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 چکیده
ستتت مرثر تهت اایاو و های فکری و دقایق هنری آثار ادبی، گامیتعمّق و تدبّر در پشتتتنانه

ای که از دیرباز در شناسایی هرچه بهتر میراث گرانسنگ ادب فارسی و فرهنگ اصیل و پر مایه     
 ایران زمین ریشه داشته و در پینند با اندیشه و عرفان اسالمی غنیتر شده است. 

عابدین عب   زین پردازان و منّرخان تنانمند و پرکار عهد     دی بیگ ننیدی شتتتیرازی از نظیره  ال
ژوهان صتتینی استتت که چهرب ادبی و آثار شتتعری او در ایران، کمتر منرد تنته و عنایت ادب پ

سنّت   وی به ستب  تللی  آثار تاریخی بنده استت. وی به پیروی   قرار گرفته و عمدب اشتتهار  از 
می سروده و  نظا "هیت پیکر"را در برابر  "هیت اختر"، منظنمۀ غنایی تقلید و تتبّع در آن دوره

شاهدخته       ستان مستقل و پرماترا را از زبان  شاره به زندگی بهرام گنر، هیت دا ای بهرام ضمن ا
شهای هن         شاهکار نظامی و آفرین ست. اثر او هرچند که در مقابل  شیده ا شته نظم ک ری او به ر

مایی نمی   به ت   مجال خندن بد،  ها در انزه  یا خلق مضتتتامین و  هت برخنرداری از برخی ننآوری
فرهنگ  شگردهای تصنیری، اشارات اخالقی و عرفانی، رویکردهای اتتماعی و انتقادی و نمایش
حلیل  تنده، در خنر تلمل و پژوهش خناهدبند. این تستتتتار در دو بخش، ابتدا به بررستتتی و ت       

ر دری، تعلیمی و اتتماعی میپردازد و منظنمه با تکیه بر شتتاخصتتهای برتستتته فک ژرفستتاخت
  تصنیر  بخش دوم، زیباییهای تصنیری شعر عبدی بیگ را از رهگذر کاربرد فننن بالغی و تناس

 و منضنع، شناسایی و تبیین مینماید.

  تنده، تصنیر، فننن بالغی. فرهنگاتتماعی،  رویکرد، تعلیمی، ادب عبدی بیگاختر،  هیت: کلیدی کلمات

                                                           
 ( hsmariana@yahoo.comدکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی) -1
 (Dr. a. a. halabi@gmail.com)مرکزیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  ،رسیادبیات فا و گروه زبان استادیار  -2
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 مقدمه -1

های غنایی  هیتم تا دهم، هرچند که در ستترودن منظنمه هایستتدهپرداز شتتاعران نظیره

شته       خنیش از لحاظ  ضنع به مقتدایان خند نظر دا سبک و من ضی به مدد   شکل،  اند اما بع

تازه به  یبالغی، رنگ و بنی هایسازه هنراع مضامین تازه و ننآوری در انزه  بدقنت طبع، با ا

ااکم بر تامعه و آداب و سنن متلثر از فضای  داستانهاخند بخشیده و اغل  در پروردن آثار 

ر بزرگان به ستتازی از آثااند. در دوره صتتینی، تقلید و نظیرهو ذوق مردم عصتتر خنیش بنده

عددی به ستترودن شتتکل یک ستتنّت ادبی به اود رشتتد کمّی خند رستتید و شتتاعران مت    

ظامی و امیر خستتترو و متابعان آنها پرداختند. یکی از این      ی از آثار ن هایی به تلستتتّ   منظنمه 

سه نظامی، در        نظیره سه در برابر خم سه خم ست که با خلق  شیرازی ا پردازان، عبدی بیگ 

هیت  "برخنردار است. شاعر در مثننی    ی ویژه و ممتازمیان شاعران همعصر خند از تایگاه  

شت  "نظامی و  "هیت پیکر"که آنرا در برابر  "اختر شت ه سروده، از     "به سرو   انزبامیر خ

ید   ید  صتتتر تقل ها   در پردازش  ها ننآوریای پاره با  و ه دوری گز تان و مضتتتامین و  داستتت

از تمله این مبانی  . ه است شعر وفادار ماند  زیباشناسی  هنرمندانه، به مبانی  تصنیرسازیهای  

صر       شعر، زیبایی تخیّل و عنا ساخت  ساخت و  ژر آن و در بخش  پدیدآورندبدر بخش رو 

رویکردهای مختل  شتتتاعر در انزه میاهیم   محتنا، زیبایی اندیشتتته و معنی استتتت که با  

 تعلیمی، عرفانی، فرهنگی و اتتماعی گره خنرده است.

ست، نخست به           سنادی انجام یافته ا صییی تتتت تحلیلی و روش ا شینب تن این پژوهش که به 

ی و اتتماعی پرداخته و در ادامه،     تحلیل و بررستتتی محتنایی منظنمه از نظرگاه اخالقی، عرفان    

  "هیت اختر"بیگ را در منظنمه شتتگردهای برتستتته تصتتنیرستتازی و مضتتمننپردازی عبدی  

 شناسایی و تبیین نمنده است.

 پیشینه تحقیق -2

، اثری تامع و مستقل که به منضنع مقاله   "هیت اختر"با تحقیق در آثار پژوهشی انزه  

شد. در       شد، یافت ن ضر پرداخته با صنیری      ییایبانزه زاا سی ت تنها اثر  "رهیت اخت"شنا

به قلم بهادر آرین « صتتنر خیال درمثننی هیت اختر»یی ستتت با عننان نامهمنتند، پایان

بالغی   ارزشتتتهایکه تحقیق ااضتتتر در قیاا با آن، شتتتامل وتنه تازه و تامعتری از مهر 

تنان به منارد میاستتت، اعتنمحل  "هیت اختر"منظنمه استتت. از آثاری که در انزه معرفی 

 زیر اشاره کرد:
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ستان و چهار روایت »مقاله  - شماره      «یک دا صلنامه پژوهشهای ادبی،  ، ذوالیقاری، اسن، ف

 .85، زمستان 14

، مرید، اشمت، مجله ایرانشناسی،    «در مدار نظامی، هشت بهشت تتتت هیت اختر   »مقاله  -

 .69، بهار 1سال دوم، شماره 

سه هیت اختر »مقاله  - ، دری ، بلنری، مریم، مجله درّ«عبدی بیگ و هیت پیکر نظامی مقای

 .92، زمستان 9سال سنم، شماره 

، «زبانی آن با هیت پیکر محتنایینمقایسه  نحیح انتقادی هیت اختر عبدی بیگتص »پایان نامه  -

 .1395ننروزی، آمنه، استاد راهنما: محمدعلی خزانه دارلن، کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن، 

 معرفی عبدی بیگ -3

شاعران و         921-988العابدین علی )خناته زین شیرازی از  شهنر به عبدی بیگ  هتتتت. ق( م

اصتتیهانی الصتتل    ،منرخان دوره صتتینی استتت که برخی از محققان، وی را شتتیرازی و برخی 

در   کرد و بعدها، آن را به عبدی تغییر داد )تاریخ ادبیاتمیاند. وی در آغاز، ننیدی تخلص دانسته 

شد و   شغنل(. در دوران تنانی به فراگیری شعر و ادب، سیاق و ترسّل م747: 5/2ایران، صیا، د 

سامی:         سیاق به شهرت رسید )تحیه  شاهزاده، مالزم    (. مدتی 95در اساب و  در سمت وزارت 

دار منصتت   ( و پس از چندی در دفترخانه همایننی، عهده73الخبار: درگاه صتتینی بند )تکملۀ

پس به اردبیل رفت و در آنجا در  ستتا شتتد. بعدها به دلیل نامعلنمی از کار برکنار گردید  استتتیی

اردبیلی درویشی اختیار نمند و به کار کتابت ادامه داد تا اینکه سرانجام در  الدین تنار بقعه صیی 

مستته در  ( عبدی بیگ، عالوه بر ستترودن ستته خ7همانجا دارفانی را وداع گیت )مجننن و لیلی: 

مقابل خمسه نظامی، با نگارش رخدادهای تاریخی و سیاسی ایران در عهده پادشاهان صینی و        

ای از خند به یادگار گذاشتتته  شتتایستتته  نامو فرهنگ و هنر و ادبیات تنده هنمایش چهره تامع

 است.

