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 چکیده

وایل سدۀ ، شاعر گرانقدر سدۀ ششم و ا«الدّین دعویدار قمیركن»نسخۀ خطّی دیوان اشعار 
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سی، شامل نه ای از اشعار عربی و فاراست. دیوان اشعار این شاعر اندیشمند ایرانی، مجموعه

ه تنها صد و سه  بیت عربی و دوهزار و سیصد و هفتاد و چهار بیت فارسی است. این نسخ

د علی صدرالدین محمد بن جعفر بن علی بن محم»یوان شاعر است كه نسخۀ باقیمانده از د
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بررسی بارائۀ توضیحاتی چند در باب احوال شاعر و بررسی و معرفی نسخۀ خطی دیوان وی، 

بررسی قرار  شناسی موردزد و آن را از لحاظ زیباییساختار، سبک و ویژگیهای زبانی آن بپردا

 دهد.
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The Introduction to the Manuscript and stylistics of 

Rokn Al Din Davidar Qomi's poems 
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Abstract: 
 
The manuscript of the poem "Rokn al-Din Qavidar Qomi", the great poet 

of the sixth and early seventh years, despite his valuable poetry, supreme 

character and his bold presence in one of the most important periods of 

Persian poetry, as deserves his supreme authority, as deserves his high 

status,the scholars of Persian literature did not consider it. The poetry of 

this Iranian thoughtful poet, a collection of Arabic and Persian poems, 

consists of nine hundred and three Arabic verses and two thousand three 

hundred and seventy four Persian verses. This version is the only 

remaining version of the poet's poem, written by Sadr al-Din Muhammad 

ibn Ja'far ibn Ali ibn Mohammad Ali Memar Esfahani from 1039 to 1041 

AH. This research aims to examine its structure, style and linguistic 

features by analyzing a few points about the status of the poet and 

exploring and introducing a manuscript of the Divan, and examining it in 

terms of aesthetics. 
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 بیان مسئله 

موضوع پژوهش حاضر معرفی دیوان ركن الدین دعویدار قمی است وی فقیه شیعی مذهب  

های پایانی سدۀ ششم و آغازین قرن هفتم است. بگفتۀ تذكره نویسان، تالیفات در دهه

ارزشمندی داشته، كه تنها اثر بجامانده از او، دیوان شعری به عربی و فارسی است كه آنرا 

گردآوری كرده است. این شاعر ذواللسانین چنان در « ن یحییعزالدین ب»بفرمان حاكم 

سرودن اشعار عربی مهارت دارد كه یک سوم دیوانش  بقصاید عربی اختصاص دارد.چون 

ركن الدین شاعری مدیحه سرا است، بیشتر از قالب قصیده كه متناسب با مدح است استفاده 

به گرایشات او به شاعران پیشین، غالب نموده و توانایی خود را در آن نشان میدهد با توجه 

اشعارش، تاثیرپذیر از شاعران متقدم و در عین سادگی و روانی تاثیر از معانی تکراری شاعران 

 عرب است، آنچه در دیوان شاعر خودنمایی میکند، عفت كالم و تقوا بیانی شاعر است. 

 پیشینۀ پژوهش

چاپ شده  1365رات امیر كبیردر سال این اثر بتصحیح  و مقدمۀ علی محدث، توسط انتشا

ای نیز در نشریه ادبیات  تطبیقی است و سابقه تصحیح دیگری ندارد عالوه بر آن مقاله

پژوهشی( دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، دورۀ جدید، -)علمی

لندر لکی سلطانی، بوسیله دكتر تورج زینی وند و لیال ق 1389، زمستان 3سال دوم، شماره 

بازتاب فرهنگ و شعر عربی در دیوان ركن الدین دعویدار قمی شاعر ذواللسانین »با موضوع 

بچاپ رسیده است.و پایان نامه كارشناسی « دهه های پایانی سدۀ شش و آغازین سدۀ هفت

بوسیلۀ « دار قمیشرح احوال و دشواری های اشعار فارسی ركن الدین دعوی»ارشد با عنوان 

 ( در دانشگاه شیراز انجام شده است. 1389علی اكبر زارع در سال )

 تحقیق روش

ای است كه به شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی انجام روش تحقیق در این پژوهش بصورت كتابخانه

های چاپی و فرهنگها و های خطّی و تذكرهمیشود. برای انجام این امر نخست عکس نسخه

این شاعر، در آنها ذكر شده، گردآوری میگردید سپس با  ها كه بخشهایی از اشعارسفینه

مقابله با نسخۀ خطی آستان قدس، صورت صحیح آنها نگاشته شد و همچنین توضیح جامع 

و كامل شرح احوال شاعر با توجّه بمنابع كهن و اشاراتی كه به زندگی وی شده است، 

بود دربارۀ سبک شعری او  زندگینامۀ وی فراهم گردید و با اشعاری كه از وی در دسترس

های معتبر از جمله دهخدا، نامهاست و با استفاده از فرهنگها و لغتبحث كافی صورت گرفته 

های شاعر در تعلیقات های سرودهآنندراج، ناظم االطبا، منتهی االرب و ...، غوامض و دشواری
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 منعکس خواهد شد.

 زندگینامۀ ركن الدین دعویدار قمی 

ی مولف نیز سطوری چند در تذكره آتشکده آذر بیگدلی تصحیح دكتر دربارۀ زندگ 

سادات ناصری، مجمع الفصحا هدایت، مخزن الغرائب، سلم السموات، فهرست كتابهای خطی 

آستان قدس رضوی تالیف احمد گلچین معانی، تاریخ نظم و نثر ایران مرحوم سعید نفسی، 

الدین طیبی، تذكرۀ خالصه االشعار تقی االشعار تصحیح میرصالحدقایقاالحرارفیمونس

كاشانی، تذكرۀ عرفات العاشقین و عرصات العارفین تصحیح محسن ناجی نصرآبادی و.... آمده 

او فقیهی شیعه مذهب است كه در این مقال ذكر همۀ آنها ممکن نیست ولی باید گفت كه 

الدین مرتضی امیر محیمداح »گردآوری كرد و « عزالدین یحیی»بود كه دیوانش را بفرمان 

-( و  بیشتر سروده522 :تذكره ریاض الشعرا، واله داغستانی)«. قمی و تخلصش دعوی است

هایش تحت تأثیر سنّت شعری فارسی و عربی قرار گرفته است. بدلیل گرایش بیش از حد 

درک و ضبط و حفظ لغت و قواعد و »شاعران و نویسندگان به ادب عرب در این دوره كه بر 

(، دعویدار قمی نیز همسو با این 362: 2ج  بهار،سبک شناسی)« تور زبان تازی افزوددس

در مراتب »ای ادبی، سرایش شعر در هر دو زبان را آغاز كرد و به باور آذر بیگدلی یهدگرگون

