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 چکیده
ن شعری در دست است؛ این نسخه با شمارۀ خطی دیوا تخلص زنی است كه از او نسخۀ« نشانبی»

شده از آن برای پژوهشگاه علوم در كتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود و تصویری صحافی 1102

نشان بالغ بی در آنجا موجود است. اشعار دیوان 190انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه شده و با شمارۀ 

كه به احتمال بسیار زیاد در « نشانبی»و یک قطعه است.  رباعی 15غزل و  216بیت شامل 1587بر

و حافظ  قرن نهم ه.ق میزیسته از شاعران بزرگ پیش از خود مانند عطار نیشابوری، مولوی، سعدی

زبانی بسیار « نشانبی»تأثیر پذیرفته و غزلهای او از نظر ساختاری ، بیشتر متأثر از شعر حافظ است. 

و در وزنهای پركاربرد و . شعر از كلمات كهن به ندرت استفاده كرده استتکلف دارد و اساده و بی

ها و ردیفهای بسیار ساده استفاده كرده سنج نیست و از قافیهمعروف سروده شده است. شاعر، قافیه

آوایی درونی شعر او بیشتر به دلیل جناسهای آن است و تشبیه و استعاره در شعرش است. خوش

معاد به صراحت  دیگر به كار رفته است. افکار مذهبی مانند توحید، نبوت، امامت و بیشتر از صور خیال

ای دارد. گمان نزدیک به یقین مطرح شده و عشق او به پیامبر اسالم نمود ویژه« نشانبی»در شعر 

م به دلیل داشتن افکار عرفانی از شهرت گریزان بوده و نمیخواسته از او نا« نشانبی»ما این است كه 

ده در این پژوهش سبک شعری شاعر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی ش و نشانی بماند.

 است. 

 شناسی، شعر فارسی، سبک عراقی، زنان شاعر، سبک«نشانبی»كلمات كلیدی: 
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Investigating the Stylistics of “Bineshan”s Poetry 

 (Based on his manuscript) 

Daryush Zolfaghari1 

Abstract 

"Bineshan" is a Poem penultimate of woman that the manuscript of her 

poems is available; this edition is maintained at No. 1102 at the National 

Library of Paris, and a pictorial representation for the Institute for 

Humanities and Cultural Studies is available with number 190  .  

Poems of the Bainshan is 1587 couplets, containing 216  

lyric poems and 15 quatrains and one piece. 
"Bineshan"most likely in the nineteenth century has been influenced by 

the great poets before her such as Attar, Neyshabouri, Maulvi, Sa'di and 

Hafiz, and hir lyrics are more structurally influenced by Hafez's poetry. 
"Bineshan" is a very simple, unobtrusive language, and rarely uses 

ancient words. Her poem is written in popular and famous weights. The 

poet is not rhyming and has used very simple rhymes and rows. The inner 

bliss of the poem "Bineshan" is mostly due to its punishments, and the 

likeness, metaphor and inspiration in her poem are more than the other 

imagination. Religious thoughts such as monotheism, prophethood, 

imamate and resurrection are explicitly expressed in the poet's poetry, and 

her love for the Prophet of Islam is particularly distinct. It is almost certain 

that "Bineshan" is out of fame due to its mystical thoughts and did not 

want to name it. 
In this research, the style of poetry "Bineshan" has been studied in three 

levels of linguistic, literary and intellectual. 
 

Keywords: "Bineshan", Persian poetry, Iraqi style, poet women, 

stylistics 
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 مقدمه -1
به سبک و سیاق  یکی از شاعران زبان فارسی است كه بجز یک دیوان شعر« نشانبی»

حافظ از خود هیچ نشان دیگری بر جای نگذاشته است؛ تنها اثر باقیمانده از او هیچ اطالعی 
اش به ما نمیدهد و پژوهشگران پیشین هم با حدث و گمان در در مورد مکان و زمان زندگی

ت نشان تخلص زنی است كه از جزئیات احوال وی چیزی به دسبی»اند: این موارد نظر داده
ای از دیوان غزلیات او شامل هزار و پانصد بیت مانده است كه در آن نیست و تنها نسخه

تخلص كرده و چنان مینماید كه در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم زیسته و « نشانبی»
 (340، ص 1)تاریخ نظم و نثر فارسی، ج« ظاهرا از مردم فارس بوده است.

دیگر یاد شده است كه پیشاوری  است و با « اننشبی»در تذكره روز روشن از یک 
در آفتاب عالمتاب است كه تا تصنیف این تذكره »مورد بحث ما تفاوت دارد: « نشانبی»

اهلل پیشاوری این سنین عمرش به عشرۀ رابعه)چهل سالگی( رسیده و از زبان میر عزت
 اشعارش مسموع گردیده:

 ویرانۀ   دل   است   تومنزلگه   خـیال           كنت خــانۀ دل است    دلـبر بیا كه كفـش
 كـاشــانۀ دل است كهاین زلــف تابناک كه صــد حـلقه میزند            بر هم مده به بـاد 

 جانانۀ   دل   است   كهصــبا بگو            با   یار   دلنواز    ینشان غــریـب ااز حــال بی
 (137)تذكرۀ روز روشن، ص 

یاد كرده و نوشته « نشاندیوان بی»های خطی فارسی از منزوی در فهرست نسخهاحمد 
)فهرست « p.1102؛ گویا از سدۀ نهم؛ پاریس، ملی، «نشانبی»از بانویی با تخلص »است: 
خاتون هم به این ( ایشان در ذیل دیوان جهان2256های خطی فارسی، جلد سوم، ص نسخه

همان: «)نشان.بیت دارد؛ همراه دیوان زنی با تخلص بی 1300نزدیک به »نسخه اشاره میکند: 
 تخلص خود را از اشعار عطار نیشابوری الهام گرفته باشد:« نشانبی»( شاید 2275

 در خورد جان شدم ونشان شدم            خـون دلم بخوردی بی مننشان ز تو ای عشـق بی
 (409)دیوان عطار، ص 

  شدنشان بینشانی بی دراو  كهوان اثر دارد              گشت بیخبرت كو در حقیقدارد از او  خبرآن 
 (205)همان، ص

« نشانبی»این حدس زمانی قویتر میشود كه تضمین یک مصراع از دیوان عطار و  اثرپذیری 
 نامه را نیز میبینیم:از دیگر آثار او مانند الهی

 درمانش نمیدانم كهبر جانم  دردیست عجببه دریایی درافــتادم كه پایانش نمیبینم            
 (196نشان، غزل )دیوان بی

 نمیبینممانش در  كه  گشتم  مبتال  دردی  به            تادم كه پایانش نمیبینمـایی در افـدری به
 ( 477)دیوان عطار، ص 

 شده است.مصرع نخست عینا از عطار تضمین 
ــف   یکز     دیــد   آورد   از   بـــادی   مســیحـاـخاک   پیدا   كردم  آدم            پ   ك

 ( 1نشان، غزل )دیوان بی
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 اکـدم   از   كفی   خآكه   پیدا   كرد                 فت    افــالکـنام    كـردگــار    ه    به
 1(2) الهی نامه، ص

 معرفی نسخه -2
دیوان كه بخش نخست دیوان جهان ملک خاتون  2ای است در یک مجموعه) شامل نسخه

بندی صفحات، به با جدولبه قطع بیاضی از كتابخانۀ ملی پاریس؛  1102است( با شمارۀ 
ان خط نستعلیق تحریری كهن، بدون تاریخ و بدون نام كاتب و محل كتابت؛ نوع خط نش