 "هفت اختر"معرفی  -4

شتمل بر       سنم از خمسه نخست عبدی بیگ، م بیت )با   3544/3269هیت اختر، مثننی 

سخه  سانی و شرح         تنته به ن سا ست. منضنع آن، زندگانی بهرام گنر، پادشاه  های مختل ( ا

ای استتت بر ، نظیرهاوستتت. این مثننی شتتاهدختهایهیتگانه  اکایتهایوی و کامجنییهای 

شت   "نظامی و  "هیت پیکر" شت به شهر      ام "ه شاعر آن را طی هیت ماه در  سرو که  یر خ

تبریز سروده و به شاه طهماس  صینی تقدیم داشته است. عبدی در ابیات پایانی منظنمه،       

سرایش آن را   سال  « خمنش»ماده تاریخ  ست. منظنمه، در   ذکر کردههتتتت. ق  946یعنی  ا
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همچنن  شتتند  مقدمهک مقدمه و دو بخش مستتتقل تشتتکیل میبندی کلی از ییک تقستتیم

مه     ل  منظن ن  غا غاز می        های غ یدیه آ تات و تحم نا با م با  ایی  ع شتتتندو  یامبر )ص( و  ن ت پ

  امامان معصتتنم شتتیعه، دعای پادشتتاه )ع( وایشتتان، مدح و منقبت امیرالمرمنینمعراتنامه 

بخش نخست آن مربنط است به گزاش    یابد.میصینی و اشعاری در سب  نظم کتاب ادامه    

ساختن         بهزندگی بهرام، از رفتن  شدن بر کنیزکی ختایی به نام ناهید،  شق  شکارگاه و عا

هیت اقلیم  تا پایان اکایت بهرام  شتاهدختهای گنبدهای هیتگانه رنگین و خناستتگاری از  

  و بخش دوم درآنگنر در پی رفتن به درون گنبدی به قصتتد شتتکار آهن و ناپدید شتتدن   

بهرام در  انکه از زبان همسر ماتراست  و پر ، دل انگیزمنظنمه، ااوی هیت داستان مستقل  

 شند.میهریک از روزهای هیته برای او نقل 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -5

یی ازین اند  لذا پژوهشتتتها   منرد تنته و اعتنا قرار گرفته   کمتر مثننیهای عبدی بیگ در ایران    

  ارزشهای بالغیتنه فکری و وهای ادبی و کش  این سرمایه دقیق در آشناییست، میتناند ما را د

 .ای از شعر دورب صینیه به روی خنانندگان بگشایدو افقهای تازه آنها یاری رساند

 "هفت اختر"درونه منظومه  وبررسی و تحلیل محتوا  -6

یل از محتنا، هر میهنمی از  منظنر ندیشتتته  » قب ناگنن اکمی،     عناط ، ا عانی گن ها و م

ناننده خکه در پس شکل ظاهری شعر نهیته است و    ...« عرفانی و غیره، مضامین شاعرانه و   

صنری آن را در       صر  سیر خند بر مبنای عنا سی   میبا تلمل و تی شنا شعر،   یابد )مبانی زیبا

های ی و تحلیل مرلیهتالش ننیستتنده در این بخش بر آن استتت تا به بررستت(. 103هبا: صتت

ستان اتتماعی منظنمه و  عرفانی و برتسته فکری و شاخصترین رویکردهای اخالقی،      هایدا

 آن بپردازد.

 باور اعتقادی و مذهبی شاعر -1-6

نسبت به خاندان پاک پیامبر   و ارادت خنیش را عقیده تشیّع  بیگ در آغاز منظنمه،عبدی

صراات بیان  اکرم سنل اکرم )ص( و ذکر  نعت دارد و عالوه بر می)ص( به  )ع(،   علی مناق ر

ص          شّیع اخت ستایش مقام اضرت فاطمه )ا( و دوازده امام عالم ت ستقل را به  صلی م اص ف

سپس در ادامه، اعتقاد اعتزالی خنیش را اعالن  می سلله رؤیت را میدهد.  نظامی  که  دارد و م

 کند.میبدان معتقدند، نیی  و امیرخسرو
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 ت عتتیتتان دیتتدن  ستتتتتنتتتتتنانتتد ک  

 

 در دل آگتتتهتتتت تتتتنان دیتتتدن    

 1(10)هیت اختر:                               

ر مقدمه شمارد. او د میشاعر تعبیر رؤیت را نه مشاهده و دیدار بلکه قرب و کمال معرفت   

 اثر خند، معرفت را امری مننط به عنایت و ااصتتل وادت و شتتهند قلبی دانستتته  روش  

 ند.کمیرد اجّت و استدلل خدا را دریابند، خناهند با عقل فلسیی و میکسانی را که 

 آنتتکتته دانتتد تتتن را بتته واتتدت ذات  

 

ثبتتات          اجتتت و ا حتتتاد  م  نیستتتتت 

 (39)همان:                                     

 دیدگاه سیاسی شاعر -2-6

و  "آیین استتتکندری"های عبدی بیگ اشتتتعاری را در باب اکمت ستتتیاستتتی در منظنمه

 ونگرش ستتیاستتی او تنها در قال  دوستتتداری  "اختر هیت" در ستتروده ولی "مظهرالستترار"

شعار مبالغه         صینی و ا س   شاه طهما سبت به  ستایش او و اکنمت ارادتش ن ش آمیزی که در 

تقد است  شمارد و مع میآورده، قابل مشاهده است.او شاه طهماس  را ولیعهد بر اق امام )عج(     

ست    که مقدّمات کامل ظهنر  شده ا سلطنت وی فراهم  شند به ) در زمان  -6هیت اختر: رتنع 

234) . 

 دیدگاه شاعر در باب سخن و اهمیت آن -3-6

صینی، عبدی ب         شعار در عهد  سطح ا شاعر ننازی و تنّزل کییی  ساد بازار  یگ، علیرغم ک

 گنناگنن از اهمیت ستتخن و تشتتنیق به شتتاعری اوانحستتتاید و به میشتتعر و ستتخننری را 

ستگاه       تعبیریگنید. او در می شمارد که خا سخن را روح آدمی می ست و  عالم با ،آنزیبا،  ل

 همیشه، زنده و مانا.

