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چکیده

ن سخة خطی «دیوان عابد» از زین العابدین علی بن ف ضل اهلل عابد ح سینی ،م شهور به زینالعباد

بیرمی از زمرة شاعران ناشناختة دورة تیموری در قرن نهم هجری است که عالوه بر علّو مقام دینی،
از بزرگان اهل معنا و عرصة عرفان به شمار میرود .دیوان عابد گذشته ازاهمّیت بالقوة خود به عنوان
ن سخهای خطی ،به جهت آن که تنها ن سخهای منح صربه فرد ،ازآن در د ست ا ست که نوی سندة آن
کتاب خود را برای رفع د شواریهای فهم علوم متداول زمان خود ترتیب داده ا ست ،شایان ارز شی
ویژه و مضاعف میباشد .لذا مقالة حاضر به بررسی ویژگیهای سبکی دیوان عابد ،با هدف شناساندن
این اثر ارزشمند ،که به صورت نسخه خطی به شمارة 55913در کتابخانة آیت اهلل مرعشی نجفی در
قم نگهداری میشود ،میپردازد.
کلمات کلیدی :نسخة خطی ،دیوان عابد ،زین العباد بیرمی ،سبک شناسی

 - 1استادیار دانشگاه پیام نور pirak2009_s@yahoo.com
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مقدمه

به دلیل اشتتتهار کم آثار ادبی زین العباد ،اطالع چندانی از وقایع زندگی او در دستتت نیستتت و

مورّخان و تذکره نوی سان هم اگر چیزی دربارة او نو شته اند ،ب سیار مخت صر و کلی ا ست .بعد از
بررستیهای فراوان تنها منابعی که توانستتیم اطالعاتی هر چند بستیار اندک دربارة این عارف پیدا
کنیم ،ریاض العارفین رضا قلی خان هدایت ،فارسنامة ناصری اثر حاج میرزا حسن حسینی فسائی و
تذکرة شاه زندو ا ست که اخیراً به کو شش ح سین خادم ت صحیح و به چاپ ر سیده ا ست .زین
العابدین علی بن ف ضل اهلل عابد ح سینی ،م شهور به « زینالعباد ح سینی بیرمی» و« شاه زندو»،
متخلص به «عابد» و گاهی«عباد» ،شاعری است توانا ،عارفی شیدا و قلندری بی پروا ،محبّ صادق
آل عبا و منتسب به خاندان علی مرتضی ».شاعر در ذکر نام خود میگوید:

بتتتتتابن فتتتتتضتتل اهلل عشتتتتتتت انداختیم
چون عتتتتتلی عابتتتتتدیتتتتتن از گتتتتتردنت
(ب)217
او یکی از شاعران و عارفان خوش ذوق وتوانای قرن  3و از زمرة شاعران نا شناختة ایرانی در عهد
تیموری محسوب میشود .زین العباد از خاندان سادات زندویه بیرم واز نواده های حضرت«سیّدعفیف
الدین زندویه» میبا شد .او عارفی شیعه مذهب ا ست که در اعتقادات خود ب سیار را سخ و متع صب
میباشتتد و این امر از محتویات اشتتعارش کامالً پیداستتت .تاریخ تولّد«زین العباد» به طور دقی
معلومنسیت ولی محل تولد و موطن او شهر بیرم در الرستان قدیم است .با استناد به بیت زیر که در
ن سخة روح اهلل آمده چنین به نظر میر سد که زین العباد مدتی هم در شهر فال ،از نواحی اطراف
بیرم ،زندگی کرده است:

بتتتتتتاالتتتتر عتتتتتترش ستتتتتتتتتاز پتتتتتتتتترواز
در فتتتال ختتتتتتراب چتتتتتتنتتتد پتتتتتتایتتتتتی
(ب)115
بتتتتتتاالتتتتر عتتتتتترش ستتتتتتتتتاز پتتتتتتتتترواز
در فتتتال ختتتتتتراب چتتتتتتنتتتد پتتتتتتایتتتتتی
(ب)115
ح سین خادم در تذکرة شاه زندو دربارة این شاعر عارف مینوی سد« :گفته شده که محل عبادت،
گوشه نشینی و چله نشتیتنی این عارف نامی ،در کوهتهای شمالی بتیرم بود که این ناحتیه به شاه
زین العباد (شتتاه زینلآباد) مشتتهور استتت .او روایت میکند که شتتیخ صتتاحب کرامات هم بوده
است(.تذکرة شاه زندو ،موسوی بیرمی:ص  )52دربارة تاریخ وفات زین العباد نیز در تذکرة شاه زندو

بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی دیوان عابد39 /

چنین آمده است که« :وسید علی بن فضل اهلل در جزیرة برخت مدفون است درده کرمو .وفاتش در
سنه اثنین و ع شرین و ثمانه مائه و کان م سموماً قدس سره العزیز(».همان:ص )515بنا به گفتة
بومیان منطقه ،زینالعباد بیرمی در سفر حجّی که سال  177هجری به سرزمین حجاز میکرده در
جزیرة بِرَخت(ق شم) به و سیلة د شمنانش م سموم شده و در ده کرمو به خاک سپرده شده ا ست.
زیارتگاه شیخ زین العباد در فا صلة  11کیلومتری از شهر ق شم قراردارد که سخت مورد عالقه و
اعتقاد مردم آن منطقه و روستاهای دیگر جزیره است و مردم در روزهای مذهبی(عزا و شادی) و به
هنگام بیماری ک سان و فرزندان شان به عنوان نذر و نیاز به زیارت شیخ زین العباد می آیند و نذری
میدهند.
آثار مؤلف

