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 :چكيده

 .اين مقاله دربارة بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي قصايد عصر مغـول اسـت  

قصايد اين دوره از نظر تقسيم بنـدي سـبك شناسـي در دورة سـبك عراقـي و از نظـر       
، دوران قصـيده سـرايي   ر اين عصراگرچه د. گيرندوعي در زمرة اشعار غنايي قرار ميموض

سر آمده و شاعران بزرگي به غزلسرايي مشغولند، با اين حال قصايد محكم و متينـي را  ب
  . ميتوان يافت كه حكايت از ذهن روشن و طبع لطيف سرايندگان آن دارد

ما در اين مقاله، قصايد شش شاعر بزرگ عصر مغول و ايلخاني يعني عطار، فخرالـدين  
غاني، سلمان ساوجي و حافظ را مـورد بررسـي قـرار داديـم تـا      عراقي، سعدي، سيف فر

ويژگيهاي سبكي قصايد چون ساختار قصايد، عروض، قافيـه و رديـف، زبـان و بالغـت و     
براي اين كار نـيم نگـاهي بـه مكتـب     . وجوه تمايزات و تشابهات سبكي را مشخص كنيم

دبي را شكل محض ميدانند و فرماليسم و ساختارگرايي داشتيم اما از آنجايي كه آنها اثر ا
، بـه طـور كامـل از    )147: 1381شميسـا، (در بررسي اثر ادبي بر فرم تكيه دارند نه محتوا

نظريات آنها پيروي نكرديم و محتواي قصايد را نيز مورد بررسي قرار داديم تا ارتباط آنها 
  .را با شكل قصايد آشكار نماييم
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  :هفتم و هشتم هايتاريخ قرن - 
كـه بـا   پس از تسلط اقوام مغول و تاتار به ايـران  . قرن هفتم مصادف است با حملة مغول

تدريج سلسلة خوارزمشاهي منقرض گرديـد و بسـاط حكومـت    لشكركشي چنگيز آغاز شد، ب
لشكريان چنگيزخان كـه تركمانـاني بيابـانگرد     .خاندانهاي كوچك و بزرگ ديگر برچيده شد

بودند و از آداب و رسوم عالي و تمدن و فرهنگ ارزنده بهره اي نداشتند، از خراسان تا شـام  
قريب به چهار ميليون انسان رهسپار ديار عـدم شـدند، هـزاران شـهر بـا      . را به باد فنا دادند

. ها همه بر باد رفتنـد  ند و كتابخانهخاك يكسان گرديدند، مدارس و مساجد تماماً ويران شد
اين تهاجم كه سبب نابودي ايران و انحطاط فرهنگ و تمدن آن شد، تا چند قرن بـر ايـران   

  . تأثير گذاشت
 1251سـال  . ميالدي به مغولستان بازگشت و در آنجا درگذشت 1225چنگيزخان سال 

به ترتيب به ايران ) كوبالخان(ياليمنگو قاآن، بر آن شد تا با اعزام برادرانش هوالكو و قوب. م
هوالكو با فـتح ايـران سلسـلة ايلخانيـان     . و چين پيروزيهاي مغوالن را تحكيم و تكميل كند

فـتح  . و قوبيالي با فتح چين سلسلة يوان چين را بنيان گذاردنـد .) ق.  ه 750تا  654(ايران
ن و انقـراض خالفـت   ايران به دست هالكوخان پيامدهاي مهمي چون پايان كـار اسـماعيليا  

. تدريج به اسالم گرويدندابتدا دين بودايي داشتند اما ب ايلخانان در. عباسيان را در پي داشت
  . ايلخانان مسلمان خود را سلطان ناميده و نامهاي اسالمي برگزيدند

سخت معتقد بـه سـحر و جـادو و    « با وجوديكه اقوام مغول بويي از تمدن نبرده بودند و 
: 1374وزين پور، (».دخالت جن و پري و حركت ستارگان در امور زندگاني بودندبيني و  فال

طوري ب. اي يافت ن توسعة قابل مالحظهاما در عصر آنها طب، نجوم و رياضيات در ايرا) 443
كه عدم توجه اين قوم به زبان فارسي نيز با اظهار عالقة زيادي كه به تاريخ نشـان ميدادنـد،   

كه در نتيجـة حملـه و كشـتار    -نيز با بهره گرفتن از عرفان اسالمي  شعر فارسي. جبران شد
  . رنگ و بوي ديگري يافت -مغول رشد يافته بود

در اين . قرن هفتم و هشتم كه دورة رواج غزل است، به قصيده توجه چنداني نشده است
و  مقاله سعي بر آن شد كه اين قالب شـعري ارزشـمند را كـه در ايـن دوره از رونـق افتـاده      

بـراي ايـن كـار از هـر شـاعر،      . پژوهشگران اعتنايي به آن نكرده اند، مورد بررسي قرار دهيم
قصيده انتخاب شد و از جوانب مختلف ادبي مـورد تحليـل قـرار گرفتنـد كـه در هـر        پنجاه

 . قسمت به آن اشاره خواهيم كرد

  مهمترين شاعران دورة مغول -
شعر فارسي به مرحلة جديدي از حيات خود  در اين دوره شاعران بسياري ظهور كردند و

بيشتر اين شاعران، انسانهايي عارف و آگاه به مسـائل زمـان و علـوم رايـج در عصـر      . پا نهاد
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با وجود اينكه اين دوره مصادف با حملة ويرانگر مغول است ولـي زبـان و ادب   . خويش بودند
دسـت  ت فارسي شكوه گذشته را به ادبياالبت. فارسي از بين نرفت و آثار گرانقدري تأليف شد

  .نياورد و از اين دوره به بعد، رو به ضعف و انحطاط نهاد
دسـتة نخسـت شـاعراني بودنـد كـه      . شوندوره، شاعران به سه دسته تقسيم ميدر اين د

. وجـود آوردنـد  اي ب استفاده از مضامين عرفاني را در اشعار خود به اوج رساندند و سبك تازه
. شعر او از نظر تكامل عرفان، بين سنايي و مولوي قرار دارد. عران استعطار از جملة اين شا

ديوان او نشانگر افول قصيده سرايي و پختگي غـزل اسـت و از طـرف ديگـر شـعر او پيونـد       
طريـق خـود چـون    او نيز همچـون عارفـان هم  . ايي استمفاهيم عرفاني و اخالقي با شعر غن