 استتتتت آنکتته روح دارد نتتام   ستتتخن 

ند       هان افشتتتتا که او دستتتتت بر ت  هر

 

 یتتامپتتالتتقتتدا رستتتتانتتده  کتته ز روح 

ند       ما باقی   تستتتم شتتتتد محن و روح 

 (3151-2)هیت اختر:                                

سرو، اافظ و تامی را      سی، نظامی، امیرخ شاعران نامی ایران زمین چنن فردو به  عبدی 

دُرهای ناستتیته هننز پایان معنی، کند اما معتقد استتت که در بحر بیمیبزرگی و ااترام یاد 

گشاید   بسیاری هست که باید صید شنند  از این رو زبان به ستایش طبع سحرپرداز خند می      

 هنر خنیش دفاع میکند. وآمیز از شعر بالغهو با بیانی اماسی و م

 

                                                           
 در این پژوهش، شماره ابیات "هفت اختر" براساس چاپ دستنویس باکو به قلم ابوالفضل رحیموف  تنظیم شده است. -1
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 ای روزگارنشکوه از هنرنشناسی و حسادت اب -4-6

ستتتین در روزگار او شتتناخته نیستتت و شتتعر و   قدر هنر و شتتاعران رااز دیدگاه عبدی، 

 هایی در تلیید این مطلبند:ست که خریدار ندارد. ابیات زیر نمننهمتاعیو دانایی سخننری 
 خاک س وخ  از    کمتر  بسیار   هست   اکتپ  ر ز  ت تتقیم  که    امیتتمق  در 

 کتتیتتمتتیتتای متترا چتته قتتدر بتتند     

 

 کتی ستتتتهتتا هتمتچتن متتاه بتتدر بتند       

 (270-1)همان:                                          

 به اشارات انتقادی میپردازد:شتناک ضمن تنصی  چاهی تاریک و دهدر تایی، شاعر 

 آورده   از   تهتتتتان   دگتتر   رتبتتتخ  اهتتل   هتتنرتتتیره   چنن   روزگتتار   

 پتتایتتانهتتمتتچتتن ستتتتندای یتتار بتتی  

 

 در ستتتتیتتاهتتی چتتن بتتختتت دانتتایتتان   

 (361-2)همان:                                          

 و عرفانی اخالقیهای هبیان آموز -5-6

صلی ست و درونمایه  ا ای غناییمنظنمه "اختر هیت"هرچند    "پیکرهیت "آن همچنن  ا

ستانهای ، عشق است اما در خالل ابیات و پشت پرده    "هشت بهشت  "و   نکاتزیبای آن،  دا

ضامین اکمی و عرفانی بالنده  شی و قدرت تلثیر و گیرایی    تعلیمی و م ست که بار ارز ای ه

سازد  میاهیم عمیقی چنن   طلبی، تنبه و پرهیز و معرفت خداتنییمنظنمه را دو چندان می

لت      عدا ناه،  نت، نکنهش طرّاری و      واز گ یا فاداری و ترک خ رزی، نکنهش هنستتترانی، و

علم و هنر، فایده  کس  فریبکاری، تقبیح ریاکاری و دین فروشی، ستایش عیت و پاکدامنی، 

یا و تعلقات آن، یاری تستتتتن از     ستتتکنت، خاصتتتیت دعا     راهنمایان خردمند،     ، ترک دن

 قناعت و دهها نکته تعلیمی دیگر که در ذیل به مناردی از آن اشاره میشند: نگری،آینده

 توبه و پرهیز از نفس بدفرمای 

ستتت منفق با رویکرد تعلیمی و عرفانی،  ا که داستتتانی "زاهد و پستتر کیمیاتن"در اکایت 

و با  مردی زاهد قصد دارد تا پسر لابالی خنیش را از دام ضاللت و هنای نیس برهاند  ازین ر

الهام از هات  غیبی، وی را به ستتیر مییرستتتد تا کیمیا بیامنزد. پستتر در این ستتیر در پی  

انگیز ازآمنختن کیمیا غافل میماند و به عیش و شتتتهنت فضتتتاهایمناتهه با دلبران زیبا و 

به انناع منانع و که نمندی از ستیر و ستلنک استت    او درین راه  کامجنیی مشتغنل میشتند.  

سرانجام   ،عار  یردد اما به همّت و دعای پدر پرهیزگار و رهنمندهای پیربات دچار میگعق

یابد که تنها راه رهایی از امیال پستتتت دنیایی، پناه بردن به دامان خدا،    میدر نجات یافته،   

 پیر رهنما خطاب به تنان طال  کیمیا چنین میگنید: ترک شهنات و تنبه است.
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 نیس   را   دیتن   دان   و   لعتتنت   کن  کن   نتتشه   ترک   و  باش    خدا  با 

 آنتتچتته دیتتدی ز نتتیتتس بتتد دیتتدی  

 

 هتترچتته دیتتدی ز طتتنر ختتند دیتتدی  

 (2725-6)همان:                                       

در قال  داستتتانی نمادین و تمثیلی، « ستتیمرو و ستتلیمان )ع( »عبدی بیگ در اکایت 

 تمثیلهاییعالوه بر طرح مسلله قضا و قدر، دشناریهای راه سلنک و تزکیه نیس را در قال       

مندی شتتایستتته و بجای شتتاعر از قال  تمثیل، نشتتان از آگاهی   گنناگنن بیان میدارد. بهره

آمنزشتتی  چرا که یکی از کارکردهای تمثیل، کارکرد تعلیمی و اوستتت به تلثیر این شتتینه 

 اقناع مخاط  استتت. این قال  مرثر، با تجستتّم بخشتتیدن و تصتتنیر کردن میاهیم انتزاعی و

)بالغت تصتتنیر،  کندمیستتاده  ذهنهایمبتدی رابه عنام و  عقاید دینی و اخالقی، امر آمنزش

 .(273فتنای: 

 ست که در آرزوی رسیدن به سرچشمه نیل     ماد سالکی ن ،تنان در این اکایت، شاهزادب 

نهد که رخدادها و انادث آن، هریک مییقدم دروادی پرخطر ،)نماد مبدأ هستی و اقیقت( 

 راه کمال را بازگن میسازد. سختیهایای از سیر روح و ، مرتبهتعبیریبه 

همستتیر اوستتت،  ستتت کها ارد و محکنم فرمان ستتگیدتمثیل شتتخصتتی که قلّاده برگردن 

سرکش    صنیری از نیس  ست میدهد که     ت شری به د سگ از   زمامب آدمی را در اختیار دارد. 

نمادهای تاننریستتت که اکثر اهل ادب چنن عطار، ستتنایی و منلنا در تجستتّم نیس از آن  

 اند.سند تسته

 ستتتاهتتآگ  نه   ش تدل   یقتتاق   از  تتتراهس   لشتتباط  راه    بر   هتتک هر

 لتتترم کتترده از فستتتتتنن کتتردن  

 

 ستتتتگ نتتیستتتتش قتتالده در گتتردن   

 (1965-6)هیت اختر:                                

 بستن به آنناعتباری دنیا و لزوم دل بیان بی 

ضنعات رایج ادب تعلیمی ترک دنیا و تعلّقات هنا ست که در این منظنمه  ا انگیز آن از من

 :میشندنیز بدان تلکید 

 وفتتتایتتتی افتتتالک  آیتتتت بتتتی 

 

 خنانتتد مرو چمن ز صتتتیحتته ختتاک        

 (1667)همان:                                             

 نیستتتت یکستتتان همیشتتته کار تهان    

 

 وفتتایتتیستتتتت کتتار و بتتار تتتهتتان بتتی 

 (678)همان:                                                
 را چنین یادآور میشند:ینق ،مضمننشاعر در پایان کار بهرام و ناپدید شدن او در دل گنبد
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 ستالت   ارشتتد   هتتتزار   آخر   هیتتچ  هستتتت    کتتتار    زمتتتانه    پیچاپیچ

گال     نه ستتت  چنن گرازیستتتتت چرن فت

 هر شتتتکنفته کته تلنه کرد ز شتتتتان  

با کستتتی شتتتدی دمستتتاز      رگ هان   ت

 

 هستتتتت دنتتدان او بتته شتتتکتتل هالل  

خنرد گستتتتتتتان         ی م لی از بتتاد  ی  ستتتت

 کتتی ز بتتهتترام گتتنر متتانتتدی بتتاز   

 (3131-4)همان:                                       

   

شماری اوصا  والی پیری که به   عبدی بیگ، ضمن بر ، "زاهد و پسر کیمیاتن "در اکایت 

یافته، شتتترط رستتتیدن به چنین تایگاهی را دل کندن از دنیا و          کیمیای اقیقت دستتتت  

 میشمارد.وابستگیهای آن 

 کتترده قتتطتتع نتتظتتر ز عتتالتتم دون   

 

 ...نتتمتتانتتده کتتنتتنن  کتته ازو تتتز التتم 

 (2562)همان:                                             