 -روحاهلل :نستتخة خطی منحصتتر به فرد روح اهلل که به شتتمارة  9711در کتابخانة مرکزی تبریز

نگهداری می شود و به عنوان ر سالة دکتری تو سط نگارندة مقاله ت صحیح شده ،منظومهای میبا شد
عرفانی ،اخالقی و تعلیمی که در یک مقدمه ،چهار باب و هر باب در دوازده فصل تنظیم شده است.
شاعر اثر خود را در قالب مثنوی سروده که شامل ف صول متعدد درباب تو ضیح و تف سیرآیات و
احادیث ،اصطالحات ویژة دینی ،عرفانی ،اخالقی ،دشواریهای حکمی ،کالمی ،فلسفی و نجوم میباشد
و اطالعات ارزشمندی را در اختیار خوانندگان قرار میدهد.
 دیوان عابد :بر ا ساس برر سیهای انجام شده ن سخه ای میبا شد منح صر به فرد که به شمارة55913در کتابخانةآیت اهلل مرعشتتی نجفی درقم نگهداری میشتتود .دیوان عابد منظومه ای استتت
عرفانی که به زبان فارسی و ترکی نوشته شده است .نسخه به خط نستعلی متمایل به نسخ نوشته
شده ،نوع کاغذ آن فرنگی میبا شد و هر صفحه بالغ بر  79سطر ا ست .کتاب دارای رکابه میبا شد و
کلمة آغازین صفحة چپ ،ذیل چپ صفحة راست نوشته شده است .نسخه هیچ نوع آرایشی ندارد به
جزء اینکه روؤس مطالب مشتتکی و درشتتتر از متن نوشتتته شتتده استتت .این منظومه ازآغاز و انجام
افتادگیهایی دارد؛ برگها پراکنده شده واغالط ب سیاری در این اثر موجود ا ست که احتماالً نا شی از
کاتب میباشد .دیوان عابد با بیت ذیل شروع میشود:
مو نس حضتتتترت و لی ال ی

قربتتت و لی

دور ف تادی از حرم گر چه ره صتتت فا توئی
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وپایان دیوان هم دوبیتی میباشد که شاعر آن را«شروه» مینامد:
اال ای گتتتتتتردش گتتتتتتردون گتتتتتتردان
ستتتتتالطینتتتتتان دی از پتتتتتا فتتتتتکندی

بتتتتتستی بازیچتتتتته ات داده بتتتتته مردان
کجتتتتتتا گیتتتتتتری تو دستتتت دردمندان

نویسندة مقاله ،نسخه مذکور را تصحیح نموده است.

 غزوه نامة شاه زندو« :مو ضوع آن شرح ل شگرک شیهای نیروهای م سلمان به نواحی جنوبیفارس به فرماندهی» سیّد عفیف الدّین» معروف به« شاه زندو» میبا شد .زین العباد در سرودن این
غزوه نامه از تذکرة شاه زندو ا ستفاده کرده ا ست .خادم ،م صحح تذکرة شاه زندو ،در معرفی این
تذکره مینویسد« :نسخة اصلی تذکرة شاه زندو درسدة پنجم به زبان عربی به رشتة تحریر درآمده
استتت .نوشتتته های تذکره ،شتترح لشتتگرکشتتیهای نیروهای مستتلمان به نواحی جنوبی فارس به
فرماندهی«حضرت سیّد عفیف الدّین»از نوادههای حضرت موسی کاظم معروف به« شاه زندو» است
که نیمة دوّم سدة چهارم و سالهای آغازین سدة پنجم را دربرمیگیرد .درقرن نهم زین العباد بیرمی
این تذکره را به زبان فار سی به ر شتة نظم درمیآورد و آن را «غزوه نامه شاه زندو» مینامد(.تذکرة
شاه زندو ،موسوی بیرمی :ص )52براساس بررسیهای انجام شده ،متأسفانه از غزوه نامه زین العباد و
تذکرة قرن پنجم که به زبان عربی نوشته شده بوده ،هیچ نشانه ای به دست نیامد.
شعر زین العباد و مضامین متعدد دیوان عابد

شناخت شعر زین العباد بیرمی بدون داشتن دور نمایی از ادبیات عهد تیموری دشوار است .از یک