علیق تعلق به سدۀ دهم هجری و دورۀ نپختگی خط نستمیدهد كه به احتمال بسیار زیاد م
این  ه دارد.صفح316 وورق 158است، « نشانبی»است. بخش دوم نسخه كه شامل دیوان

 ست:ابخش با غزلی آغاز میشود كه ابیات ابتدایی آن افتاده و با این بیت شروع شده 
 ـــادی   مســیحـا ورد   از   بپـدیــد   آ           ز   یک   كف   خاک   پیدا   كردم  آدم  

 تری نوشته شده است:انجام نسخه، یک قطعه است كه با خط نستعلیق پخته
 ینهایت   استب  ]دا[ریم  از  جفای  فلک  صد  هزار  غـم            اسباب   نامرادی   مــا 

 قت  عنایت  استایم   ز  دست   سپهر  دون            هنگام  دستگیری  و  واز   پا   فتاده
پختگی خط این قطعه نشان میدهد كه ورق پایانی نونویسی شده است. نسخه، 

 ترقیمه)انجامه( ندارد و تاریخ و محل كتاب آن معلوم نیست.
شده از این نسخه برای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهیه تصویری صحافی

نویس، هرستبه اشتباه و از روی یادداشت ف در آنجا نگهداری میشود كه 190شده و با شمارۀ 
نویسی شود: نامگذاری شده و الزم است بدین صورت نامگذاری و شماره« دیوان منشآنی»

. 1/190و  2/190نشان؛ شماره: مجموعه؛ شامل دیوان جهان ملک خاتون و دیوان بی
ت ی در دسجستجوی ما نشان میدهد كه این نسخه منحصربه فرد است و از آن نسخۀ دیگر

لط غنیست. كاتب با دقت زیادی نسخه را كتابت كرده و نسخه افتادگیهای كمی دارد و 
ای را  اعرابگذاری نکرده امالیی آن ناچیز است. نسخه، مشکول نیست و كاتب هیچ كلمه

 است.

 نشانسبک شعری بی -3
در شعر خود نشان از نظر ساختاری  بیشتر متأثر از شعر حافظ است، هر چند غزلهای بی

نیز نام  از شاعران دیگری مانند عطار نیشابوری و سعدی هم اثر پذیرفته است و از نظامی
 از نظر زبانی، ادبی و فکری بررسی میشود.« بی نشان»میبرد. در ادامه سبک شعر 

 سبک زبانی -1-3

 واییآ -1-1-3
نشان ه(: بیالف( موسیقی بیرونی)موسیقی شعر و مختصری در شناخت علم عروض و قافی

كدام از غزلهای او مهجور نیست. برای از وزنهای پركاربرد و معروف استفاده كرده و وزن هیچ
 ایم:بندی كردهنشان را از نظر وزن عروضی دستهبیان این موضوع غزلهای بی

                                                           
 (63در مورد الحاقی بودن این بیت رجوع كنید به )الهی نامۀ عطار، تصحیح شفیعی كدكنی، ص  -1
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، 73 ،64، 53، 50، 1بار )غزلهای 11( هزج مسدس محذوف) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل(: 1
76 ،87 ،137، 143 ،145 ،157) 

، 29، 27، 11، 9، 2بار )غزلهای 39( رمل مثمن محذوف) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: 2
30 ،34 ،35 ،39 ،51 ،56 ،60 ،71 ،72 ،75 ،78 ،94 ،95 ،101 ،107 ،109 ،121، 

133 ،155 ،162 ،164 ،166 ،172 ،174 ،175 ،177 ،180 ،181 ،197 ،198 ،200 ،
210 ،214 ،216) 

، 36 ،6، 3بار)غزلهای 27( مجتث مثمن مخبون محذوف) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(: 3
38 ،41 ،43 ،58 ،62، 63 ،74 ،82 ،108 ،122 ،123 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151، 

152 ،154 ،178 ،182 ،183 ،191 ،192 ،193) 

، 4 )غزلهایبار  35(: فاعالت مفاعیل فاعلن )مفعولمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف( 4
10 ،12 ،15 ،16 ،22 ،25 ،26 ،28 ،42 ،49 ،65 ،70 ،91 ،93 ،96 ،97 ،98 ،99، 100 ،

103 ،104 ،134 ،135 ،136 ،153 ،170 ،171 ،176 ،195 ،199 ،203 ،206 ،207 ،
208) 

، 57، 52، 33، 21، 17، 5بار )غزلهای  8(: فعالتن مفاعلن فعلن )خفیف مسدس مخبون( 5
67 ،142) 

، 24، 23، 8، 7بار)غزلهای 24: (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن )رمل مثمن مخبون محذوف ( 6
40 ،54 ،68 ،69 ،80 ،84 ،92 ،125 ،127 ،128 ،130 ،141 ،144 ،158 ،159 ،163 ،

187 ،190 ،194 ،213) 

، 102، 14، 13بار )غزلهای 18(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ،)هزج مثمن سالم( 7
110 ،129 ،140 ،146 ،168 ،169 ،184 ،185 ،189 ،196 ،201 ،202 ،209 ،211 ،
215) 

 (212، 132، 32، 18بار ) 4: (ن تفعالتن فعالتن فعالتن فعال)رمل مثمن مخبون ( 8

، 37 ،20، 19ر )با 27(: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف ( 9
46 ،47 ،48 ،55 ،59 ،77 ،79 ،81 ،83 ،85 ،86 ،88 ،111 ،113 ،116 ،120 ،156 ،

165 ،167 ،173 ،179 ،186 ،204 ،205) 

 (161، 106، 44بار )  3(:مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن)مضارع مثمن اخرب ( 10

 (124، 45بار ) 2(: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن)رمل مثمن مشکول ( 11

 (61بار ) 1(: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)منسرح مطوی مکشوف ( 12

، 114، 112، 89، 66بار ) 8(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )مجتث مثمن مخبون( 13
115 ،117 ،118 ،188) 

 (90بار ) 1: 1فعل( فعولن فعولن فعولن)وزن شاهنامه  ؛متقارب مثمن محذوف( 14

                                                           
ف رستم، یاد كرده  كه  این نکته ، اسب معرو«رخش»شاعر به مقتضای حال وزن شاهنامه، در نخستین بیت این غزل از  -1

 بر بالغت كالم او افزوده است: 

 آباد ساختغمت رخش بر ملک جانم چو تاخت/ به هر گوشه صد محنت

https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81+%d9%85%d8%b3%d8%af%d8%b3+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86)&a=2
https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81)&a=2
https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81)&a=2
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 (105بار) 1(: فاعالتن فاعالتن فاعلن) مولوی وزن مثنوی ؛رمل مسدس محذوف( 15

 (160، 138، 119بار ) 3(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)رجز مثمن سالم ( 16

 (126بار ) 1(: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن)هزج مثمن اخرب ( 17

 (131بار) 1(: مفعول مفاعلن فعولن)هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف ( 18

 (139بار) 1(: فعولن فعولن فعولن فعولن ) متقارب مثمن سالم( 19
وزنهای رمل مثمن « نشاندیوان بی»همانگونه كه در نمودار زیر مالحظه میشود در 

 )مفعولمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوفمحذوف) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(، 
هزج  عالتن مفاعلن فعلن(،مجتث مثمن مخبون محذوف) مفاعلن ف(، فاعالت مفاعیل فاعلن

رمل مثمن مخبون محذوف  (،مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)مثمن اخرب مکفوف محذوف 
( و مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ،)هزج مثمن سالم، (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن )

هزج مسدس محذوف) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل( به ترتیب بیشترین كاربرد را دارند و این 
 اوزان در تاریخ شعر فارسی همگی مشهور و پركاربرد هستند.