 گرایی و ظلم ستیزیلعد 

و انصا  متصیند و این دیدگاه خاص    عبدی بیگ، پادشاهان به صیت عدل   اکایتهایدر غال  

ست  ا شاعر که از آرزوی او در داشتن آرمانشهری سرشار از اق و عدالت نشلت میگیرد، مجالی      

سیترین بنمایه        برای تبلیغ سا ضیلت اخالقی که از ا شنیق این ف شر  و ت های ایات اتتماعی ب

ست.  شاه       ا صیه پاد صدد تن ستان، در شتند آنجا که اکیم فرزانه دا ست، به خنی ابتدا به  اری ا

 پروری شاه تلکید میکند:  فضیلت عدالت

ند               کار لت  عد که م هان  که شتتتتا  به 

 

 ختتنیتتش را در غضتتتت  نتتگتتهتتدارنتتد  

 (1576)همان:                                             

 اشاره به قضا و قدر و حتمی بودن حکم الهی 

در مناردی با "پذیر و زاده خیال شتتاعر که ستتت تلویلداستتتانی "ستتلیمان و ستتیمرو"اکایت 

سنرآبادی )د     سیر  صص  1762-3/4مطالبی از تی شابهت دارد. 458-461( و بحرالینائد )  "( م

سی،      شقانه فار ضای الهی و   .(998ذوالیقاری: )یکصد منظنمه عا در این اکایت، اتمی بندن ق

محتنم بندن ستترننشتتت بشتتری که نیرویی تز قدرت الهی، مانع وقنع یا تغییر آن نیستتت، در 

ر قضا از زبان سلیمان)ع( اینگننه غیّتل ی دو شهزاده مطرح میشند و اقیقت صالقال  داستان و

 د:گردمیابالو 
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 هرچتته در صتتتیحتته قضتتتتا مستتتطنر 

 یستتتتت از عتتلتتم ایتتزدی غتتایتت    نتت

 

بتتته میرستتتتد بتته ظهنر           ل  هستتتتت ا

لق را واتتت              خ لش نتته  ع ف گرچتته   

(1729-30)هیت اختر:   

قضتتا عبارتستتت از اکم کلی الهی در اعیان منتند براستتاا اانالی که از ازل تا ابد بر آنها  

ست )تعرییات، ترتانی:   صنص و معین در   ( 132تاری بنده ا شیاو بر قدر مخ  و قدر به ایجاد ا

ست )فرهنگ         ضا رفته ا شند بر طبق ارادب ازلی که در ق شان اطالق می ذات و اانال و افعال ای

ین اکایت میهنم آیه شتترییۀ (. عبدی در ا1469: 4لغات و اصتتطالاات عرفانی، ستتجادی، د 

بتُ و ع     یَمْحُ» ما یَشتتتاوُ و یُثُ تاب  اُ هدَنُ نا اهللُ  یث    13/39) «مُّ الک  اد م "( و  نَ ا هُتَ َّ القَلَمُ ب 

 ( را به خنبی یادآور میشند:38، فروزانیر: )ااادیث مثننی"کائ ن

 کتتز قتتدر هتتیتتچتتکتتس نتتتتتابتتد روی  

 از قضتتتتتا آنتتچتته در ختتیتتال بتتند   

 

قضتتتتتا ز عتتنتتبتتر بتتنی  نتتنزد بتتی    

 رو دهتتد گتترچتته بتتس متتحتتال بتتند  

(1722-3)هیت اختر:   

ت و ادراک معرفت ذات یّبکه در متنن عرفانی کنایه از اضتترت ربن"در این اکایت، ستتیمرو 

ست    شعرا،  )قناعدالعرفا و آداب "سبحانه ا ست  س کتعقل تزئی و ا(، نمادی از122ترینی: ال ابی ا

در پس کنه قا   ستتترافکندهن ادعای خنیش مبنی بر تغییر قضتتتا،که پس از پی بردن به بطال

 پنهان میگردد.

 ستایش ادب و نگهداشت زبان 

 ید:گنبر زبان، چنین می تمناظب و عبدی بیگ در بزرگداشت ادب

تر           ه ب چیستتتتت از ادب  تهتتان   در 

 دیتتبتتر ستتتتر شتتتتمتتع هتتر زیتتان آ  

 از دم ستتتترد دل رمتتیتتده شتتتتند   

 

کتتی شتتتتند متتهتتتتتر  بتتی ادب متترد   

 آن زیتتتان از ستتتتتر زبتتتان آیتتتد

بریتتده شتتتتند       یغ زبتتان  ت  ستتتتر بتته 

(476-8)هیت اختر:   

 "هفت اختر"و بازتاب فرهنگ توده در های اجتماعی درونمایه -6-6

شاره به فرهنگ، اعتقادات    هایاز تلنه شاهکارهای خند، ا رویکرد اتتماعی گنیندگان در 

فرهنگ عامه یا فنلکلنر یاد        م و متعار  مردمی استتتت که از آن با عننان    و تعابیر مرستتتن 

شند.   ست و هریک از اتزای آن، می و  بازتاب دهنده روایات، خلقیّات و آرزوهای هر ملتی ا

در این بخش به  . (9رهای عامیانه مردم ایران، ذوالیقاری: )باو "ریشتتته در اعماق تامعه دارد

 اشاره میشند: به اتمال منظنمه بازتاب یافته،فرهنگ عامه که در عناصر پرکاربرد
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  به اشکال مختل اضنر عدد هیت 

 خت و تقدیر و تلثیر آن در سرننشت آدمیاشاره به ب 

 بندیاشاره به انناع سحر و طلسم و افسنن و زبان 

  مانندچنگان بازی ، مهره بازی و بازی نرد به انناع بازی و تینّناشاره 

 سبک هندی است.منتییهای رایج که از  نه با خاکستراشاره به زدودن زنگ آی 

 کسی تاب و قرار نمندنل برآتش نهادن تهت بینع 

 گیری لعل بر اثر تابش آفتاب بر سنگاشاره به باور قدیمی شکل 

  و تنلانل خناندن تهت دفع دین 

  و خاصیت آن یاقنت حیرّماشاره به 

 غار و اژدها، گنج اشاره به باورهایی در باب 

  قرار گرفتن زمین بر شان گاو و ایستادن گاو بر پشت ماهی اساطیریباور به اشاره 

 مهرب مار 

 اشاره به آمیختن زهر در عسل تهت پنهان ماندن تلخی آن 

  انتقام از کسیاشاره به رسم سرن پنشی پادشاه تهت مجازات و 

  طرّاری و شبروی منضنعاتاشاره به 

 کاربرد امثال و اکم 

آمیزی از  ست که االتی یا کاری را بدان تشبیه کنند و غالباً شکل نصحیت    ا قنلی کنتاه»مثل 

ستتت. این شتتکل را   های عادی زندگیکه محصتتنل ذهن عنام و مبتنی بر تجربهادبیات استتت 

ست.      المثل نیز میگنیند که غالباًضرب  ستان ا شرده یک دا ستانهای )رمز و  «.صنرت ف رمزی،   دا

 یافت میشند. این شینه بیانی در منظنمه از  یهای فراواننمننه. (1130یان: رپنرنامدا

گهتتا       ن ین کتته در ر  هیتتت اورنتتگ  یب

 

هی رنتتگ        تر از ستتتیتتا  نیستتتتت بتتال

 (349)همان:                                                

 ستتتتتالتتتی از متتتن زیتتتادتتتتر دارد

 

 در هتر انتگشتتتتت صتتتتد هتنتر دارد      

 (1923)همان:                                             

 کتته چتتَه کتتنتتد در ستتتتر آن راه  آن

 

فتتتاد بتته چتتاه          خند او هم  قبتتت   عتتا

 (1967)همان:                                             
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 قد اجتماعین 

ستان   شنبه،  « زرگر رومی»دا منفقترین اکایت او از نظرگاه نقد اتتماعی  عبدی بیگ در روز یک

