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 مقدمه. 1

 طرح مسئله و اهمیت پژوهش. 1-1

ای  بستری فراهم آورد که هرکسی با هر شغل و پیشهدر عصر صفوی شرایط اجتماعی و اقتصادی 

بسا آثار ارزشمندی  آزمایی کند و چه در حدّ توان خود به شعر و شاعری روی آورد و در آن طبع

اندیشی شعرا از ادوار مهم ادبیات  این دوره ازنظر تازگی خیال و باریک. جای گذارداز خود بر

رشیدای )رشید تبریزی  یکی از این شاعران،( 977 :0997مؤتمن، . رک)رود  شمار می فارسی به

آزمایی پرداخته و آثار ارزشمندی از خود  به طبع (زرگری) است که در کنار حرفۀ خویش( عباسی

به یادگار گذاشته است؛ ولی تاکنون تصحیح جامع و منقّحی از آثار وی صورت نگرفته است؛ 

که بیانگر بخشی از )ین شاعر پرکار سبک هندی رو احیا، معرّفی و بررسی نسخ خطّی آثار ا ازاین

  .رسد ضروری به نظر می ،(تاریخ فرهنگی ایران است

عصر صفوی و این شاعر ناشناختۀ  کلیاتهای خطی  نسخههدف از انجام این تحقیق، آشنایی با 

های بعدی درباب شعر رشید تبریزی هموار  بررسی سبک شعری اوست؛ تا هم راه برای بررسی

در دورۀ صفوی برداشته هم گامی درجهت شناسایی بیشتر و بهتر زبان و ادبیات فارسی  گردد و

های فکری و زبانی و ادبی شاعر را  ترین و پربسامدترین ویژگی طور خالصه مهم همچنین به .شود

این مسئله هم . کنیم تا دورنمایی از سبک شاعر برای خوانندگان مقاله مشخص شود بررسی می

ی جایگاه شاعر و اختصاصات سبکی او اهمیت دارد، و هم در مطالعۀ زبانی و ادبی برای شناسای

 .شعر فارسی در عصر صفوی بسیار سودمند است

 روش تحقیق. 1-2

. شود های متنی انجام می برداری از داده ای و فیش و با ابزار کتابخانهبه روش استقرایی این پژوهش 

 .بریم بسامدی نیز بهره می  های لهای سبکی از تحلی در بررسی

 پیشینۀ پژوهش. 1-3

دربارۀ این شاعر و آثار او چه از نویسندگان قدیم و چه از پژوهشگران معاصر، هیچ اثر مستقلی در 

نوشتۀ میرزا تذکرۀ نصرآبادی تنها در چند تذکرۀ عصر صفوی و قاجار، ازجملۀ . دست نیست

نوشتۀ  تذکرۀ روز روشنحمود هدایت، از م تذکرۀ گلزار جاویدانمحمدطاهر نصرآبادی، 

نوشتۀ محمد دیهیم اطالعات مختصری دربارۀ زندگی، تذکرۀ شعرای آذربایجان محمدمظفر صبا و 

 . حرفه و شعر او آمده است
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 معرفی شاعر. 2

یخ از تار. است هجریرشید تبریزی معروف به رشیدای زرگر عبّاسی از  شعرای قرن یازدهم 

 .ها اطالعاتی آمده است دست نیست؛ ولی درباب اصل و پیشۀ او در تذکرهوالدت وی اطّالعی در 

در فنّ زرگری و میناکاری . آباد اصفهان است  از تبارزۀ عباس»: نویسد  نصرآبادی دربارۀ وی می

در  (.988: 0924نصرآبادی، )« قرینه بود  یگانۀ عهد خود بوده و در فنّ شعر هم به اعتقاد خودش بی

آباد اصفهان سُکنی داشته و در   اصلش از تبریز است، در عبّاس»: آمده نیز جاویدانگلزار تذکرۀ 

به اعتبار صنعت خود نزد  چندی به هندوستان رفت و بازآمد ونظیر بوده و   زرگری و میناکاری بی

در تذکرۀ روز نیز (. 277: 0، ج0929 هدایت،)« ساخته  پادشاه، کمال اعتبار را داشته و شعر هم می

در زرگری و میناکاری و شاعری مهارت کامل  .آباد اصفهان بود  مولدش عباس»: وشن آمدهر

کشی  آمده است که در ابتدای حال به پیالهکاروان هند همچنین در (. 474: 0979صبا، ) «داشت

(. 774: 0997گلچین معانی، . رک)اشتغال داشته؛ ولی پس از مدتی به زرگری روی آورده است 

بوده « طوفان»نام  چی به کشی مدتی عاشق پسر قهوه آمده است که در دورۀ پیالهپیمانه در تذکرۀ 

دربارۀ تخلص او نوشته  تذکرۀ شعرای آذربایجاندر  (.087: 0927گلچین معانی، . رک)است 

، 0994دیهیم، )« شده استضبط  ‘رشیدیʼها   کرد و در بعضی تذکره تخلّص می ‘رشیدʼ»: شده

سخنوران تبریز در تذکرۀ  (.همان. رک)تذکره او شاعر شاه عبّاس دانسته شده در این ( 421: 4ج
رشیدی ، ای تخلص وی در بعض منابع رشیدا و در پاره»: دربارۀ تخلص شاعر چنین آمده است

آمده است که طبع اعالم اصفهان همچنین در کتاب  (.997: 0، ج0944آبادی،  دولت)« آمده است

که در  ؛ درحالی(42: 9، ج0987مهدوی، . رک)به هزل و هجو مایل بوده است  ، رشید تبریزی

پایۀ زمان خود  هایی به عموم شاعران نااهل و دون کلیات شاعر اثری از هجویات نیست؛ تنها کنایه

 .هم در قالب و سیاق هجو نیست دارد که آن

(. همان. رک)داند  می ق0180سال وفات او را تذکرۀ مذکور  تاریخ وفات شاعر نیز دربارۀ

: 0924نصرآبادی، )« قبل از حال تحریر فوت شد»: نویسد می باب تاریخ فوت اونصرآبادی در

سال تألیف تذکرۀ )ق 0189شود که شاعر قبل از سال  چنین استنباط می بر این اساس. (988

همان تاریخ  ل زیادبدرود حیات گفته باشد و به احتما ،یعنی اوایل عهد شاه سلیمان ،(نصرآبادی

ها و منابع اطّالع بیشتری در   از دیگر تذکره (.779: 0997گلچین معانی، . رک)صحیح است  0180



 084-029، ص0711، پاییز و زمستان 477، شماره 47زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  029

 

در عهد جوانی، سفری به هند خود شاعر،  گفتۀ به. است دست نیامده  مورد زندگی و احوال شاعر به

 :داشته است

ــد    ـــهار امیـ ــه  از  بــ ـــاری  کـ  روزگــ

 

ـــل    ـــوشم از دل گـ ــ  هـ ــر م ـــید  یاث  چ

 
ـــین  ــد آتشـ ـــوق هنـ ــرد شــ ــانم  کـ  عنـ

 

ــرد      ـــم ک ـــم جـهـان ـــاس م  ...روشــنـ

 
 مــــمی گشــــت شـــــمع انجمـــنم  بـــی

 

 ...آبـــــاد هنـــــد شـــد وطــــنم ظلمـــت 

 
 (4پ، بیت  99؛ گ8، 9ر، بیت  92گ ،نقش ارژنگ)

 آثار رشیدای عباسی. 3  

 ای تحت عنوان در بخش دوم مجموعهکه « بیاض نورس ای بر دیباچه»بر عالوه از رشیدای عباسی 

: 0994،نوشاهی .رک) های مختلف آورده شده به همراه چند دیباچه بیاض الدین ملتانی بیاض تاج

اساس نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ملک به شماره ثبت  جای مانده که بر ات اشعاری برکلیّ ،(047

 :به ترتیب شامل این آثار است 2499

مفتعلن، )بر وزن  بیت 042که عنوان آن مخدوش و ناخواناست با موضوع عرفانی در  ای مثنوی (0

در . نظامی گنجوی االسرار مخزنوزن  هم( سریع مسدس مطوی مکشوف/  مفتعلن، فاعلن

. رک)« األسرار مخزنمثنوی در تتبع »: جای نام مثنوی این عبارت آمده است به تذکرۀ پیمانه

گلشن »صورت قراردادی نام این مثنوی را  ما در این مقاله به (.087: 0927گلچین معانی، 
 ؛کار رفته است این عبارت در این مثنوی به .نهادیم« تحقیق

در موضوع  ،خوانساری زاللی حُسن گلوسوزبیت به پیروی از  990در « حُسن گلوسوز»مثنوی  (4

با مادّه تاریخ ( محذوفبحر هزج مسدس / مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن)تفاوت عرفانی با وزنی م

 ؛(ق0171)« گل نظم»

فاعالتن، )بیت با موضوع عرفانی بر وزن  4097در « سبعۀ سیّاره»یا « نقش ارژنگ»مثنوی  (9

 ؛(ق0191)« گل باغ ابد»تاریخ  با مادّه( حر خفیف مسدّس محذوفب/ مفاعلن، فعلن

 ؛نقش ارژنگ رفانی بر وزن مثنویبیت با موضوع ع 224در « قضا و قدر»مثنوی  (7

فعولن، )بیت بر وزن اسکندرنامۀ نظامی  944در « میکدۀ شوق»ه موسوم ب« نامه  ساقی»مثنوی  (2

 ؛(بحر متقارب مثمن محذوف/ فعولن، فعولن، فعل
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فاعالتن، )بر وزن    های قیمتی و خواص آن  بیت در مورد سنگ 4420در « جواهراالسرار»مثنوی  (9

 ؛(محذوف بحر خفیف مسدس/ مفاعلن، فعلن

 47بند، مسدّس ترکیب و  بند و ترکیب  بیت شامل مقطعات، ترجیع 991دارای « دیوان اشعار» (4

 .رباعی

شاعر در ابتدای هر بخش یک رباعی آورده « قضا و قدر»ها ازجمله مثنوی  در برخی از مثنوی

 .که در حکم درآمدی برای آن بخش است

 ها نسخهمعرفی . 4

به ، ی داخل و خارج از کشورها رشید تبریزی موجود در کتابخانهکلیات اشعار های خطی  نسخه

 :است زیرشرح 

. ترین نسخه موجود است ، کامل 2499به شمارۀ ثبت   0[م]متعلق به کتابخانۀ ملی ملک » کلیات»( 0

شده به زر و  بندی این نسخه به خط نستعلیق، با کامذ سپاهانی، جلد میشن ضربی، جدول

زمان کتابت مربوط به قرن یازده بدون نام کاتب . ها شنگرف است و عنوان و جدول ها رنگ

سطری  02برگ  420ها ارجحیّت داردکه شامل  است و ازنظر قدمت و جامعیّت بر دیگر نسخه

ریختگی در صفحات مشاهده شد که  هم به دلیل صحافی نادرست، به. و دارای رکابه است

 با بیتاین نسخه .ها و ابیات صورت گرفت  تباط قسمتا و اره تنظیم صفحات بر اساس رکابه

تا حسن بهار را بود »آماز و با بیت  «در چمن زمزمه خونین مقال /نیم شبی با دو سه آشفته حال»