-( خصلت مدیحه1250: 3ج  آذر بیگدلی،،آتشکدۀ آذر)« .نظم و نثر فارسی و عربی ماهر بود

تر از قالب قصیده استفاده نماید و توانایی خود را در آن نشان دهد، سرایی سبب شد بیش

بند، رباعی و غزل نیز اشعاری میسراید. قاضی بند، ترجیعهای تركیبگاهی نیز در قالب

الدین دعویدار قمی، از شیوه و سبک شاعران بزرگ شعر فارسی، بسیار بهره برده و با ركن

الدین اسماعیل و ت. با شاعران بزرگی همانند كمالها همگامی و همنشینی داشته اسآن

الدین عبدالرزاق، المعانی و پدرش، جمالخالق»اثیرالدین اومانی، مکاتبه و مشاعره داشت،

(. گاهی نیز در اشعار خود از شاعرانی 58: دیوان كمال الدین اسماعیل)« وی را مدح كردند

ای بارز شعر یهه. ق(یاد میکند. از ویژگ 595ه. ق(و خاقانی) 585بزرگ چون فلکی شروانی )

او تقلید است، بهمین دلیل در اشعارش از نوآوری و ابتکار اثری نیست. بدلیل گرایش او به 

سبک و مضامین اشعار شاعران گذشته، غالب اشعارش، تحت تأثیر ساختار فکری و زبانی 

حال در اكثر قصایدش به  میگیرد. با اینآنهاست، این شیوه را در شعرهای عربی خود نیز پی

اكثر تذكره نویسان معتقدند در اشعار عربی تحت تأثیر   .تفاخر میکند خود شیوۀ شاعری

شعرای جاهلی و متقدم عرب قرار داشته است. از آنچه گفته شد میتوان این گونه برداشت 

ست و الدین دعویدار قمی در اطالعات صرفی و نحوی عربی استاد بوده اكرد كه قاضی ركن

گونه تسامحات و اشتباهات ادبی و دلیل بر این مدعا همین بس كه در اشعار عربی وی هیچ
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صرفی و نحوی مشاهده نمیگردد و اشعار عربی او استوار و موافق با قواعد ادب عرب است. 

وی در   آنچنان كه اشعار عربی او نیز مانند اشعار فارسی جوالنگاه اطالعات علمی اوست.

های داخلی ایران و مان با اتابکان سلجوقی از حکومتزسبک عراقی و همادبی  ۀدور

سبک عراقی را در دیوان او  یایهوان ویژگترد. لذا مییکعباسی زندگی م ۀخلیف ،ناصرالدین

 بوضوح مشاهده كرد.

 دیوان ركن الدین دعویدار قمی

كتابخانۀ آستان دیوان كامل شاعر موجود نیست. یک نسخه شامل منتخبی از اشعار او در 

«  مجموعۀ دواوین»قدس رضوی موجود است این نسخه در صد وچهل و هفت صفحه از 

( سانتیمتر بخط نستعلیق مغلوط و كاغذ شکری آهار مهره و 33×17) ۀبرگی، در انداز 605

میرزارضاخان » ۀجلد تیماج خرمایی ضربی، مشتمل بر هشت تن از شعرای متقدم، كه بوسیل

مذكور وقف شده، و خط اثر خوش با مركب سیاه، كه  ۀبه كتابخان 1311اد در مرد« نائینی

نویسی، آغاز و پایان آن حفظ استفاده شده و فاقد حاشیه« شنگرف»در سرفصل عناوین از 

ای شامل شرحی كوتاه از شاعر به خط فراهم آورندۀ مجموعه، شده است. این نسخۀ با مقدمه

آثار مآثر و اخبار مفاخر قاضی »ود. شاصفهانی آغاز می صدرالدین محمد بن جعفر علی معمار

اظهر من  -قدس اهلل روح العزیز -اهلل بن دعویدار قمیالدین محمد بن سعد بن هبهامام ركن

الشّمس است و آن شخص بصورت و معنی مزیّن بوده، فضلی وافر حاصل كرد و خطی به 

رگ در این سفینه این مقدار ثبت افتاد غایت خوب نوشته ...، از دیوان عربی و فارسی این بز

و تا یادگار باشد در حکمیات و طیبات و انواع مشاهیر و باهلل العصمه و التوفیق و به الحول و 

 (. 188:همان)« .القوّه

هزار ای در شرح مختصر از احوال شاعر، بهمراه سهنسخۀ خطی دیوان وی شامل مقدمه

شامل اشعار عربی، اشعار فارسی و تعلیقات، در  ،و دویست و هفتاد و هفت بیت از اشعارش

ای در مدح و هفت صفحه بنگارش درآمده است. كه اشعار عربی آن با قصیدهصد و چهل 

آغاز میشود و با « الدین ابوالحسن بن محمد بن محمد بن عبدالکریم بن مقداد قمیمکین»

 سد:یربه پایان م« الدینامین»قصیده ای چهل و یک بیتی در مدح 

یعــا             م ج نیــا  ــد ین و ال ــّد ین ال م  ا

ــُراً     ــق ط ــل ــخ ــاک اهلل ربّ ال ــب  ح
 

یّا  ....        لدّن ــی و ا قاصـ ــی و اال   و نفسـ

ــًا رضـــیــًّا          عیشــ لعــدی  غم ا لی ر  ع

 (208:)همان                                             

مهمترین »نوزده  قصیده، پنج قصیدۀ ناتمام و سه  غزل است.  مجموعه اشعار عربی آن شامل

امتیاز اشعار عربی او این است كه تسامُحات و اشتباهات ادبی در آن دیده نمیشود شعر او 
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(، امّا اشعار فارسی آن، شامل سی و 26: دیوان، محدث)«. استوار و موافق با قواعد عرب است

، سه تركیب بند، یازده قصیدۀ ناتمام و صد و شصت پنج قصیده، دوازده غزل، دو ترجیع بند

 ای در مدح مظفرالدین اوزبک شروع میشود و با رباعی:و دو رباعی است كه با قصیده

 عهدیست كه اندر آن سترگی هنر است                     

 بسیار   مزن   الف  چو شیران   ز  هُنر

      

 بی اصل   نمودن   بزرگی    هنر   است 

 كامروز سگی  مردی  و گرگی هنر است
 

 به اتمام میرسد.

 مختصات سبکی 

برای شناخت آثار ادبی باید ابزاری در اختیار باشد، یکی از این ابزارها سبک شناسی است 

بمعنی عام خود، عبارت است از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان كه خصایص اصلی 

( 18ص1محصول خویش ) اثر منظوم یا منثور( را مشخص میسازد.) سبک شناسی،بهار، ج

ببیند در دوره ای معین، انواع سازه های بیان كدامند » ه از وظایف سبک شناسی این است ك

درآمدی برسبک شناسی ساختاری، غیاثی :ص «) و احساس و اندیشه را چگونه ابراز میدارند.

11 ) 

فتوحی سبک دوره را صدای یک عصر و نوعی گفتمان میداند كه در شرایط ویژۀ تاریخی 

ساختاری ، زبانی، فکری خاصی دارد كه  و اجتماعی جریان مییابد و هنجارها و الگوهای

بواسطۀ آنها از دیگر دوره ها و جریانها متمایز میشود نگاهی به سبکها و مکتبهای هنری و 

ادبی در زبانهای مختلف نشان میدهد كه چگونه سبکها تحت تاثیر گفتمانهای سیاسی  و 

(  و 83معجنی:صاند.)سبک شناسی، فتوحی رود اجتماعی مسلط بر هر دوره شکل گرفته

های مبهم تحقیقات، تردیدی نیست كه تصحیح یک اثر خطی میتواند در روشنگری گوشه

در زمینۀ تحوالت سبکی و زبانی مفید باشد. به این معنی كه با افزون شدن نمونه های مورد 

بررسی در هر دوره تعیین حدود تغییرات زبانی قطعاً از دقّت بیشتر برخوردار خواهد گشت. 