استتتت. این داستتتتان، ماترای   تامعهاانال آاادی از طبقات مختل   و زندگیو تصتتتنیرگری 

، همسرش   نیازفقر و  سر زرگریست که زر انعامی شاه را نزد صرّافی به امانت میگذارد و وقتی از     

کند بلکه خناهان  میانت منتند را انکار را برای بازستاندن زر نزد صرّا  مییرستد، وی نه تنها ام    

شحن     شیخ کامجنیی از زن زیبای زرگر میگردد.  ضی و میتی و  سالم و قا ه نیز به تای یاری  ال

رساندن، به همسر زیبای زرگر طمع مینرزند. سرانجام، زن با تدبیری زیرکانه زر را میستاند و آن  

د  این اکایت، قلم نقّارسنا میسازد. در    خیانت پیشگان فاسد را به محکمه عدل پادشاه کشانده،    

صاا     شاعر در پی تنبّه و بی  ساختن  صداق کالم         اعتبار  ست که به م سد تامعه ا صبان فا من

به  »اافظ   ند    چنن  کار دیگر میکن بان طنز و تهکّم و  او «. خلنت میروندآن  بارات   کاربرد  با ز ع

گیتاران ... خیانت و  پاکدینان، راستتت ،کعبه استتالم ،قاضتتی اضتترت شتتیخ وآمیزی چنن طعن

 ایشان را افشا میکند. ریاورزی

یار شتتتنند    شتتتیخ چنن این ستتتخن ز 

 ختتنش درآمتتد بتته بتتاده رنتتدانتته    

 

 غتتیتتر متتیتتختتنارگتتیتتش چتتاره نتتبتتند    

 از متتی عشتتتتق مستتتتت و دیتتنانتته  

 (836-7)همان:                                           

 اشاره به اساطیر و عناصر فرهنگ ایرانی و اسالمی 

عبدی بیگ برای غنی ستتتازی معنایی و تصتتتنیری کالم خند، از انناع استتتاطیر، کهن الگنها و      

رهنگ در انزه استتاطیر و فتلمیحات تاریخی، مذهبی و داستتتانی، به کرّات ستتند تستتته استتت. 

سیاب، رویین تن،  قیایرانی، مقنلتی چنن: تم، ک سام،      فباد، افرا ستم،  شیروان، ر ریدون، دارا، انن

، استتکندر و ... و در انزه تلمیحات ستتامی و رو )عنقا(، هما، قا ، اژدها، مانیخش، ستتیمبهرام، ر

شاره به خضر و آّب     صا،  لّیم )ع( )طنر، تجلایات، داوود، کمذهبی، ا عبان و ...(،  ثی، وادی ایمن، ع

سماعیل )ع(، خلیل )ع(،        سلیمان )هدهد، بلقیس، دینان، ...(، ا س ،  سیح )ع( و معجزات او، ین م

و لنح، عرش، کرسی، لنلک ،القدا، ذوالیقار، دلدل، هاروت و ماروت، ش  قدرتبرئیل، براق، روح

 های فراوانی ازین دست، مشاهده میشند.... و نمننه

 ت به زنسبدیدگاه شاعر ن -7-6

در مقایستته با ذهنیت تامعۀ متعصتتّ  و مردستتالر روزگار عبدی بیگ و دیدگاه بزرگانی  

وفایی و فریبکاری و عدم رازداری منسنب خسرو که زن را به ضع  و بیچنن نظامی و امیر 

لذا در   عبدی نسبت به شخصیت و تایگاه زن از دیدگاهی متعادل برخنردار است  میکردند
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به طنر مثال در اکایت بهرام و ناهید،         .ند ادر نقش مثبت نیز ظاهر شتتتده  منظنمۀ او زنان   

آورد و بهرام را مستتحنر و میرا به نیروی آهنربا به ارکت در  یکنیزک با ذکاوت و تدبیر، بت

سازد. در اکایت   صالح، ، "زرگر رومی"مغلنب می ست.   زن زرگر، مظهر  وفاداری و درایت ا

ستان  صیاد " در دا ست و در اکایتی دیگر،        "مرد  سته ا صیت عیت و پاکدامنی آرا زن به 

 شمرده شده است. ردم باننی نیک و فرمانبر، عامل شادابی و نیکنیی اال

 "هفت اختر"تصویرگری در  -7

از رهگذر تصتترّفات خیال در زبان عادی بنتند "تصتتنیر، ننعی آفرینش هنری استتت که 

میآید و به بیانی دیگر عبارتستتت از هرگننه کاربرد مجازی زبان که شتتامل همه صتتناعات    

تلمیح، استتطنره، استتناد  بالغی از قبیل تشتتبیه، استتتعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، اغراق،

 (.45)بالغت تصنیر، فتنای: « مجازی، تشخیص، اسآمیزی، پارادوکس و ... میشند

مندی کنشتتش عبدی بیگ در راستتتای بیان تعابیر تازه و خلق تابلنهای شتتعری، به بهره

صنر خیال در منظنمه   ضمن     "هیت اختر"وی از انناع گنناگنن  ست. این بخش،  انجامیده ا

به بررستتی تصتتاویر از ایث  "هیت اختر"ای پر بستتامد تصتتنیرآفرینی در معرفی شتتگرده

عبدی در بخش   میپردازد.هماهنگی با منضتتتنع، عناصتتتر پرکاربرد و کارکرد رنگ در آنها         

گیری از عنصتتر وصتت  و انناع صتتنر خیال، فضتتایی متناستت  با    مقدمه و تحمیدیه، با بهره

 نمایه غنایی منظنمه فراهم میآورد.ودر

 ق تتتن پتتای دل در گتتلای ز عشتتتت

 آبتتتدار از تتتتن لتتتعتتتل دلتتتداران 

طراز          هنشتتتتان  م ل   تن شتتتتد ز  از 

 

 وز نستتتیمتتت شتتتکیتتته غنچتته دل         

 وز تتتن ختتننتتیتتن دل تتتگتترختتناران  

یاه و دراز       قان ستتت عاشتتت  چنن شتتت  

 (1-3)هیت اختر:                                       

هیچ راهی برای استتی کردن تصتتنیرها بهتر از کمک گرفتن از عنصتتر رنگ یا   "اینکهنظر به 

( عبدی نیز به  286)صتتنر خیال در شتتعر فارستتی، شتتییعی:  "مبصتتّرات نیستتت خصتتائصدیگر 

صییات و  انناع رنگ در کاربرد شینی با       تن س  دلن صنیر پردازیهای منظنمه که غال  اوقات تنا ت

 همّت گماشته است.  منضنع و فضای داستان نیز دارد، 

ن رنگ ش  و گیسنان یار    به وته شبه سیاهی میا   فصل تنصی  معراد پیامبر )ص(، شاعر    در 

های تازه روییده نیز در قال   با ستتبزه آنرا  نستتبتافزون بر اینکه رنگ ستتبز آستتمان و   تنته دارد

عناصتتر طبیعی و افعال ارکتی، تصتتاویری زنده و   مددبه  وی. می نماید یادآوریتشتتبیهی مرک  
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که امنری مجرّد و  هایی چنن آه و خیال هپدیدپنیا از معراد میآفریند و با تشتتبیه شتتاهباز براق به  

 انتزاعیند، بر تنبه تخیّلی و تازگی کالم خنیش میافزاید.