 تمامی ارجاعات ابیات درون مقاله به این نسخه است؛ .انجام یافته است «... /رنگینی

بخشی از یک  0/8499به شمارۀ [ د]بخانۀ دانشگاه تهران متعلق به کتا« جواهراألسرار»مثنوی ( 4

با کامذ سپاهانی و جلد ( 0194 : 9، ج0987 درایتی، .رک)مجموعه مربوط به قرن دوازده 

لیف رشیدای أت( االسرار جواهر)« جواهرشناسی»تیماج تریاکی مقوایی به خط نستعلیق، با عنوان 

 79ی شنگرف به حساب سیاق ، در ها جدول دارای رکابه و»زرگر عباسی تبریزی اصفهانی 

«  بسم اهلل الرحمن الرحیم»بیت است که با  4974، شامل  09×4سطری  02( ر 79 –پ 0)برگ 

  :و بیتِ

 گلگونه رنگ هر گل رخسار است/ زار است نوری که از او جهان تجلی

  :آماز و با بیتِ

 استرنگ گلگونه سخن، سخن / پیش دستان زنی که اهل فن است 
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ها آورده شده؛ نام کاتب و تاریخ  ها به نثر در بعضی برگ انجام یافته است و خواص برخی سنگ

 .کتابت ذکر نشده است

؛ 78/09799به شمارۀ ثبت [ ج]متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی « حُسن گلوسوز»( 9

. رک)م .س2/44×09( پ990-پ999)صفحه  47برگ و  02بخشی از یک مجموعه در 

جلد تیماج مشکی سوخت ترنج با سر و لچکی زرین، لوالدار و خط ( 977: 7، ج0987رایتی، د

حسن گلوسوز من کالم رشیدی »بیت است که با عنوان  927نستعلیق، دارای رکابه و شامل 

چو »آماز و با بیت « پوشی لب تبخاله را الماس/ نوشی ام کوثرگداز شعله کی»و بیت « صفاهانی

تاریخ کتابت ندارد و نام . یابد پایان می« بجو تاریخ فکرم از گل نظم/ بلبل نظممرغ طبع من شو 

 . کاتب مشخص نیست

که با  9/487به شمارۀ ثبت [  ص]متعلق به کتابخانۀ شخصی اصغر مهدوی « حسن گلوسوز»( 7

این نسخه بخشی از یک مجموعه به خط نستعلیق . ثبت شده است« قضا و قدر»عنوان نادرست 

بیت در متن و حاشیه  027سطری و دارای  08برگ  9ن یازده، در کامذ سپاهانی در در قر

را « قضا و قدر»نام کاتب و تاریخ کتابت مشخص نیست و چون کاتب عنوان نادرست . است

و ( 972، 42، ج0970درایتی، . رک)برای این مثنوی آورده است، در فهرست نسخ خطی فنخا 

پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری و ( 420: 8، ج0987درایتی، . رک)دنا 

 .این مثنوی با همین عنوان نادرست، فهرست شده استاسالمی ایران، 

، 0707/ 7به شماره ثبت   المعارف بزرگ اسالمی ۀدایر متعلق به کتابخانه «حسن گلوسوز» (2

آماز آن با این  .ق 00 تاریخ کتابت قرنبا خط نستعلیق خوش و  (برگ 09()پ80-پ97گ)

 : بیت است

 لب تبخاله را الماس پوشی/ وشیم کوثرگداز شعله نا کی

 :آن با این بیت است و انجام

 جو تاریخ فکرم از گل نظمببلبل نظم     وچو مرغ طبع من ش

 .(009: 9ج ،0971منزوی، .رک) ق0171لیف أتاریخ ت

 ،(9/747ش) Na 6/77 به شماره ثبت بنگالمتعلق به کتابخانه جمعیت آسیایی « حسن گلوسوز» (9

 : آن با این بیت است آمازخط شکسته نستعلیق هندی که  00قرن  مربوط به
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پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانۀ ) نوشی    لب تبخاله را الماس پوشیگداز شعله ام کوثر کی

 (.ملی جمهوری اسالمی ایران

 E12به شماره ثبت  فرهنگستان علوم روسیه  متعلق به کتابخانۀ «حسن گلوسوز» (4

(NOV.1419) ، آماز که ،بیت 978ق به خط نستعلیق درشت خط شامل 0070تاریخ کتابت 

 :آن با این بیت است

 (.همان) پوشی نوشی    لب تبخاله را الماس ام کوثرگداز شعله کی

با خط نستعلیق چلیپایی و ، 2-91911 به شماره ثبت ،متعلق به کتابخانه ملی« حسن گلوسوز» (8

کامذ اصفهانی نخودی آهارمهره، با تزیینات کمنداندازی به زر محرر و عناوین به سرخی، 

 . ای ضربی جلد مقوایی با روکش تیماج عنابی، دارای جدول و حاشیه ریسه

 :بیت آماز نسخه

 پوشی لب بتخاله را الماس/ ام کوثرگداز شعله نوشی  کی

 :انجام نسخه

 (.همان) بخور نارنج فکرم از گل نظم/ بع من شو بلبل نظمچو مرغ ط

، 49qo (01)/ 9به شماره ثبت ،077متعلق به کتابخانه آسیاتیک سوسایتی خطی« حسن گلوسوز» (7

 .(822: 01ج ،0989 منزوی، .رک)دون تاریخ کتابت ب

مجموعه  در ،747(9)ش 0/749به شماره ثبت  متعلق به کتابخانه ایوانف،« حسن گلوسوز» (01

 (.همان)ق  0049تا  0199ون از های گوناگ اشعار با تاریخ

چنین  های ایران نوشته که در فهرستواره دست متعلق به کتابخانه دانشگاه تهران «حسن گلوسوز» (00

 سطر،07×8س04 ،(برگ 7) 78-2/24،9477 بخشی از یک جنگ به شماره ثبت» :آمده

ت تاریخ کتاب رومنی گلدار و خط نستعلیق چلیپا، نوع کامذ سپاهانی با جلد ،س م 49×2/02

، نسخهدر این  شایسته ذکر است (977: 7ج ،0987 درایتی، .رک) .بیت 980، در ق0172

در  «حسن گلوسوز رشیدا تبریزی» عنوان .مشهود است اه ریختگی ترتیب برگ هم تادگی و بهاف

مصرع  که ظاهراًآورده شده « دوانیده چو جوهر ریشه در آب»مصرع آمده و سپس ر، 94برگ 

 :یتبتا و این مثنوی است  410دوم بیت 

 گدازد بر لبش الماس مرهم/ گل دامی که در خونگرمی مم

 .(بیت پایانی ، دیده نشد 7) یابد ادامه می
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به  ،E12(NOV.1419) ثبتبه شماره  متعلق به کتابخانه فرهنگستان علوم روسیه« نامه ساقی» (04

 ق،0070بیت ، تاریخ کتابت  907ضمن مجموعه گلشن ، شامل  خط، خط نستعلیق درشت

پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) رضا مهجورکاظم بن محمدمحمد :کاتب

 .(جمهوری اسالمی ایران

 به شمارۀ ؛(خدابخش بهادرخان مکتبۀ) کتابخانه بانکیپور خدابخشمتعلق به « االسرارجواهر» (09

  :آن آمازبیت  .به خط نستعلیق، سطر90 برگ، 49، ق00قرن ،ACC.NO.750/9 ثبت

 (.همان) رنگ هر گل رخسار است گلگونۀ/  ی که از او جهان تجلی زار استنور
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انۀ ملی ملک به شمارۀ ثبت نسخۀ کتابخ« قضا و قدر»تصویر صفحۀ نخست مثنوی  .0 ۀتصویر شمار

2/2499 

 
مثنوی ) «پسند قیمت یاقوت نیلوفری کان پیکو به قرار ده پنج ترک» .4تصویر شمارۀ 

 (ملی ملکنسخۀ کتابخانۀ  042برگ جواهراالسرار، تصویر پشت 

 :شده ی در دسترس قرارگرفتهها نسخه الخط های امالیی و رسم ویژگیبارزترین . 5

 ( م)« کلیات»نسخۀ الخط  رسم. 1-5

کتابت شده ... و« اسمعیل»، «ونهمی»الف مقصوره به شکل  با... لماتی مثل همایون، اسماعیل وک

 ؛(0پ، بیت  0گ)« نیمشبی»: صفت شمارشی ترتیبی، متصل به موصوف آورده شده است .است

« به»حرف اضافۀ  ؛(07پ، بیت 00گ )« آنسوتر»: ای متصل به موصوف آمده است صفت اشاره

ش به صورت در تمام موارد بدون سرک «گ» ؛(4ر، بیت  4گ)« بباغ»: استکلمه آمده متصّل به 

: میانجی در املب موارد کتابت نشده است« ی» ؛(7پ، بیت  074گ )« کرمش»: آمده است« ک»

ندیده  خارش [و]گل  »: در مواردی واو عطف آورده نشده است ؛(0ر، بیت  9گ )« میکده آبرو»

گ )« عقدشانرا»: استآمده نشانۀ مفعولی متصّل به مفعول « را» ؛(07ر، بیت 47گ )« رنگ خزان

گ )« میئی» :نوشته شده است« ئی»به صورت « ی»کلمات مختوم به  درنکره « ی» ؛(7پ، بیت  84
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: در تمام موارد« ها»میرملفوظ در حالت اضافه شدن عالمت جمع « ه»حذف  ؛(00بیت  ،پ 02

ر، بیت  99گ ) «پیمودمبه »: تأکید از فعل جدا نوشته شده است« ب» ؛(0پ، بیت  79گ ) «نغمها»

ر، بیت  4گ )« ساز کرد زمزمۀقلمون بو» ام موارد مانندنکره در تم« ی»همزه به جای  نآورد ؛(09

پ، بیت  9گ )« بهرسو» :متصل به صفت مبهم نوشته شده است« به»در مواردی حرف اضافۀ  ؛(9

: «سومنات»و  «صومنات»مانند  اند؛ ها به دو صورت امالیی کتابت شده ندرت برخی واژه به ؛(2

پ،  77گ )« سومناتی پر از بت نیرنگ» ؛(04پ، بیت  407گ )« صومنات ظهور تو ز کجاست»

 (.4بیت 

 (ج)« حسن گلوسوز»نسخۀ الخط  رسم. 2-5

: به کلمه« هم» اتصال پیشوند ؛(9بیت ،پ 992 گ)« بیمهری»مانند  به کلمه« بی»اتصال پیشوند 