تگي بـود كـه شـيوة آنـان را تصـوف عاشـقانه       عراقي، پيرو وجد و حال و شوريدگي و وارسـ 
او مراحل سلوك و خرقـه گـرفتن   . شاعر عارف ديگر، شيخ فخرالدين عراقي است. ميناميدند

سـيف  . خود را نزد بهاءالدين زكرياي ملتاني گذرانده است و قصـايدي در مـدح او نيـز دارد   
ايـن شـاعران قـرار     فرغاني نيز از ديگر شاعران بزرگ قرن هفتم و هشتم است كـه در زمـرة  

او نيز در ايامي ميزيست كه آسياي صغير زير سلطة ايلخانان مغول بود و به همـين  . ميگيرد
تمـام  . گيري و انزوا را انتخـاب كـرد و در خانقـاهي عمـر خـود را سـپري نمـود        دليل گوشه

سوي اوست؛ با ايـن وجـود در ديـوان او    رفت و شناخت خدا و سير و سلوك باشعارش در مع
  .اد به اوضاع اجتماعي نيز ديده ميشودانتق

آنكـه تـأثيري از    توجه به تحـوالت روزگـار و بـي    دستة دوم شاعران، كساني بودند كه بي
مهمترين شاعري كه به ايـن  . محيط ادبي حاكم بر جامعه بپذيرند، به مداحي مشغول بودند

ود ابتكـاري  ايـن دسـته از شـاعران از خـ    . شيوه به مداحي ميپرداخت، سلمان ساوجي است
نداشتند و همچون شاعران قرنهاي پيش به مداحي مشغول بودند و در شكل و محتوا از آنان 

با اين حال سلمان ساوجي از جمله قصـيده سـرايان طـراز اول ادب پارسـي     . تقليد ميكردند
 -بـا وجـود اينكـه او در سـرودن غـزل عاشـقانه      . در اين دوره حافظ نيز زندگي ميكرد. است

هرت دارد، ولي به دليل اهميت جايگاهش در ادب فارسي، چهار قصيده اي كـه در  عارفانه ش
قصـايد حـافظ كـامالَ متفـاوت بـا      .  مدح بزرگان روزگارش سروده، مورد بررسي قرار گرفـت 

 . غزلهايش است و از اين جهت در زمرة شاعران مداح قرار ميگيرد

دحي ميسرودند امـا از پنـد و   دستة سوم شاعران اين دوره، شاعراني هستند كه قصايد م
سعدي از بزرگترين شاعران قرن هفتم است كـه بـه   . اندرز  به ممدوحان هم دريغ نميكردند

از بزرگترين شاعر سبك خراساني است كه در عصر سبك خراساني به « گفتة دكتر شميسا، 
و بليغـي  او عالوه بر مثنويها و غزلهاي نغز، قصايد محكم ) 217: 1382شميسا،(».سر نميبرد
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موضوع قصايد او حكمت و نصيحت و اخـالق و عرفـان و مرثيـه و مديحـه     . نيز سروده است
  .او مدح و نصيحت را در هم آميخته و سبكي تازه از قصايد مدحي خلق كرده است. است
  محتواي قصايد عصر مغول -  

بود كـه   در قرن هفتم نه تنها شعر و ادب بلكه تمامي علوم و فنون اسالمي در اوج كمال
. كني از سمت تاتار سرازير شده و دنياي اسالم را سراسر زبر و زيـر نمـود   ناگهان سيل بنيان

در اين دوره، قصـيده از  . حملة مغول تمامي علوم را از رونق انداخت و مانع پيشرفت آنها شد
 البته شاعراني نيز بودند كه بـه درگـاه امـراي محلـي و خانـدانهاي مشـهور روي      . رونق افتاد

  . ميĤوردند و به مدح آنان ميپرداختند
يرانـي را نـابود   در اين برهه از تاريخ كه مغول به ايران يورش ميĤورد و فرهنگ و تمدن ا

اي نداشتند جز اينكه به كنج عزلت پنـاه ببرنـد و بـه     خصوص شاعران چارهميكند، مردم و ب
ترين موضوع شعري يعنـي  احساسات و افكار دروني خويش بپردازند و از اينجاست كه متعالي

عرفان در اشعار اين شاعران متجلي ميشود و دري ديگر براي در امان ماندن ادب فارسي بـه  
درست است كه عرفان در غزل بيشتر نمود پيدا ميكند امـا در  . روي شاعران گشوده ميگردد

ان روزگـار  قصايد شاعران عارف نيز راه مييابد و قصيده را از مدح كه سالها با بزرگان و شـاه 
عجين شده بود، دور ميكند و اين امر يكي از بزرگترين دستاوردهاي عرفان در تـاريخ ادبـي   

  .   ايران است
شـعر   ،پس قصيده در اين دو قرن، جنبة درباري خود را از دست داد و به همـين دليـل  

مدحي نسبت به قبل ضعيف شد و به تقليد از پيشـينيان سـروده شـد و در مقابـل، مسـائل      
اگر شاعري همچون سعدي مـدحي هـم ميكـرد،    . فاني در اشعار بيشتر از قبل مطرح شدعر

. مدحش همراه با پند و اندرز بود و از اين جهت تحولي در موضوع اصلي قصيده ايجـاد كـرد  
پس ميتوان گفت كه دورة مغول دورة رواج عرفان است كه مهمتـرين موضـوع شـعري ايـن     

، مهمتـرين محـور   )169: 1387شـفيعي كـدكني،   (دوره و به گفتة دكتـر شـفيعي كـدكني   
در اين دوره بازار مديحه سرايي از رونق افتاد و قصيده . عمودي خيال شاعر محسوب ميشود

يكي از . سقوط كرد زيرا اساس قصيده بر مديحه بود و در مقابل، غزليات عرفاني رونق گرفت
ي، پريشـاني و نوميـدي   علل اساسي سروده شدن اشعار عرفـاني و توجـه بـه معبـود آسـمان     

در تمـامي زوايـاي   بي شك ديـدن منـاظر هولنـاك غـارتگري مغـول      . شاعران از روزگار بود
خصوص شاعران تأثيري ژرف نهاده زيرا حالتهاي شادي و سرخوشي كـه در  زندگي مردم و ب

نگاه شاعران اين دوره، نگـاهي  . هاي قبل وجود داشت، از اين دوره به بعد ديده نميشود دوره
در قرنهاي هفـتم و هشـتم، خانقاههـاي بسـياري در ايـران و      «به همين دليل . ارفانه استع