 از ختتتیتتتال رونتتتده چتتتابتتتکتتتتتتتر

 گتتذران از هتتنا در آن شتتتت  تتتار  

 خضتتتتربتترگتتذشتتتتتتته ز گتتنتتبتتدا   

 

 وز نستتتتتیتتم دمتتنتتده نتتازکتتتتتر      

 هتتمتتچتتن بتتاد صتتتتبتتا ز طتترّه یتتار   

 تتترهتتمتتچتتن آب روان ز ستتتتتبتتزه  

 

عبتتده          چرن شتتتت یرون ز  ب فتتته   بتتازر

 

 هتتمتتچتتن آه از درون اهتتل نتتیتتاز     

 (74-7)همان:                                             

 :با زیرساخت عنصر رنگخیال گنناگنن صنر خلقهایی از نمننه

تنتته روزگتتار ستتتتیتتاه      ف پر   گشتتتتتتته 

 

 ابتتروی یتتار بتترده پتتنتتاه   ستتتتتنی  

 (228)همان:                                                

ید       باد و روی ستتتی  که ستتترت ستتتبز 

 

 دشتتتمنتتت را ستتتییتتد، چشتتتم امیتتد   

 (2465)همان:                                              

کنتتار              چنتتان بتته  ن تش آ ف گر ب  تنتتگ 

 

 کتته بتتنتتیشتتتته دمتتیتتد از گتتلتتزار      

 (2077)همان:                                              

ستان          صاویر دا ضامین و ت سیاره را با م س  میان رنگ گنبد و  به خنبی عبدی بیگ، تنا

مربنط به طلنع وغروب خنرشتتید و مجالس   هایدر بخشتتهماهنگی را این  و رعایت میکند

در تنصتتی  طلنع آفتاب در گنبد زرین که به طنر مثال  به طنر ویژه آشتتکار میستتازد. بزم 

دد انناع تشبیه  مبه شکل گرفته است،    "زرگر رومی"ضنع اکایت  متناس  با رنگ زرد و من 

 میگنید:و استعاره 

یقتتل     گر آستتتتمتتان بتته صتتتت هر    زر  م

فروختتت عتتذار          بر  هر  م یق   در شتتتت

 صتتتتبتتح بتتنتتمتتند روی تتتابتتانتتش    

 ی افتتالکمستتتتکتترد اکستتتتیتتر شتتتت 

ننرفشتتتتان          بزه  نبتتد زر بتته ستتتت  گ

 

 هتتای ستتتپهر   زنتتگ برد از صتتتحییتته     

 چتتنن در آتتتش زر تتتمتتام عتتیتتار   

 گتتریتتبتتانتتش گتتنی زر دوختتت بتتر  

هر را زر پتتاک       پ  مس طشتتتتت ستتتت

 تتتر ز بتترا عتتیتتان   بتتند نتتارنتتج  

 (606-10)همان:                                       

ض         صاویر با من س  ت ضمنن آفرینی، به تنا شد تا در کنار م ضای  عبدی بیگ میکن نع و ف

شد     شعر پایبند با شعر نقش دارد    "چرا که عاطیی  صنیرآفرینی زمانی در زیبایی  تخیل و ت
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ساختا  شد       که  شته با شکل گرفته، هماهنگی دا ضایی که در آن  شد و با ف   "ر آن تکراری نبا

وی در روایت دزدی شتت  هنگام از خانه زرگر، (.101ا: بشتتناستتی شتتعر، صتته)مبانی زیبایی

 میکند: تصنیراینگننه هماهنگ با رخداد داستان واقعه را فردای صبح  دمیدن

هر            چ نهتتان  پ کرد  چن  برو   دزد شتتتت

هر گشتتتتت          پ هربتتای ستتتت  پتتدیتتدک

 

 بتترد زرهتتای ثتتابتتتتتات ستتتتپتتهتتر     

 ریتتزه کتتاه کتتهتتکشتتتتان بتترچتتیتتد   

 (718-19)همان:                                       

و در تنصی  صحنه شکارگاه و عاشق شدن بهرام بر ناهید، فضای غنایی داستان را به مدد          

 چنین میپرورد:آلت تنگ و شکار، 

عار         ید شتتت که بند صتتت ند شتتتیری   ت

 آهتتنی چشتتتتم صتتتتیتتد آیتتیتتنتتی   

نگ    خد نگ   آن  که در صتتت  ت  افکنی 

 شتتتتد شتتتتکتتار ختتدنتتگ متتژگتتانتتی  

 

 شتتتتد شتتتکتتار غزال شتتتیر شتتتکتتار   

 متتانتتد در دام زلتت  مشتتتتکتتیتتنتتی   

 تیر مژگتتان شتتتکتتافتی بتته ختتدنتتگ       

نی        هر زمتتان تتتا بند صتتتتیتتد   کش 

 (426-9)همان:                                          

سازی خند را به نمایش         صنیر صییات زیبا و عاری از تکلّ  و گاه بدیع، هنر ت ضمن تن عبدی 

میگذارد و از رهگذر انناع صنایع بدیعی و بیانی با زبانی ساده و پنیا به تنصی  اشخاص، اشیاو و        

منقعیتها میپردازد. او برخال  الگنی خنیش، نظامی از تنصی  تزئیات واطناب در سخن دوری    

ید و با رعایت ایجاز و اختصار در کالم، روند قصه گنییش را تسریع میبخشد. به طنر مثال       میجن

فضای سنگین و ناخنشایند   ،تنصی  ارتباط پنهانی وزیر و ملکه و خیانت ایشان در اق شاهاو در 

 این بخش از داستان را به یاری تمثیل و استعاره و تلمیح با هنرمندی به تصنیر کشیده است:

فیتتدل        او  کر و شتتتتاه صتتتتا م  پر از 

 بتتاز را بستتتتتته چشتتتم و کبتتک دری 

 شتتتتیتتر در ختتناب و روبتته عتتیتتّار   

 اژدهتتا مستتتتت خیتتته بر ستتتر گنج       

 تتتیتتره روز ستتتتکتتنتتدر از ظتتلتتمتتات  

یمتتان پشتتتتت          ل بر ستتت قبتتال   کرده ا

 

 دزد در متتال و پتتاستتتتبتتان غتتافتتل    

 گتتریکتترده بتتا بتتنم شتتتتنم تتتلتتنه  

 دوش بتتتا غتتتزال تتتتتتتتارردوش بتتت

 نتتقتتبتتزن بتترده گتتنتتج را بتتیتترنتتج    

 زنتتده ز آب اتتیتتاتمتتاهتتی خضتتتتر  

 ختتاتتتمتتش کتترده دیتتن در انتتگشتتتتت 

 (2120-5)همان:                                                     

فضایی سرشار از تخیّل ایجاد   و استعاره،  ، با تکیه بر اغراقرشادت بهرام و  تهنّرو برای وص   

 کرده است: 
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 شتتتتیتترگتتردون ز ستتتتهتتمتتش آزرده  

 از کتتمتتنتتدش فتتتتتاده متته در بتتنتتد  

 

 ستتتتپتتر ختتنیتتش متتهتتر را کتترده     

 هتتالتته ایتنتتک نشتتتتان ختمّ کتمتنتتد     

 (382-3)خسرو و شیرین:                                    

صنیرساز،   از میان آرایه شبیه های ت صنیرپردازی در      ت شگردت سامدترین   "هیت اختر"پرب

شکل و     شبیهات عبدی بیگ از لحاظ  ست. ت ست و    ا درین میان  ساختار از تننع برخنردار ا

ضافی و ا  بهره شبیه بلیغ )ا ضیل       مندی وی از ت ضمر، تی سل، م صل مر ، تمثیل و سنادی(، می

سی          قابل تنتهی دارمرکّ  نمند  سی به ا شتر از ننع ا شعر او بی شبیهی در  صاویر ت و د. ت

شبیهاتی را هم از ننع اسی به عقلی میآورد که بعضی          ست و گاه ت سپس عقلی به اسی ا

ازگی دارند مانند تشتتبیه کنه به خنی خنبان )در تیزی(، تبه لحاظ مشتتبّه به یا وته شتتبه، 

ش  به محنت )در بی انتهایی(، عماری به        سیار(،  شتن ذخیره ب سدان )در دا قلعه به دل می

شبّه به     عمر )در گذران بندن( و  شبه و م ضنعات م چاه به تدبیر ابلهان )در بی ته بندن(. من

، انستتان و متعلقات وی، میاهیم  اشتتیاودر شتتعر وی، متنّنع و شتتامل طبیعت و مظاهر آن، 

شیاو      ست که در این انزه، مظاهر طبیعی و ا صر دینی و ملی ا شتر  عقلی و انتزاعی و عنا بی

 هایی آراسته به این ننع از صنر خیال است:ابیات ذیل نمننه منرد عنایت شاعر بنده است.