  ،ر 997گ)؛« نبخو»  :در تمام مواردکلمه به « به»اتصال حرف اضافۀ  ؛(4بیت ر، 998گ)« همعنان»

به ندرت  ؛(0بیت ،پ 970گ) ؛«نشأه»برروی کرسی الف در کلماتی چون   آوردن همزه ؛(0بیت 

 .(8پ، بیت  920گ)« ز بزم بیخودی مستانه برخواست»  :ملط امالیی

 (ص)« حسن گلوسوز»الخط مثنوی  رسم. 5-3

  آوردن همزه؛ (7پ، بیت  094گ) «زادی عندلیب خانه جنونرا»: نشانۀ مفعولی به مفعول «را»اتصال 

« به»افۀ اتصال حرف اض؛ (99ر،بیت097گ) «هنشأ» چونهمکلماتی برخی بر روی کرسی الف در 

 پ،094گ)« بیوفاییها»: بر سر اسم« بی»وند اتصال پیش ؛(47پ، بیت 099گ ) «بگلشن»: به کلمه

 .(00بیت

 (د)« جواهراألسرار»الخط مثنوی  رسم. 5-4

نوشتن گاهی  ؛(9ر، بیت  01گ )« بشکفان طبع ارجمندانرا»: نشانۀ مفعولی به واژه« را»اتصال 

« به»حرف اضافه اتصال  ؛(02بیت پ،01گ) ؛«جهۀ»: صورت عربی آن به« ت»کلمات مختوم به 

 7گ)؛ «بیتاب» :به کلمه « بی»اتصال پیشوند  ؛(01بیت ر،9گ)« بسخن»: به کلمۀ بعد در تمام موارد

 ر،4گ)« خواموش»  :ای به دو صورت درست و نادرست آورده شده ندرت واژه به ؛(07بیت ،پ

؛ (07بیت ر،00گ) «انچه» نیاوردن مد در کلماتی همچون ؛(8ر، بیت7گ) «خاموشی» ،(0بیت

 .(00بیت  پ ،09گ) «همیون»: با الف مقصوره «یونهما»کتابت کلماتی مثل 

 

 



 099  حاج طالبی/ ...معرفی و تحلیل نسخه های خطی کلیات : پژوهشی-مقاله علمی

 

 شعر رشیدای عباسی  سطح فکری. 6

های مختلف تکرار  های فکری و محتوایی شعر رشیدای عباسی که در مثنوی طورکلی ویژگی به

 :شده است، موارد زیر است

 (ع)مدح پیامبر و امام علی . 1-6

از بخش بیت  4در )رشید تبریزی در دیوان اشعار . ای دارد این موضوع ازجهت بسامد اهمیت ویژه

و در مثنوی ( بیت 01)« جواهراالسرار»، مثنوی (بیت 42در )« نامه ساقی»های  ، مثنوی(رباعیات

پرداخته است و به جز دیوان، ( ع)بیت به مدح موالی متقیان 97، جمعاً در (بیت 4)« نقش ارژنگ»

 .در سه مثنوی از شش مثنوی او این مضامین وجود دارد

ــفات      ــمع صــ ــور شــ ــی نــ ــی ولــ  علــ

 

 عکـــــس آیینـــــۀ حســـــن ذاتگـــــل  

 (02ر، بیت  091نامه، گ  ساقی)                                                                                       

 
 چـــــو از جـــــوهر او نـــــزد عشـــــق دم 

 

ــم    ــرینش رقــــ ــخۀ آفــــ ــد نســــ  نشــــ

 

 
 چــــو رایــــش نیفراخــــت چتــــر ظفــــر 

 

ــا    ــد زه کمــــــان قضــــ  وقــــــدر نشــــ

 

 
ــمع   ــورش نیفروخـــت شـ ــو نـ ــورچـ  ظهـ

 

 محــــیط امامــــت نــــزد مــــوج نــــور     

 
ــت      ــش بس ــام او نق ــن ن ــوح دی ــر ل ــو ب  چ

 

ــنم   ــم صـ ــت    طلسـ ــم شکسـ ــه درهـ  خانـ

-0پ، بیت  091، گ همان )                                                                                       

7) 

دارد، بیش از ابیاتی است که ( ع)که تعداد ابیاتی که در وصف یا مدح امام علی  نکتۀ مهم آن

دهندۀ اهمیت این مسئله در ترویج  آورده است و این نشان( بیت 48)در وصف یا مدح پیامبر اسالم 

با جهان برین یا فرودین ( ع)همچنین در ابیاتی امام علی . تشیع و اندیشۀ شیعی ازسوی شاعران است

 :شناختی دارد عالم، نوعی ارتباط هستی یا کل

 خــط ســر لـــوح اعظــم اســت علــی     

 

 

 

ـــت مسلـّــــــم اســــت علــــی     در والیـــ

 
ـــر آدم  ـــجاد جوهـــ  پیـــــــش از ایــــ

 

 

 

 ســــواد لـــــــوح و قلــــــم بــــود روشــــن
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ـــرفت رواج   ــت از او گــ ــد طاعــ  نقــ
 

 

 

 اوج قـــــدرش رســــــید بـــــر معــــــراج  
             

(4-2پ، بیت49حسن گلوسوز،گ)  

 ود آنانجلوس یا ورتاریخ   مدح شاهان و بزرگان و ماده. 2-6

ویژه در  شود؛ به وضوح دیده می ها و دیوان اشعار رشید تبریزی، مدح پادشاهان و امیران به در مثنوی

برای نمونه ماده تاریخ جلوس شاه . دیوان ماده تاریخ جلوس شاهان به همراه مدح آنان آمده است

 (:شاه سلیمان)صفی دوم 

 پـــای اقبـــال چـــون بـــه تخـــت نهـــاد

 

 تــاج قیصــر بــه خــاک یکســان شــد  

 
ــتم   ســــال تــــاریخش از خــــرد جســ

 

ــد   ــتان شــــ ــل دل هزاردســــ  بلبــــ

 (2-7ر، بیت  442دیوان گ )                                                                                   

 :نمونۀ دیگر

ــادل  ــع دریـــــ ــه طبـــــ  ای گهرمایـــــ

 

 صــــاحبقران عــــالم کــــنمــــدح  

 
 گفـــــت دســـــتور فطـــــرت خِـــــردم

 

 

 

 فکـــر تاریـــــخ خـــاتم جــــم کـــن

 
 :طبـــع روشـــن ضـــمیر هوشـــم گفـــت

 

 

 

 کــن« خــاتم»ســر انگشــت را بــه   

 (9-2، 4پ، بیت  442دیوان گ )                                                                                     

. هـ 0124-0198)صفی  شاه: تصریح شده استشاعر ،  نیز به دو تن از ممدوحان   ها در مثنوی

 (:ق. هـ 0144-0124)عباس ثانی و شاه( ق

ــه  ــم افراختـ ــا علـ ــفی تـ ــاه صـ  شـ

 

 ذرّه و خورشـــــید بـــــه هـــــم ســـــاخته  

 (2و  7ر، بیت  4گلشن تحقیق، گ ) 

 شـــــاه عبـــــاس ثـــــانی صـــــفوی

 

ــطفوی    ــان مصــــــ ــعلۀ دودمــــــ  شــــــ

 
 اوسـت  هر طلسمی کـه نـام شـاه در   

 

ــه     ــوحش آین ــید ل ــو خورش ــت همچ  روس

 
(4و  0پ، بیت  098، گ جواهراالسرار )  
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، گ جواهراالسرار . رک)عباس ثانی سروده است  خود را به نام شاه« جواهراالسرار »شاعر مثنوی 

 (.  09-02ر، بیت  098

یان رشید تبریزی برخی ادب. بیت در مدح پادشاه و رجال عصر است 077در کل آثار شاعر، 

را مدح کرده است و ( ق0177متوفی )و میرزا فصیحی هروی ( ؟)زمان خود، چون زمانای مشهور 

ها  این نمونه. برای وقایع مختلف زمان خود در قالب مدح بزرگان و شاهان، ماده تاریخ ساخته است

به ( ق0191متوفی )های تاریخی بسیار مهم است؛ همچون تاریخ ورود ندر محمدخان  در بررسی

. به اصفهان آمد 0129پادشاه ترکستان شد و در سال ، خان  این شخص پس از امام قلی. اصفهان

دانشگاه )شاه عباس ثانی به او کمک کرد تا اوضاع آشفتۀ پادشاهی خود را سر و سامان دهد 

 (.004-000: 0981کمبریج، 

ـم شعله  ریــز خـون دشـمن شـد   دم تیغ زباـن

 

 

 

قـران مهـر و مـاه    به دل چون فکــر تـاریخ  

 آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
شـه  « گــل فتـراک »سر آشـوب را کــردم 

ــتم  :گفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـاه آمـد    ن پن   (0129)همای اوج دولت سوی شـاه دـی

 

                                                          

 

 

 

(7-9بیت  پ، 448 دیوان،گ)  

 مضامین و اصطالحات عرفانی. 3-6

ها  شود؛ ولی بسامد و نحوۀ کاربرد آن مضامین عرفانی در اکثر آثار رشید تبریزی مشاهده می

واژگان عرفانی عمدتاً ( جز قطعه و رباعی به)های دیگر  ها و قالب در مزل، در دیوان . متفاوت است

 سازی و ساخت هنری شعر است و محتوای شعر جنبۀ عرفانی ندارد؛ برای نمونه در خدمت مضمون

 :در مدح آورده است

 ثمر گلشن فیض تویی آن نخـل تجلّی

 

 

 

 آرایـی  کز تو افروخته دین مشرق علـم 

 
 (4پ، بیت  442دیوان، گ)                                                                                      

در قطعات . عرفانی آمده استها واژگان و مضامین عرفانی با محتوای  ولی در قطعات و رباعی

 :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  

 (9-2پ، بیت  491دیوان گ)                                                                                     
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 :و در رباعیات حتی به مضامینی چون وحدت وجود نیز اشاره کرده است

 انــد ، موجــود یکــی اســت عــالم همــه فــانی

 

 

 

 از جلــوۀ کاینــات مقصــود یکــی اســت

 
ــود  ـــا و ب ـــتی و فن ــابود یکــی اســت  هس  و ن

 

 

 

 در بتـــکدۀ وجـــود معبــود یکــی اســت

 (7-9ر، بیت  479دیوان گ)                                                                                  

جاکه شعر عصر  ازآن. طورکلی اصطالحات عرفانی در شعر رشید تبریزی پرکاربرد است به

وفور به شعر راه  سر دارد، واژگان عرفانی به  نثر عرفانی فارسی را پشت صفوی ادوار مختلف شعر و

بسامد ابیات ( های کوتاه شاعر مثنوی)برای نمونه در سه مثنوی از آثار رشید تبریزی . یافته است

: بیت 224بیت از  89: «قضا و قدر»مثنوی  :حاوی اصطالحات حکمی و عرفانی بدین صورت است