: 1374وزيـن پـور،   (».ممالك مجاور بنا شد كه هزاران تن از صوفيان در آنها گـرد ميĤمدنـد  
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توصـيف عراقـي از خانقـاه ممـدوحش، زكريـاي      . و به سير و سلوك درون ميپرداختند) 81
  :ملتاني مؤيد اين ادعاست

  )54: 1373عراقي،(انگاه كهنش از فلك اعلي يابند     جايگاه نو او جنت مأوي بينندخ
خصـوص  فيانه در تمام قالبهاي شعري و ببراساس اين تفكرات، آوردن افكار عرفاني و صو

آنان براي بيان افكار خود زبان خاصي را اختيار كردنـد و  . قصيده، بيشتر از پيش رواج يافت
را در زبـان  ... ن خال، خط، خوف و رجـا، تجلـي، خرابـات، ميكـده و    اصطالحات بسياري چو

  : رمزآميز خود به كار بردند
  )710: 1362عطار،(بر شخص تو چه ميرود از خوف و از رجاك و بيخبران را خبر نه زانك     تو زير خا -
  متواري شود جهان ناچار        نور وحدت چو آشكار شود        -

  )58: 1373عراقي،(نور او آفتاب ذره شكار       ي قدم       در جهان ذره در فضا
اصليترين موضوع در قصايد عرفاني، موضوع انسان و زندگي و اسـارت او در ايـن دنيـا و    

  :متعلقات آن است
  بيچاره آدمي دل پر خون ز كار خويش       گه مبتالي آز و گه از حرص در بال

  )711: 1362عطار،(زين بيش دست ميندهد چون كنيم ما     از دست حرص و آز بخستي به گوشه اي   

شاعران اين دوره اندرزهاي فراواني ميدهند كه تماماَ ماهيتي عرفاني دارنـد و ايـن امـر،    
اخـالق ويـژة   «موهبت ديگريست كه در ساية عرفان، شـعر فارسـي را زيـور داد و از آن بـه     

  ) :315: 1384صبور،(ياد ميشود» عرفاني
  يك دمي لذت كجا ارزد به صد ساله عذاب          ت پرست بيخبر گر عاقلي      آخر اي شهو

  در چنين راهي فروماندند چون خر در خالبره بساز آخر كه مردان جهان                 توشة اين
  ) 738: 1362عطار،(                                                               

  ، برخيز و در فتراك عشق آويز    مگر خود را ز دست خود طفيل عشق برهانينشين با خويشتن
  خطر داري و تن را در تن آساني جان را در كهجان،نكو نبود                انتن را مرنج راحتت بهر ز

  ) 78: 1373عراقي،(                                                               
  در آن غفلت به بيكاري به شب شد روز كار تو         م دنيا به غفلت روزگار تو   چو بگذشت از غ

  كه هر ساعت شب قدرست اندر روزگار تو     چو عمر تو به نزد توست بيقيمت، نميداني     
  )7-6:  1364سيف، (                                                              

آنها اشارات خود به اساطير ايراني را در . در خدمت اندرزهايشان استتلميحات آنان نيز 
  : خدمت حكمت و عرفان درآورده اند

  گردتر از رستم و رويينتر از اسفنديار   مرگ ار ز سنگ و آهني     ةنيستي در پنج
  )780: 1362عطار،(                                                              
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  رستم و رويينه تن اسفنديار            در شهنامه ها آورده اند       اينكه
  كز بسي خلقست دنيا يادگار              تا بدانند اين خداوندان ملك    

  )724: ديوانسعدي،(اعتبارهيچ نگرفتيم از ايشان       اين همه رفتند و ماي شوخ چشم      
اي چون  پرنده«. دانندان كامل ميخداوند يا انس و يا حتي پرندگان اساطيري را نمادي از

شود و سيمرغ كمال مطلق وس نماد باززايي و جاودانگي و بنوعي واجب الوجوب بودن ميققن
علـوي،  (».دهد و گاه بيانگر انسان كامـل نيـز ميباشـد   ا كه از صفات الوهيت است نشان مير

1384 :130(  
  )755: ديوانعطار،(رفت شاهي خيل الطيور يافتدر عز عزلت آي كه سيمرغ تا ز خلق     عزلت گ

نكتة قابل يادآوري اين است كه شاعران عارف مسلك، از اساطير پيامبران سامي بيشـتر  
  : اند و داستانهاي آنان را در قصايد رواج داده اند استفاده كرده

  )21:  يواندسيف، (به بارگاه سليمان روح هدهد عقل        خبر ز عرش عظيم آرد از سباي حروف
  )44: 3ديوانعراقي،(در دلش افروخته ز آتش موسي شهاب  در دم او تافته از دم عيسي نشان      

سـلمان و حـافظ از جملـه    . گونة ديگريستب تايشگر البته كاربرد تلميحات در شاعران س
شاعران اين قرن هستند كه ممدوح را مدح ميكنند و از تمامي عالمـان و شـاهان و بزرگـان    

  :يخ واالتر ميدانندتار
  )1028: ديوانحافظ،(تخت تو رشك مسند جمشيد و كيقباد     تاج تو غبن افسر دارا و اردوان

البته همانگونـه كـه   . مضمون رايج بعدي پس از عرفان، مدح بزرگان و شاهان زمان است
او در سـتايش اتابـك   . گفته شد، قصايد مدحي سعدي با قصايد ديگر شاعران متفاوت اسـت 

  :مد اينگونه او را نصيحت ميكندمح
  كه بختت جوان باد و جاهت مجدد    يكي پند پيرانه بشنو ز سعدي     
  به ابقاي ابناي گيتي معود      نبودست تا بوده دوران گيتي     

  نشايد بر او تكيه بر هيچ مسند     مؤبد نميماند اين ملك دنيا        
  )713: كلياتسعدي،(ه نامت به نيكي بماند مخلّدچنان صرف كن دولت و زندگاني      ك

در قصايد او هم ديد بيروني وجـود  . سعدي صوفي نبود اما تحت تأثير تصوف قرار داشت
دارد كه به مدح بزرگان ميپردازد و از مبالغه پرهيز ميكند و هم ديد دروني و عرفاني وجـود  

ه اي بـه ايـن نـوع قصـيده سـرايي      او در قصـيد . دارد كه اشعاري پر از اندرز و زهد ميسرايد
  :خويش اشاره ميكند

  يا مالمت كنم و نشنود اال مسعود     دوست دارم كه همه عمر نصيحت گويم     
  همه دانند مزامير نه همچون داوود  همه گويند و سخن گفتن سعدي دگرست      