 
نشان « نشانبی»ها و ردیفهای دیوان قی كناری)موسیقی شعر(: بررسی قافیهب( موسی

سنج نیست و بعضی از عیوب قافیه مانند شایگان؛ قافیه كردن عالمت میدهد كه شاعر قافیه
 42غزل»در شعر او بسامد باالیی دارد. شایگان در  1( و قافیۀ معمول86جمع)درۀ نجفی، ص

به چشم میخورد؛ این عیب در موارد « صاحبدالن»و « اشقانع»، «دیوانگان»و در كلمات « 
 زیر هم مالحظه میشود:

و « ذرات»، «خرابات»، «كرامات»، «اوقات«:  »59غزل »،  «مشکالت«: »57غزل »
و « روهروان»، «مخلصان»، «دوستان«: »170غزل»، «قدمها«: »61غزل »، «حاجات»
 ،«بتان«: »173غزل»بار(،  2«)هاشب«: »175غزل»، «كارها«: »152غزل »، «بندگان»
 «.نیرنگها«: »211غزل»و « خوبان«: »210غزل»، «خسروان«: »199غزل»

                                                           
قافیۀ معمول آنست كه به واسطۀ تصرفی شایستۀ آن گردد كه قافیه واقع شود؛ آن تصرف گاه به تركیب دو لفظ باشد » -1

« راست»و « خواست»و امثال آن صالحیت آن پیدا كند كه با لفظ « پیدا»تركیب با لفظ مثال به واسطۀ « است»چنانکه لفظ 

 در یک قافیه جمع شود، چنانکه درین بیت:

 (78عروض سیفی و قافیۀ جامی، ص«)در آینۀ روی تو گر گویم راست/انوار تجلی الهی پیداست...
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آمار اوزان عروضی بی نشان

Sales

https://ganjoor.net/vazn/?v=%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%86+%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%86+(%d8%b1%d9%85%d9%84+%d9%85%d8%ab%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%ae%d8%a8%d9%88%d9%86+%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81)&a=2
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، «مهیا»، «پیدا»، «ما»كه در غزل زیر به واسطۀ تركیب با « است»قافیۀ معمول، مانند 
 را یافته است.« راست»صالحیت قافیه شدن با « تماشا»و « غوغا»، «باال»

ـجویچون قامت   ر ماست از قدّ چو ســرو تو هــوایی به س            راست سخنیگفتم  تو دل
ـکد خون        جــگر ریــش       براز غمـزه زدی تیــر بال   نه پیداست خم زآن  وه دیداز میـچ

 ــه مهیّاست مرا هر س تودرویشــی و بیمــاری و انــدوه زمـــانه            از دولت عشــق 
 سـرو خرامان كه تو داری            حـقّا  كه  بالی  دل  ما  بود  نه  باالست آن قامت چون 

 ای باز            كز هر طرفی عــربده و فتنه و غوغـاست دست آمده چه بهوش ای ترک پری
 مــیل تماشاست  تاین آب روان بین اگر       ای سـرو به چشمم بنشین چند كنی ناز      

 (55نشان،غزل بی)دیوان 
ردیف جزئی از شخصیت غزل است و غزل موفقی »اند كه در مورد ردیف به درستی گفته
در دیوان   لغز 216( از میان 156موسیقی شعر، ص«)كه ردیف نداشته باشد كم داریم

است؛ این  5/37غزل بدون ردیف است؛ و میانگین غزلهای بدون ردیف او  81نشان، بی
ردیف دیده میشود و غزل بی 75غزل او  550حافظ كه در تقریبا »میانگین در غیاث با 

( درصد باالیی است و این موضوع نشان میدهد كه 157همان، ص«)میشود. 4/7میانگین آن 
ی مسلم خود، حافظ، در موسیقی كناری به اندازۀ موسیقی بیرونی پیروی از الگو« نشانبی»

 نکرده است.
ای مثل شد، كرد، است، افعال ساده« نشانبی»ردیفهای دیوان بیشتر فعلی هستند و 

میکشم، میرم، دارم، نباشد، كشته شد، افتاد، باشد، كرد، آید، آمد، میرسد، ندارد، نرسید، 
میآید، بگویید، نداند، بماند، داند، میرود و رسد، برای ردیف استفاده كنید، نمیگنجد، میزند، 

رباعی  13رباعی،  15كرده است. ردیفهای ضمیری هم عبارتند از ما، تو، او و من. از میان 
 ردیف دارند. تنها قطعۀ دیوان هم دارای ردیف است.

یای »كه با  164و  148، 139، 112، 106، 88، 74، 49، 41، 36در غزلهای « نشانبی»
های غیر از ها یای نکره را رعایت كرده و آن را با یاءقافیه ساخته است در تمام قافیه« نکره

یای نکره قافیه نکرده است كه این امر باعث میشود موسیقی كناری شعرش بیشتر حس 
عر با ها را شاتمام یاء»اند: شود؛ بعضی از پژوهشگران به دلیل همین موسیقی است كه گفته

هم قافیه میتواند بنماید اال یاء نکره كه باید در شعر همه نکره باشد یعنی اگر یک یاء نکره 
( در بعضی از موارد كلمات، به 93درّ نجفی، ص «)در مطلع آمد تا آخر باید نکره بوده باشد.

 اند، مانند:سبک خراسانی قافیه شده
 ندارد خور واب خوهیچ گونه اندیشۀ  به كه             مسکیننشان  بیدل  شدچنان  غمتاز  دگر

 (126نشان،غزل )دیوان بی
 قافیه شده و باید مانند آنها تلفظ شود.« سر»و « دگر»، «اثر»، «خبر»با كلمات « خور»كه 

 خـودگر  جــویای  مایی  بگذر  از    كهبه   گوشم   میرسد   هر   دم   ز  جانان            
 (145)همان، غزل 
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قافیه شده و باید مثل هم« مجدد»و « مقید»، «بد»، «رد»، «زد»، «ابجد»با كلمات « خود»
 آنها تلفظ شود.

 خورد شد واز رشـک مــاه روی تو خورشید زرد شد            از خود برفت و واله و بیخواب 
 (153)همان، غزل 

قافیه شده و مثل آنها هم« ردف»و « مَرد»، «گَرد»، «سرد»، «نَبَرد»، «دَرد»با كلمات « خورد»
 تلفظ میشود.