بیت  012: «نامه ساقی»مثنوی  درصد؛41.24: بیت 042بیت از  99: «شن تحقیقگل»مثنوی  درصد؛ 02

 .درصد94.00: بیت 944از 

عربی همچون انسان کامل، تعین، اسماء،  نکتۀ مهم آن است که اصطالحات ویژۀ مکتب ابن

که اصطالحات مربوط به احوال سالک  کار نرفته است؛ درحالی در شعر رشید تبریزی به... اعیان و

بار در  07« گلشن تحقیق»برای نمونه در مثنوی . و اذکار و آداب و مقامات سلوک پرکاربرد است

های سالک آمده است؛ اصطالحاتی چون  بیت اصطالحات مربوط به مراتب احوال و خصلت 09

بیت اصطالحات مربوط به ذکر و عبادات  09بار در  09همچنین ... . یقین، شوق، محبت، میرت و

تب تزکیۀ نفس و مقامات سلوک آمده است؛ اصطالحاتی چون صدق، اخالص، مناجات، و نیز مرا

این . این اصطالحات مربوط به عرفان عملی و ساحت سلوکی عرفان است... . فنا، ذکر خفی و

بسامد اصطالحات عرفانی  .شناختی عرفان ملبه دارد های هستی ساحت در متون موردمطالعه بر جنبه

« قضا و قدر»و « نامه ساقی»های  منازل سلوک و ذکر و عبادات سالک در مثنوی مرتبط با مقامات و

 .بیت 47بار در  99: «قضا و قدر»مثنوی ؛ بیت 92بار در  97: «نامه ساقی»مثنوی  :صورت استاین به 

، «مناجاتی»: تنوع چشمگیری دارد و اصطالحاتی چون« نامه ساقی»ویژه در مثنوی  این اصطالحات به

کار رفته  در این متن به... و« سالک»، «فقر»، «توکل»، «سبحه»، «نشین سجاده»، «سلوک»، «تجرید»

 .است

کدام از  که باوجود پراکندگی اصطالحات و مضامین عرفانی در متن، هیچ نکتۀ مهم آن

ها و آثار شاعر در بیان موضوعات عرفانی و صوفیانه پیوستگی عمودی و انسجام محتوایی  مثنوی
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که  دلیل آن اساساً به. ها مضامین عرفانی با مضامین دیگر درآمیخته است بلکه در همۀ مثنویندارد؛ 

ویژه شعر پیش از قرن هفتم و ماقبل آن  برخالف ادوار پیشین؛ به)نگر است  شعر سبک هندی جزئی

، اجزاء مختلف تفکر عرفانی و حکمی و اندیشه و حکمت عامیانۀ اهل کوی و (نگر است که کلی

صورت سیستماتیک و  بنابراین ابیات به. های دیگر فکری را با هم در آمیخته است ار و مجموعهباز

 (. 92: 0987راد، مددی، طالبی،  ندزفولیا. رک)یابند  منسجم با یکدیگر ارتباط نمی

 شکایت از روزگار و نااهالن و سفلگان. 4-6

 04شاعر در . نااهالن پرداخته استبیت به شکایت از روزگار و  97در کلیات شاعر، مجموعاً در 

 :بیت به شکایت از بد شدن حال زمانه و آزار و بی وفایی نااهالن پرداخته است

 کنــــــد یــــــادم آســــــمان زآن نمــــــی

 

 

 

 

 

ــادم   ــه افتـــــ ــی قرینـــــ ــه دُر بـــــ  کـــــ

 

 
(07پ، بیت  000قضا و قدر، گ)                                                                                    

ه هـرکه  می نگـرم نقـش    نیــرنــگ اسـت    بنـد  ـب

 

 دورنــگی نگه دوست، دشمنان را یـوف  

 
 بخــــار دود نـــــفاق اســـت  شـــعلۀ دمشـــان 

 

 یـوف سوز دوسـتان را    فـسون نغمۀ  جان 

 
 زنند جمله چو زنبـور نـیش ونـــوش خورنـد    

 

 شناســی طــرز مصــاحبان را یــوف  نمــک 

 

 

 

 

(8-9پ، بیت490دیوان،گ)  

سنت نکوهش ایام و اهل آن، از ادوار گذشته وجود داشته است و در شعر سبک هندی با یأس 

دارد است که در سطح فکری سبک شاعران این دوره وجود مرتبط  و بدبینی و نومیدی خاصی

پایه شکایت کرده  بیت از شاعران سفله و مقلد و دون 49جز این در  به(. 49: 0974خسروی، . رک)

 .و آنان را نکوهش کرده است

 نــــال ســــخن  بــــی ســــوادان هــــرزه  

 

 

 

 

 

ــده گلبانگشــــان وبــــال ســــخن     شــ

 

 
ــد    ــر چمننــ ــی بــ ــار بــ ــخن خــ  در ســ

 

 

 

 

 

ــن    ــل چمــ ــان بلبــ ــه زبــ ــخنند بــ  ســ

 

 
 انــــد مظهــــر علــــم بــــی عمــــل شــــده

 

 

 

 

 

ــ ــه کــ ــده  ور آیینــ ــل شــ ــد در بغــ  انــ

 

  ( 
 (9-7ر، بیت  004گقضا و قدر،)                                                                                   

ــد ـادو وشان که معجزه ام را مقلدن  ج

 

ــۀ دمشان نفی گفت   وگوست افسـون حیل
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ـــچۀ بغــض دورنگــی  انــد ور مهــر وکینـــه مـن

 

ــل دوروسـت      ــشان گ ــهار و خـزان  مجـموعۀ ب

 
ــل اســت     ــشان نقــش باط ــمیافنـ ــگ سی  نیرن

                                                                                                                          

ــود گـــل کامــذ تهــی ز بوســت    رنگــین اگــر بُ

                        
ــردۀ مــن اســت    گ ـان گــ ــونۀ تصوّرشـ  لگــ

 

 آبی که چشمۀ لب جو شـد هـم آب جوسـت    

 
ــرین؟      ــمای سـعادت شـود ق ـا هـ  کی صعوه ب

 

 گوسـت؟  عصفور کی به نغـمه چو بلبـل بدیهـه   

                                               
(9-4پ، بیت  449دیوان،گ)  

وآمد دارد، پیوسته  شاعری که به دربار رفت. استدهندۀ جایگاه درباری شاعر  این ابیات نشان

در رقابت با شاعران دیگری است که آنان نیز به امید دریافت عنایت و جوایز شاه و امرا به 

 . پردازند آزمایی و سخنوری می بعط

 هنر بی رونقیشکایت از . 5-6

هنر و شعر و  رونقی یببیت از  49جمعاً در « قضا و قدر»و « نامه ساقی»های  در دیوان و مثنوی

قضا و »بیت از مثنوی  00نامه،  بیت از ساقی 7بیت از دیوان،  00)توجهی به آن شکوه کرده است  بی

جاکه در عصر صفوی دربار اصفهان به شاعران توجه چندانی نداشته است، بسیاری از  ازآن( «قدر

تر گفتیم رشید تبریزی  پیش که و چنان( 98: 0988نسب،  جابری. رک)شاعران به دربار هند رفتند 

باوجوداین، شاعر که در دربار اصفهان مانده است، از . نیز در جوانی سفری به هند داشته است

 .شعر در زمان خود شکایت دارد رونقی بی

 صـــرفه نشـــناختم، کســـی چـــه کنـــد؟

 

 

 

 

 

 خــود ملــط بــاختم، کســی چــه کنــد؟     

 

 
ــتم    ــر بسـ ــت هنـ ــر بـ ــه دل بـ ــس کـ  بـ

 

 

 

 

 

 دســـــتمگـــــوهر معرفـــــت شـــــد از   

 

 
ــد   ــالم شــــ ــر وبــــ ــای هنــــ  کیمیــــ

 

 

 

 

 

 آفـــــــت خـــــــرمن کمـــــــالم شـــــــد

 

 
 (2-9ر، بیت  000قضا و قدر، گ)                                                                       

 ای دل، چو رشید از چه هنـر ورزیـدی؟  
 

 

ــدی؟     ــت چی ــاط محن ــرا بس ــی درد چ  ب
 

 

 چون دانستی کـه جـز هنـر عیبـی نیسـت     

 

 آلـــودۀ صــد عیــب چــرا گـــردیدی؟     

 (9-2ر، بیت  474دیوان، گ)                                                                               
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 گر این بود گل باغ هنــر کـه مـن چیـدم   

 

 بهار حاصـل فیـــض هـــنروران را یـوف     

                           
(09پ، بیت490همان،گ)  

دیوان شاعر نیز قطعاتی آمده است که در آن شاعر برای خرید خانه یا ملزومات زندگی از در 

 :کند ممدوح استدعا و التماس می

ـــد  ــف فرمودنــ ــه لطــ ـــم بــ  بنــدگانـــ

 

ـــفه  ـــه  تحــ ــتت ار بـزرگـانــ  ای هســ

 
 بهـــــــرت از شهریــــــــــار بســـــــتانم

 

ـــانه    ـــۀ ملــوکــــ ــت و خانــــ  خلعـــ

 
 ام شـــد قبــــول شـــاه و نشـــد     تحفـــه 

 

ـــه   ــل خانــــــ ـــم قابـــــ  نـاقبولــیــــــ

 
ـــدن دل  ــش تپیــــ ــب ز آتـــ  روزوشـــ

 

ـــانه   ـــماب ناشکیــــ ــو سیـــــ  همچــــ

 
 موطـــــه در مــــوج اضطـــــراب زنــــم

 

ــه     ــا ن ــه ی ــرض ش ــه ع ـــده ب  کــه رسیــ

 
 ور رسیـــده ظـــهور فیــــضش کــــو؟    

 

ـــه     ـــل فـرزانــ ـــیروی  عقـ ـــه نـ  ای بـ
 

(9-0ر، بیت447همان،گ) ))  

 .شده است ن صفوی توجه چندانی نمیشاعران دربار شاهادهد که به  این موارد نشان می

 یأس و ناامیدی و اندوه شاعر. 6-6

ها و دیوان رشید  در مثنوی. زده و ناامید است که گفتیم در شعر سبک هندی فضای شعر مم چنان

تبریزی ابیاتی به حسب حال شاعر پرداخته است و اوضاع زندگی و حاالت روحی او را نمایان 

در کلیات رشید . وجه مشترک این ابیات درد و مم شاعر و حسرت و ناامیدی اوست. استساخته 

دربارۀ آتش ( بیت 94)تقریباً یک سوم این ابیات . بیت حسب حال آمده است 019تبریزی جمعاً 

بیت نیز اشک و گریه و مم و اندوه خود از عشق  42در . درون و سوز سینه و درد دل شاعر است

 .کند گوید یا به مم و سوز سخنش اشاره می وق یا جفای روزگار سخن مییا هجران معش

ــی ــعله کــ ـــوثرگّداز شــ ــی ام کــ  نوشــ

 

 

 

