناف ویشنو روییده بود ،پدیدار شد .سپس برهما داخل ساقۀ گل نیلوفر شد تا به
انتهای آن ساقه برسد؛ ولی چون پس از طی مسافتی دریافت که این راه پایانی ندارد؛ از همان راهی که
رفته بود ،برگشت» (قرایی.)017 :0982 ،
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 .4شیشههای رنگین که در عمارت خانه و حمام و در تابدانها تعبیه کنند و آن را آینۀ جامی نیز میگویند
(فرهنگ آنندراج).
 .8کشتی کوچک (فرهنگ آنندراج).
 .7جقه ،بتهای ساخته از پر پرندگان که بر باالی پیش کاله پادشاهان ایران است (لغتنامۀ دهخدا).
 .01موی پیچیده چون موی زلف و کاکل و خط (فرهنگ آنندراج).
 .00روگردانی از معشوق (فرهنگ آنندراج).
 .04دربارۀ مزل سبک هندی و تشبیه تمثیل در آن رک .شمیسا.449 :0989 ،
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منابع
 .0پادشاه ،محمد (شاد) .)0999( .فرهنگ آنندراج ،زیر نظر محمد دبیرسیاقی ،چاپ دوم ،تهران :خیام.
 .4تبریزی ،رشید( .نسخۀ خطی) .کلیات اشعار رشید تبریزی ،کتابخانۀ ملی ملک ،به شمارۀ .2499
( ._________ .9نسخه خطی) .جواهراالسرار ،کتابخانه دانشگاه تهران،به شماره.8499
 .7ـــــــــــــــــ( ..نسخۀ خطی) .حسن گلوسوز ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،به شمارۀ .09799/78
( .________ .2نسخه خطی) .حسن گلوسوز ،کتابخانه اصغر مهدوی  ،به شماره .487/9
 .9جابرینسب ،نرگس« .)0988( .مهاجرت ایرانیان به هند» .فصلنامۀ مطالعات شبهقاره.29-42 ،0 ،
 .4خسروی ،حسین« .)0974( .بازشناسی ویژگیهای سبک هندی» ،پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی،
.019-42 ،)90( 0
 .8خلفتبریزی ،محمدحسین .)0979( .برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ،تهران :امیرکبیر.
 .7دانشگاه کمبریج .)0981( .تاریخ ایران دورۀ صفویان ،ترجمۀ یعقوب آژند ،چاپ اول ،تهران :جامی.
 .01درایتی ،مصطفی .)0970( .فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی
جمهوری اسالمی ایران.
 .)0987( .__________ .00فهرستوارۀ دستنوشتههای ایران (دنا) ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.
 .04دزفولیانراد ،کاظم؛ علیمددی ،منا؛ طالبی ،معصومه« .)0987( .نگاهی جامعهشناختی به انسجامگریزی
مزل سبک هندی» .فصلنامۀ تحقیقات زبان و ادب فارسی.48-22 ،9 ،
 .09دولتآبادی ،عزیز .)0944( .سخنوران آذربایجان (از قطران تا شهریار) ،تبریز :ستوده.
 .07دهخدا ،علیاکبر .)0997( .لغتنامۀ دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .02دیهیم ،محمّد .)0994( .تذکرۀ شعرای آذربایجان ،جلد دوم ،چاپ اوّل ،تهران :چاپ آذربادگان.
 .09رامپوری ،میاثالدینمحمد .)0988( .میاثاللغات ،بهکوشش منصور ثروت ،چاپ چهارم .تهران:
امیرکبیر.
 .04شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)0941( .صور خیال در شعر فارسی ،چاپ چهارم ،تهران :آگاه.
 .08ـــــــــــــــــــــــ .)0949( .موسیقی شعر ،چاپ پنجم ،تهران :آگه.
 .07شمیسا ،سیروس0971( .الف) .بیان ،چاپ اول ،ویراست چهارم ،تهران :میترا.
 .41ـــــــــــــــ ( .)0987انواع ادبی ،چاپ چهارم ،ویراست چهارم ،تهران :میترا.
 .40ــــــــــــــ ( .)0989سبکشناسی شعر ،ویرایش دوم ،تهران :میترا.
 .44ـــــــــــــــ (0971ب) .نگاهی تازه به بدیع ،چاپ چهارم ،ویراست سوم ،تهران :میترا.
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 .49صبا ،مولوی محمّدمظفرحسین .)0979( .تذکرۀ روز روشن ،به تصحیح و تحشیه محمّدحسین رُکنزادۀ
آدمیّت ،تهران :کتابخانۀ رازی.
 .47صفوی ،کورش .)0971( .از زبانشناسی به ادبیات ،چاپ سوم .تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر
اسالمی.
 .42مالمرضایی ،محمد .)0944( .سبکشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ،چاپ اول ،تهران :جامی.
 .49فتوحیرودمعجنی ،محمود .)0970( .سبکشناسی :نظریهها ،رویکردها و روشها .چاپ اول .تهران:
سخن.
 .44قرایی ،فیاض .)0982( .ادیان هند ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 .48کاردگر ،یحیی؛ بابایی ،اعظم« .)0978( .بازتاب فرهنگ و ادبیات عامه در منظومههای قضا و قدر
فارسی» ،فرهنگ و ادبیات عامه.78-42 ،47 ،
 .47گلچینمعانی ،احمد .)0927( .تذکرۀ پیمانه ،مشهد :مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.
 .91ـــــــــــــــــــ .)0997( .کاروان هند ،چاپ اول ،مشهد :مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 .90لیکاف ،جورج« .)0971( .نظریۀ معاصر استعاره» ،ترجمۀ فرزان سجودی ،در استعاره :مبنای تفکر و ابزار
زیباییآفرینی ،به کوشش فرهاد ساسانی ،چاپ دوم ،تهران :پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسالمی.
 .94منزوی ،احمد .)0971( .فهرست نسخههای خطی کتابخانه مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،جلد
سوم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزگ اسالمی.
 .99ـــــــــــــــ .)0989( .فهرستواره کتابهای فارسی ،جلد دهم ،چاپ اول ،تهران :مرکز دایره المعارف
بزرگ اسالمی.
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