نظرگاه ،شعر این دوره را به دلیل اینکه «ا سلوب قدیم یک سره جای نپرداخته و سبک تازه(هندی)
رخت نینداخته» (شعر فارسی در عهد شاهرخ ،یار شاطر :مقدمه) میتوان به دورة «گذار» یا «انتقال»
تعبیر کرد .صتتفا این دوره را مقدمة آغازعهدی کامالً نو (ستتبک هندی) تلقی کرده استتت( .تاریخ
ادبیات در ایران ،صفا ،ج :1ص )571با اینکه یار شاطر این دوره را آغاز انحطاط شعر فارسی دانسته،
ولی معتقد ا ست که« :همانگونه که پی شرفت و اعتالی شعر ،شای ستة بحث و تحقی ا ست ،رکود و
تنزّل آن نیز درخور التفات و پژوهش است ،خاصه آغاز پیشرفت یا انحطاط ( ».شعر فارسی در عهد
شاهرخ ،یار شاطر :مقدمه) شعر عهدتیموری به دلیل قرارگرفتن درآغاز یک تحول بی سابقه درحوزة
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زبان و فکر و همچنین ظهور کیفیات تازه از اهمّیت فوق العاده ای برخوردارا ست .باتوجّه به کثرت
شاعران و گستردگی موضوعات شعراین دوره ،مضامین متعددی درشعرهای این عهد یافت میشود؛
ازجملة این م ضامین منقبت پیامبر ،امامان مع صوم ،وحدت وجود ،بیان اندی شه های دینی ،عرفان،
پند و اندز ،بیاعتباری دنیا ودم غنیمت شمردن و تفاخرا ست که به نظرمیر سد دربی شتر دواوین
شاعران ایندوره به طور مشترک یافت میشود ازجمله در «دیوان عابد» که در ذیل به نمونه هایی از
این موارد اشاره میکنیم:

الف -منقبت پیامبر ،امامان و بزرگان دینی

درقرن نهم ،عواملی همچون توجه بیشازحد تیمور به تجدید مستتائل مذهبی و آزاد گذاشتتتن

م سلمانان ،ضعف روز افزون اهل ت سنن و گ سترش فرقه های مت صوف شیعی ،زمینه را برای ر شد
تشتتیع فراهم کرد و پیامدآن ،ستترودن شتتعر برای ائمه ،رواج روزافزونی گرفت و منقبت اهل بیت
رایجترین و متداولترین مضمون شعر قرن نهم شد ودر این عهد کمتر شاعری است که صفحاتی از
دیوان او به این م ضمون اخت صاص نیافته با شد .از میان بیتهای فراوانی که زین العباد در منقبت
پیامبر و امامان معصوم سروده ،در قطعه مستزادی در نعت حضرت محمد (ص)میگوید:
تا از ید بیضتتتتا بنمودی ستتتر انگشتتتتت
تتتتتتر ستتتتتا ز چلیتتتتتپا و ز زنار بتتتتترآمد
و در ستایش حضرت علی (ع) چنین میسرایدکه:
بتتاز آمتتده ام کتته عشتت ت شتتتتاه آ موزم
از ف ترّ عتتل تی متترتضتتتی فتتختتر جتتهتتان
ب -بیان اندیشه های دینی:

متتتتتتتتتتتته جتتتامتتته بتتتتتتتتتتتتدرّیتتتد
در دیتتتتتن امتتتتتان شتتتتتتتتد
(ب)712
شتتتتب را طتتلتتب روی چتتو متتاه آمتتوزم
هتتر کتتور و کتتری دلتتیتتل راه آمتتوزم
(ب)971-73

تأویل عرفانی آیات قرآنی واحادیث نبوی ،کاربرد زیاد تلمیح ،درج و اقتباس دردیوان شاعر ،بیانگر

تعمّ ب سیار گویندة آن در مباحث دینی ،قرآنی ،احادیث و اخبار ،تاریخ ا سالم و ق صص انبیاء ا ست
به گونه ای که میتوان ادعا نمود او از علمای بزرگ علوم دینی عصر خویش بوده است:
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تتتتتاج رسول عتتتتالمی عتتتتین قبول آدمی
آن چه ن تا بد آستتت مان وآن چه ن یا بد این و آن
ج -عرفان

حامتتتتتل سرّ کبریتتتتتا باز نگر چه میک شی
بار ا مان به گرد نت ب ند کمر چه میکشتتتی
(ب)13-12

«درقرن نهم ،نخ ست به دلیل گرای شهای مذهبی شاعران و سالطین و سپس به دلیل رواج روز

افزون ت صوّف ،مقولة «عرفان» در شعر ،نمود چ شمگیری دارد و نکتة جالب در شعرهای این قرن،
آن ا ست که عرفان آن منطقیتر ،معتدلترو تجربیتر از دوره های گذ شته بوده و به مقدار زیادی با
زندگی روزمره ،هم سانی و نزدیکی پیدا میکند .از میان مقوله های متعدد عرفان ،آنچه بیش از همه
در شعر این قرن بدان پرداخته شده ا ست« ،ع ش عرفانی و حقیقی» ا ست و طبیعی میبا شد که
مع شوق این ع ش «ذات مقدس خداوند» ا ست(».مضامین رایج در شعر برخی از شاعران قرن نهم،
واردی :ص )31در شعرهای عرفانی قرن نهم واژههایی همچون دیرمغان ،رند ،مست ،مغبچه ،میخانه،
درد ،خراباتی و همانند اینها به چشتتم میخورد که در واقع این امر بازماندة ستتنن ادبی دوره های
گذشته است( .همان :ص) 33و اینک نمونه هایی از اشعار عرفانی زین العباد در دیوان عابد:
هتتتتتتر کتته را شتتتوق این شتتتراب آمتتد
طتتت تیل ستتتتتان و سجاده کتتتتترد گتتتتترو
درمستتتتجتتد بتته روی خو یش ببستتتتت
آنتتتتچه متتتتیتتتتجستم از دری دیتتتتگتتتتر
رب ارنتتتی ز طتتتور متتتیتتتطتتتلتتتبتتتی
د -وحدت وجود