ـــماس   ــه را الـــ ـــب تبخالـــ ــی لـــ  پوشـــ

 
 آشـــــــیانی دشـــــــمنی دام رهــــــــایی

 

 

 

ــان ــونین  پریشــــ ــۀ خــــ ــانی نغمــــ  زبــــ
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 آزمـــــایی ز الــــــماس نگـــــه ریـــــش

 

 

 

 گـــــشایی بــــه زخــــم تیــــغ مژگــــان دل

 
 زادی   جنــــــون را عنــــــدلیب خانــــــه

 

 

 

ـــادی  ــش نهــــــ ــمندرزادۀ آتــــــ  ســــــ

 
 سرشــــتی بـــه مـــم پـــروردۀ محنـــت    

 

 

 

ـــشتی    ـــخن بهـــ ــعلۀ گلــــ ــراپا شـــ  ســـ

 
(2-0پ، بیت  8گلشن تحقیق،گ)  

 نــــــوش آشــــــوبی کیســــــتم شــــــعله

 

 

 

 

 

 خــــو بــــه وحشــــت گرفتــــه مجــــذوبی 

 

 
ــونی     ــیده مجنــ ــن کشــ ــه دامــ ــا بــ  پــ

 

 

 

 

 

ــامونی   ــینه هــــ ــاک ســــ ــۀ چــــ  رخنــــ

 

 

 

ــزه    ــغ ممـــ ــی تیـــ ــریزخمـــ  نخجیـــ

 

 

 

 

 

 زنجیـــــــری مـــــــوج تحریـــــــر نالـــــــه

 

 
ــار بیـــــــــدادی دل  گـــــــــران مبـــــــ

 

 

 

 

 

ــادی   ــه فرهــــ ــر دل گرفتــــ ــوه بــــ  کــــ

 

 
(9-9پ، بیت017قضا و قدر،گ)  

 تقدیرگرایی. 6-7

باوجود رواج مذهب تشیع و سقوط کالم اشعری، دلیل تقدیرگرایی و اندیشۀ قضا و قدری در شعر 

حکمت عوام کوی و بازار در شعر عصر صفوی دلیل آن هم تأثیر . شود رشید تبریزی دیده می

که اندیشۀ مردم کوی و بازار بر خردگرایی و دانش عمیق متکی نیست، حوادث  جا ازآن. است

این ویژگی سبب پدید آمدن . دهد کوچک و بزرگ را به تقدیر و سرنوشت محتوم نسبت می

کاردگر و بابایی در مقالۀ  .در ادبیات عصر صفوی شده است« فضا و قدر»های  ژانری با نام مثنوی

منظومۀ قضا و قدر را  41بیش از « های قضا و قدر فارسی بازتاب فرهنگ و ادبیات عامه در منظومه»

هایی عامیانه با محوریت  ها داستان اند که محتوای همۀ آن در دورۀ صفوی و قاجار شناسایی کرده

یکی از کسانی که در این ژانر (. 48: 0978کاردگر، بابایی، . رک)عامل قضا و قدر و تقدیر است 

گلشن »های  در منظومه« قضا و قدر»جز منظومۀ  به. سرایی کرده است نیز رشید تبریزی است سخن

و « قضا»و نیز دیوان شاعر، اصطالح « جواهراالسرار »، «نقش ارژنگ»، «حسن گلوسوز»، «تحقیق

 :و مضامین تقدیرگرایی آمده است« قدر»

 سـازی اسـت   کینـه فلــک تا نقشـبند  

 

 

 

ــگ   ــونگر نیرنـ ــا افسـ ــت  قضـ ــازی اسـ  بـ
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 (01پ، بیت08حسن گلوسوز،گ )

ــش    ــه نق ــد ک ــنم ش ــا  روش ــد قض  بن

 
 

 

 
 

ــا  ــه اســــت نــــرد دمــ  بــــا دلــــم باختــ

 
 

(09پ، بیت 29نقش ارژنگ،گ)  

 ای کـــز قضـــا شـــود روشـــن شـــعله

 

ــن    ــفق گلشــ ــود شــ ــرارش بــ ــر شــ  هــ
 

(8پ، بیت098،گجواهراالسرار )  

 پیچـد  مو را شـرری بـه هــم توانــد    
 

 دپنجه بــه پنجــۀ قضــا نتــوان کــر    ســـر 
(4ر، بیت421دیوان،گ)   

 .در کلیات رشید تبریزی آمده است بار 79« قضا»طورکلی واژۀ  به

 های مختلف بخش  استفاده از جواهرات در تصویرسازی. 8-6

جاکه  ازآن. تر گفتیم، رشید تبریزی به جواهرسازی و میناکاری اشتغال داشته است که پیش چنان

شعر در عصر صفوی به میان محترفه و اهل بازار کشیده شده است، رشید تبریزی نیز متناسب با 

جز  به. ها و آثار مختلف خود ذکر کرده است های قیمتی را در مثنوی سنگانواع حرفۀ خود، نام 

تبریزی که نخستین جواهرنامۀ منظوم ادب فارسی است، در آثار دیگر رشید « جواهراالسرار »مثنوی 

 :نیز این ویژگی شعر او مشهود است

ــته   ـــه شس ــاب شعل ــاقوت ن  دم از ی

 

 

 

ــته  ـــماس رســ ــدی از دل الـــ ــو تنــ  چــ

(9ر، بیت04حسن گلوسوز،گ)   

 فـــام طینـــــت یـــاقوت آب آتـــش

 

ــت    ـــنایم فرسـ ـــگ میــ ــرّد رنــ ــا زمـ  بـ

(9ر، بیت444دیوان،گ)   

 رنـگ  نه تیغ است آن بـرق المـاس  

 

 کــه دارد بـــه کــف شـــاه فیروزچنـــگ   

(0ر، بیت090ساقی نامه،گ)   

بیت از لعل،  47، در «جواهراالسرار »جز ابیات مثنوی  های رشید تبریزی به طورکلی در منظومه به

درّ »یا « گوهر سفتن»بیت از  49بیت از زمرّد و در  0بیت از الماس، در  4بیت از یاقوت، در  8در 

بیت از چهار  9در « مینا»جز این واژۀ  به. های ادبی استفاده شده است برای تصویرسازی« سفتن

 :آمده است« جواهراالسرار »و « قضا و قدر»، «نامه ساقی»، «حسن گلوسوز»مثنوی 

اش محشـر خـاصّ و    به هـر گوشـه  

ــام  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 چــــو بــــازار مینــــای بیــــت الحــــرام
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 ((0پ،بیت041همان،گ)

 شعر رشیدای عباسی زبانی سطح. 7

 ها در حوزۀ واژه. 1-7

 های عربی هکاربرد واژ. 1-1-7

شود؛ ولی واژگان عربی متن از واژگان  در شعر رشید تبریزی واژگان عربی در بیشتر ابیات دیده می

و « الخاص خاص»چون  های عربی ترکیبندرت از  بهمتداول و رایج زبان خودکار است و شاعر 

 447در ( جز اصطالحات عرفانی به)« نامه ساقی»در مثنوی  برای نمونه .استفاده کرده است« نمانشوو»

قضا و »در مثنوی  .شود درصد ابیات متن را شامل می 41کار رفته است که  بیت واژگان عربی به

گلشن »همچنین در مثنوی  .شود درصد ابیات را شامل می 97.9بیت است که   989این رقم، « قدر

 .ابیات این مثنوی استدرصد از کل 40.2کار رفته که  بیت واژگان عربی به 049در « تحقیق

 هندوستان قدیمکاربرد واژگان هندی یا نام اماکن . 2-1-7

در دورۀ رواج سبک هندی ارتباط شاعران با دربار هند، سبب آشنایی شاعران با اندیشه و زبان 

شمیسا، . رک)به شعر این دوره شد  هندوستان قدیمهندوان و ورود واژگان هندی و نام اماکن 

دیده  هندوستاندر آثار رشید تبریزی نیز برخی واژگان هندی و نام برخی اماکن . (447: 0989

و نیز بسامد نسبتاً زیاد گل  5برهمن، 4،شال گلبندی 3،جوکی 2واژگان هندی برشگال، .شود می

همچنین  .از عناصر هندی متن است ،(بار در کلیات شاعر 09) در تصویرهای شعری 9«نیلوفر»

 .قارۀ هند چون کشمیر، سومنات، آگره و دهلو در کلیات شاعر آمده است شبههای  اسامی مکان

ــرو   ــرت خسـ ــه فطـ ــی کـ ــت گنجـ  هشـ

 

 

ــو   ــود از دهلـــــ ــامی نمـــــ ــه نظـــــ  بـــــ

 

 
 (01بیت  ،ر 098، گجواهراالسرار )                                                                                 

ــمیرش خار ـــوای کشـــــ ــار هـــــ خـــــ  
 

 

 

 کـــــرد از ســـــیر ایگـــــره دلـــــــگیرش   

 (8بیت  ،پ 99نقش ارژنگ، گ)                                                                                        

 ایــن شــیوه طــرز پیــر مــن اســت : گفــت

 

 

 

ــت    ــرهمن اســ ــومنات بــ ــدرین ســ  کانــ

 (2پ، بیت  74نقش ارژنگ، گ) 

 صفویکاربرد واژگان جدید عصر . 3-1-7

این . شعراست های خاص شعر عصر صفوی ورود برخی واژگان جدید به دایرۀ واژگانی از ویژگی

به  و نیز ورود مفاهیم جدید ارتباط با ملل دیگردالیلی چون پیدا شدن ابزارآالت جدید،  واژگان به
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واژگان در  های این از نمونه. (497: 0944مالمرضایی، . رک) زبان شاعران این دوره راه یافته است

 رفو، (بار 7) 8سُنبک، (بار 2) 7، گلجام(بار 04) عینک :کلیات شعر رشید تبریزی موارد زیر است

، فانوس (بار 4) 01مرموله ،(بار 4) ، شیرازه(بار 78) ، فرنگ(بار 4) نزاکت، (بار 4) 9جیقه، (بار 7)

 .(بار 0) 00واسوختن، (بار 01)تبخاله ، (بار 0)خانه  ، مطب(بار 08)

 ساخت ترکیبات بدیع. 7-1-4

: 0944مالمرضایی، . رک)اند  های شعر سبک هندی دانسته ساخت ترکیبات جدید را از ویژگی

سازی  که ترکیب ای گونه ها در کلیات رشید تبریزی بسیار باالست؛ به ؛ ولی بسامد این ترکیب(710

بیت  441 در« قضا و قدر»مثنوی برای نمونه در . های شعر رشید تبریزی است ترین ویژگی از مهم

سازی  ترکیب (ابیات درصد 40) بیت 042در « گلشن تحقیق»مثنوی  درو ، (درصد ابیات78.8)

های خاصی ترکیبات  با واژه در آثار خود آن است کهشاعر های سبکی  از ویژگی .شود مشاهده می