نکه با مقایسه این اثر با آثار هم دوره و دواوین پیشین، تا حدی میتوان به تغییرات زبانی چنا

در ابعاد مختلف صرفی و نحوی پی برد و دریافت كه زبان فارسی قبل و بعد از حملۀ مغول 

و تأثیر آن بر فرهنگ و علوم ایران، چه تغییراتی را پشت سرگذاشته و تا چه میزان توانسته 

وستگی و ارتباط خود را در این دو دوره حفظ كند و همچنین موجب آشنایی با است، پی

شاعران و نویسندگانی میشود كه با نگاشتن آثار بینظیر خود نه تنها پرچمدار فرهنگ و ادب 

این مرز و بومند بلکه تالیفات آنها سندهای موثقی است كه بر اوضاع سیاسی،اجتماعی، و 

الدین دعویدار قمی ف صحه میگذارد. بنظر میرسد دیوان شعر ركنادبی ایران در اعصار مختل
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پیرایه و از تعقیدات از این تغییرات و تأثیرات زبانی چندان متأثر نشده و زبان آن ساده و بی

لفظی و معنوی این دوره، كه خصوصاً در اشعار شاعرانی چون خاقانی، نمود داشته، بیبهره 

الدین ویژگیهای زبانی سبک خراسانی را بوضوح میتوانیم مانده باشد و ما در دیوان ركن 

مشاهده كنیم و از سختیها و پیچیدگیهای سبک عراقی در آن خبری نیست همچنین 

بکارگیری واژگان عربی كه از ویژگیهای سبک عراقی و عصر شاعر است، از بسامد باالیی 

از این واژگان استفاده برخوردار نیست؛ جز در چند قصیده كه شاعر برای ساختن قوافی، 

 میکند.

در بخش نحوی نیز حذف فعل از قرن ششم معمول بوده است اما رسم جاری بر آن بود 

فعل را در جملۀ نخستین اثبات كنند و در سایر جمالت حذف نمایند، در دیوان ركن الدین 

تعمال در حذف افعال بقرینه، این هرج و مرج مشهود نیست، همچنین در دیوان این شاعر اس

فعلهایی كه امروزه كاربرد ندارند بسیار اندک است مانند: اندودن) گل مال كردن: فرهنگ 

رشیدی( ، طرازیدن) آرایش دادن، پیرایش كردن:آنندراج(، یازیدن) اراده كردن، قصد نمودن: 

 برهان قاطع(و....

 سطح ادبی

-ت كه بیشترین زمینهالدین دعویدار قمی بجا مانده است، اشعاری اسآنچه از دیوان ركن

اش مدح و ستایشگری  است و شاعر چندان بمسائل علمی و آموزشی توجهی نداشته، هر 

چند برگزینندۀ اثر در مقدمه دیوان بیان میکند كه آن را از حکمیات و طیبات و انواع علوم 

، بر مقتضای این مقدمات از دیوان عربی و فارسی این بزرگ»... مشاهیر انتخاب كرده است:

در این سفینه این مقدار ثبت افتاد، تا یادگاری باشد در حکمیات و طیبات و انواع علوم 

 (188)دیوان كمال الدین اسماعیل: « مشاهیر...

الدین دعویدار قمی كه شاعری مدّاح است و در قالب البته با توجه بموضوع شعری ركن

طیبات را مشاهده نمود  قصیده كه مناسب مدحست، خودنمایی میکند. میتوان حکمیات و

امّا مقصود برگزیننده، از علوم مشاهیر قابل درک و فهم و دریافت نیست و همچنین با توجه 

های فراوان، میتوان فهمید كه برگزینندۀ اثر از آن مایه و پایۀ ادبی برخوردار نبوده تا به غلط

ره نویسان و بزرگان ادب بتوان آنچه را كه در خور این شاعر بزرگ ذواللسانین، كه اكثر تذك

گزین كرده باشد و بتوان بآن حکم كرد و نظر قطعی داد چه بسا اگر معیار بآن اذعان دارند، به

-او در انتخاب اشعار بالغت بود؛ میبایست قصیدۀ بسیار زیبای زیر را كه جاجرمی در مونس

این بزرگ، مورد توجه  تردید انتخاب مینمود چه بسا اشعار زیباتری ازاالحرار آورده است. بی

 گردآورنده قرار نگرفته، و ما از آن بیخبر باشیم:
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 دست قضا این شمع زر برداشت زین سیمین لگن  كردند ساز انجمنآن زمان كانجم همیدوش
 ( 433)مونس االحرار،جاجرمی،ص                          

با شاعران بزرگی مانند  او شاعری است كه از لحاظ رتبۀ شعری و علمی در حدی بود كه

ای بسیار زیبا الدین اسماعیل دوستی و مکاتبه داشته و حتّی قصیدهالدین اومانی و كمالاثیر

( سروده است. 577یا  587دارد كه آن را بر وزن یکی از قصاید فلکی شروانی )متوفی سال 

 (221)دیوان كمال الدین اسماعیل:

نویسان، ری از تاریخ نگاران و ادیبان و تذكرهالدین دعویدار قمی به گواهی بسیاركن

مردی دانشمند و فقیه بوده و احاطه كامل بر دو زبان فارسی و عربی داشته و با توجه به 

اشعار عربی او میتوان گفت كه در سرودن آن تحت تأثیر شاعران جاهلی و شعرای متقدم 

عربی او و اشعار سید فضل عرب قرار داشته و در اسلوب شعر شباهت چشمگیری بین اشعار 

اهلل راوندی وجود دارد و دلیل آن نیز ممکن است این باشد هر دو از یک محیط فرهنگی 

اند با این وجود در اشعار فارسی و عربی او، مطالب علمی كه برخی از شاعران در برخاسته

نیز علم اشعار خود میاوردند؛ كمتر مشاهده میشود، تنها اصطالحات شطرنج و نرد و گاهی 

های ادبی كه شاعری مدیحه سراست. جنبههیئت در آن خودنمائی میکند، امّا با توجّه به این

های از این ویژگیهای ادبی بیان های علمی آن رجحان داردكه نمونهاین دیوان بر جنبه

 میگردد.