مجموع مطالبی كه بیان شد گویای موسیقی بسیار طبیعی شعر در سطح قافیه است؛ دلیل 
ترین كلمات برای ردیف و قافیه استفاده كرده و این طبیعی بودن آن است كه شاعر از ساده

 نداده است.در بسیاری از موارد خود را در تنگنای قافیه و ردیف قرار 
آوایی درونی شعر (: خوشیادب اتاعنو ص تالغب وننف ج( موسیقی درونی)موسیقی شعر و

 نشان بیشتر به دلیل جناسهای آن است مانند:بی
 جناس تام: -

 به   ما  بده براتی   برات  مـا  بده            میمیرم   از     بهشاها  ز  گنج  حسن  زكاتی  
 (206غزل)همان، 

 جناس ناقص افزایشی: -
ـرماز  كن مردمیبینم كنون            چشم جهان شد یکتار رخت بی  مردمکبنشین به جای  ك

 (181)همان، غزل 
 جناس ناقص حركتی: -

 بعد  از  وفات  اگر  گذری  بر  مــزار  ماگِلم              از  گُــل یدباز از هــوای روی تو رو
 (12)همان، غزل 

 انگور و تاب معجون است میفت از هوش            نه مستی از برچنین دَردش  ردیدُدلم ز 
 (89)همان، غزل

 لغوی -2-1-3
 شطرنج یاد میکند:نشان فقط از اصطالحات بازی الف( اصطالحات بازیها: بی

 رخــت ماتدلسوخته را كرد  منباری        دگربار       شـاهكند ای  بازی چه عرصهتا 
 (59) همان، غزل 

 خوش است مــاتمینهیم و  رخ به رخ              راســت   میبازیم   شــاهای      توبا   
 (57) همان، غزل 

ـهكز كج روی در پیش                  رو ستاول را در دلای  رخشبا  زیبا گر عشق  كشته شد فرزیندیدم كه  ش
 (160) همان، غزل 

 ب( كاربرد كهن كلمات:
 را میخرند            یــار از فرط كــرم اوّل دل ما را شکست  اشکسـتگانسـر بازارِ ما  در

 (34) همان، غزل 
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 اوست مویدل زآشفتگان  ـتهـخسنشان د جمعیّت خلق جهــان            بیشوازو پیدا  آنک
 (72) همان، غزل 

 رواج نبودرا  دبــازار مـا جــز دردردمند عشـق را هركس نمیداند عــالج            در سـر 
 (95) همان، غزل 

 گردون مفلس كوتاه دست            زانکه در روز ازل او را رسید از عشـق تاج به ناردفرو  سر
 (95) همان، غزل 

 افکند گلگونروی بر ن دانه دانه از عرق چو             كند خوییارم  دم كهآن  میکشدلعل لؤلؤ  بر
 (138)همان، غزل 

 نحوی -3-1-3
 الف( دو حرف اضافه برای یک متمم:

ـفظ گوآن دهان و  صفوچو   نظم نظامی را درگوش  درمیکند  مـمهر بار میگویم            كالل

 (14)همان، غزل 
 ب( می پیش از نون نفی در فعل مضارع:

 درّ خوشـاب یزكجــا جویمت ا میندانم            جگرستدل غرقه به خون  و شددیده دریا 
 (23)همان، غزل

 كیست بر چشمت گمانم میرودمیندانم به عیاری و رفت             بستد من زدل  مستی ترک
 (101)همان، غزل 

 نداریم( :« همۀ»ج( همه به جای همۀ) مانند سبک خراسانی در این دیوان 
 غمگــین   باشد  بیدل    منهر كجا در همه آفاق غـم و حزنی هست            اثر   جان   

 (125)همان، غزل 

 سطح ادبی -2-3

 صور خیال -1-2-3

گیری از صور خیال افراط نمیکند و حوزۀ تصویرهای شاعرانۀ او از نظر نشان در بهرهبی
عناصر اصلی)مجاز، كنایه، تشبیه و استعاره( همان حوزۀ شعر شاعران معروف پیشین، 

بیشتر به تشبیه گرایش دارد و اندكی هم به عنصر  4نشان از این بخصوص حافظ است. بی
 استعاره و در شعر او كنایۀ چندانی یافت نمیشود.

نشان در این حوزه بسیار اندک است ما سعی میکنیم با از آنجا كه نوآوری و كشفهای بی
های تشبیهی، چند مثال از انواع تشبیه و چند مثال از استعاره، از دیدی دیگر و  ذكر اضافه

با تأمل در عناصر سازندۀ خیالهای شاعرانۀ او دریابیم كه این عناصر چه مایه از محیط 
مند است و چه مایه از طبیعت مایه از محیط فرهنگی و سیاسی و تاریخی بهره اجتماعی و چه

 و صورتهای آن. 

 تشبیه 
به را اول ذكر میکند و بعد نشان در اضافۀ تشبیهی معموالً مشبهالف( اضافۀ تشبیهی: بی
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نشان همگی در شعر شاعران گذشته یافت های تشبیهی بیرا میآورد؛ اضافۀ« مشبه»از آن
میشود و او هیچ اصراری برای ساختن اضافۀ تشبیهی نو ندارد و به سادگی و روانی از آنچه 

های تشبیهی در گذشته موجود بوده بهره میبرد؛ در ادامه به ترتیب حروف الفبا تمامی اضافه
 2بار(، اسب جفا) 2ابجد عشق)نشان و تعداد كاربرد آنها ذكر میشود: ان بیموجود در دیو

بار(،  بادۀ  2بار(، آفتاب روی، آینۀ دل) 3بار(،  آفتاب رخ ) 6بار(، آتش رخسار، آتش عشق)
بار(، بند زلف، بوتۀ درد، بهار عارض، 4عش ق، بازوی عشق، باغ وصل، بحر صبر، بحر عشق)

بار(، تیر مژه، تیغ محبّت، جام 3پیک نظر، تیر عشق، تیر غمزه)بیابان غم، بیاض عارض، 
سر  زلف، چین بار(، چاهِ بال، چاه زنخ، چشمۀ چشم، چوگان زلف، چین3وصل،جامۀ جان)

بار(، خمخانۀ الست، 2بار(، خانۀ صبر، خشت وجود)3بار(، حقّۀ دهان، خاک وجود)2زلف)
بار(، دانۀ 3بار(، خیلِ خیال، دام زلف، دام سر زلف)3خوان لطف، خوانِ وصال، خورشید رخ)

بار(، زنجیر عشق، سپر صبر، سرو 3بار(، زنجیر سر زلف)2بار(، دولت غم، زنجیر زلف)6خال)
بار(، سلطان عشق، سیب 3، سفینۀ دل، سکّۀ عشق، سلسلۀ موی، سلسلۀ زلف)قامت، سرو قد

بار(، 3رو زلف، شحنۀ زلف، شراب مهر، شربت وصل، شمع جمال)زنخدان، شب گیسوی، شب
بار(، طاق ابرو، عنّاب 2بار(، شمع رخساره، شمع وصل، شهباز محبّت، شهد وصال)2شمع رخ)

ۀ روی، قفس تن، قفس سینه، كارگاه نظر، كافر چشم، لب، عید وصل، الف قامت، الفِ قَد، قبل
بار(، گلِ رو، گلبنِ رو، گنج 2بار(، گل رخسار )4كربالی فرقت، كعبۀ مقصود، كمان ابرو)

بار(، 5بار(، گنج غم، گنج معرفت، گوهر وصل، لشکر مرگ، لعل لب)4بار(، گنج عشق)2حسن)
بار(، محراب 2هِ روی، مجمر تن، محراب ابرو)بار(، ما2بار(، ماهِ رخسار)2بار(، ماهِ رخ)2لوح دل)
بار(، مصحف زلف، ملک 2بار(، مرغ روح، مس وجود، مصحف روی)7بار(،  مرغ دل)5دو ابرو)

بار(، میدان عشق، میدان غم، میکدۀ 4بار(، مهتاب رخ، می عشق)5دل، مهِ رخسار، مهِ روی)
ندوی خال، هندوی زلف و یاقوت بار(، ه2عشق، نارونِ قد،  ناوک غمزه، نوک غمزه، هالل ابرو)