های  مواردی نیز ساختدر و های مرکب فاعلی یا مفعولی  که املب صفت سازد متعددی می

 :مصدری هستند

افروز،  افروز، مشرق افروز، بهارافروز، بهشت فروز، انجمن فروز، چهره شعله :افروز یا فروز

 ...فروز و افروز، تجلّی ساحل

 ؛... آلود، طالآلود، مبارآلود و آلود، صندل آلود، خنده خمارآلود، شعله :آلود

طراز،  طراز، صفحه طراز، ترانه طراز، آیین ز، چمنطرا طراز، گلشن طراز، نغمه شعله: طراز

 ؛... طراز و گلگونه

آرایی،  آرایی، بت  آرا، بهارآرا، عینک آرا، قطره آرا، چمن آرا، جلوه آرا، عالم مشرق: آرایی/ آرا 

 ؛... آرا و آرا، زرق یوسف

آهنگ، سیرآهنگ،  آهنگ، مریب آهنگ، خموشی ، ممآهنگ وحشتآهنگ،  بلبل: آهنگ

  ... .آهنگ و آهنگ، شعله شقعا

 دستوری و نحوی های ویژگی. 2-7

 در آخر فعل« یای استمراری»کاربرد . 1-2-7

 :در آخر فعل ساختی کهن از فعل ماضی استمراری است« یا»کاربرد 

 از هــــوا تـــاب گــــرفتیز دلســـردی 

 

 

 

ــاندی ـــتاب   فش ــمع مه ــر ش ــان ب ــور ج  ن

 (07بیت  ،ر 41گ ،حسن گلوسوز)                                                                                    
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 ؟شـدی وگر نـه کجـا جسـم گویـا     

 

 

 

 

 

ــرزا    ــر گهــ ــیط عناصــ ــدیمحــ  ؟شــ

 

 
 (7بیت  ،ر 007نامه، گ ساقی)                                                                                    

         منادا با صفت مرکب و منادای موصول. 2-2-7

 :منادا با صفت مرکب

 دلای گهرمایــــــــه طبــــــــع دریــــــــا

 

ــالم کــــن     ــدح صــــاحبقران عــ  مــ

 (4پ، بیت  442دیوان، گ) 

 :منادا با جملۀ وصفی

 گشـای گـل حیـرت باشـم   تا به کی چهره

 

 فــرسایی  ای دلــت صیقل آییــنۀ مـم  

                          (9ر، بیت  449دیوان، گ)                                                                

 :منادای موصول

ـاف  ــب صـ ــه عی ــره  ای آنک ــرده تی  ات دالن ک

 

ده که آیینه روبها   روسـت  ز خـود بپوش دـی

 (0بیت  ،پ 449دیوان، گ)                                                                                         

 کاربرد ضمیر متصل مفعولی. 3-2-7

ــر زدم نغمــۀ کـــم   ـلگی معـــذورم  گــ  حوصـ

 

ـاقی لطـــف    راییداده مـــی خـــود تـــوام سـ

 (04بیت  ،ر 449دیوان، گ)                                                                                             

ــاد   ــی ارشــ ــت از دم علــ ــون گرفــ  چــ

 

 

 

 بـــــال اوج معنـــــی داد  ایــــــــزدش

 (09بیت  ،پ 49گ ،نقش ارژنگ)                                                                                         

 جـــــالی وطـــــن تـــــواشداد قـــــرب 

 

 شــــد جگرگوشـــــۀ ســــهیل یمـــــن   

 

 
 (4پ، بیت  094، گجواهراالسرار )

 کاربرد قید نفی برای تأکید . 4-2-7

ــوه ــه جل ــه جنبشــیای  ن ــی ،و ن ــه دهن  ن

 

 یـــک بــه زبـــان حـــال گویــد ســخنیهر 

 (9بیتر،  472دیوان، گ) 

 ای خوشـــۀ تـــاک بـــود    رهنـــه ســـیّا  

 

 

 

 

 

ــم  ــه خـ ــه  نـ ــود  خانـ ــالک بـ  ای دور افـ

 

 

 (7بیت ،پ 009نامه، گ ساقی)                                                                                                  

 ای چـــو لقمـــان نـــه در فکـــر سرســـایه

 

 

 

 

 

ــه در ــه  نــ ــش رتبــ ــه کوشــ  ای ای، پایــ

 

 
 (8بیت ،پ 041همان، گ)                                                                                                
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 شعر رشیدای عباسی ادبی سطح .8

 (صور خیال)حوزۀ هنجارگریزی معنایی . 1-8

را « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»های بالمی در این بخش، دو مثنوی  گیری از ویژگی برای نمونه

کنیم و بسامد  عنوان نمونه مشخص می ، به(درصد کل ابیات01حدود  در) بیت است 447که جمعاً 

 .دهیم ها را در آن نشان می ویژگیهریک از این 

 تشبیه. 8-1-1

منظومۀ دو شعر رشید تبریزی است؛ برای نمونه در  بیانی و بالمی در  پربسامدترین عنصرتشبیه 

بیت انواع تشبیه آمده است  219بیت، در  447از مجموع « قضا و قدر» و «گلشن تحقیق»

تشبیهی است که  بلیغ، تشبیه. بیشتر این تشبیهات از نوع تشبیه بلیغ اضافی است (.درصد ابیات97.7)

گلشن »مثنوی دو در (. 44: الف0971شمیسا، . رک)شود  شبه و ادات تشبیه ذکر نمی وجه  در آن

آمده است که  تشبیهاتاین  (کل ابیات درصد79.2) بیت 997مجموعاً در ، «قضا و قدر»و « تحقیق

ترکیباتی چون اللۀ های اضافی بدیع است؛  ای از هنر رشید تبریزی در ساخت ترکیب نمونه

خورشید، روزنامۀ عالم، صحیفۀ نور، قفل اندیشه، مشرق ابرو، چشمۀ خنجر، طفل سرشک 

.  ...بهار قضا، منچۀ تقدیر، نخل قدم و شهپر نظاره، شهپر زلف، کمان قضا، چمن عشق،مظلومان، 

ثمر،  دل، پروین طبع، آتش خوی، منچه شعله: ها به صورت مقلوب است گاهی این ترکیب

 ...ضمیر و فالطون

بلیغ اسنادی  پربسامدترین نوع تشبیهات رشید تبریزی، تشبیه، پس از ساخت اضافی ذکرشده

درصد کل 40.8)بیت  027در  جمعاً« قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» های مثنویدر است؛ برای نمونه 

به به مشبه  مبالغه در اطالق مشبّه ای در این ساخت گونه .کار رفته است این نوع تشبیهات به (ابیات

 :نمونۀ این تشبیهات(. 44: الف0971شمیسا، . رک)وجود دارد 

 طفــــل دبســــتان عشــــق بــــود دلــــــم

 

 

 

ــتان عشـــــق    ــگ گلســـ ــرغ نوآهنـــ  مـــ

(7ر، بیت  4 گلشن تحقیق ،گ)                                                                                                     

ــدق حمیّـــــت ــروز از نفـــــس صـــ  فـــ

 

 

 

ــوز  ـــۀ کفّارســــــ ــان شعلــــــ  میرتشــــــ

(7بیت  ،پ 4همان ،گ)                                                                                                              
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ها  در منظومهدر سبک هندی، این انواع  تشبیه تمثیل و مرکباسلوب معادله و اهمیت  وجود با

این بیت  09در  فقط« قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» مثنویدر دو که  چنانکاربرد است؛  کم

 :برای نمونه این ابیات .است آمدهتشبیهات 

 (               9-2ر، بیت  77قضا و قدر، گ ) 

سرایی  تأثیر شیوۀ مثنوی علت های رشید تبریزی به این نوع تشبیهات در مثنوی بسامد پایین

های  ولی در بعضی قطعات دیوان شاعر که مطابق سبک هندی سرود است، نمونه ؛ستاونظامی بر 

 04:آشکاری از اسلوب معادله وجود دارد

 حسود نمک بر جراحت اسـت گرمی  خون

 

ـــچه   دالن زخـــمی رفـــوست چــاک درون مـن

 (00بیت  ،ر 448دیوان گ )                                                                                                       

 ای که تـیره ز گرد کــدورت است آیـینه

 

 

 

 شـــوددل از تــــوجّه شـــاه کـــــرم  روشــن 

 هـا  درهم ز نقش سکّه شود لــوح گنـــج  

 

 

 

ــرم شــود   ــام شــهان محت ـــرب ن ـــم ز ق  خات

 

 

 

 

(01-7پ، بیت  491دیوان، گ)  

 استعارۀ مصرحه. 2-1-8

: الف0971شمیسا، . رک) برد کار می جای واژۀ دیگری به بهای را به عالقۀ مشابهت  ، واژهشاعر

ستعاره، اجاکه  ازآن. ماند می  باقیبه  مشبۀو شود  حذف میمشبه ( استعارۀ مصرحه)استعاره  در(. 024

نسبت  بهدر شعر رشید تبریزی استعارۀ مصرحه . دارد ییایستا گذاری هنری جهان است، سکون و نام

مجموعاً در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» مثنوی دو؛ برای نمونه در کار رفته است تشبیه کمتر به

 :کار رفته است استعاره به( درصد ابیات47.9)بیت  409

 :فوق های مثنویهای مصرحه در  نمونۀ استعاره

 زن صـــفت تیـــغ   اش شـــعله  گلخنـــی

 

 

 

ــاک ــکن   خــ ـــر شــ ــر قیصــ ــینش ســ  نشــ

 (01پ، بیت 4گلشن تحقیق، گ)                  

 بیشــهایــن  شــیراســت  گرگــی: گفــت

 

 

 

 

 

ــه ز  ــانکــــ ــه  گرگــــ ــدارد اندیشــــ  نــــ

             

 

 اش بــه ریشــه فســرد   رنــگ خــونگرمی 

 

 

 

 

  

 

ــرد          ــانش بـــ ــد و بامبـــ ــک گردیـــ  خشـــ

ــه دار    ــت آینــ ــوری اســ ــن را زیــ  حســ

 

 

 

 

 

 

 

 نخــــل بــــی بامبـــــان کـــــج آیــــد بــــار
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ــز ره    ــت کــ ــیوه آن اســ ــدبیرشــ  تــ

           

 

 

 

 

ــید ــیّادو  صــــ ــر صــــ ــنم نخجیــــ  را کــــ

 

 (9-2پ، بیت 72قضا و قدر، گ) 

 تشخیص و استعارۀ مکنیه. 3-1-8

شمیسا، . رک)شود  ذکر می  به هیکی از مالئمات مشبّ همراهمشبّه  و تشخیص در استعارۀ مکنیه

و استعارۀ ( میر انسان)تشخیص، استعارۀ مکنیۀ جاندار استعارۀ مکنیه به سه دستۀ (. 048: الف0971

 اند استعارۀ متداول نیاورده ها را جزء البته پژوهشگرانی این صورت. شود تقسیم میمکنیۀ میرجاندار 