 تشبیه  -1

دری است. قرن ششم و هفتم از نظر ویژگیهای ادبی یکی از غنیترین ادوار شعر فارسی 

های قبل بتدریج پدید آمده بود، از قرن پنجم ببعد تکامل مییابد ویژگیهای ادبی كه از دوره

و به اوج میرسد از نظر عناصر زیبایی، انواع تشبیه در آن خودنمایی میکند و تشبیهات حسی 

دوران گذشته جای خود را بیشتر به تشبیهات عقلی و وهمی میدهد چون اكثر شاعران در 

اند تشبیهات، استعارات و تعبیرات فراوانی در شعرشان یافت میشود ن دوره درس خواندهای

الدین دعویدار های دور از ذهن را بر میگزینند، مهارت ركنكه در این تشبیهات، وجه شبه

 هایی از آن ذكر میشود:قمی نیز در ساختن همین تشبیهات است كه نمونه

 تشبیهات وهمی  1-2

تشبیهات خیالی و وهمی در شعر فارسی مربوط به قرن پنجم و اوایل قرن ششم،یکی رواج »

« های تبدیل سبک خراسانی به عراقی و شعر بینابین این دو سبک است.از مشخّصه

 (  71)بیان،شمیسا : 
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 شاهی كه با حمایت شهباز عدل او 
 

 

ــد                ترن بو ك كبــک و  عی  ــاز را ین و ب ه ــا  شــ

 (223)اصفهانی:                                                           

 عنقای مغرب است ستم تا به دولتش  

 
 عالم همای عدل ورا زیر شهپر است 

 (223)همان:                                             

 از نصیب صدمۀ زاغان مغرب در زمان  

 
 بیضۀ سیمرغ مشرق زآشیان برداشتند 

 (220)همان:                                             

 تشبیهات غیرحسی1-2

 تقریباً اكثر تشبیهات در اشعار بجای مانده از شاعر، تشبیهات غیرحسی اند:

 می زند بر رقعۀ حسرت ورا شه رخ بسی

 

 رسدنی كه شهماتش پیاپی پیل باال می 

 (209)همان:                               

 شب بال كه مر آن را امـیـد روز نبــــود

 

 به دولت تو بدل شود به صبـح روز بهی 

 (213)همان:                                

 تشبیهات بلیغ 1-3

در این نوع تشبیه تنها مبشه و مشبه به ذكر شده و گاهی نیز بهم اضافه شده اند ، در 

وجه شبه محذوف است . در نتیجه خیال انگیزی و ابهام بیشتری این صورت ادات تشبیه و 

در ذهن خواننده ایجاد میکند ، زیرا با حذف ادات و وجه شبه بر همانندی طرفین تشبیه ، 

بیشتر تاكید میشود زیرا وقتی وجه شبه و ادات ذكر میگردد تقارن و دوگانگی میان دو سوی 

از  آن جهت بلیغ  میگویند كه تشبیه از نظر  این نوع تشبیه را» تشبیه محسوستر است. 

معنی و بیان ، همایی، ص «) ادباء هر قدر نامعلوم تر باشد مبالغه و تاكیدش بیشتر است.

الدین دعویدار قمی تركیبات فراوان تشبیهی وجود دارد كه در اشعار باقیمانده از ركن( ، 161

 بسامد آن نسبت بتركیبات دیگر بیشتر بنظر میرسد.

 ز ستم و جور تست غمکده دل خراب           همچو ز تیغ ملک عالم جور و ستما

 (256) همان                                                                                     

 پردازی كندبا همای عدل تو زاغ ستم                           همچو عنقا خانه

 (236)همان                                                                                

 .تشبیه ملفوف1-4

یعنی چند مشبه ) حداقل دوتا( جداگانه ذكر شود و سپس مشبه به های هر كدام »

بترتیب جداگانه گفته شود. پس اینگونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لف و نشر 
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 (119ان، شمیسا،بی«)است.

 تا گـل و شکّـر بـود روی و لبـت

 

 كندشکّر و گـل را كه تمکین می 

 (224)همان:                               

 ی قد و رخ توستسرو و گل بنده
 

 گرچه گـل شاه و سـرو آزاد است 

 (231)همان:                               

 . تشبیه مفروق1-5

 طرفین آن متعدد است ولی هر مشبهی با مشبه به خود همراه است.تشبیهی است كه 

 چون خـم چلیـپـا زلف تو كفـر پیـراهم

 

 باده چو روی ساقی غم كاه و شادی افزا

 

 صبح چو بازارگان بـر سـر چه بـا رَسَن

 

 چون دم مسیحـا لعـل تـو روح پـرورهم 

 (209)همان:                               
 چـو طبـع بـاده انـدوه زدا و غـم بَرساقی 

 (210)همان:                              
 مهر چو یوسـف زده دسـت به دلو اندرش

 (219)همان:                               

 . تشبیه مركب1-6

های پر كاربرد تشبیه است كه در آن شاعر در صدد تشریح تشبیه مركب یکی از گونه

است ، خواه هدف او تصویر باشد و خواه تمثیل . در خصوص انتزاع وجه شبه بالغی مشبه 

متعدد كه مایه اصلی تشبیه است جرجانی معتقد است كه گاه اموری با هم تالیف میشوند 

كه هركدام خاصّیت یا خصوصیتی از مشبه را به تصویر میکشند ، این امور را نباید تشبیه 

یأت تالیفی آنها را بمنزله مشبه برای تشبیه مركب فرض های جداگانه دانست، بلکه باید ه

( تشبیه مركب یکی از پیچیده ترین و زیباترین انواع  57كرد.) اسرارالبالغه ، جرجانی:ص 

تشبیه است در تشبیه مركب ، مقصود از مركب لزوماً یک جمله یا عبارت یا مجموعه چند 

قدما ، مركب ، هیأت منتزع از چند چیز واژه نیست بلکه از یک هیأت انضمامی است و بقول 

است به زبان امروز ، تابلو تصویری است ذهنی، كه چند چیز در بوجود آمدن آن نقش داشته 

( استفاده یک شاعر از تشبیه مركب دلیلی بر مهارت و تسلط  71باشد. ) بیان ، شمیسا:ص 

 وی در فنون ادبی دارد.

 ای دیـده گـر ندیـدی دریـا میان زورق

 

 در بـزم شـاه بنـگر مـی در میان صاغر 

 (210)همان:                               

 رخســارۀ  خـــوب  و  درّ   دنــدانـت

 

 مــاهی اسـت درو  نهــاده   پــرویـن 

 (213)همان:                               
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 . تشبیه تفضیل1-7
 رنگ استنه هیچ گل چو گشاید دو رُخ بدان

 
  نـه هیـچ سـرو چـو بنـدد قبا بدان باالست 

 (238)همان:                                

 لب لعلت به شکر قیمت گوهـر شکند
 

 سرزلفت به شکن رونق عنبر شکند 

 (217)همان:                               

 . تشبیه جمع1-8

 چیز تشبیه میشود. این تشبیه برعکس تشبیه تسویه است یعنی یک چیز به چند

 چو مهر تیغ زنـی چون سپـهر ستیزی            چو صبح پرده دری چون شفق شوی خونخوا

 (212)همان:                                                                                               

 عجم عرب خسرو   ملـوکجهان ستان و جهان بخش چون سکندر و جم         سر ملـوک 

 ( 212)همان:                                                                                              

 از دلـــم  عــشـــق  آذر  انگـیـــزد            دل تــو سنــگ و آهـــن اســت  ولــیــک 

 (229)همان:                                                                                               

 . تشبیه تسویه1-9

كه آنرا مزدوج نیز گویند و آن اینست كه مشبه متعدد و مشبه به یکی باشد یعنی چند » 

 ( 155معانی و بیان، همایی: ص « ) چیز را به به یک چیز مانند كنند.
 بود ملک و دولت چو زمین ساكن و آسوده

 
 تا تو با دست قوی همچو فلک برپایی 

 (227)همان:                               
 كه هفت عضو من و موی های من بر تنبه

 
 های تو چوزبان گویـاستشکر نعمت 

 (238)همان:                                

 استعاره -2

توجه زیادی به آن دارند؛ انواع از دیگر عناصر بیانی كه شاعران سده های  ششم و هفتم 

استعاره است در شعر این شاعر نیز توجّه خاصی به تركیبات استعاری شده است كه بعد از 

 تركیبات تشبیهی از بسامد قابل توجهی برخوردار است.