در خرابتتات متتتتتتتتا خراب آ متتتتتتتتد
بتتا متتی و متتطتترب و ربتتاب آمتتد
چتتون ز متتیتتختتانتته فتتتتتح بتتاب آمتتد
در درون ختتتودش جتتتواب آمتتتد
ای تنتتکتتت لتتن تتتران ختتطتتاب آمتتتتتتتتتتد
(ب)173-99

«نظریة وحدت وجود یکی از پیچیدگیهای اندی شة ب شری ا ست .تقریر عرفانی این نظریه بر این

ا صل ا ستوار ا ست که جز یک موجود حقیقی ،که همان خدا ست ،موجود دیگری در سرای ه ستی
یافت نمی شود و هر چیز دیگری تجلی و ظهور او ست(».وحدت وجود به روایت ابن عربی و اکهارت،
کاکایی) اصول عرفانی که در شعر و ادبیات این دوره نفوذ کلی یافته و به صورت مختلف بیان شده
و میدانی برای طبع آزمایی شعرای صوفی مشرب فراهم ساخته ،عقیدة وحدت وجود و اتحاد خال و
مخلوق و عارف و معروف و تجلّی وحدت در کثرت و توحید ذات و ا سماء و افعال ا ست .برخی از
عرفایی که م سلک عا شقانه دارند به ویژه پیروان مکتب وحدت وجود ،معتقد به اتحاد بین ع ش و
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عا ش و مع شوق ه ستند .با مطالعة دیوان عابد هم میتوان ردپایی از نظریات و افکار ابن عربی -به
ویژه مبحث وحدت وجود -را مشاهده نمود .او میگوید اگر چه عاش و معشوق دو موجود جدای از
هم به نظر میرسند ،در واقع یکی بیش نیستند و یک ذاتند:
عتتاشتتت و معشتتتوق و عشتتت آمتتد یکی

گر بتتتتتتر اف تد از م یان رستتتم شتتت مار
(ب)151

در صتتتتتفات جمتتتتتال خویش نتتتتتگتتتتتر
انتتتتتتدراین راه خود رفتتتت تیتتتت ت خودی
صتتتورت خود بتته دستتتتت خود ب نگتتار

ای کتتتتتته ذات ختتتتتتدا همتتتتتتیخواهی
گتترتتتو بتتا ختتوی تش ستتتتازی هتتمتتراه تی
کتتتته ستتتترا پتتتتای نتتتتقتتتتش اللهتتتتی
(ب)119-11

و یا:

هـ -اخالق و پند و اندرز

یکی از مهمترین و شایعترین مضامین شعر فارسی در همة ادوار ،پند و اندرز و نکات عبرت انگیز

است .نفوذ آموزه های دینی و شیوع عرفان و انتشار بساط فقر و تصوّف نیز بر رواج اینگونه معانی و
کثرت آثاری که شامل دستورهای اخالقی و نصایح معنوی باشد ،کمک کرده است .دردیوان عابد نیز
یکی به دلیل گرایشهای مذهبی شاعرو دیگربه سبب ورود بیش ازپیش اصطالحات عرفانی درشعر،
نکات اخالقی و پند واندرز ،گ سترش و تنوع قابل مالحظه ای دارد و م ضمون ا شعار او بی شتر لزوم
ترک نفس و دعوت به عش و انقطاع از لذات دنیوی و وجوب تزکیة خاطر و غلبه بر وساوس است.
گر تو خواهی ای پستتتر استتترار عشتتت
شتتتیر مردی پیشتتتته کن در راه دوستتتتت
کافتتتتری کتتتتن کافتتتتری کتتتتن کافتتتتری
زلتتف ختتود را پتتر گتتره کتتن پتیتچ پتیتچ
عتتتتابدا گویتتتتم تتتتتو را ا سرار ع شتتتت
و -بی اعتباری دنیا

فتتتتتتار آی از کتتتتتتار االّ کتتتتتتار عشتت
مرد شتتتتو در پ نجتتة خو ن خوار عشتتت
ای مستتتلمان تتتتتتتا رستتتی اخبار عشتتت
بر می تان در بنتتد خوش زنتتار عشتت ت
نیستتتت شتتتو ازخودکه هستتتتی یارعشت ت
(ب)122-55

بی اعتبار بودن دنیا و اعتماد نداشتن به آن یکی از مضامینی است که از دیر باز در شعر فارسی