 لب. 
های تشبیهی بیشتر از عناصر طبیعت بهره گرفته و از عناصر نشان در ساختن این اضافهبی

، «كربال»، «كعبه»اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار كم استفاده كرده است. استفاده از 
نشانگر مسلمان ،  «مشبه»به عنوان « الست»و « بهمشبه»به عنوان « مصحف»و « محراب»

 نشان است.و شیعه بودن بی
مورد تشبیه وجود  175های تشبیهی كه به آنها اشاره شد، نشان بجز اضافهدر دیوان بی

مورد تشبیه مضمر و  3مورد تشبیه تفضیل،  15مورد تشبیه مضمر،  25داردكه از این میان 
ینی مانند آدم، شیطان، گیری از عناصر دمورد تشبیه حروفی است. بهره 3تفضیل با هم و 

بهشت)خلد برین(، حور، باغ ارم، جهنم، شب قدر، عید رمضان، محراب، سورۀ واللیل، سورۀ 
نون، آیینۀ الهی، در تشبیهاتی كه شاعر ساخته است باز هم مهر تأییدی است بر مسلمان 

 بودن او. 

 ب( تشبیه مضمر مانند:
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 آدمـیست كهدیدن  حبیب  مشـو  ایمن  از  رقیب            شیطان مالزمست به هر جا   در

 (49)همان، غزل 
 تشبیه شده است.« شیطان»به « رقیب»و « آدم»به « حبیب»كه در آن با پوشیدگی، 

 ج( تشبیه تفضیل مانند:
 روی زمین نیست همهمثلت به  كهای ماه         خورشـید      بهكی نسبت روی تو توان كرد 

 (47)همان، غزل 
 

 د( تشبیه مضمر و تفضیل مانند: 
بپیش آن  به  گـوی   مکرّری   باشدقند            یقین   كه   بیهده گفت ز كسی كه ینشیر ـل

 (112)همان، غزل
لب شیرین معشوق، غیر مستقیم به قند تشبیه شده و بعد از آن از قند هم برتر دانسته شده 

 است.
 تشبیه حروفی مانند:ه( 
ـدّشآنکه  مش خم شدهمیان جان است            پشتم از بار  ستالف را چو ق  چون نون باشد ـغ

 (158)همان، غزل 

 استعاره 

استعارۀ موجود  69نشان از تشبیه بسیار كمتر است؛ از میان بسامد استعاره در دیوان بی
تعارۀ مکنیه)تشخیص( است. در مورد اس 22مورد استعارۀ  مصرحه و  47در دیوان او، 

های مصرحه، الفاظ مستعار بیشتر عناصر طبیعی هستند: ماه)معشوق یا رخسار او( استعاره
بار،  5بار، لعل)لب(  4بار، یاقوت)لب(  5بار، نرگس)چشم(  8بار، سرو)قامت معشوق(  5

بنفشه)مو(، بار، و مشک)مو(، ، سنبل)مو(، نوگل)معشوق(،  2بار، شکر)لب( 2آفتاب)رخسار( 
بار كاربرد از عناصر مذهبی و لشکر زنگ)مو( و مملکت  1هر كدام یک بار؛ حور)یار( با 

 بار كاربرد، از عناصر سیاسی هستند.  1روم)رخسار( نیز هر كدام با 
های مکنیه)تشخیص( به عناصر طبیعیِ باد، صبا، آفتاب، شمع و نرگس و عناصر در استعاره

اصر مادی سنگ، چشم و خم باده شخصیت انسانی داده شده معنوی عشق، دل، غم، و عن
 است. 

 مثال برای استعارۀ مصرحه: -
 بود در دل ما             زان بود مهــر رخـش از دو جهـان حاصل ما آن مــاهروز و شــب مـنزل 

 (7)همان، غزل 
 مثال برای استعارۀ مکنیه)تشخیص(: -

 افکند جیحونرود  دم به دم دراز آب چشمم             فکندا خون لمددر تا  میکشد خنجر تو عشق
 (138)همان، 

 علم معانی -2-2-3
در نحو كالم هم شاگرد ورزیدۀ شاعران بزرگ پیشین است و به سبک فردی  نشانبی
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 نشان آشنا شویم:نمیرسد؛ ذكر چند مثال در این حوزۀ كفایت میکند تا با سبک بالغی بی
 :1«حذف و ایجاز»واو بالغی الف( 

 بنمیستش چوعمان  وقلزم  یستقطره ا یکمــوج آن             زعشــق عمق ندارد  حرـبچون 
 (49)همان، غزل 

گوید: هیچ بحری به عمق بحر عشق حذف شده است؛ شاعر می« هیچ بحری» بعد از ندارد 
 نیست، از موج این بحر قلزم یک قطره و عمان یک شبنم است.

 نشانست  وبینام   وان  وی  ـهوس روی كسی باخت            جستیم  نش درآنکو دو جهان 
 (86)همان، غزل 

 اند.حذف شده كه این واو را واو حذف و ایجاز نامیده« فهمیدیم»بعد از واو 
 وار و حقیرمذرّهن خود نظری كن            چو در هوای تو سرگشته نشـابر بی وتو آفــتابی 

 (193)همان، غزل
 بیتی با مطلع: 9ب( قصر و حصر: در غزلی 

 نازست عشقـست كه سرمــایۀ او شیوه و نازست            عشقـست كه سرمــایۀ او شیوه و
 (83در همۀ ابیات ، امور فراوانی را منحصر در عشق میداند.)همان، غزل 

با ضمیر  مخاطب قرار گرفته و در ابیات دیگرج( التفات: در بیت نخست غزل زیر، ممدوح، 
مقام بلند  غایب از او یاد شده است )التفات از مخاطب به غایب( و این امر به مقتضای حال

 كند.امیرالمومنین است كه شاعر به زیبایی با این كار به آن اشاره می
 صفیش پلشکر دین ای امیرالمؤمنین، سلطان دین، شاه نجف            در والیت پیشوا، در 

 كفویش روی خ هر دم بهاز خجالت میزند             یستا قطره چوناو  پیشعمان  ییادر كرماز 
ـزیدفقر   دُر در صـدف زانکه باشد گنج در ویرانه و            معنویستشاه  گر چهاو به صورت  بگ

ـردر امّید وصلش  گر چه ـرف شد عـم  سلفاز  جان به صدرا  مویشتاره  یک میخرمعزیز             ص
 هــادم بر طرفنهر دو عــالم با وجود او              سخننزد او  بهباشد تا ازان گویم  چهجان 

 شعف شدادت زی هر دمخود مرا  به مرگوعدۀ دیدار زو بس، گر بود بعد از وفــات            زان 
 شد تلف فتنگ بیهودهدر  چو عمرت یناز ا پیش            گویشاه  مدح اقیستب نفس یک تانشان  بی

 (7)همان، غزل
 صنایع ادبی -3-2-3

المثل و نشان، از میان صنایع ادبی، ایهام) و ایهام تناسب(، اغراق، تلمیح، ارسالدر شعر بی
 شود:سازی كاربرد بیشتری دارند كه از هر كدام یک مثال ذكر میبرجسته

 ( ایهام1
 مار  ماخ   شدچشم   یار   نبا   دورخوشیم            در   رـست الستیم و از جام عشق مسـ

 (15)همان، غزل 
 ار رفته است.نیز به ك 210و  101های این صنعت در غزل

                                                           
 (23موشیقی شعر، ص  این نامگذاری از شفیعی كدكنی است؛ برای مطالعۀ بیشتر)ر.ک -1
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 ( ایهام تناسب:2
 سیماییستاالمر روزی از تف عشــق             هرآنکه در دل او مهــر مــاهبسوخت عاقبت

 (62)همان، غزل  
های دیگری از ایهام تناسب دارد. نمونه« ماه»دور از ذهن)خورشید( با  در معنای« مهر»

 شود.دیده می 190و 187،  73،  46، 36، 161، 70تناسب در غزلهای 
 ( ارسال المثل3

 غریب میبیند كهآن ساعت  یدفریاد آ به سگبر من بانگ زد             ودر سر كویت رقیبم دید 
 (30)همان، غزل 

 ( تلمیح4
 این دم صــدای درویشان            ترا   كه   نیست   تمــنّای   نغمۀ   داود كنبیا و گوش 

 (3)همان، غزل
موجود  90و  75، 73، 46، 42، 38، 26، 19، 3، 1های دیگری برای تلمیح در غزلهای نمونه
 است.