 ن هیچ نای منفکــل آن زمان نبیند              از دامــــچنگ اج            

 بگسست ز هم طناب بختم          خیمه چه زنم كه دست گردون               

 كنایه -3

ای است كه مراد گوینده ، معنای ظاهری آن نباشد اما قرینه كنایه عبارت یا جمله

ای كه ما را از معنای ظاهری، متوجه معنای باطنی كند نیز وجود داشته باشد.) بیان، صارفه

 (235شمیسا، 
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 ـاه  بــادا  روزصبـحـدم  را  سـیـ

 

 ز آن كـه بـا ما سـپـیـد كاری كرد 

 (230)همان:                                

 كنایه است از دورویی و نفاق. « سپید كاری كردن»

 سـوی یاقـوت و لعـل از ریش گاوی

 

 فـروغ مـُهـرۀ خـرمـی فـرسـتـم 

 (246)نسخه خطی:                        

 كنایه از مردم ابله و احمق و طامع و صاحب آرزوست. « ریش گاو»

 امروز ز تلـــخ گفتنش روشـــن شــــــد

 

 كان شــورانگیز در شــکم دندان داشــت 

 (254)همان:                                           

 كنایه از كینۀ نهایی داشتن، پنهانی در صدد آزار كسی بودن. « دندان در شکم داشتن»

مه عمر     خواب خرگوش آخر با می ه

 

ـد          ـردت هم بای ـا خ ـی ب ـرگ آشتی  گ

 (254)نسخۀ خطی:                                

 كنایه از صلح به نفاق و مکر و حیله و فریب است. « گرگ آشتی»

 تلمیح -4

بکار بردن تلمیحات تکراری و اشاره به اشخاص و داستانهای اساطیری و عقاید عوام از 

 شگردهای شاعر است:

 حاتم طائی و صاحب كافی . 4-1

طائی        اگر حاتم  نده،  ثل ز به م ــود   شـ

 

ــه چین تواند بود   ز خرمن كرمش خوش

 (248)همان:                                          
 كفایت و كف  او  هر  زمان  به رشــک  آرد

 
طایی        حاتم   كافی و  حب    روان صـــا

 236)همان:                                             

 سلیمان . دیو و 4-2

 دل بـه  بـوی  وصـل  تـو  دیوانـه  شد

 

ــان درخور اســت   دیو را ملک ســلیمـــ

 (250)همان:                                           

ـور و ملخ است   ور لشکر دیو خود چو م

 

ــان  برجاســت     المنّه هلل  كه  ســلیمـــ

 (252)همان:                                           

 . خضر و آب حیوان 4-3

 را زان چـه كـه انـدر گوشــه ای خضـر

 

 تشنه ای را آب حیــوان درخوراست 

 (250)همان:                               

 چـو مـوسی طـالب خضـرم و گـرنـه

 

 فرستـم چرا قطره به اخضـر می 

 (246)همان:                              



 57/ الدین دعویدار قمی معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان ركن                                        

 
 
 

 . عیسی و حضرت مهدی و دجّال4-4

ــاقینغمۀ چنگ و رخ   مطرب و نوش س

 

ـان دارد     ـرده را بی دم عیسی مدد ج  م

 (222)همان:                                           

ـر    ـدست  رای  تو مگ  عیسی صفت  آم

 

 كـــز فتنۀ دجّال جهان ایمــــــن كـــرد 

 (252)همان:                                          

 رایت مهدی افراختــــه باید گــــــــرنه

 

ــی  نبود لشکر دجّال به جز  ــایـ ـــ  غوغـ

 (227)همان:                                         

 . موسی و سامری و ید بیضا و ثعبان 4-5

ــا كــــــزو  ــت ورا آن یــــــد بیض  هس

 

ـان  آورد            ـه عـی  مـعـجـز  مـوسـی  ب

 (239)همان:                                             

ــد   ــهـ ــوسی وقت و كسری عـ ــو مـ  تـ

 

ـزدک            ـری و م ـام ـو س ـو چ ـم ت ـص  خ

 (243)همان:                                           
 كَفت كه چون ید بیضــاســت اندرو كلک اســت

 
ــان ثعبان داد   كز و هر آنکه بدیدش نش

 (240)همان:                                             

 . ابرهه و كعبه 4-6

 چو گشــت بانی كعبه خلیل و اســمعیل

 

ــد ابرهه كو كعبه خراب كند         باشـ  كه 

 (241)همان:                                             

ـبـوه پـیـل             ز بـسـیـاری خـصـم و ان

 

ـت الحرم               ـی ـه ب ـد ب ـاش ـب ـی ن ـان  زی

 (242)همان:                                             

 .اسکندر و آب حیوان 4-7

ست     سکندر دوم آمد كه خاک درگه او

 

ـوانش        ـه شد بنده آب حی ـز ك ـزی  چنان ع
 (212)همان:                                           

 تناسب و مراعات نظیر -5

پردازی است سازی و مضموندعویدار قمی با شبکه گسترده تناسب بدنبال مضمونالدین ركن

هایی از انبوه مراعات نظیر و تناسب كه در اكثر ابیاتش از آن استفاده نموده است. اكنون نمونه

 در اشعار او:

 پیرا كفرزلف تو  ،چلیپا  چون  خم  هم

 

ــیحا، چون هم   پرور روحلعل تو   دم مسـ

 (209)همان:                                            

ــهبا تركان   یغماو  روسبر كف نهاده ص

 

 بربرو  چینبر بر نهـاده بربط خوبـان    

 (210)همان:                                          
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 ایهام تناسب -6

است و این صنعت « ایهام تناسب»الدین خودنمایی میکند كه در شعر ركناز صنایع بدیعی 

ادبی موجب شده كه دامنۀ تخیّل شاعرانۀ او بطور محسوسی گسترش یابد و باعث درخشانی 

 و تصویر آفرینی سخن او شود. 

 رزم قلبهر زبانه كآتش تیغش زند در 

 

 و زبانا میرسد قلباش سوزنده تا در شعله 
 (209)همان:                               

در مصراع اول به معنی مركز سپاه و در مصراع دوم بمعنی وسط دریا اما با آتش « قلب»

 « .قلب و دل»زدن ایهام تناسب دارد به معنی 

 در حرف خنجر تو كسر  عدوست مد غم

 

 در نصب رأیت تو فتح است و نصر مُضمر 

 (210)همان:                               

بمعنی شکستن و شکستگی است اما به معنی حركت زیر و كسر عربی « كسر»در این بیت 

به معنی پیروزی و شکست دادن و عالمت فتحۀ عربی « فتح»با مد و فتح ایهام تناسب دارد. 