وجود داشته است .این مضمون به خصوص پس از ورود اندیشه های عرفان اسالمی و توجه به جهان
آخرت و ذات خداوند ،که مقصتتد و معبود نهایی استتت ،قوّت گرفت و میتوان گفت هیچ دیوانی از
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شاعران قرن پنج تا قرن نهم را نمیتوان یافت که چند بیتی راجع به این م ضمون در آن گنجانده
ن شده با شد .توجه نکردن به دنیا به ویژه در شعر قرن نهم ،که جوامع پیو سته د ستخوش تغییر
حکومتها بوده و شاعران از گرای شهای مذهبی تندی بهره مند اند ،گ سترش خا صی مییابد و در
بیشتتتر دیوانها ،بیتهایی مشتتاهده میشتتود که انستتان را از توجّه ،تکیه و دل نهادن براین جهان
برحذردا شته و بدیها و آفتهای این توجّه را در بیانهای گوناگون به ان سان گو شزد میکند .در ذیل
نمونه ای از دیوان عابد را که در این مضمون سروده شده است ،نقل میکنیم:
اال ای نتتتتفتتتتس نتتتتاهمتتتتوار طتتتتبعتتتی
ازا ین د نیتتا کتته ستتتتودا و غروراستتتتت
چتته ستتتتازی زانکتته رفتن نتتاگزیراستتتتت
اجل انتتتتتدر کمیتتتتتن شم شیر ب ستتتتتته
تو یی غتتافتتل بتته غ فلتتت چشتتتم در خواب
ز -دم را غنیمت شمردن

هوستتنتتتتتتاکی و رعنتتتتتتایی چرایتتتتتتی
فتتکتتن بتترآختترت رختتت و ستتتتوایتتی
بال بتتتتتتتتد خود ف ق یر و خود غنتتا یی
گشتتتتتاده دم زهتتم چتتون اژده هتتایتتی
کتتنتتی هتترگتتوشتتتته بتترختتود متتاجتترایتتی
(ب)11-32

دم غنیمت شمردن ازجمله م ضامینی میبا شد که از روزگاران پیدایش شعر فار سی از آن سخن

رفته است و از
اوّلین مراحل شکل گیری شعر فارسی شاهد این دیدگاه هستیم که:

کتتتته جتتتتهان نی ست جز ف سانه و بتتتتاد
شاد زی با سیه چتتت ت شتتتتتمان شتتتتتاد
(رودکی ،ص)51 :
به نظر میرستتد که اینگونه شتتاعران تمایل دارند که گذار و ناپایداری جهان را با بهره مندی از
زیباییها و شادیهای آن جبران کنند و برج سته ترین نظریه پرداز این طرز تفکر ،خیام ا ست .صادق
هدایت در مقدمة کتاب «ترانه های خیام» به بحث و اظهار نظر در مورد فلسفة دم غنیمت شمردن
میپردازد و من شأ این تفکر را بیش از همه بدبینی ن سبت به جهان ه ستی میداند(.ترانه های خیام،
هدایت :ص )91این مضمون در دوره های بعد نیز در شعر فارسی حضور دارد تا این که به قرن نهم
میر سیم .در شعرقرن نهم ،گاهی اغتنام فر صت ،جنبة مادی و پرداختن به عیش و نوش دارد و در
پاره ای اوقات شاعر اغتنام فرصت را با اهداف دنیایی ومعنوی همراه میکند و معتقد است که باید از
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لحظه ها برای پرداختن به عبادت و رسیدن به کمال عرفانی استفاده کرد .واینک نمونه هایی با این
مضمون از دیوان عابد:
نتتداری ه یچ م هلتتت خ یز و بشتتتتتتتاب
جز ا ین دم نیستتتتت جتتانتتا نقتتد ای تّام
ح -تفاخر

شتتتتد و آمتتد عتتبتتث متتیتتدان هتتبتتایتتی
ازآن دم ستتتتاز جتتان و دل صتتتتفتتایتتی
(ب)37-35

«مفاخره اشعاری را گویند که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخندانی و تخل به اخالق حمیده

و ملکات فا ضله از حیث علو طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات
قومی و خانوادگی و در شرف نسب و کمال حسب خویش سروده است(».شعر و ادب فارسی ،مؤتمن:
ص )711نیز گفته اند که «مفاخرة شعری از فطریترین اح سا سهای شاعر ،یعنی حس صیانت ذات
برمیخیزد و اغلب ن شانی از گفتگوهای خلوت و حدیث نفس شاعر دارد و به م صداق «المرءُ مفتونُ
شعره و ابنه» ،شاعر شیفتگی و فریفتگی خود را به کالم خویش اظهار میدارد(».نق شبند سخن،
تجلیل :ص )515با اینکه مفاخره امری ا ست که قبل از عهد تیموری هم رایج بوده ولی دراین دوره
به افراط به کار میرود و شعرای این دوره به شعر خود ب سیار نازیده اند و با اینکه شعر ب سیاری از
ایشان چندان مرغوب نیست ،ولی فریفتة شعر خود بودهاند و اثراین خود شیفتگی به صورت مفاخره
و مباهات در اشعار ایشان ظاهر میگردد.در ذیل چند بیتی را از دیوان عابد نقل میکنیم:
متتا متتنتتتتتتتتتتورتتتر از ختتور و متتاه تی تم
بتتوم وارم متتبتتیتتن بتته ختتانتتة جستتتتم
گتترد متتن ای تن گتتروه چتتون صتتتتدفتتنتتد
آشنایی با زبانهای گوناگون

نتتور ستتتتبتتتتتتحتتان و ستتتترّ التتلتتهتتیتتم
زانتتکتته شتتتتهتتبتتاز چتتنتتگتتل شتتتتاهتتیتتم
لتتیتتک متتتتت تا لتتؤلتتؤئتتیتتم و الالئتتیتتم
(ب )177-71

یکیدیگراز تواناییهای بارز اینشاعر ،آشنایی او با زبانهای فارسی ،عربی ،ترکی و هندی و ...میباشد.