 سازی:( برجسته5
 م ماستجا در رخت كز عشق ب مستاشرزین             سحر هراعظم  عرشهای و هویی میرود تا 

 (71)همان، غزل 
به عنوان صفت شراب به سخن برجستگی داده است؛ بسامد این « مست»استخدام واژۀ 

 نشان اندک است.صنعت در شعر بی
 نشانمضامین نو در شعر بی -4-2-3

آفرینی نیست و بیشتر سعی دارد عواطف درونی خود نشان در اندیشۀ مضمونهرچند بی
تکلف و در اوزانی شیرین بیان كند ولی در البه الی اشعار او مضامین به زبانی روان و بیرا 

 تازه هم یافت میشود، مانند:
 بهر سفــال آب ســگ كــوی آن نگــار            خــاكم سـبو كنید عزیزان پس از وفـات

 (70)همان، غزل 
 سال            برون ز خـــاک مزارم گــل دو رنگ آید صداز  من پسسرخ و رخ زرد  شکز ا

 (114)همان، غزل 
 بــوی  دوسـت  ز  باد  بهــار  میآید  كه      اگر چو فاخــته كـوكـو زنم مـدارم عیب      

 (118)همان، غزل 
ــقِ روی نشان            تا بیای دید و گفت  دمزرسرخ و روی اشک   رنگ دوشی با چنین مابه كی در عش

 (180)همان، غزل 
 تر ما جسمنفس این  یک ک نشدخـشچون              نمازین  منپوسـیده شود خشــت وجود 

 (20)همان، غزل 
 به  غــیر  ناله  رسـول  امــین  نمیبینم            كه  نزد  یار  فرستم  مرا  چو  پیغامیست

 (41)همان، غزل 
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 و خورد پیچ و تاب سخنزان  گشتزلف تو را كه مشــک ختن گفتم از خطا            آشفته 
 (28)همان، غزل 

 را ز رخ شبهای تار            تا برآید ماه و گیرد جمله عالم بوی طیب مشکینبرافکن زلف  گو
 (30)همان، غزل

 خطّــی ز شـب كشید به گِردِ قمر، ملیح      مــداد، نمــک  منشی قـضــا        درافـکند 
 (98)همان، غزل 

 سبک فکری -3-3

 افکار مذهبی  -1-3-3
 توحید -

 را« نشـانبی»دار            ز شــرّ نفــس و شیطــان حفــظ   خود   نگــه   بهخــداوندا   
 (1)همان، غزل 

 خدا را سرّعیان  دیددر این گوشه توان  كه   ما را           وـتمحراب دو ابروی و مسجد و زاهد 
 (18)همان، غزل 

 منّت   خدایراست   چو   ما  را  بال  رسد   گر شــاد میشود دگـری بر عطــای یـار          
 (   100)همان، غزل 

 ای دل مــنال از آنچه ترا از خــدا رسـد       جان شـاد شو ز غم      به راحت شمار رنج و 
 (100ل)همان، غز

 ا آن یار درمانست و بس            گفت كوته كن سخن اینت منم آنت منممرگفتم این درد 
 (197)همان، غزل

ـركهای مهری ز روی یار ماست            در دلِ هر ذرّه  او این هواست در سرِمیبینم به عالم  ه
 ( 39)همان، غزل

 با مطلع 170غزل مناجات عاشقانه:  -
ـیضییارب به حــق دوسـتی دوستان خــاص              جان رسان ز دل مخلصان خاص به ف

 با مطلع: 150غزل اقرار به نبوت پیامبر:  -
 آفاق   را   مـنوّر   كرد            گشاد   گیسو  و  كونین   را  معطّر  كرد   ونمود   چهره   

 با مطلع 2غزل عشق به پیامبر:  -
 ای مصطفیهوآشــنای مصـطفی            همچو ذرّه محـو گشتم در  وتا دلم شد مهــرورز 

 با مطلع: 151و غزل 
 به  شاه  ما  ز  ازل  سروری  مقــرر  شد            درآمد  از  در  كونین  شاه  و  سرور  شد

 اعتقاد به قیامت -
 چشم من روشن كن از نور لقای مصطفی            لحدبردارم از خاک  كه سرآن ساعت  ربیا 

 در  قیامت  آفتابم  چون  بود  باالی  سر             باز  دارم  از  كرم  زیر  لوای  مصــطفی
 (2)همان، غزل

 آنکه او را داد ســاقی جرعـۀ صبح الست            ماند تا شام قیامت از شراب عشـق مست
 (34)همان، غزل
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 بیش میثاقــست كهگرم به لطـف بگوید            ز  قیامـت  عذاب  سخـت  بود رو  بهمرا  
 (58)همان، غزل

 محبت اهل بیت: -
 تا   در   تن   ناتوان   روان   خواهد  بود             در   تابع   امــر   خاندان   خواهد   بود

 تا ابد همان خواهد بود كهشــک نیسـت             یماز  جــان  ز  ازل  محــبّ  ایشان  بود
 (      7)همان، رباعی

 اشارات قرآنی و حدیثی: -
 نشان             گـر ردّ و گـر قــبول بدو نیست جز بالغاز دل به دوست ناله رسـولیست بی

 (176)همان، غزل
ای جز ابالغ رسالت  پیامبر وظیفه: تُبکدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ یَعکلَمُ مَا 

)و دستورهای الهی( ندارد )و مسئول اعمال شما نیست( و خدا میداند چه چیزها را آشکار، 
؛ 18. همچنین)ر.ک سورۀ نحل، آیۀ (99سورۀ مائده، آیۀ و چه چیزها را پنهان میدارید. )

 (48و سورۀ شوری، آیۀ  17؛ سورۀ یس، آیۀ 18 ؛ سورۀ عنکبوت، آیۀ99سورۀ نور، آیۀ 
 مجیب یا رس دلم فریاد به مضطرّ امبنده  عشــق بازوی قــوّت ندارم بیمـارم و زار

 (29)همان، غزل
: قَلِیلًا مَا تَذَكَّرُونَأَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجکعَلُکُمک خُلَفَاءَ الْأَرکضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ 

سازد، و شما را خلفای كند و گرفتاری را برطرف مییا كسی كه دعای مضطر را اجابت می
 (62نمل، آیۀشوید! )دهد، آیا معبودی با خداست ؟ كمتر متذكر میزمین قرار می