ها مشکل ساخت  معتقد است این استعاره؛ سیروس شمیسا (427-429: 0941کدکنی،  شفیعی. رک)

این نوع  توان می (.074-070: الف0971شمیسا، . رک)شود  نمیدارند؛ زیرا در استعاره مشبه ذکر 

 درچشمگیر است و در شعر رشید تبریزی  تصویرهاکاربرد این  .دانست« اسناد مجازی» تصویرها را

املب . کار رفته است به( درصد ابیات07.2)بیت  019در  «قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»مثنوی  دو

 .است( personification)انگاری  انساناین موارد از شمار تشخیص یا 

 :تشخیصهای  نمونه

 رنـــگانگیـــزی چـــر  دو کـــز ســـتم

 

 

 

ــنگ    ــه سـ ــد بـ ــش آمـ ــد دلـ ــای امیـ  پـ

 (9پ، بیت 9گلشن تحقیق،گ) 

ــود   ــه نم ــو زور حمل ــتش چ ــا دو دس  ب

 

 

 

 

 

ــود   ــینه گشـــ ــاک ســـ  در دروازه چـــ

 

 
 (7پ، بیت 72قضا و قدر،گ)   

 :استعارۀ مکنیه های مونهن

ــتح از  ــدهمنچــۀ ف  روســت نفســش خن

 

 

 

ــت   ــال اوسـ ــرق اقبـ ــر مشـ ــبح ظفـ  صـ

 (4ر، بیت 4گلشن تحقیق،گ) 

 رازهـــــــای طلــــــــوع جبهــــــــۀ او 

 

 

 

 

 

 شــــــد هویــــــدا ز مشــــــرق ابــــــرو

 

 
 (00ر، بیت 79قضا و قدر،گ)

 استعاره در فعل. 4-1-8

« استعارۀ تبعیه»را  های فاعلی و مفعولی مرکب صفتیعنی  ،های کنشی استعاره در فعل و صفت

باید به مصدر تأویل  ،بیایداستعاره در اسم است و اگر در فعل و صفت با این استدالل که ؛ اند نامیده
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قضا »برای نمونه در مثنوی (. 074: الف0971شمیسا، . رک)کند  می« تبعیت»از اسم  رو ؛ ازاینشود

 :آمده است« و قدر

 تـــیغش چـــو نســـیم مـــارت گلچـــین شـــد

 

 

 

 

 

 ســاختآن منچـۀ نودمیـده را زخمـی    

 

 

 (8ر، بیت 74قضا و قدر ،گ)

 .شود کارکردی استعاری دارد و در معنای حقیقی خود دریافته نمی« زخمی ساخت»در اینجا فعل 

« رویداد کنش است»: است تر کالنمحصول این استعارۀ  استعاره در فعلجورج لیکاف نظر  به

اسنادهای مجازی و  اهمیتکدکنی نیز به  شفیعیجز لیکاف،  به(. 071: 0971لیکاف، . رک)

-427ص : 0941کدکنی،  شفیعی. رک)کرده است  اشاره تصویرهادر پویایی  های فعلی استعاره

دهندۀ  نشانمسئله این باالیی دارد که  بسامدکاربرد استعاره در فعل شعر رشید تبریزی در (. 422

 بیت 497در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق» ثنویمدو در  برای نمونه. پویایی تصاویر شعر اوست

 .تصاویر آمده است  این (ابیات درصد99.4)

 :ها نمونه

 گــداز عصــمتوز مــی بــی مهــری   

 

 

 

ـــنگ راز   ــه آهـ ــرودند بـ ــه سـ  نغمـ

 (9بیت  ،ر 7، گ گلشن تحقیقمثنوی )                                                                           

 خیـــال گشـــت بـــه آن جمـــع پریشـــان

 

 

 

ــعله ــان شـ ــال  فشـ ــس انفعـ  از نفـ

 (0پ، بیت  7همان، گ ) 

 اسـت  گهرتـاب چون یقین شـد دمـش   

 

 

 

  

 

 اسـت  سـیماب   ریـز  مـوج نفسش 

 (00ر،بیت78قضا و قدر،گ) 

 آمیزی حس. 5-1-8

شمیسا، . رک) در کنار یکدیگر استمختلف  حواسّمربوط به  واژگان آمیزی کاربرد حس

در شعر  .نماست در معنا متناقضتضاد است و هم  نوعی از اقسام بهتصویرها هم   این(. 004: ب0971

قضا و »و « گلشن تحقیق«  برای نمونه در دو مثنوی بسامد باالیی ندارد؛آمیزی  حسرشید تبریزی 

 این تصویرهاچون کاربرد ولی  ؛آمده استاین تصاویر ( درصد ابیات7.0)بیت  91جمعاً در « قدر

 :آثار رشید تبریزی بسیار مهم است، در نیست( همچون تشبیه و استعاره)ذاتی شعر  از عناصر

 دُرج گهرهـــای کهــــن بـــاز کـــرد

 

 

 

 ای ســــاز کـــــرد  زمزمــــهبوقلـــــمون 

 (9ر، بیت 4گلشن تحقیق، گ) 



 047  حاج طالبی/ ...معرفی و تحلیل نسخه های خطی کلیات : پژوهشی-مقاله علمی

 

ــه آن منچــۀ شــکفته رســید   چــون ب

 

 

 

 

 

 ای بــــه ســــینه کشــــید   الــــف نالــــه 

 

 
 (04بیتپ،  74قضا و قدر،گ)

 (paradox)نمایی  متناقض. 6-1-8

. رک)است  با اهداف هنری یا عرفانی ظاهر متناقض مریب و به نمایی ساخت معنا و تصاویر متناقض

؛ برای نمونه است چشمگیرنما در شعر رشید تبریزی  تصویرهای متناقض(. 000: ب0971شمیسا، 

این تصویرها وجود ( درصد ابیات7.7)بیت  97در  «قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»مثنوی در دو 

زدایی  آشناییهنجارگریزی یا ذاتی شعر نیست،  عناصر ازها  که این تصویرسازیبه این دلیل  .دارند

(defamiliarization ) یعنی انحراف از قواعد حاکم هنجارگریزی  .آورد پدید میچشمگیری

یز سبک است نای شناسایی و تماهای فرمالیستی مب در نگرشو این عامل  (نرم)بر زبان هنجار 

نمایی در شعر رشید  متناقض(. 97: 0970 رودمعجنی،  ؛  فتوحی21:0،ج0971صفوی، . رک)

، ذکرشدههای  در مثنوی. شود می را شامل نمایی اسنادی های پارادوکسی و متناقض ترکیبتبریزی 

  .آمده است( ابیاتدرصد 2)بیت  94و نوع دوم در ( درصد ابیات7.2)بیت  99نوع اول در 

ریز  ظرف وسعت، اوج پستی، قطرۀ موج مُلک تنهایی، تنگ: نما های متناقض نمونۀ ترکیب

جیحون، شهربند هامون، دام آزادگی، سواد نور نظر، چشمۀ آتش، زخمی شمشیر محبت، میکدۀ 

 ؛... بهار و آبرو، آتش

  : نمایی اسنادی نمونۀ متناقض

 ضـــــمیر طفـــــل دبســـــتانش فالطـــــون

                

 

 

 

ــفیر   ــدق مسیحاصــــ ــس صــــ  از نفــــ

 
 (4پ، بیت 4گلشن تحقیق، گ)

ــنه ــیرابند  تشــــ ــدق ســــ ــان صــــ  کامــــ

 

 

 

 

 

ــادابند  ــنگان شـــــ ــون گهرتشـــــ  چـــــ

 

 
 (01بیت ر،  011قضا و قدر، گ)                                                                         

 مبالغه و اغراق. 7-1-8

نری ه آثاردر معموالً . باشدشده نمایی  بزرگ توصیف یا تصویری است که در آنمبالغه و امراق 

کاربرد امراق در متون (. 72: ب0971شمیسا، . رک)تشبیه و استعاره است  راه ازنمایی  بزرگ این

در همچنین (. 078: 0941کدکنی،  شفیعی. کر) آید حساب می بههای اصلی  ویژگی حماسی از

 (.44: 0987شمیسا، . رک) رود کار می فراوان به آثارساخت حماسی این  ژرفعلت  بهمتون عرفانی 
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گلشن »مثنوی در دو  .چشمگیر است، (نسبت جایگاه آن  به)در شعر رشید تبریزی کاربرد امراق 

حاوی  (درصد کل ابیات9.0) بیت 72 (المعانی با احتساب ابیات موقوف) «قضا و قدر»و « تحقیق

 :نمونۀ ابیات. های هنری است امراق

ــبش   ــار شـــ ــید مبـــ ــردۀ خورشـــ  گـــ

 

 

 

 صــــــبح ابــــــد آینــــــه دار شــــــبش

(02ر، بیت 4گلشن تحقیق، گ)   

ــواب     ــتر خ ــوی بس ــرد س ــه ک ــون نگ  چ

 

 

 

 

 

 صــــدفی دیــــد گــــوهرش نایــــاب   

 

 
ــد    ــوج جــوش آم ــه م  بحــر خــون شــد ب

 

 

 

 

 

 چــــون دل کــــوه در خــــروش آمــــد

 

 
 (7-8پ، بیت 74قضا و قدر، گ)

 کنایه. 8-1-8

« جای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن است ذکر جمله یا ترکیبی است که به»کنایه 

. رک)است  صفوی ی شعر عصرهای سبک کنایه از ویژگی بسامد باالی(. 481: 0971شمیسا،)

تأثیرپذیرفتن شعر این دوره از زبان عامیانه و ادبیات آن  ترین دلیل مهم(. 742: 0944مالمرضایی، 

درصد 47.0)بیت  049جمعاً در « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»در دو مثنوی . بازار است و کوچه

ازنظر ساخت  .شود ه است  که حدود یک چهارم ابیات را شامل می، کنایه به کار رفت(کل ابیات

ای و اسنادی را  های گزاره های کنایی و کنایه های رشید تبریزی، انواع ترکیب های منظومه کنایه

 .شود می شامل

گیر،  پرداز، دامن تاز، کیسه ریز، جانسوز، یکه نشین، عنان نشین، پرده خاک: های کنایی ترکیب( الف

بازو،  بازو، سست کام، سخت نشین، باددست، دشمن در، خوش سوز، پرده خونگرم، پرده

 ؛... گیر و گوشه

رو  همراه است؛ ازاینها با نوعی کنش و کاربرد فعل  این کنایه: ای و اسنادی های گزاره کنایه( ب

 :شعر نقش مهمی دارد در پویایی تصاویر

 شــــرح تجریــــد معرفــــت خوانــــده   

 

 

 

 

 

 گــــرد دامــــن افشــــاندهبــــه جهــــان 

 

 
 (4پ، بیت 77قضا و قدر، گ)

ــان ــعلۀ جــ ــاند  شــ ــتم را نشــ ــوز ســ  ســ

 