  د منقودزر كه ناقد بپسندد سره باش     بد نباشد سخن من كه تو نيكش گويي      



                                               

  373/بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي در قصايد عصر مغول

 

 

  طهر مريم چه تفاوت كند از خبث يهود؟        حسود از سر بيمغز حديثي گويد  ور 
  )718: كلياتسعدي،(                                                      

سيف فرغاني از جملـه شـاعراني   . ديگر موضوع رايج اين عصر، انتقاد از اوضاع زمان است
البته برخي نيز معتقدند كه مضمون يابيهاي او بـه خـاطر   . ردازداست كه به اين موضوع ميپ

ترابـي،  .(توجه به آثار پيشينيان و براساس مطالعات ادبي استوار بوده نه مشاهدات اجتمـاعي 
به هر حال در قصـيدة زيبـايي در انحطـاط روحـي و اخالقـي جامعـه چنـين        ) 249: 1382

  :ميسرايد
  كامدن من به سوي ملك جهان بود      در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود

 بهر خرابي، نحوس را چه قران بود    بهر عمارت، سعود را چه خلل شد         

  خون عزيزان بسان آب روان بود     بر سر خاكي كه پايگاه من و توست      
  )144:  1364سيف، (                                                   

  :ميگويدو در ادامه 
  ...خون جگر خورد هر كرا غم نان بودهان سير گشته چون وزغ از آب    دل ز ج

  در و گهر چون جرس حلّي خوان بوددرم چون مگس مالزم هر خس        زر و 
  هر كه بتر پيشواي اهل زمان بود      من به زماني كه در ممالك گيتي      

  ...هركه نبود اعتبار معتبر آن بود            شرع الهي و سنت نبوي را       
  )145:  1364سيف،(مادر ايام را چنين پسران بود  ناخلف و جلف و خُلف عادت ايشان       

  :ساختار قصايد عصر مغول -
تشـبيب ،   -1: انـد  قصايد شعر فارسي داراي اجزاي منظمي است كه اينگونه ناميده شده

اين تقسيم بندي در بعضي از قصايد رعايـت  . شريطه -4مدح  -3تخلص  -2نسيب يا تغزل 
ي كـه در ايـن مقالـه    با توجه به بررسـي . ر نگرفته استشده و در برخي ديگر مورد توجه قرا

انجام گرفت، بيشتر قصايد مدحي، تمام اركان قصيده را دارا هسـتند زيـرا تشـبيب، محلـي     
ست و در مقابل، اشعاري براي هنرنمايي شاعران و بيان احساسات و تفكرات درونيشان بوده ا

كه با مضمون عرفان سروده شده اند، داراي اين تقسـيم بنـدي نيسـتند و مقتضـب ناميـده      
  . ميشوند

دكتر مـؤتمن،  . شده است -تشبيب، تغزل، نسيب –تعاريف گوناگوني از ركن اول قصيده 
موضوعات  اگر مقدمة قصيده دربارة«: تفاوت تغزل و نسيب با تشبيب را اينگونه بيان ميكنند

عاشقانه و وصف مجالس ميگساري و لهو و لعب و سـماع و نشـاط باشـد، آن را تغـزل و يـا      
نسيب گويند و اگر راجع به موضوعات ديگري مانند وصف بساتين و رياحين و فصول اربعه و 
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ايـن  ) 13: 1352مـؤتمن، (» .وصف شب و شكايت و مفاخره و لغز باشد آن را تشبيب گويند
قصـايد عطـار و سـيف و    . كه خوانده شود، جايي در قصايد عرفاني نـدارد  قسمت به هر نامي

برخي قصايد عراقي مقتضب اند و شاعران از بيت اول به مضمون مورد نظر خود ميپردازند و 
قصـايد آنهـا نقطـة    . دعا و شريطه را نيز كه وابسته به قصايد مدحي هستند، به كار نميبرنـد 

  .   ست كه قصايدي با ساختار سنتي سروده اندمقابل مديحه هاي سلمان و حافظ ا
ها  سعدي نيز در مدحيه هايش ساختار قصيده را به طور كامل آورده است اما در موعظه

او در برخي قصايد سنت شـكني كـرده و بـه جـاي     . ها و توصيفهايش اينگونه نيست و مرثيه
نايي گرفتـه و در  سـعدي ايـن شـيوه را از سـ    « ظـاهراَ  . تغزل ممدوح را نصيحت كرده است

او ممدوحان خـود را دعـا ميكنـد و در    ) 321: 1377غالمرضايي، (».قصايد به كار برده است
او حسـن تخلصـهاي زيبـايي نيـز دارد و بـه      . تمام قصايد به تخلص خويش اشـاره مينمايـد  

  :نيكويي به مدح گريز ميزند
  را سعدي حديث مستي و فرياد عاشقي     ديگر مكن كه عيب بود خانقاه 
  )705: ديوانسعدي،(دفتر ز شعر گفته بشوي و دگر مگوي    اال دعاي دولت سلجوق شاه را

  :بررسي ويژگيهاي عروضي در قصايد عصر مغول - 
تعـداد بحرهـاي مطبـوع و    «. هر بحر شعر فارسي از چند افاعيل عروضي تشكيل ميشود

البتـه در حـال   )25: 1370مسـعودي، .(»بحـر اسـت   250نامطبوع شعر فارسي چيزي حدود 
حاضر بسياري از اين بحرها با طبع شاعران سـازگار نيسـت زيـرا آنهـا تمايـل بـه بحرهـاي        

بسياري از بحرهاي عربي در شعر فارسي جزء بحرهـاي نـامطبوع محسـوب    . نامطبوع ندارند
ميشود زيرا با طبع ايرانيان و نوع زبان شعري آنها سـازگاري نـدارد و بحرهـايي مثـل وافـر،      

خواجـه نصـيرالدين طوسـي،    . يط، طويل يا متدارك در شعر فارسي جـايي ندارنـد  كامل، بس
 -3رجـز  -2هـزج  -1«:بحرهاي متداول در ميان عجم را به ترتيب چنـين ذكـر كـرده اسـت    

طوسـي،  (»متقارب -10مجتث  -9مضارع  -8خفيف  -7منسرح  -6قريب  -5سريع -4رمل
1369 :52(  

همـانطور كـه در   . يد اين عصر متفـاوت اسـت  البته اين آمار در قصايد و به خصوص قصا
قصيده اي كه مورد بررسي قرار گرفت، شاعران  209جدول زير مشاهده ميشود، در مجموع 