 در دلهای تنگ كردجا  كوبود  چه حکمتآنکه از عزّت نمیگنجید در عــرش مجید            تا 
 (180)همان، غزل

من در زمین و آسمانم : لَا یَسَعُنِی أرکضِی وَال سَمائِی وَلکِن یَسَعُنِی قَلْبُ عَبکدِیَ الْمُؤْمِنِ
 (17، ح128، ص2كافی، ج )دهد.گنجم؛ ولی قلب بندۀ مؤمنم مرا در خود جای مینمی

 تا شام قـیامت از شراب عشق مستآنکه او را داد ساقـی جرعــۀ صبح الست            ماند 
 (34)همان، غزل

قَالُوا بَلَى  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمک ذُرِّیَّتَهُمک وَأَشْهَدَهُمک عَلَى أَنْفُسِهِمک أَلَسکتُ بِرَبِّکُمک
به خاطر بیاور زمانی را كه پروردگارت از : غَافِلِینَشَهِدکنَا أَنْ تَقُولُوا یَوکمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا 

پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت )و فرمود:( 
دهیم )چرا چنین كرد؟( برای اینکه در آیا من پروردگار شما نیستم؟! گفتند آری، گواهی می

م )و از پیمان فطری توحید و خداشناسی بیخبر(. روز رستاخیز نگوئید ما از این غافل بودی
 (172سورۀ اعراف، آیۀ)

 هر دو عالم پرتوی از مهر ماه روی اوست             ســورۀ واللیل وصف طرّۀ گیسوی اوست
 (72)همان، غزل

 (1)سورۀ واللیل، آیۀ قسم به شب در آن هنگام كه جهان را بپوشاند.: وَاللَّیکلِ إِذَا یَغْشَى
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 ی  اوستابرو خمتا مرا محراب جان طاق             ستما ردنون در نماز صبح زان رو وسورۀ 
 (72)همان، غزل

 (1م، آیۀ سورۀ قلنویسند)ن، سوگند به قلم، و آنچه می: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسکطُرُونَ
 ن  غـنای  درویشانمــال توانگر شوند خــلق جهــان            ز  كُنتُ  كنز  بود  ای بهاگر 

 ( 3)همان، غزل
؛ 33، ص1342كنتُ كنزاً مخفیاً فاحببتُ اَن اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف )فیض كاشانی، 

 1(72، ص1378؛ حسن زاده آملی، 387، ص1374فناری، 
 افکار عرفانی -2-3-3

 وحدت وجود -
ـیر یکی نیستچون ساقی و خمخانه   نا]م[ و نشان ساغر و پیمـانه كدامستبی            و می ـغ

 (  46)همان، غزل
 با مطلع 117غزل اعتقاد به پیر عرفانی:  -

 ت  كشید  فیضجانها رسید فــیض            دل  را  بر  آسمـان  اراد بهاز لطــف پیــر باز 
 دری نباشد ساغـر و پیمانه رارندان میدهد            پیش او قــای هردم به پیر ما خمـخانه

 (11)همان، غزل
 یر   خراباتپ  در  میکدۀ  عشــق  بکش  دردی  دردی            ارشاد   چنین   كرد   مرا 

 (59)همان، غزل
 یر   مغانستپ  آن   از   كرم  و   عاطف              مستما كرد چنین  سرآن باده كه بویش 

 (   86)همان، غزل
 نشان كــار تو از پیر مغـان آید راستنکنی  راه  غــلط            بی  تابگذر  از  زهـدِ  ریا  

 (  92)همان، غزل
ـروش میكه پیر             ده چون مستی چه میپرسی ز چند و چونبا به بوی  داند سبود ما چو پر گرد ف

 (102)همان، غزل
 عشق ازلی و عهد الست -

 خمـار  ما  و بوی   بادۀ   خمخانۀ   الست            زاهد  نه  آگهست  ز  خمر ه   ـبمستم   
 (10)همان، غزل

 اشد   خمار  ماخوشیم             در   دور   چشم   یار   نبو سراز جام عشـق مسـت الستیم 
 (15غزل )همان،

 ـراب عشق مستشآنکه او را داد ساقی جرعــۀ صبح السـت            ماند تا شام قیامت از 
 (34)همان، غزل

                                                           
قال داود علیه السالم یا رب، لماذا خلقتَ الخلق؟ قال: كنتّ كنزاً مخفیاً فأحببتُ اَن اُعرف فخلقتَ الخلق لکی اَعرف، و  -1

مؤلف اللولؤ المرصوع درباره آن چنین گفته است: حدیثُ كنتُ كنزاً مخفیاً ال اُعرف فأحببت اَن اُعرف فخلقتُ خلقاً و تعرفتُ 

هم فبی عرفون. قال ابن تیمیه: لیس من كالم النبی صلی اهلل علیه و آله و سلم و الیعرف له سند صحیح و ال ضعیف، و الی

 .(28، ص1361؛ همو، 120، ص1376تبعه الزركشی و ابن حجر، ولکن معناه صحیح ظاهر و هو بین الصوفیه دائر )فروزانفر، 
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 صــافی   و   درد   زمستند    از    شــراب    السـت            این   تفاوت   بود   ه    ــهـم
 (142)همان، غزل

 
 تضاد عقل و عشق -

 عقـــل    مزدور    عشـــق    استادست            دســـرای    وجــو  ام    اندرین  دیــده
 (52)همان، غزل

 دام  عقــل  گرفتار  كی  توان  كردن            دل رمــیدۀ مــا را كه عشــق صیّادست  به
 (82)همان، غزل

 زدی             هر مقــامی به جهــان طـرز مقالی دارد عشقاز عقل مگو ای كه دم از  سخن
 (128)همان، غزل

 لشکر كشید عشق و به تاراج رفت عقــل            با   رستم   زمانه   كه   مــرد  نبرد  شد
 (153)همان، غزل

ـردل  عشق ملک  مگس مسکینبا ناز با این بال و پر  پرد چونبرفت             منكرد عقل از  مسخّ
 (166)همان، غزل

ـدمالف ای زا ری و مستوریز هشیا ـروریاز جام  تو            خودبین ه  الیعقل عشقو ما از  مست غ
 ( 185)همان، غزل

 تنفر از  زهد ریایی -
 سیرم از زهـد ریایی درمیخــانه كجاست            ذكر تسـبیح مکن ساغر و پیماه كجاست

 (40)همان، غزل
 واله و شــیدای دوست شدشید             رند خــرابات و كرامات و زاهـد و زهــد ریا شـیخ 

 (61)همان، غزل
 نشان كــار تو از پیـر مغـان آید راستبیریا   تا   نکنی  راه غلط               هدِبگذر   از   ز

 (92)همان، غزل
ای شناسایی خاندان، محل و دورۀ در اشعار خود هیچ سرنخی بر« نشانبی»نشانی: بی -

 دهد و اصرار دارد كه گمنام بماند.زندگی خود به ما نمی
 كنیدننگ و نام  ترکعاشقان به جهان  چوسخن ز نام مگــو پیش مــا كه ننگ بود            

 (124)همان، غزل
است نیز مشهود  173و  167، 165، 126، 113، 111، 86این اصرار در گمنامی در غزلهای 

كرده است؛ و « بی نام و نشان»را هم به تخلص خود افزوده و آن را « بینام»، «نشانبی»كه 
 در این بیت دلیل بینام و نشان شدن خود را نشان یافتن از معشوق میداند:

 جوید   خبر   ما   كهتو نشان یافت            از   قافلۀ   عشـق    كسی كز گشتبینام و نشان 
 (   19)همان، غزل

و این اندیشۀ را فرایاد میآورد كه در سنت عرفانی ما بسیار از آن یاد شده است؛ مانند آنجا 
 كه حافظ میگوید:
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 كه با وجود تو كس نشنود ز من كه منم             بردار  او  شـپی  ز  حافظ هستی   و  بیا
 (222) دیوان حافظ، ص

هیچ نامی نبرده است و از عوارض جغرافیای دیگر نیز یاد شاعر از شهر و منطقۀ زندگی خود 
 نمیکند مگر برای استفاده در صور خیال.