 

 

 فشــــاند آب بــــر آتــــشاز دم تیـــــغ 

 (01بیت  ،ر 4، گ گلشن تحقیق)                                                                                           
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« آب  بر آتش افشاندن»کردن و  معنای ترک کردن و رها به« گرد دامن افشاندن»ین دو بیت در ا

 .استمعنای آرام کردن و فرونشاندن فتنه و آشوب  به

 حوزۀ  موسیقیایی. 2-8

 کاربرد ردیف. 1-2-8

شود و سبب زیبایی  تکرار می( آخرین حرف قافیه)یک یا چند کلمه است که بعد از روی »ردیف 

. رک)اند  زبانان شمرده ردیف را از ابداعات فارسی (.091: 0949کدکنی،  شفیعی)« شعر است

(. 094: همان. رک)دی در زبان فارسی است از دالیل مهم آن هم وجود افعال اسنا(. 048: همان

بر باال بردن ارزش موسیقیایی شعر، سبب تأکید و برانگیختن عاطفی  وجود ردیف در شعر عالوه

بسامد کاربرد ردیف در کلیات رشید تبریزی بدین صورت  (.027: همان. رک)شود  بیشتر نیز می

درصد  44.72)بیت  497 :«جواهراالسرار »مثنوی ، (درصد کل ابیات99.81)بیت  714: دیوان :است

بیت  78: گلشن تحقیق، (درصد کل ابیات 44.84)بیت  049 :«قضا و قدر»، مثنوی (کل ابیات

، مثنوی (درصد کل ابیات 49.48)بیت  209: «نقش ارژنگ»، مثنوی (درصد کل ابیات 44.74)

درصد  99.97)بیت  007 :«نامه ساقی»، مثنوی (درصد کل ابیات 44.4)بیت  81: «حسن گلوسوز»

 (.ابیات

بیت مردف است که  4191بیت کلیات رشید تبریزی،  9792طورکلی از مجموع  به

بر این اساس شعر رشید تبریزی ازنظر موسیقی کناری . دهد درصد کل ابیات را تشکیل می47.24

 .منی است

 جناس. 2-2-8

اندازۀ حافظ و نظامی از آن استفاده  چشمگیر است؛ ولی بهکاربرد جناس در شعر رشید تبریزی 

درصد  04بیت جناس دارد که  88جمعاً « قضا و قدر»و « گلشن تحقیق»در دو مثنوی . نکرده است

، جناس (مصحّف)خطّ  ریشه، زائد، انواع جناسها  این جناس. دهد کل ابیات را تشکیل می

 :شود را شامل می جناس مطرف محرّف، جناس تام، جناس مضارع، جناس الحق و

 :جناس ریشهنمونۀ 

 از دم گـــــــرم نـــــــوش دارویـــــــی

 

 

 

 

 

 بـــــویی دمیـــــدنش زد دمـــــبـــــه 

 

 
 (7پ، بیت 78قضا و قدر، گ)

 :جناس زائدنمونۀ 
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 خســب و همیشــه مســت شــود    منچــه

 

 

 

 

 

 دســـت شـــود  بـــاد بـــادهگلـــش از 

 

 
 (4ر، بیت 74همان، گ)

 :جناس خطنمونۀ 

 باختجهلش به قضا چو رنگ بی مهری   

 

 

 

 

 تاختگردید سَموم شعله، بر گلشن 

 
 (4ر، بیت 74همان، گ)

 :جناس مضارعنمونۀ 

  نگچتیزچون دم شمشیر  اجل 

 

ـــند و  ــو  دلتـ ــرآزار چـ ــدنگ تیـ  خـ

 
 (2ر، بیت 9گلشن تحقیق،گ)

 :جناس الحقنمونۀ 

 سـرود طـرازان مالیـک    وحی

 

 

 

ـــب در    ــبش ل ـــپش جن ــی ت ــجودب  س

 (7پ، بیت 4همان، گ) 

 :جناس تامّنمونۀ 

ــۀ   معجــرش گیســوی پیچــان بت

 

 

 

ــار  ــرمـ ــر   سـ ــده بـ ــنج شـ ــرگـ  شسـ

 (0پ، بیت 9همان، گ) 

 :جناس مطرّفنمونۀ 

ــفحه   ــبالن صـ ــودش از بلـ ــرازبـ  طـ

 

 

 

 

 

ــن    ــو گلشــ ــی چــ ــن پرگلــ  رازچمــ

 

 
 (00پ، بیت 77قضا و قدر، گ)

 آرایی واج. 3-2-8

بیشتر . شود  آرایی نیز فراوان می طور طبیعی واج زیاد باشد، بهدر مواردی که کاربرد جناس در شعر 

 :است« ش»و « س»و صامت « آ»های کلیات رشید تبریزی با مصوت  آرایی واج

 از صداع مـی خونگرمی خورشید مسیح

 

 سـایی  کند از مهر تو صـندل  جبهه را می 

 (9بیت  ،ر 449دیوان، گ)                                                                                                

ــک   ــم نم ــون ز هوش ــید  چ ــی بچش  چش

 

ــید    ــه کشـــ ــرتش زبانـــ ــعلۀ میـــ  شـــ

 

 

 

 (9بیت  ،ر 099، گجواهراالسرار )                                                                                      
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ــکار  ــون شـــ ــیچـــ ــده از دامـــ  رمیـــ

 

 

 

 کـــــــه بیابـــــــد مقـــــــام آرامـــــــی

 (2بیت  ،پ 49نقش ارژنگ، گ)                                                                                        

 اهـــل کشـــتی چـــو وحشـــی دشـــتی    

 

 

 

 

 

 

ــتی وحشــــــت ــدند در کشــــ  آرا شــــ

  

 

 

 ( 8بیت  ،ر 29همان، گ)                                                                                                  

ــروز رازاســت   ــزم اف ــه ب ــری ک ــر مه  گه

 

 

 

ــت    ــداز اس ــب گ ــمع آرزو مطل ــو ش  چ

 (00بیت  ،پ 04حسن گلوسوز، گ)                                                                          

 

 
گلشن های  گیری از مثنوی برمبنای نمونه)نمودار سبک ادبی رشید تبریزی در حوزۀ معنایی شعر 

 (براساس درصد ابیات ،قضا و قدرو  تحقیق

 گیری  نتیجه. 9

های  نسخه وجودرمم  علیرشید تبریزی از شاعران مهم و برجسته در قرن یازدهم هجری است که 

صورت دقیق بررسی و تصحیح نشده است؛  ، تاکنون بهرهای داخل کشو آثارش در کتابخانهخطی 

که شعر او چه ازنظر فکری و زبانی و چه ازنظر ادبی در مطالعۀ تاریخ ادبیات عصر صفوی  درحالی

های شعر رشید تبریزی در حوزۀ فکری، مدح امام  ترین ویژگی طورکلی مهم به. بسیار اهمیت دارد

تاریخ برای حوادث دربار یا ورود بزرگان، توجه به  ، مدح شاهان صفوی و تهیۀ ماده(ع)علی
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رونقی هنر و نااهلی رقیبان، و  مضامین و اصطالحات سلوکی عرفان و تصوف، گله از روزگار و بی

هایی که به بیان احوال خویش  ویژه در بخش همچنین لحن شعر او به. اندیشۀ قضاوقدری است

در حوزۀ زبانی نیز بسامد باالی واژگان عربی بسیط و متداول و  .آلود است بار و یأس پردازد، مم می

ها و اعالم جغرافیای فرهنگی هندوستان قدیم،  های عربی دشوار، کاربرد واژه پرهیز از ترکیب

های بدیع از  سازی های ویژه و جدید عصر صفوی و نیز بسامد باالی ترکیب کاربرد واژه

ویژه تشبیه بلیغ اضافی و  در حوزۀ ادبی، بسامد باالی تشبیه به .زبان شعر اوستهای خاص  ویژگی

های اصلی شعر اوست  ا و دارای حرکت از ویژگییبسامد باالی استعاره در فعل و تصویرهای پو

همچنین کاربرد . شود که در کاربردهای کنایی و انواع اسنادهای مجازی شعر او دیده می

در حوزۀ موسیقی نیز شعر  .های شعر اوست نمایی از ویژگی گیر متناقضآمیزی و بسامد چشم حس

حدود سی درصد ابیات او ردیف دارد و از انواع جناس و  رشید تبریزی بسیار منی است؛ زیرا در

های خاص زبانی آثار شاعر، خالقیت باالی شاعر در  باتوجه به ویژگی. آرایی بهره برده است واج

های بیانی و بدیعی، تصحیح  متنوع و نیز کاربرد گسترده و متنوع صورتهای بالمی  ساخت ترکیب

 . و چاپ کلیات شاعر ضروری است

 :پی نوشت
جای نام کامل نسخه  الخط به حروف اختصاری قراردادی که در قالب آمده است، در معرفی رسم .0

 .شود استفاده می

 (.اللغات  میاث)ای هندی به معنی موسم بارش است  واژه .4

 (.دهخدا نامۀ لغت)یوگی، مرتاض هندی  .9

های رنگین است که به هندو باندهنو گویند و شال هندی از جنس این جامه است  گلبند نوعی از جامه .7

 (.اللغات میاث)

دهندۀ تأثیر فرهنگ هندی در آثار رشید تبریزی  بار در کلیات شاعر آمده است که نشان 24این واژه  .2

معنی مطلق پیشوایان روحانی  است که یکی از سه طبقۀ مردم در آیین برهمن در سانسکریت به ». است

و به پیر و مرشد برهمایان اطالق ( ، ذیل مدخل برهمنبرهان قاطعحاشیه محمد معین بر )« برهمایی است

 .شود می

در اساطیر هند چنین آمده است که برهما از »: ای دارد گل نیلوفر در مذهب و اساطیر هند جایگاه ویژه .9

سپس برهما داخل ساقۀ گل نیلوفر شد تا به . ل نیلوفری که از ناف ویشنو روییده بود، پدیدار شدگ

انتهای آن ساقه برسد؛ ولی چون پس از طی مسافتی دریافت که این راه پایانی ندارد؛ از همان راهی که 

 (.017: 0982قرایی، )« رفته بود، برگشت
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گویند  ها تعبیه کنند و آن را آینۀ جامی نیز می و در تابدان های رنگین که در عمارت خانه و حمام شیشه .4

 (.فرهنگ آنندراج)

 (.فرهنگ آنندراج)کشتی کوچک  .8

 (.دهخدا نامۀ لغت)ای ساخته از پر پرندگان که بر باالی پیش کاله پادشاهان ایران است  جقه، بته .7

 (.فرهنگ آنندراج)موی پیچیده چون موی زلف و کاکل و خط  .01

 (.فرهنگ آنندراج)معشوق روگردانی از  .00

 .449: 0989شمیسا، . دربارۀ مزل سبک هندی و تشبیه تمثیل در آن رک .04
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