 شتتتتمتتعتتی افتتروختتتتتی ز آتتتش دل  

 

 ختتنانتتدیتتش روی گتتلتترختتان چتتگتتل   

 (18)همان:                                                                   

 یغ  تشبیه روی به شمع: مضمرآتش دل: بلیغ )اضافه تشبیهی(  گلرن: بل

 تتتیتتر تتتا کتترده در غتتال  ستتتتیتتاه  

 

 ینستتت  مصتتتر متتانتتده در تتته چتتاه    

 (2413)همان:                                               

ستگی تنبه تلمیحی بر زیبایی آن افزوده       س   در چاه که برت شبیه تیر  درون غال  به ین ت

 است: تشبیه تمثیل                                                                       

نثتتار          لعتتل  ین ز بتتاده  م ی  تتتام ستتتت

 

کس عتتارر یتتار           ع ینتته  ی  چنن در آ

 (2450)همان:                                                            

  تشبیه باده لعلی  درون تام به تصنیر رن سرن یار در آینه: مرکّ                      
چراو           للتته چن  م ه یتتته  ک  هتتای شتتتت

 

 داو   انتتایش   از  ر تتگ  بر   را    لله 

 (2665)همان:                                   

 بر لله باو: تشبیه تیضیلان چهره حتاز صنرت( به چراو: مجمل مرسل  ر تشبیه لله )استعاره
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 شتتکستتت ستتنگ عشتتقبه  شتتیشتته دل
 بلیغ )اضافی(                  بلیغ )اضافی(   

عقتتل نشتتتستتتتت      یزه آن بتته پتتای   ر

 (1164)همان:                                                            

ضنع رایج  آخرشاعر در بیت   شق "، من را در قال    "ناکارایی عقل و ناتنانی دل در برابر ع

ستعاره         شبیه و ا شاعرانه پرورده و به یاری ت ضمننی بدیع و  شنی  م مراعات نظیر تابلن  و چا

آنرا در هم   یدمیآبه تصنیر کشیده است: عشق، بیرامانه بر شیشه دل فرو        انگیزی را خیال

 از ارکت باز میدارد. او رافرو میرود و مدعی عقل  های آن به پایمیشکند  پس خرده

سازی کالم و ساخت تصاویر هنری خند از اغراق بهره فراوان میجنید و    عبدی برای برتسته 

 یکی از مصادیق استیاده پربسامد این آرایه، کاربرد آن در ابیات تشبیهی است.

 زیتتنرستتتتتت چتترن را  ثتتریتتا نتته 

 

 بر ستتتر نقطتته متتاشتتتعر او راستتتتت  

 

 هتتاللاوستتتتت  متتاهتتیتتبتتحتترطتتبتتع  

 

 گر بر ستتتپهر در متته و ستتتتال      تلنه   

 (3202-3)همان:                                       

لعتته    لنتتد       ق ب چرن  چنن اصتتتتار   ای 

 

 کمنتتد  را گستتتستتتتتته   وهم ش کنگره    

 (1277)همان:                                           

صنیر و     شاهد تزاام ت شبیهات تن در تن     در ابیات فنق، عالوه بر زیبایی تلثیر اغراق،  شبیه یا ت ت

که به دلیل زبان ستتاده و عاری از تکلّ  شتتاعر، نه تنها ایجاد ابهام و مالل نمیکند  هستتتیم

 بلکه تنبه زیباشناسی و ایجاز کالم او را قنّت میبخشد.

شکل ظاهری ارو          ستیاده از  شبیهی با ا صاویر ت ساخت ت یکی از تیّننهای عبدی بیگ 

 ی و شغل کتابت خند به آن پرداخته است:است که با تلثر از نظام

ل  کشتتتتیتتده قتتد        چنن ا م ه  ستتتترو 

 

 دو پتتر زاو بتتر ستتتترش چتتنن متتدّ   

 (1665)همان:                                                            

 بتتند زورق چتتن نتتنن و او چتتن نتتقتت  

 

ب         چنن  قش   یتتا کتته او تتتان و زور

 (1817)همان:                                                            

یا همان مجاز با عالقه        استتتعاره های ادبی و ابزار نقاشتتتی در کالم،   از دیگر هنرستتتازه

ست  به عبارت دیگر     شابهت ا شبیه را         "م ست یعنی ت شرده ا شبیه ف ستعاره در اقیقت ت ا

شبّه به باقی بماند     شرده کنیم تا فق  از آن م صه و ف سا:     "آنقدر خال شمی (. در 158)بیان، 

استعاره ابزار مضمننپردازی و زیباسازی کالم است. از میان اقسام شعر عبدی پس از تشبیه، 

ه و از میان انناع یّمکنتا استتتعاره، تنته شتتاعر بیشتتتر معطن  به استتتعاره مصتترّاه استتت  
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صر            شتری دارد. عنا صراه مطلقه نمند بی ّشحه، مجرّده( ننع م صّراه )مطلقه، مر ستعاره م ا

ستعاری عبدی به     صاویر ا شیاو و     سازنده خیال در ت ستعارٌمنه غالباً اتزاو طبیعت، ا لحاظ م

ضای بدن            صر طبیعی و اع شخاص، عنا ستعارٌله، ا شند و در خصنص م شامل می تانداران را 

 هایی از کاربرد استعاره مصراه در ابیات ذیل مشاهده میشند:بسامد بیشتری دارد. نمننه

 بتتتیتتترون کتتتلتتت را آرم از  متتتاه
 )مصراه مرشحه(                            پنشش من    رخسار )مصراه مرشحه( 

 گلگنن    شتتتیق را ستتتتازم از  صتتتبح  
 های سرن )مصراه مرشحه(رخسار )مصراه مرشحه(     گننه
 (778)هیت اختر:  

بدل    کافنرش به   چینمشتتتتکشتتتتد 
 منی سیاه )مصراه مرشحه(    منی سیید )مصراه مرشحه(                          

هزم گشتتتتت         ن لمتتت    م  ننرش از  ظ

 (3105)همان:                                                            

طره     خرام  شعر  ستتتتحتتابای زان ق
                                                                                           پیامبر اکرم )ص( )مصراه مطلقه(

تمتتام        مراستتتتت  تن نتتامتته   شتتتستتتت

 (101)همان:                                                                

هر    هر روزه گشتتتتت ظتتا  بتته رستتتتم 

 

 درد فتتتیتتتروزهز  کتتتهتتتربتتتایتتتی  
 خنرشید )مصراه مطلقه(          آسمان نیلی )مصراه مطلقه(

 (1688)همان:                                                                                                
 در ستتتخن فستتتنن میکرد ستتتنستتتنش

 غنچه: اضافه استعاری )تشخیص(زبان )مطلقه مجرده(    دل 

نچتته را دل     کرد       غ ی م خنن   ز شتتتنق 

 (1783)همان:                                                            

با دقت در ابیات منظنمه میتنان دریافت که عبدی بیگ در انزه کاربرد استعاره کمتر به 

مرسنم پیشینیان   ای و سنتهای ادبی  یشه لگنیی پرداخته و بیشتر از تصاویر ک  ننآوری و تازه

ستعاره مکن        صاویر زیبایی با محنریت ا ست  با این اال ت سته ا شخیص،  یّخند بهره ت ه )ت

شان از هنرمندی و میل او به        ستعاری( در خالل منظنمه هست که ن ضافه ا سناد مجازی، ا ا