 گیرینتیجه -4
 نشان نتایج زیر حاصل شد:با بررسی دقیق اشعار دیوان بی

 الف( از نظر زبانی:
 .استتکلف دارد و از كلمات كهن به ندرت استفاده كرده زبانی بسیار ساده و بی« نشانبی» -

و در بعضی  ها و ردیفهای بسیار ساده استفاده كرده استسنج نیست و از قافیهشاعر، قافیه -
را « خود»سازی، ویژگیهای سبک خراسانی را دارد؛ به عنوان مثال از موارد از جمله قافیه

 قافیه میکند.« مقید»و « بد»، «رد»، «زد»، «ابجد»با كلمات 

رد و معروف استفاده كرده و هیچ وزن مهجوری در دیوان او از وزنهای پركارب« نشانبی» -
شاعر در بسیاری از موارد وزن و قافیه را از حافظ گرفته ولی زبان و بیانش  دیده نمیشود.

 در ساختار و بالغت با حافظ متفاوت است.

 بیشتر به دلیل جناسهای آن است.« نشانبی»آوایی درونی شعر خوش -

 
 ب( از نظر ادبی:

گیری از صور خیال افراط نمیکند و حوزۀ تصویرهای شاعرانۀ او از نظر نشان در بهرهیب -
عناصر اصلی)مجاز، كنایه، تشبیه و استعاره( همان حوزۀ شعر شاعران معروف پیشین، 

عنصر بیشتر به تشبیه گرایش دارد و اندكی هم به  4بخصوص حافظ است. شاعر از این 
 ندانی یافت نمیشود.استعاره و در شعر او كنایۀ چ

های تشبیهی بیشتر، از عناصر طبیعت بهره گرفته و از عناصر نشان در ساختن اضافهبی -
، «كربال»، «كعبه»اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار كم استفاده كرده است. استفاده از 

های ، در اضافه«مشبه»به عنوان « الست»و « بهمشبه»به عنوان « مصحف»و « محراب»
، «بهشت)خلد برین(»، «شیطان»، «آدم»گیری از عناصر دینی مانند تشبیهی و بهره

، «سورۀ واللیل»، «محراب»، «عید)رمضان(»، «شب قدر»، «جهنم»، «باغ ارم»، «حور»
، در تشبیهاتی كه ساخته است، نشانگر مسلمان و شیعه بودن «آیینۀ الهی»و « سورۀ نون»

 شاعر است.
های مصرحه، الفاظ نشان از تشبیه بسیار كمتر است؛ در استعارهدیوان بیبسامد استعاره در  -

های او اندک مستعار بیشتر عناصر طبیعی هستند و عناصر مذهبی و سیاسی در استعاره
 است. 

در نحو كالم هم شاگرد ورزیدۀ شاعران بزرگ پیشین است و به سبک فردی  نشانبی -
 نمیرسد.
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المثل و ن صنایع ادبی، ایهام) و ایهام تناسب(، اغراق، تلمیح، ارسالنشان، از میادر شعر بی -
 سازی كاربرد بیشتری دارند.برجسته

 
 ج( از نظر فکری:

مطرح شده « نشانبی»افکار مذهبی مانند توحید، نبوت، امامت و معاد به صراحت در شعر  -
 است.

كه برای  والسلم در چند غزلیبه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله « نشانبی»عشق  -
ایشان سروده است كامال هویداست و این موضوع  خواننده را در اشعاری هم كه به روشنی 

اندازد كه چه بسا مخاطب آنها نیز و صراحت به حضرت رسول اشاره ندارند به تردید می
 ایشان باشد.

سته است شناخته شود و از شعر این شاعر ناشناخته و بینام و نشان پیداست كه نمیخوا  -
تمایل داشته برای همیشه در گمنامی باشد؛ دلیل این موضوع را خود در ابیاتی بیان كرده 

 است.

 
 منابع و مآخذ

 1361، بدیع الزمان، چ سوم، تهران، امیركبیر ،فروزانفر ،احادیث معنوی -1

، بدیع الزمان، ترجمه و تنظیم حسین داودی، تهران، امیركبیر ،فروزانفر ،احادیث و قصص مثنوی -2

1376. 

نامه، عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، تصحیح و مقدمه از هلموت ریتر، استانبول، مطبعه الهی -3

 .1940معارف، 

نامه، عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی، الهی -4

 .1387هران، سخن،ت

 .1385بیان، شمیسا، سیروس، ویرایش سوم، تهران: نشر میترا،  -5

، تهران، كتابفروشی 1تاریخ نظم و نثر فارسی تا پایان قرن دهم هجری، نفیسی، سعید، جلد  -6

 .1344فروغی، 

زادۀ آدمیت، تذكرۀ روز روشن، صبا، محمدمظفر حسین، تصحیح و تحشیۀ محمدحسین ركن -7

 .1343تهران، كتابخانۀ رازی، 

درّه نجفی، در علوم عروض، بدیع و قافیه، نجفقلی )آقاسردار(، با تصحیح و تعلیقات و حواشی  -8

 .1362فروشی فروغی، حسین آهی، تهران: كتاب

دیوان، عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، چاپ پنجم،  -9

 .1368علمی و فرهنگی،  تهران:شركت انتشارات

 .1393شناسی شعر، شمیسا، سیروس، چاپ نهم، تهران: فردوس، سبک -10

 .1380صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی، چاپ هشتم، تهران: آگه،  -11



 1399 دیبهشتار /48سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره پیاپی  /138

عروض سیفی و قافیه جامی، به تصحیح بالخمان، به اهتمام محمد فشاركی، تهران: انتشارات  -12

 .1372دانشگاه تهران، 

 ، 1367.: نشر هما، همایی، جاللالدین، تهرانیادب اتاعنو ص تالغب وننف -13

های خطی فارسی، منزوی، احمد، جلد سوم، تهران، مؤسسه فرهنگی فهرست نسخه -14

 .1350ئی،منطقه

 .1342، مالمحسن، تحقیق، عزیزاهلل عطاردی، طهران، فراهانی ،فیض كاشانی ،كلمات مکنونه -15

 .1385كلیات سعدی، سعدی، مصلح بن عبداهلل، به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس،  -16

مختصری در شناخت علم عروض و قافیه، مسگرنژاد، جلیل، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه  -17

 .1370طباطبایی، 

 .1374، الدین محمد حمزه، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مولینارى، شمسف ،مصباح االنس -18

 .1378، حسن زاده آملی، حسن، تهران، وزارت ارشاد اسالمى ،ممد الهمم در شرح فصوص الحکم -19

 .1381موسیقی شعر، شفیعی كدكنی، محمدرضا، تهران: آگه، چاپ هفتم  -20

 كتابخانۀ ملی پاریس.، 1102نشان، شمارۀ نسخۀ خطی دیوان بی -21