اين دوره از بحرهاي رمل، مجتث و مضارع بيش از ديگر بحرها استفاده كرده اند و بـه بحـر   
ن شايد بـه ايـن سـبب    دليل توجه آنها به اين سه وز. سريع و رجز چندان توجهي نكرده اند

بين هجاهاي بلند و كوتاه اين اوزان تعادل است و لذا وزن به طبيعت كالم عـادي  «است كه 
  ) 217: 1384شميسا،(».نزديك ميشود

  



                                               

  375/بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي در قصايد عصر مغول

 

 

  بسامد اوزان عروضي در قصايد عصر مغول. 1جدول
 هزج منسرح مضارع مجتث متقارب سريع رمل رجز خفيف كل 

5 2 8 4 -  - 18 291 عطار
3 1 1 2 1 - 18 269 قيعرا

5 2 6 24 1 81-  503 سعدي
7 1 14 8 7 - 7-  506 سيف

2-  - 50 سلمان
2 

 - 1 6 11 2 8

-  -  2 2 -  - - -  -  4 حافظ

 كل
20

9 
19 25

3 
1 10 46 42 8 

2
8 

  
در . نشان هر شاعر و بازتاب احساسات دروني اوست همانگونه كه ميدانيم، سبك شعري،

تعبيري از اجتماع، اصول، باورها و انديشه هاي شاعر است و موسيقي شعر، زبان شعر « واقع 
به نـوعي كـه اگـر، شـاعري طبيعتـي تنـد و       ) 163: 1384فياض منش، (».دل و احساس او

سركش داشته باشد، اشعارش كوتاه و منقطع بوده و مقصود را در كوتاهترين جمـالت نقـل   
ازانـه باشـد، اشـعارش بلنـد و آهنگـين و آكنـده از       مي كند اما اگر داراي طبيعتـي خيالپرد 
بـه همـين دليـل بسـياري از بحرهـا بـراي بيـان        . استعارات و تشبيهات و مجازات مي شود

بحر رمل كه در قصايد ايـن دوره بسـامد بـااليي دارد،    مثالَ . احساسات خاصي به كار ميروند
موجــد غمــي خفيــف اســت و بــراي بيــان انديشــمندانه و اســطوره اي مناســبتر بــه نظــر «

بحر رمل در بيشتر قصايد براي مدح بـه كـار رفتـه اسـت و در      )57: 1368سراج، (».ميرسد
و يا بحر مجتث به خصوص  .غزليات عموماً براي بيان گله و هجر و فراق و مرثيه كاربرد دارد

بـا ايـن اوصـاف    . براي بيان درد و شكايت و غـم ميĤيـد  » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«وزن 
آنها اوزاني . ميبينيم كه اوزان منتخب شاعران عصر مغول كامالَ متناسب با روحيات آنهاست

و بـه   را انتخاب كرده اند كه داراي هجاي بلند هستند و اوزاني سـنگين محسـوب ميشـوند   
  .  همين دليل است كه ساختار دروني و بيروني اشعارشان با هم هماهنگند

شاعران در اين دوره از همحروفيها و همصداييهاي بسـياري بـراي بـاال بـردن موسـيقي      
، 1صـفوي،ج .(كالمشان استفاده كرده اند كه از لحاظ زبانشناسي، قاعده افزايي ناميده ميشود

اعمال قواعد اضافي بر قواعد زبان هنجـار اسـت كـه در هـم      قاعده افزايي نوعي) 50: 1383
همصـدايي و همحروفـي در   . حروفي و تكرار و ترصيع و موازنه و از اين قبيل ديـده ميشـود  
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قصايد حافظ و سلمان كه به آرايش زبان خود اهميت ميدادند، بيشتر از سـايرين بـه چشـم    
  :ميخورد

  )136: 1371سلمان،(ريدندي قماط او ازين نه شقة واالقباي اطلس گردون به قد قدرش ار بودي     ب
  )1028: 1362حافظ،(وي طلعت تو جان جهان و جهان جان اي صورت تو ملك جمال و جمال ملك     

  
  :بررسي قافيه و رديف در قصايد عصر مغول -

همانگونه كه از جدول زير پيداست، در قصايد اين عصر، شاعران از رديف بـيش از قافيـه   
بيشتر اين رديف ها، دشوار بوده اند و اين خود بر زيبايي و موسيقايي تـر  .  اده كرده انداستف

استفاده از ردف اصلي و زايد در قوافي بر افزايش دادن موسيقي . شدن آن اشعار افزوده است
  .آنها كمك شاياني كرده است

  
 بسامد قصايد مردف و مقفّي. 2جدول

 درصد قافيه درصد رديف كل 

 %45 13 %55 16 29 عطار

 %50 13 %50 13 26 عراقي

%3570%501530سعدي
%1428%503672 سيف
%1734%503366سلمان
%67 3%33 1 4 حافظ

 كل
20

9 

11
4 55%9545%

  
همانطور كه در جدول باال نمايان است، سيف بيشتر از ديگر شـاعران از رديـف اسـتفاده    

قصيدة آن داراي رديف است كـه   36ررسي شده در ديوان سيف، قصيدة ب 50از . كرده است
او . سيف تبحر خاصي در استفاده از رديفهـاي مشـكل دارد  . اشعار او را تشكيل ميدهد% 72

رديفهاي اسمي چون حروف، انديشه، حسن، آينه، حقيقـت، سـنگ، آفتـاب، سـايه، دنـدان،      
ع خود بي نظير است و باعـث خلـق   شكوفه، گل و نفس را در قصايدش به كار برده كه در نو

او از قافيه هاي دشوار نيز استفاده كرده است كه البته ابيـات  . تصويرهاي زيبايي گشته است
مثالَ در قصيده اي با مطلع زير و قافيه هايي چون تـاج  . اين گونه قصايد، طوالني نشده است

  :بيت توانسته بسرايد 17و احتياج، فقط 



                                               

  377/بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي در قصايد عصر مغول

 

 

  )   16: سيف(خرقه تو تاج     سلطان تويي به سلطانت احتياج اي مرد فقر هست تو را -
. قصايدش از رديـف اسـتفاده كـرده اسـت    % 55با اين حال در . عطار قصايد زيادي ندارد

نشانگر پختگي رديف در ايـن عصـر   ... وجود رديفهايي چون دريغا، دراوفتاد، روزه، سبحانه و
تداعيها در برخي رديفهاي سادة اسـمي كـه    «به گفتة يكي از محققان در اشعار عطار . است