گنیی دارد. اقبال عبدی نستتبت به تشتتخیص و استتناد مجازی، بیانگر پنیایی، ارکت و  تازه

(  تننن ترکتازی 1874ویر اوستتت. از دیدگاه وی، آستتمان مضتتطرب میشتتند )ایات تصتتا

(. در ابیات 3093( و دست و پای ظلم مییرساید )2133(  صبر آواره میشند )1605میکند )

 انگیز مالاظه میشند:ذیل، کارکرد این هنر سازه ضمن تصاویری زیبا و خیال

 عتتدلش افستتتنن خناب خنانتتده فرود     

 

 آلند خناب  کتته شتتتتده چشتتتم فتنتته     

 (213)همان:                                                                

 خنانی عدل: تشخیص )اسناد مجازی(  چشم فتنه: اضافه استعاری )تشخیص(افسنن
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تافت کمند        شتتت  که شتتتبگرد خناب 

 

 روزن متتاه را بتته نتتاختتن کتتنتتد      

 (714)همان:                                                                

: تشتتخیص چیزی را با ناخن میکند )استتناد مجازی(  خنابکمند تافتن خناب: تشتتخیص 

 )اسناد مجازی(

در این  منتندهایهغال  کنای .استتت کنایه، "هیت اختر"از دیگر عناصتتر تصتتنیرستتاز در 

تازه  گاهی شاعر، تعابیری  عامه است اما با فرهنگ و مرسنم و هماهنگ   قری منظنمه از ننع 

 تمله:از   را به مدد این شینه برمیسازد

 )تلنیح، کنایه فعلی( خیانت و نامردی در اق کسی انگشت بر نمکدان کسی نهادن: -

 )ایما، کنایه فعلی( اشک فراوان ریختن دن:روچشم از جگر برآ -

 )ایما، کنایه فعلی( انجام کاری در نهایت دقت و ظرافت نعل بر پای مور بستن: -
کنایه فعلی و به لحاظ وضتتنح و خیا، کنایه از ننع در میان انناع کنایه به اعتبار مکنّی عنه، 

 ایما در شعر عبدی بیگ بسامد بیشتری دارد.

ساز     صنیر صر ت شعر عبدی بیگ،    آخرین عن سی در  ست.   پارادوکسمنرد برر عبدی از این ا

شگرد ادبی با هنرمندی سند میجنید و تصاویری را میآفریند که با وتند بسامد کم، شگیت و       

)اسناد  آن ن انناع پارادوکس، تنته شاعر، بیشتر معطن  به ننع بیانی یا اسنادی    بدیعند. در میا

 دو سنی نقیض به یکدیگر( است.

 طتتهتتارت از متتی نتتاب کتترده دائتتم 

 

 ستتتتاختتتتتی ابتتروی بتتتتتان متتحتتراب   

 (2534)هیت اختر:                                                  

یض آثتتار       ف  خناتتته را زان شتتتتراب 

 

قل شتتتتد مستتتت    یار  و  تع  آرزو هشتتت

 (2693)همان:                                                            

 بت ز چشتتمش شتتکستتت دیده بستتی   

 

فر بتتت    کن  کتتا  نتتدیتتده کستتتتی شتتتت

 (2158)همان:                                                            

 گیرینتیجه  -8

نظامی، به ستتب   "هیت پیکر"ایستتت بر که نظیره "هیت اختر"عبدی بیگ در مثننی 

ضمنن  ستانها نمنده، از انزه      برخی ننآوریهای بالغی، م صرفاتی که در دا سازیهای بدیع و ت

های دوره صینی، با وتند  تقلید صر  دور میشند و اثری را ارائه میدهد که در میان نظیره  

های فکری و ادبی قابل تنتهی داشتتتتن ستتتطحی نازل در برابر شتتتاهکار نظامی، از تنبه    

مستقیم و غیرمستقیم به طرح مضامین   برخنردار است. شاعر در این منظنمۀ غنایی، به طنر
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شم، تقبیح  اکمی و آمنزه های اخالقی چنن خداتنیی و ترک گناه، مبارزه با نیس، مهار خ

اعتباری دنیا و دهها نکته تعلیمی دیگر ورزی، پاکدامنی، بیریاکاری، ستتتتایش ادب، عدالت 

ستانهای       صلی دا ست. زمینه ا شته ا شه در ادبیا  "هیت اختر"همت گما ت فنلکلنر دارد و ری

شتتتاعر در پروردن آنها از عناصتتتر گنناگنن فرهنگ عامه از تمله باورها و اعتقادات، بازیها،  

امثال و اکم، رسنم، خاصیت اشیاو، سحر و افسنن، خنابگزاری، بنمایه داستانهای عامیانه و       

 هندی و... بهره میگیرد.

ست که به انعکاا       صالح طل  ا شاعری متعهد و ا صنیرگری     عبدی بیگ  ضاع اتتماعی و ت او

زندگی و عملکرد آااد گنناگنن تامعه با رویکردی نقّادانه و گاه طنزآمیز پرداخته استتتت. رویکرد             

نمند ویژه دارد. دیدگاه عبدی در   "دزد شتت  و دزد روز"و  "زرگر رومی"اتتماعی وی در اکایت 

ثبت و شایان تحسین نیز    های مخصنص شخصیت زن، متعادل است و زنان داستانهای او در چهره     

 ظاهر میشنند.

با زبان نماد و تمثیل،   "کشزاهد ریاضتتت"و  "ستتلیمان و ستتیمرو "عبدی بیگ در اکایت 

میاهیم عرفانی و منضنع سیر و سلنک و عقبات آنرا با هنرمندی به تصنیر کشیده است. تنصی   

صنیرپردازیهای زیبا و خیال    شعر عبدی مجالی برای ت ست که در  با زبانی عاری از تکلّ ،   انگیز ا

است و با وتند    "هیت اختر"ساده و رعایت ایجاز ارائه میشند. تشبیه پربسامدترین صنر خیال       

شبیهات              ست. ت ضیل، تمثیل و مرکّ  آن قابل تنته ا ضمر، تی سامد ننع بلیغ، م سیار، ب تننّع ب

منضنعات مشبه    عبدی بیشتر از ننع اسی به اسی و سپس عقلی به اسی است. در بین انناع       

شبیه پرکاربردترین            ستعاره، پس از ت ست. ا شمگیر ا شیاو چ شبّه به، نمند مظاهر طبیعی و ا و م

صراۀ              ستعاره م صراه بیش از مکنیّه و ا ستعاره م ست. ننع ا ساز در این منظنمه ا صنیر آرایه ت

اره مکنیّه  مطلقه بیش از مرشّحه و مجرّده منرد اقبال شاعر بنده است. عبدی در استیاده از استع     

شاعر در انزه              ست. تنته  شته ا شتری دا شعری تنفیق و خلّاقیت بی صاویر زیبا  ساخت ت برای 

های قری  و    کاربرد کنایه بعننان ابزار دیگری تهت تصتتتنیرپردازی، بیشتتتتر معطن  به کنایه        

ضنح و خیا، ایما         سام کنایه به اعتبار مکنّی عنه، کنایه فعلی و به لحاظ و ست. از اق سنم ا در  مر

تمثیل و   پارادوکس، شعر او بسامد دارد. از دیگر شگردهای عبدی بیگ برای آرایش کالم، اغراق،   

هیت  "تلمیحات اساطیری، مذهبی و داستانی است که بستر خلق تصاویری زیبا و هنرمندانه در      

اند. مهارت عبدی در ستتاخت تصتتاویر متناستت  با منضتتنع اکایتها و رنگ گنبدها  شتتده "اختر

اند، بیانگر  ریزی شده ستندنی است. فراوانی تصنیرهایی که در منظنمه براساا عنصر رنگ پایه      

 های هنری است.  ته ویژه شاعر به پدیده رنگ در خلق انگارهتن
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