 را گویند كه با كسر و مد و نصب ایهام تناسب دارد.

 استخدام -7

گاهی شاعر آنچنان با مهارت با معنی واژگان بازی میکند و واژه  را بخدمت میگیرد كه 

برای آن واژه میتوان دو معنی در نظر گرفت و حفظ دو معنی دربیت ضروری، و حذف آن 

 موجب اختالل در معنی خواهد شد:

 تیـغ  تُست عــدل، آری   نتیجۀ گـوهـر  

 

ــور و روشنی زاید    ــه نـ ــاب همـ  ز آفتـ

 (213)همان:                                             

استخدام است برای ممدوح شاعر برق شمشیر و برای آفتاب اشعّه های  "گوهر تیغ"

 نورانی است.

ــو دلم رفت درو  بشکستی سر زلفت چـ

 

ــا سر زلف تو برابر شکند    ــم بـ ــا دلـ  تـ

 (217)همان:                                           

 است برای دل، رنجاندن و آزردن و برای زلف، چین و شکن است.استخدام  "شکستن"

 ضرب المثل-8

 امثال و حکم و ابیات عربی نیز در اشعار فارسی او مشاهده میشود. 

ــکلــَح االّ لــَهُ       فــَلــَمک تــَکک تَصـــ

 

ــا     ــَه ــح  االّ  ل ــل ــَکک  تَصــ ــم  ت  و ل

 (249)همان:                                            

 جز به درگه او  زجور دهر هر آنکس كه  

 

ــاخت ز باران       ناودان آمد   ]به [چناه سـ

 (215)همان:                                             



 59/ الدین دعویدار قمی معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان ركن                                        

 
 
 

 ضرب المثل است. « از باران به ناودان گریختن»

 اگر عدوی تو شیری نمود در قصدت

 

 به پیش حزم تو هم گربه بفکند ز بغل 

 (225)همان:                                

 ضرب المثل است. « گربه از بغل افکندن »

 تو در جوال هنر رفته ای چه ساده دلی

 

 خود این قدر نشناسی با سگی به جوال 

 (226)همان:                                

 ضرب المثل است. « با سگ به جوال رفتن»

 جناس -9

بیانگر آن است كه شاعر های فراوانی كه شاعر در ساختن انواع جناس بکار برده، تفنن

تعمداً خواسته تا با بازی با كلمات و تصحیف، قدرت بیان و مهارت و اطالعات علمی خود را 

الدین آنرا نشان دهد. اگر چه این هم حروفی در شعر شاعران قبل از او سابقه داشته اما ركن

 عر:های از انواع جناس در دیوان شابصورت ماهرانه بکار میبرد. اینک نمونه

 . جناس تام 9-1

 میدهد یغماجود دستش كان و دریا را به 

 
 میرسد یغماصیت عدلش تا به حدّ چین و  

 (208)همان:                                
 در عدل، همچو كسری، مشهور هفت گیتی

 
 ی هفــت كشوردارا، دارادر ملک، همچو  

 (210)همان:                                
 .جناس مذیّل9-2

 رسدمی سویدای مهرش تاسودااو چو مهرست و هر آن كو در سواد عالم است     مرورا 

 (209)همان:                                                                                              

 نعم وز نِعمـتـت سـائـالن یافتـه گنـج        نعـیـماز كـرمــت زائــران دیــده فنــون 

 (211)همان:                                                                                                       

 .جناس اشتقاق 9-3

 

 دولتت دعایدولت را  داعیخسروا 

 

 رسدبر زبـان مفـرد و بر طبـع تنها می 

 (209)همان:                                

 و  امانامن خیل تورا پیشرو، رایت  

 

 خصم تورا جان ستان، لشکر نور و ظَلَم 

 (212)همان:                                
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 .جناس خط )مصحف( 9-4
 از بیـم نـوک نیـزه، از سهـم زخـم نـــــاوک

 
  حنجــراالّ رقاب و  خنجرنبـود قـراب  

 (210)همان:                                   
 بیاالید پس آن گاهی حنجرم خنجربه خون 

 
  به قصد خون به بالین هنرمندی دگر تازد 

 (244)همان:                                
 .جناس ناقص )محرّف(9-5

 مدام مالَشو مالِشدشمن است و دوست اندر 
 

 رسدایـــن را زاری آن زرّ و كــاال  می 

 (209)همان:                                
 از آن خصلتهاست عِرْضو  عَرَضبذل و صون 

 
 كه طبع كـرم  پـرور او محمـود اسـت 

 (249)همان:                                

 .جناس مطرّف9-6

 ز بوستان نبوّت نه هر گلـــی كه شکفت

 

 آمد قـرانشد یا با تـو هم  قـرینتورا  

 (215)همان:                               

 مصیبزمانه هست در ایذای دشمن تو 

 

 كند مُصابكه هر زمان به دگر محنتش  

 (241)همان:                               

 .جناس مضارع 9-7

ـَرب               ـ ـار َع ـی ـت ـل َاَرب اخ ـض ـه ف  ب

 

ـود و      ـه ج ـجم         ب ـار ع ـخ ـت ـا اف ـخ  س

 (241)همان:                                           

 .جناس الحق 9-8

 كندجودش با موالی می بزمآن چه روز 

 

 رسداز تیغش به اعدا می رزموآنچه روز  

 (209)همان:                                

 نـتـایـج  قـلـم  او  حـسـود  دولـت را

 

 آجال رائـدحتف و  قـائـدچـو تـیـغ   

 (226)همان:                                

 .جناس زاید9-9

 جمجهان ستان و جهان بخش چون سکندر و   
 

 عجمســـر ملوک عرب خســـرو ملوک  

 (212)همان:                                             
 شریفكـس بـه خطبـه و منبـر شود     گـر نـام  

 
ــو    ــاد تـ  منبر است تشریفدایم به یـ

 (223)همان:                                            

 .جناس قلب 9-10



 61/ الدین دعویدار قمی معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان ركن                                        

 
 
 

 از بیم نوک نیزه از سهم زخـم ناوک

 

 و حنجر رقـابخنجر االّ  قـرابنبود  

 (210)همان:                                

 بــاداز  عمر  بـرخوردار   ابـدتـا  

 

 چـشم بخت دولـتـش بـیـدار بـاد 

 (235)همان:                               

 .جناس مركب یا مرفو9-11

 سهم تیغ او عدو را می رباید جان ز دور

 

 رسدمی هاتنبه  تنهاتا نگویی تیغ او  

 (209)همان:                               

 تکرار -10

هاست و شاعران واژهیکی از ویژگیهای شعر قرن ششم و هفتم بازی با كلمات و تکرار 

الدین دعویدار معموالً از آن در خیال آفرینی و بیان مفاهیم خویش استفاده میکنند. ركن

قمی نیز از كاربرد این شیوه بیبهره نیست و حتی گاهی بدون در نظر گرفتن معنی با واژگان 

 بازی میکند:

 نـدیدهكـس چـو  تـو   یدیـدهای 

 

 ــدهدیچه آفتـاب و  دیــدهخـود  

 (214)همان:                                

 خورند از آنک یمینشبه  یمیناهل كرم 

 
 كه باشد ازین خلق یسار یمینهست این  

 (234)همان:                               

  هم حروفی )واج آرایی یا نغمۀ حروف( -11  

مینماید با توجه به آنکه گاهی شاعر از مجموعۀ صنایع لفظی برای زیبایی كالم استفاده 

نیز عامداً تالش میکندموسیقی خاصی را با آنها بوجود بیاورد ولی بسیار طبیعی جلوه میکند. 