بیتهای ملمعی که در دیوان عابد آمده ،میتواند صتتحت این ادعا را به اثبات برستتاند .چنانکه در
تذکرة شاه زندو نقل شده است که « :سیّدالمظلومالفضائل و العلوم صاحب التصانیف لغات العربیو
العجمیوالهندیوالسریانیو الترکیو الصینی و الرومی و الزنگی و العبری و قد صنف رحمه اهلل سبعه
کتاب بلفظ العربی و العجمی که مشتتهور استتت میانة مردم(».تذکرة شتتاه زندو ،موستتوی بیرمی:
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ص)512در ذیل از دیوان عابد سه بیت از ملمعی که به زبان عربی ،ترکی و فارسی سروده شده ،نقل
میکنیم:

ق تال رب تی ن تس تخ تة اک تب ت تر م ت تن تم
هی جَتتتنمسَن یتتتا قَنتتتمسَن یتتتا بَتتتنَتتتم
سَتتتن بتتتلوسَتتتن نتتتوجتتتوانتتتم شتتتاعرم

انتتتت متتتنتتتی گوهتتتر حتتتیتتتدر متتتنتتتم
لتتتحم لحمی آل پتتتیتتتغمتتتبتتتر متتتنتتتم
عتتتتا ش متتتته روی لب شکر متتتتنتتتتم
(ب )111-12

اشکاالت دستوری و ابداع و کاربرد ترکیباتی خاص

هر چه از قرن ه شتم جلوتر می آییم زبان از ا صالت و سالمت دور می شود ،تا جایی که در سبک

هندی زبان بیمارگونه مینماید .در قرن نهم نخ ستین قدمهای دور شدن از زبان معیار پیدا ست .در
دیوان عابد این گریز از هنجار زبان را زیاد میتوان دید .ابداع وکاربرد برخی کلمات بر خالف هنجار
زبان و بی توجهی به نحو زبان ،که در اغلب اوقات شاعر در تنگای قافیه به چنین نا هنجاریهایی تن
در داده است؛ لطمة سنگینی به شعر او وارد کرده است .مثالً به کار بردن ترکیبات ناآشنای «قالقان
و افراس» در ابیات زیر:
قتتتال ربتتتی بشنتتتو ای عتتتابتتتد یتتتقتتتیتتتن
نه ز ه ندم نه ز چینم نه ز بل غار زمینم
ویژگیهای سبکی دیوان عابد

تتتتا چه ختتتواند آن ختتتروس قتتتالتتتقتتتان
(ب)111
نه ز افراس و عراقم نه ز ظاهر نه ن هانم
(ب )211

تردیدی نی ست که ت صحیح هراثرخطی میتواند در شفاف سازی گو شه های مبهم تحقیقات در

زمینه تحوالت سبکی مفید با شد؛ به این معنی که با افزون شدن نمونه های مورد برر سی در هر
دوره ،تعیین حدود تغییرات سبکی قطعاً از دقت بیشتری برخوردار خواهد گشت؛ چنانکه با مطالعه
و تصتتحیح دیوان عابد و مقایستته آن با متون قرون پیشتتین ،میتوان تا حدی به میزان و کیفیت
تغییرات سبکی در ابعاد مختلف صرفی و نحوی پی برد و دریافت زبان فارسی پس ازحملة مغول و
تیموریان و تأثیر همه جانبة آن برفرهنگ ،ادب و علوم ایران چه تغییراتی را پ شت سرگذا شته و تا
چه میزان توان سته ا ست پیو ستگی و ارتباط خود را با زبان پیش از خود حفظ کند و یا ازآن تأثیر
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پذیرد و یا آهنگ تغییر آن را سرعت بخشد .لذا بدین منظور دیوان عابد از سه سطح زبانی ،نحوی و
ادبی مورد بررسی قرار میگیرد.