خودجوش بوده، بسيار افزونتر از رديفهاي فعلي است و البته سـبب آن فقـط رديـف نيسـت     
  ) 66: 1378مالمير ، (».بلكه واژه ها و عناصري است كه در بطن ابيات آمده

بـا اينكـه در   .  بسامد رديف در قصايد حافظ و سـعدي از ديگـر شـاعران پـايينتر اسـت     
بـا  . غزلهايشان از رديف بسيار استفاده كرده اند اما در قصايد توجه چنداني به آن نكرده انـد 

  . اين حال عيوب قافيه نيز در قصايد آنان مشاهده نميشود
بعضي شاعران چون عراقي و سيف فرغاني از ردالقافيـه بـه عنـوان يـك صـنعت بـديعي       

ردالقافيـه بـه ايـن    . اشعارشـان ميشـده اسـت   استفاده نموده اند كه از نظر آنها باعث زيبايي 
معناست كه در  مصراع اول مطلع شعر خـود، قافيـه اي را مـي آورنـد و در بيـت دوم آن را      

  :تكرار ميكنند
  به چشم جان رخ معني نگر به جاي حروف      يا نديده ز قرآن دلت وراي حروف      آ -

  )20:سيف(الم معني نگر وراي حروفملك عبه گرد حرف چو اعراب تا به كي گردي      به 
در اين دو قرن، شاعران به رديف فعلي توجه بيشـتري نشـان ميدادنـد و ايـن بـه دليـل       

شـاعران نيـز خودآگـاه يـا     . طبيعت زبان فارسي است كه فعل در آخر جملـه قـرار ميگيـرد   
برد رديف در اين دو قرن، كار. ناخودآگاه متمايل به آوردن اركان جمله در جايگاه خود دارند

  . اسمي به خصوص در قصايد سيف نيز بسامد بااليي دارد
  انواع رديف در قصايد عصر مغول. 3جدول

شبه تركيب فعلي ضمير حرف فعل اسم كل 
 مصدر جمله

تركيب 
 اسمي

1 عطار
6 111- 2 1 1 - - 

1 عراقي
3 -111 1 - - - - 

1سعدي
5 1112 1 - - - - 

3 سيف
6 

1
2 14- 3 5 - 1 1 

3سلمان
3 -301 - 2 - - - 

 - - - ---1-1 حافظ
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  :بررسي زبان در قصايد عصر مغول -
شاعران اين دوره، غزلسرا بودند كه همين امر باعث شد زبان غزل بر زبان قصـيده تـأثير   

. براي نمونه، زبان عطار بسيار ساده و روان اسـت . بگذارد و آن را از صالبت به لطافت بكشاند
بـه ايـن معنـا كـه او بيشـتر بـه       . را در خدمت عرفان درآورده است لغاتون سنايي، او همچ

ش، او براي بيان عقايد عرفـاني . ازهت تركيباتمضمون قصايدش توجه داشته است تا ساختن 
و يـا سـعدي تسـلّط    . زبان ساده و روان را برگزيده و آرايش لفظي و معنوي چنـداني نـدارد  

كالمش روشن و بدون ابهام است و در لفافـه حـرف   . ق آن داردزيادي بر زبان فارسي و دقاي
. ندرت ديده ميشودهنگيهاي صرفي و نحوي در زبانش باو به ايجاز سخن ميگويد وك. نميزند

. در واقع زبان لطيف او حاصل سبك عراقي است كه از مختصات كهن زبان دوري كرده است
  :يز به اين امر اشاره ميكندزبان سلمان نيز بسيار سليس وگوياست كه خود او ن

  ز رشك تيره زالل روان اعشي را   كند عذوبت سلسال اين كالم سليس      
  همان قبول عروسان طبع سلمان راست     كه در قبايل اعراب دعد و سلمي را

  )126: سلمان(                                                      
است كه در بعضي ابيات به دليل استعمال واژگان عربي و غرابت استعمال از عيوب زبان 

  :عرفاني پديدار ميشود
  )44: عراقي(ملكوتش خيم در جبروتش قبابدر        از رغبوتش فراغ وز رهبوتش امان      

ديگر موضوعي كه در زمينة زبان قصايد مورد بررسي قرار گرفت، : بسامد انواع فعل -الف
ر شـاعر  بـراي ايـن منظـور، يـك قصـيده از هـ      . و پيشوندي استوجود افعال ساده و مركب 
  :دست آمدبررسي گشت و اين نتيجه ب

 
  بسامد انواع فعل در قصايد عصر مغول. 4جدول

 فعل پيشوندي فعل مركب فعل ساده 

 3 27 59 عطار

 3 22 54 عراقي

 3 55 58 سعدي

 - 22 46 سيف

 - 27 46 سلمان

 - 12 33 حافظ

  
ي اين مطلب است كه افعال ساده بيشـتر از افعـال مركـب و پيشـوندي     اين جدول گويا

زيسـتند،  كـه در قـرن هفـتم مي    درست است كه در زبان سه شاعر بزرگـي . اند كاربرد داشته



                                               

  379/بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي در قصايد عصر مغول

 

 

هـا در زبـان سـه شـاعر ديگـر در قـرن هشـتم        افعال پيشوندي ديده ميشوند اما اين كهنگي
  . گرددمشاهده نمي

جايي عناصر جمله، ايجـاز و اطنـاب و احـوال مسـند و     بجا: احوال مسند و مسنداليه -ب
مـثالَ  . هاي دروني سـخن و افكـار شـاعر هسـتند     مسنداليه ، همه در ارتباط مستقيم با اليه

باآنكه در اصول جمله بندي، مسند در آخر جمله قـرار ميگيـرد، امـا در جـايي كـه اهميـت       
  :ه استمسند از مسنداليه بيشتر بوده، در ابتداي جمله آورده شد

  )706: 1362عطار،(بنگر كه چند پند شنيدي ز يك به يك     بنگر كه با تو چند بگفتند انبيا
شاعران اين دوره در جايي كه مسنداليه بي اهميت بوده و اشاره به فرد خاصي نداشـته،  

  :آن را حذف كرده اند و فعل را مجهول آورده اند
  )710: 1362عطار،(ته زبان كه دريغا و حسرتاتو پايمال گشته و هر ذره خاك تو       برداش

  )23:  1364سيف، (مثال       ديدند و گر تو نيز ببيني چنان بود ةهاست در آييناز تو چه نقش
  :در برخي ابيات نيز مسنداليه كامالَ آشكار است و نيازي به ذكر آن نبوده است