یکی از این صنایع كه در اكثر ابیات او خودنمایی میکند هم حروفی است كه بعلت كثرت 

 آن فقط بچند نمونه اشاره میشود:
 ستآن شهنشاهی كه عدلش نور خورشید آمد

 
 كش اثرها هم به خشک هم به دریا میرسد 

 (208)همان:                                
 آن كه فیض فضل و تأیید ظفر زی حضرتش

 
 هر زمان ازحضرت ایزد تعالی میرسد 

 (208)همان:                                
 هم صدایی -12

های مختلف است، یعنی شاعر گونهیکی دیگر از ویژگیهای شعری شاعر همصدایی به 

سعی كرده واژه هایی را با هم بیاورد كه در برخی از صامتها باهم مشترک باشند این واژگان 

 اند و اشتقاق دارند و گاهی نیز هیچ هم ریشگی با هم ندارند:گاهی هم ریشه
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 كشدمی گردونبه  گردنامن و عدل از سروری 
 

 رسدمیفتنه و بیداد را افغان به جوزا  

 (208)اصفهانی:                             
 عالم است سواداو چو مهر است و هر آن كو در 

 
 رسدمی سویدامهرش تا  سودایمـرورا  

 (209)همان:                                

 سبک فکری

آنچه نظام اندیشگانی دعویدار را شکل میبخشد؛ مدح، وصف طبیعت، شکوه و شکایت 

ای ندارد. است. تنوّع مضامین اشعارش نسبت به شاعران هم عصر و پیش از آن نمود برجسته

اما بطور كلی میتوان دیوان اشعارش را حاصل دو آبشخور فکری دانست: از یک سو فرهنگ 

دیگر سو فرهنگ عربی اسالمی، ذواللسانین بودن وی نیز دلیل روشنی بر اثبات این  ایرانی و

ن به جرأت اذعان كرد كه اكثر سروده های فارسی و عربی او نیز تحت تأثیر مدّعاست، میتوا

 فرهنگ و شعر عربی قرار دارد .

مایۀ فکری اشعارش مدح و ستایش است، میتوان ممدوحان با توجّه به این نکته كه بن

وی را به دو گروه منقسم كرد: نخست شاهان، حاكمان و بزرگانی كه در مدح آنان، محسنات 

اگونشان؛ مانند شجاعت، استواری، بخشندگی و... را بشیوه های گوناگون میستاید و دوم گون

حاكمان و بزرگان شیعه مذهب كه وی بسبب انتسابش به مذهب تشیّع، آنان را بیشتر مد 

نظر قرار میدهد و غالباً آنها را به امامان )ع( و بزرگان دینی تشبیه میکند. بیشتر توجّهات او 

مذهب شیعه، به دو ركن اساسی آن، حضرت علی )ع( و امام زمان )عج( است، از بزرگان 

 كه در مدح درایت و تدبیر حضرت علی میگوید:چنان

 كَم من معضَلٍ أعیا البَرایا                    عَدا یدعوا أبا حسنٍ علیّا               

 (208)اصفهانی:                                                                            

چه بسیار مشکالتی كه مردم را خسته كرده است و برای حل آن باید از اباحسن، علی )ع( »

 (89)دیوان؛ «.  كمک بگیریم

 :و دربارۀ شجاعت و دالوری آن حضرت میگوید

 تیغـت آن بیندآن روز دشـمن تـو از 

 گر خـود نباشد الّا بیش از قضاش هیبت

 

 كان ذوالحمار دیده اسـت از ذوالفقـار حیدر 
 ور خـود نـدارد الّا  بیـش از ستــاره لشکر

 (210)همان:                               

 دربارۀ ظهور حضرت مهدی)عج( اینگونه بیان میکند:

 پیش كس وقعی نبـاشد آتش دجّـال را

 

حا           ــی با مسـ هدی  كه م مد  چون وثوق آ

 رســـــــــــــــــــدمــــــــــــــــی



 63/ الدین دعویدار قمی معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان ركن                                        

 
 
 

 (209)همان:                                             

 رأیت مهـــــدی افراخته باید گـــــر نه

 

ـز غوغایی         ـه ج ـال ب ـکر دّج ـود لش  نب

 (245)همان:                                          
 تنگدستی مینالد:ای نداشت، در برخی از اشعارش از فقر و شاعر چندان از تمکن بهره

 كـزین دهـر نااهـل حاش الـوجوه

 بـدیـن بینـوایی چنـین زنـدگــی

 

 خـری چـه كـه یـک تـوبـرم آرزوسـت 

 اســــالم دورم اگــر آرزوسـت

 (245)همان:                                

میخواند و شاعر برای توجیه عملکرد خود، برای رفتن به دربار ممدوح، گاهی خود را آزاده 

 درگاه ممدوح را ملجأ و پناهگاه آزادگان میداند:

 رسد درگـه شـه ملجـأ آزادگـان عـالـم است      سـروری بـر آسمـان درگـاه او را می

 (209)همان:                                                                                          

 ای از نیاز میرسد كه و جایگاه خود را تا حدّ سگ تنزّل میدهد:گاهی بمرحله

 سگ كوی تو شدم رو به خود خوانم از آنک    شیـر بسیـار بـود  كـآهوی  الغـر   شکند

 (217)همان:                                                                                           

وگاهی نیز مانند بسیاری از شاعران قبل از خود، از روزگار و دشمنی آن با اهل هنر و ادب و 

 فضل و دانش شکایت میکند:

 ستـان   درآمـیـختگـردون   ز   بـرای   هــر   خـردمـنـد        صـد  شـربـت  جـان 

 (245)همان:                                                                                               

 رسدمحابا میهای بیهـا  بسی        زان كش از وی زخمدارد از گـردون دون شکـایـت

 (209)همان:                                                                                               

كه در هایش خودنمایی میکند، زیرا عالوه بر آنگویی در اندیشهگاهی نیز نوعی تناقض

و آنان  بسیاری از قصایدش مانند شاعران مدّاح، چشم به جود و بخشش ممدوحان خود دارد

 را به جود وبخشندگی ترغیب میکند:
 ای عطابخشی كه از جود دو دستت روز و شب

 
 رسداهـل هفت اقلیم را آال و نعمـا می 

 (209)همان:                                

 نصیب داعـی دولت ز جـود مکرمتت
 

 همیشه نعمت و تشریف و اسب و استر بـاد 
 (213)همان:                                

 در اشعار دیگری توصیه میکند نباید از درگاه پادشاهان گدایی كرد:

میر           مریز آب رخ و زیر پــای پیــل ن

 

 منال طرح كن و پیش هیچ شاه منـــال 

 (226)همان:                                             
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نظر در علوم مختلف عصر خویش است.  دعویدار قمی شاعری عالم و درس خوانده و صاحب

و دیوانش عالوه بر اشتمال بر محتویات علمی و نظریات شاعر در باب مسائل علمی، به 

ستایش ائمۀ اطهار و بزرگان شیعه مذهب، نکوهش دنیا، تقیّد به نیکی و تعهّد به رفتار 

سیرت  پسندیده، ممارست در كسب علم و دانش و سفارش به تأسّی ممدوحان خویش از

ائمۀ اطهار و جود و بخشش میپردازد و دراین راه از داستانها و اساطیر قرآنی و شیعی بهره 

 میگیرد.