  )788: 1362عطار،(را مهل داد ليل و نهارببين كه چند بگفتند با تو از بد و نيك     ببين كه چند تو 
انـد، مسـنداليه را مـبهم     شاعران اين دوره در برخي ابيات كه حكمي كلي را بيان كـرده 

  :اند آورده
  )1035: 1362حافظ،(بسش زمانه چو مقراض در زبان گيردر كه به افشاي راز شد مشغول     چو شمع ه

ادبا اطناب را در موارد خاصـي  . يده ميشوداطناب در ادبيات فراوان د: ايجاز و اطناب -ج
يكي از اين موارد كه بسامد بااليي در اشعار اين دوره دارد، ايغال و التفـات  . جايز شمرده اند

است و آن به اين معناست كه جملة دوم كه در مصراع دوم ميĤيد، در تأييد مطلب اول باشد 
و التفات در قصـايد سـعدي بيشـتر از     ايغال. و بهتر است كه جنبة ارسال المثل داشته باشد

  :سايرين است
  )705: كلياتسعدي،(تو قدر فضل شناسي كه اهل فضلي و دانش    شبه فروش چه داند بهاي در ثمين را -

  )705: كلياتسعدي،(من صبر بيش ازين نتوانم ز روي او       چند احتمال كوه توان بود كاه را؟ -
  )16:  ديوانسيف، (ق     چون بيضه اي نهي مكن آواز چون دجاجگر طاعتي كني مكنش فاش نزد خل -

به اين معنا كه جملـة دوم، معنـي   . از ديگر موارد جواز اطناب، تكميل و رفع شبهه است
  :جملة اول را كامل ميكند

  )710: ديوانعطار،(نه پاسبان ملك بماند نه پادشا ش    ورَنه پيشواي وقت بماند نه پس -
  )706: كلياتسعدي،(عيد آنكه بر رسيدنت آذين كنند و زيب  نشود خلق را نشاط   ين عيد متفقا -

  :تكرار گاهي مفيد تأكيد است كه از موارد جواز اطناب محسوب ميشود
  )708: ،ديوانعطار(بگري چو ابر و زار گري و بسي گري      در ماتم جدايي اين هر دو آشنا -
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رسي زبان اين عصر بررسـي شـود، نـوع واژگـان     موضوع ديگري كه بايد در بر: واژگان -د
با وجودي كه كلمات عربي در قصايد بسيار بـه كـار رفتـه انـد امـا واژگـان نامأنوسـي        . است

البته برخي شاعران چون عراقـي از كلمـات   . نيستند و زبان قابل فهمي را به وجود آورده اند
  :بيت اول را عربي آورده استمثالَ در قصيده اي، . نسبتاَ دشوار عربي استفاده كرده اند

الح صـــباح الوصـــال در شـــموس القـــراب       صـــاح قمـــاري الطـــرب دار كـــووس 
  )43: ديوانعراقي،(الشراب

  :مثل اين بيت . كه همين امر باعث شده تا آخر ابيات، از كلمات عربي استفاده كند
  )43: ديوانراقي،ع(خوي او كرد جهان مستطاب ةروي او كرد جهان مستنير       لخلخ ةشعشع -
  )44: عراقي(ملكوتش خيم در جبروتش قبابدر   از رغبوتش فراغ وز رهبوتش امان       -

از آنجايي كه زبان به عنوان نهادي اجتمـاعي و نظـامي وابسـته بـه فرهنـگ جامعـه، از       
دگرگونيهاي اجتماعي تأثير ميپذيرد و نسبت به عوامل اجتماعي برون زباني واكـنش نشـان   

به دليل تسلّط تركان و واژگان تركي و مغولي، چنين واژگاني هم در قصايد ديـده   مي دهد،
دگرگونيهاي اجتماعي عامل مهمي در تغيير زبان است و اين تغيير بـيش از  «زيرا . مي شود

  )114: 1380صفوي،(» .هر سطحي در سطح واژگان زبان بروز مي كند
  )706: سعدي(يزك تابش خورشيد به يغما برخاست       تا ربايد كله قاقم برف از سر كوه        -
  )719: سعدي(ار اقچه بريزند درختان بهارصد هز    مژدگاني كه گل از غنچه برون مي آيد    -
  ) 12:  سيف(دريم ملكي كه ما داريم يرليغ تتار تولب مردودست و تقويم كهن باطل   چو زر ق -

جديـد   تركيبـات قدرت تركيبسازي و خلق  نكتة پاياني قابل ذكر در اين قسمت، بررسي
عطار، سـعدي، سـيف و عراقـي در قصايدشـان، قـدرت چنـداني در سـاختن        . شاعران است

اما برخالف آنها، در قصايد سـلمان و حـافظ تركيبـات تـازه     . تركيبات جديد نشان نداده اند
  :ديده ميشود

  )142: ديوانسلمان،(ش جنابمحيط كوه ركاب، آفتاب برق عنان       جم سپهر بساط، آسمان عر
  ) 1029: ديوانحافظ،(وي داور عظيم مثال رفيع شأن    اي خسرو منيع جناب رفيع قدر      

  
  :بررسي بالغت در قصايد عصر مغول -

از آنجايي كه بيشتر شاعران اين دوره، عارف مسلك بودنـد و شـعر را بـراي بيـان افكـار      
هاي بياني و بـديعي زيـادي را انتظـار داشـت زيـرا      درونيشان به كار ميبردند، نميتوان آرايش

با اين حال قصايد آنان خالي . توجه شاعران عارف بيشتر به پروراندن معنا و محتوا بوده است
از صورخيال نيست زيرا شاعران بزرگي چون عطار، عراقي و سيف ميدانستند كالم مستقيم، 

متر لـذتي در خوانـدن آن بـه وجـود     تأثير چنداني روي خواننده نخواهد داشت و از همه مه
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اگر چيزي را به همان نام كه هست، بناميم سـه چهـارم لـذت و    « به گفتة ماالرمه، . نميĤيد
زيبايي بيان را از ميان برده ايم زيرا كوششي كه ذهن براي ايجاد پيوند ميان معاني و ارتباط 

  ) 139: 1387ي، شفيعي كدكن(».اجزاي سازندة خيال دارد، بدينگونه از بين ميرود
تصويرسازيهاي اندكي در قصايد شاعران اين دوره قابل مشاهده است كه مهمترين آنهـا،  

طبيعت زنده و پويا و در عين حال تكراري در برخـي از قصـايد   . تصويرهايي از طبيعت است
  :عراقي جلوه كرده است