 نتیجه گیری

در  كه های ششم و هفتمالدین دعویدار قمی، شاعر شیعه مذهب و ذواللسانین سدهركن

گردآوری « عزالدین یحیی»دیوانش را بفرمان  و بود و ستوده العامعصر خود عالمی مقبول

صدرالدین محمد بن جعفر بن علی بن محمد علی معمار »بخط دیوانش نمود. نسخۀ خطی 

دیوان ركن الدّین دعویدار قمی تنها اثر به جای مانده از شاعر  بجا مانده است.« اصفهانی

ای ششم و هفتم بشمار های مهم و ناشناختۀ شعر فارسی در سده هاست كه یکی از گنجینه

میآید. عالوه بر آن حدود صد بیت بطور پراكنده در سفینه ها و تذكره ها و جنگ ها آمده 

 است كه در دیوان دستنویس نیامده است.

نویسان و بزرگان ادب فارسی، او در نظم و نثر فارسی و عربی به اعتقاد بسیاری از تذكره

و محتوای اشعار شاعران گذشته و تقلید از بزرگان  استاد بود. با توجه به گرایش او به سبک

های شعری عربی و فارسی پیشینیان است. های او تحت تأثیر سنتادب فارسی، بیشتر سروده

بسوی پیچیدگی  عصرشهم شاعرانشدن ب وجذمولی برخالف جریان مرسوم عصر خود و 

 هام، به آفرینش ادبی پرداخت.پیچیدگی و ابز گویی، با بیانی ساده و روشن و به دور او مغلق

صنایع ادبی در شعر ركن الدین دعویدار قمی در حد اعتدال است مانند تشبیه، استعاره، 

ماالیلزم و اشاره به تلمیحات تکراری و همچنین در قصاید او ایهام تناسب، تضاد، التزام، لزوم

مانند  خَوَل ـ مِدری ـ  تركیبات دشوار و كلمات نا مأنوس و تعبیرات ثقیل نیز یافت میشود؛

رسیلی كردن ـ اكسون ـ عری ـ خطل ـ مُقَل ـ اذیال ـ سربال ـ  فقاع گشودن ـ بالغدّو و 

 اآلصال ـ طبطاب ـ بُؤس ـ غموس ـ ناوس ـ فلوس ـ بئس المآب و ... .

رین مضمون شعری وی بحساب میآید، شکایت از یتعالوه بر مدح و ستایش كه اصل

زمانه با اهل ادب، پند و اندرز، وصف طبیعت، عشق و ...، جزو مضامین روزگار، بیان دشمنی 

هستند كه در اشعار او نمود بیشتری دارند. كاربرد فراوان اصطالحات مربوط به  او شعری

 وان وجه ممیّزۀ شعر او دانست. یتشطرنج، نرد و علم هیئت را م

ی كه دارای تغزل قصایددر  تغزالتش قصاید ركن الدّین فاقد تغزل هستند، اما برخی از 
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است. این  با توصیفاتی كمیاب و زبانی روان و طبیعی بدیع، ، گاهی بسیار  لطیفهستند

وان تكه میو دارای ویژگیهایی است  برخوردار استخاصی  تغزالت از ظرافت و حسن بیان 

 میان سبک خراسانی و سبک عراقی دانست. اشعاری آنها را 

شریطه است و شاعر تخلص خود را در چند بیت مانده به پایان معموالً قصاید او دارای 

مدّاحی  ی ازاقیمانده از او رنگبعار شوان گفت تقریباً تمام اتمی نگاهی اجمالیورد. در یآقصاید م

موضوع اصلی  ،وزیران و امیران شیعی مذهب ،مدح حاكمان ، در حقیقتو ستایشگری دارد

  هد.داشعار او را تشکیل می
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،به كوشش حسن سادات ناصری، تهران، (1336، آذر بیگدلی ،لطفعلی بیگ ، )آتشکدۀ آذرـ 

 امیركبیر

(،ترجمه جلیل تجلیل، تهران، انتشارات دانشگاه 1374اسرار البالغه ، جرجانی، عبدالقاهر ،)

 تهران
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 فرهنگی
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 انتشارات شعلۀ اندیشه
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( چاپ 1391سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها، فتوحی رود معجنی، محمود) -

 اول، تهران : انتشارات سخن

 تهران،میترا(، 1393،شمیسا، سیروس ،)شناسیكلیات سبکـ  

به كوشش سعید  (.1340،اوحدی اصفهانی معروف به مراغی،) كلیات اوحدی اصفهانیـ 

 نفیسی، تهران، امیركبیر

 (، تهران،فردوس1373،شمیسا، سیروس ، ) فرهنگ تلمیحاتـ 

(، ویراست رحیم عفیفی، مشهد، 1359الدین)میر جمال. ، انجو شیرازی فرهنگ جهانگیریـ 

 دانشگاه مشهد

 . ، تهران ، امیركبیر (1372، عمید، حسن،)هنگ عمیدفرـ 

 ، تهران،خیام(1343، نفیسی، علی اكبر ،) فرهنگ ناظم االطباـ 

(. به تصحیح فتح اهلل مجتبایی 1365، اسدی طوسی ،ابو منصور احمدبن علی ،) لغت فرسـ 

 و علی اشرف صادقی،تهران ،خوارزمی 

(زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، دورۀ جدید 1373دهخدا ،علی اكبر ،) نامه،لغت

 )چهارده جلدی(،تهران،  دانشگاه تهران، 

 (، به كوشش خلیل خطیب رهبر ، تهران ،مروی1384، وراوینی ،سعدالدین ،) نامهمرزبانـ 

تهران ، ، 2به كوشش: مظاهر مصفّا، ج ،ش(1381،هدایت، رضاقلی خان ) مجمع الفصحاـ 

 امیركبیر

 ق(، ،مشهد ،آستان قدس1040 محمد بن جعفر علی، )مجموع منتخبات دواوین، -

 ( موسسه نشر هما 1373معانی و بیان ، همایی ،جالل الدین ،) -

تصحیح: میر صالح طیبی، (1357، جاجرمی ،بدرالدّین  ، ) مونس االحرار فی دقائق االشعارـ 

 ، تهران،امیركبیر 2ج

 