  با نوا كن هزار دستان را      اي صبا جلوه ده گلستان را     
  از خواب چشم نرگس را      تا نظاره كند گلستان رابركن 

  )41: ديوانعراقي،...(تا دهد بلبل خوش الحان را   دامن غنچه را پر از زر كن       
حافظ، قدرت بسياري در  خلق تصاوير زيبا و زنده دارد كه البته اين مسأله در غزلياتش 

  : وريمآشكار است و در قصايد او به ندرت به اين نكته برميخ
  )1035: ديوانحافظ،(صبا نگر كه دمادم چو رند شاهدباز       گهي لب گل و گه زلف ضيمران گيرد

مـثالَ عطـار،   . ديگر شاعران نيز در حسن تعليلهاي خود، تصويرهايي را خلـق كـرده انـد   
سپيد شدن مو را از گرد سپيدي ميداند كه چـرخ بـر سـر او آسـياب ميكنـد و يـا سـلمان،         

  :داندرا ناشي از سرد شدن مزاج هوا مي الت آسمانيباريدن نزو
  )708: ديوانعطار،(از بس كه چرخ بر سر تو آسيا براند      مويت همه سپيد شد از گرد آسيا -
  ) 142: ديوانسلمان،(كه از دهن شب و روزش روانه است لعاباج هوا سردتر شدست اكنون  چنان مز -

ر تشبيهات و استعارات از مقولة معقوالت هستند در اين عصر به دليل رواج عرفان، بيشت
همانند ايـن ابيـات عطـار كـه او     . و بسياري از مسائل ذهني و مجرد در شعر مطرح شده اند

  :همچون ديگر عارفان، روح را همانند مرغي ميداند كه به سوي كبريا پرواز ميكند
  ) 706: 2ديوانعطار،(ذروة ايوان كبريا پرواز كن به     اي مرغ روح بر پر از ازين دام پربال        -
  )736: عطار(ا شود در يك نفس صد فتح باببال و پر ده مرغ جان را تا ميان اين قفس     بر دلت پيد -

  :و يا حافظ عنصر عقلي وهم را به يك موجود وهمي چون سيمرغ تشبيه ميكند
  )1028: ديوانحافظ،(شيانسيمرغ وهم را نبود قوت عروج      آنجا كه باز همت او سازد آ -

از هـر شـاعر،   . در جدول زير بسامد انواع تشبيه از نظر حسي و عقلي بـودن آمـده اسـت   
همانطور كـه مشـاهده ميشـود، ميـزان     . قصيده انتخاب شد و اين نتيجه به دست آمد چهار

كاربرد تشبيهات عقلي به حسي و حسي به حسي تقريباَ بـه يـك انـدازه اسـت و تشـبيهات      
  . حسي در شاعران عارف بسامد بيشتري دارد عقلي به
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  بسامد انواع تشبيهات از نظر حسي و عقلي بودن. 5جدول
حسي بـه  

 وهمي
عقلي بـه  

 عقلي
عقلي بـه  

 حسي
حسي بـه  

 عقلي
حسي بـه  

 حسي
ــواع  انــــ

 تشبيه

1 - 18 -  عطار 33

1 - 14 -  عراقي 5

- - 7 -  سعدي 23

2 - 30 -  سيف 16

-  سلمان 16 1 22 1

 حافظ 15 1 10 2 1
5 3 101 2 108  كل

حال كه بحث تشبيه مطرح شد، بايد ذكر كرد كه اضافة تشبيهي بسامد بيشتري نسـبت  
به ديگر انواع تشبيه در قصايد تمامي شاعران دارد و بيشتر آنان مسائل عقلـي را بـه مسـائل    

قضـا را بـه ششـدر     در بيت زير ميبينيم كه عطار، قدر را به ماتخانه و. حسي مانند كرده اند
  : مانند كرده است

  )711: عطار(در ماتخانة قدر و ششدر قضا بيچاره آدمي كه فرومانده ايست سخت    -
زيرا شاعران گرايش به خالصه گويي دارند و . وفور ديده ميشوددر اين دوره استعاره هم ب

سيف همچون  سعدي، دنيا را همچون حديقه اي ميبيند و. استعاره به اين امر كمك ميكند
  :   سلمان، آسمان را گهوارة مينا ميخواند و حافظ، مقرنس زنگاري. اي مزرعه

  )705: سعدي(مگس بين كه برگرفت طنين را تو شوخ ديده   درين حديقه كه بلبل زبان نطق ندارد   -
  ) 24 :سيف(رعه كس پر نكند انباريگر ازين مزآنست كه بيزاد و تهيدست رود     ظاهر  -
  )136: سلمان(زين ماهي درين گهوارة مينانخوابانيد امهد اطفال فلك را ميدهد جنبش  تا  قضا -
  )1034: حافظ(ين مقرنس زنگاري آشيان گيرددر ا      به رغم زال سيه شاهباز زرينبال       -

  بسامد تصويرآفرينيها در  قصايد عصر مغول. 6جدول
   تشبيه استعاره كنايه سمبل مجاز اسطوره

 عطار 52 29 5 5 9 6

 عراقي 20 25 2 7 4 10

 سعدي 30 24 4 - 6 3

 سيف 48 15 3 3 5 7

 سلمان 40 22 4 4 3 7

 حافظ 29 24 5 3 3 10
 كل 219 139 23 22 30 43



                                               

  383/بررسي وجوه تمايزات و تشابهات سبكي در قصايد عصر مغول

 

 

توان گفت كه اگرچه در اين عصر، دوران قصيده سـرايي بـه پايـان    در پايان اين مقاله مي
توان يافت كه ي قصايد زيبا و غرّايي را نيز ميدارند، ولرسيده و شاعران گرايش به غزلسرايي 

 . يكي از داليل ماندگاريشان، وجود تصوف و مسائل عرفاني درون آنهاست

ويژگيهاي سبكي قصايد اين عصر از جمله عروض، قافيه و رديف، زبـان و بالغـت تحـت    
ني داشـت و بـه همـين    كالم بيشتر آنها، مايه اي عرفـا . تأثير عقايد سرايندگانشان قرار دارد

دليل از زباني فاخر، اوزاني سنگين و صنايعي درخـور اسـتفاده كردنـد تـا گنجـايش حمـل       
سخنانشان را داشته باشند و وجود همين خصوصيات است كه با وجود سيل خانمان برانـداز  

  . مغول، آثار گرانقدر شاعران اين عصر در ورطة نابودي قرار نگرفته و باقي مانده است
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