 سطح زبانی
 .1سطح آوایی
 .9.9وزن یا موسیقی بیرونی

«وزن نوعی تناسب است و تناسب کیفیّتی است که حاصل آن دریافت وحدت است بین اجزای
متعدد که اگر در مکان واقع شود به آن قرینه و اگر در زمان واقع شود ،وزن نامیده می شود( ».وزن
شعر فارسی ،خانلری ،ص )71در موسیقی بیرونی تعداد حروف متحرک یا ساکن ،تنوع یا یکنواختی
بحور عروضی ،هماهنگی یا ناهماهنگی وزن شعر با زمینههای درونی و عاطفی شعر از مسائل بسیار
مهم است به طوری که در وزن شعر عالوه بر کلیّت وزن عروضی شعر« هرچه تعداد حرکات نسبت
به سکنات بی شتر با شد در تندی و پویایی وزن آن دخالت بی شتری دارد و وزن را زیباتر میکند و
برعکس هر چه تعداد سکنات و م صوّتهای بلند در بیت بی شتر با شد ،از میزان تحرّک و پویایی وزن
کاستتته میشتتود و از تأثیر موستتیقیایی برخواننده میکاهد؛ زیرا وزن را به نرمی و لطافت نزدیک
می سازد (».ادوار شعر فار سی از م شروطیت تا سقوط سلطنت ،شفیعی کدکنی :ص )31مطلب قابل
توجه دیگر در این حیطه ،تناسب و مطابقت وزن عروضی شعر با روحیّات شاعر است؛ به این معنی
که شاعری که سرحال و با نشاط است به اوزانی عالقهمند است که مقصود را بهتر برآورده میسازد و
آنکه غمگین ا ست و مرثیه می سراید ،وزنی را برمیگزیند که از تالطم و ترقّص خاص عالم ن شاط،
نشانی نداشته باشد .از این رو تطبی وزن شعر با احساس شاعر ،یکی از مسائل بسیار مهم در نقد
شعر ا ست .زین العباد منظومة خود را در بحور رمل ،رجز ،م ضارع ،هزج ،مجتث ،خفیف و متقارب
سروده است که در این بین به بحرهای رمل ،مضارع و هزج عالقة خاصی نشان داده است.
در دستتته بندی اوزان شتتعر زینالعباد از حیث درشتتتی و نرمی لحنشتتان ،میتوان گفت آنجا که
شعری را به وزن رمل و خفیف سروده ا ست ،میتوان نرمی و لطافت لحن اوزان را از صفات بارز آن
شعر دانست و زمانی که شعر را به بحر مجتث یا مضارع سروده ،خشونت و تحرک در لحن آن شعر،
ویژگی م شخص آن شعر میبا شد؛ در برر سی شعری که شاعر آن را در بحر هزج سروده ،میتوان
پویایی و تحرّک و بانشتتاط بودن لحن اوزان این بحر را به دلیل داشتتتن مصتتوتهای بلند و متحرکات
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فراوان از ویژگیهای برجستتة آن شتعر دانستت و زمانی که وی شتعر را به بحر متقارب میستراید به
دلیل لحن ابهت حماسه وار رکن فعولن  ،لحن آن شعر مثل حماسه تند شده است و آنجا که شعری
را به بحر رجز سروده ،لحن آن شعر ،لحنی پری شان بوده است .چرا که حرکات این بحر تند ا ست و
ا ضطراب و سرعت جزء ویژگی ارکان این بحر به ح ساب می آید .نکتة دیگری که در باب مو سیقی
بیرونی شعر زین العباد وجود دارد این است که شاعر از اوزان مثمن بیشتر از اوزان مسدس استفاده
کرده است و این خود نشانگر عظمت موسیقایی اشعار شاعر از این حیث است چرا که قطعاً موسیقی
بیرونی اوزانی که مثمن آمده اند ،غنیتر از اوزان مسدس است.
 .9.1موسیقی کناری

«منظور از موسیقی کناری ،عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر دارای تأثیر است ولی ظهور
آن درسراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست .برعکس موسیقی بیرونی ،که تجلّی آن در سراسر
بیت و مصراع یکسان است و به طور مساوی در همه جا به یک اندازه حضور دارد .جلوههای موسیقی
کناری بسیار است و آشکارترین نمونة آن ،قافیه و ردیف میباشد( ».موسیقی شعر ،شفیعیکدکنی:
ص)935
الف :قافیه :یکی از تمهیداتی که شاعر به کار میبرد تا سخن را از نثر عادی دور کند و درآن به
نوعی ،تنا سب و آهنگ ایجاد کند ،قافیه پردازی ا ست« .قافیه عامل غنای مو سیقی شعر ا ست و
خواننده با شنیدن قافیه لذّت میبرد و قوای سامعه اش تحرّکی را پذیرا می شود و حتّی ر سم الخط
قافیه هم در تحریک قوّة با صره و بینایی مؤثر می افتد .عالوه برآنها ،ک سالت و یکنواختی حا صل از
موسیقی یکسان در بعضی از انواع شعر از جمله مثنوی -که طوالنی هستند -به وسیلة قافیه از بین
میرود و به نوعی ذهنیّت خواننده نستتبت به یکنواختی موستتیقی شتتعر ،عوض میشتتود(».فرهنگ
مو سیقی شعر ،ذوالفقاری :ص )32از نکته های دیگری که در باب قافیة شعر حائز اهمیّت ا ست،
تأثیر هجای پایانی قافیه است؛ به ویژه واک پایانی از لحاظ کشش موسیقیایی در آهنگ شعر نقش
ا سا سی دارد .زمانی که آخرین واک قافیه از حروفی مثل «ب ،پ ،و»...با شد ،زود قطع می شود و
عطش موسیقیایی خواننده را سیراب نمیکند ،امّا مصوّتهای بلند مثل«آ ،ای  ،او» کشش موسیقیایی
بیشتری دارند و از لذّت بیشتری برخوردارند .ازسوی دیگر قافیههایی که به مصوت بلند «ای» ختم
می شوند ،به دلیل ک شش صوتی آن که رو به پایین ا ست ،حکایت از لحن تمنایی و مؤدبانة شاعر
دارد .در یک بررسی نمونة آماری که بر روی چهارصد بیت از دیوان عابد صورت گرفت از حدود122
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واژه که قافیة بیت میبا شند 522بیت آن یعنی 71.21در صد دارای قافیه ای میبا شند که آخرین
واک آن م صوتهای بلند «آ ،ای ،او» میبا شد 579 .واژه یعنی 92.21در صد قافیه فعلی و بقیه قافیه
اسمی میباشند .پس میتوان نتیجه گرفت که بیشتر قوافی در دیوان عابد اسمی است و درصد کمی
از آنها فعلی میباشد.
ب:ردیف« :تکرار مقولهای میبا شد که در نظام مو سیقیایی عالم وجود دارد و یکی از جلوه های
آن در شعر نمود یافته است .تکرار کلمات در پایان مصراعها ،جنبة موسیقیایی دارد و نه تنها مکمّل
موسیقی قافیه است بلکه با عنایت به اسم ،فعل یا حروف بودن آن در تکمیل مفاهیم موجود در بیت
مؤثر ا ست(».فرهنک مو سیقی شعر ،ذوالفقاری :ص)595عالوه بر تکرار کلمات ردیف ،که به نوعی
باعث تکمیل مو سیقی قافیه میگردد ،نوع کلمة ردیف هم در غنا یا فقر مو سیقی شعر مؤثر واقع
می شود .به این معنی که ردیفهای فعلی ،مخ صو صاً زمانی که از نوع ترکیبات طوالنی با شد ،باعث
تقویت موسیقی کناری میگردد:

م تج ت تن تون ف تالن تس تت تم ن ت تدان ت تم
ش ت تی ت تدای ج ت ته تان تس تت تم ن تدان ت تم
حتتقّتتا کتته هتتمتتانتتستتتتتم نتتتتدانتتم
ب تر ه ترچ ته ن تگ تاه م تی ک تن تم م ت تن
یتتتا ختتتود بتتته گتتتمتتتانستتتتم نتتتتتتدانتتتم
در عتتتشت ت ختتتدا بتتته ختتتود یتتتقت تینتتتم
چتتتون دیتتتتتتو دوانتتتستتتتتتتم نتتتتتتدانتتتتتتم
از شتتتتتتوق رخ بتتتتتتتتتتتتتی پتتتتتتری روی
(ب )7252-59
بنابراین هر قدر بسامد ردیفهای فعلی در شعری بیشتر باشد ،توان موسیقیایی شعر هم باال میرود.
با برر سی دیوان عابد میتوان چنین گفت که ،ب سامد ردیفهای فعلی در این منظومه بی شتر از بقیه
است .پس میتوان گفت اشعار زین العباد به دلیل برخورداری از بسامد باالی ردیفهای فعلی جایگاه
موستتیقیایی واالیی دارد .ولی از این حیث که قافیههای فعلی آن بستتامد پایینی دارند ،جایگاه
موسیقیایی آن نازلتر است.

 .9.3موسیقی درونی:

«ازآنجا که مدار مو سیقی(به معنای عام کلمه) بر تنوع و تکرار ا ستوار ا ست هر کدام از جلوههای
تنوع و تکرار در نظام آواها که از مقولة مو سیقی بیرونی (عرو ضی) و کناری(قافیه) نبا شد ،در حوزة
مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد؛ یعنی مجموعة هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه و
یا ت ضاد صامتها و م صوتها در کلمات یک شعر پدید میآید ،جلوه های این نوع مو سیقی ا ست».
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(موسیقی شعر ،شفیعی کدکنی :ص )937به عبارتی انواع جناس ،سجع ،واج آرایی ،ترصیع و موازنه،
تکرار ،سیاقه االعداد و ...از موسیقیدرونی باالیی برخورداراست .اینک نمونه هایی از دیوان عابد نقل
میشود :

جناس خطی:

یتتار متتا ب ین تتتا چتته بتتازی م ی کنتتد او

خوش حتتدیتتث ترک و تتتازی م ی کنتتد او
(ب)955

آن دم که نه دم بود و نه آدم به جهان هیچ
از دم تدم ته م تا بد ن تفخی دم که دم تندی

ایتتتتن شتتتتتتتورش و غتتتتوغتتتتا
تتتتتا روح شتتتتتتدستتتتتتتتتتتیتتتتم
(ب)751

گتتر تتتو متتعتتبتتودی ختتدای تا متتن عتتبتتادم

وانتتتگتتتردم وانتتتگتتتردم وانتتتگتتتردم
(ب)957

د ین بر من چیستتتتت دی تّان دی تده ام

ستتتبحتته افکنتتدم چو ستتتبحتتان دی تده
ام(ب)222

رو بتته ک ن جی نشتتت ین تو م ف تی غی

ایتتن بتتیتتابتتان نتتمتتیتتتتتوانتتی طتتی
(ب)259

وای تة ع تالمی ش توی م تای تة آدم تی ش توی

سایتتتتة خاتتتتتمی شتتتتوی بتتتتیخ و نهال
عاشقی(ب)21

ازدهنم جواب خوش ب شنو و بر صواب خوش

ای من و ما به ما و من کز من و ما براستتتتی

جناس زاید:

جناس اشتقاق:

جناس شبه اشتقاق:

جناس مضارع:

ترصیع:

تکرار:

سیاقه العداد:

بی خ م یرو م لح وآب و آ تش و بتتاد و تراب

(ب)11

در تتتتتنتتتتور چار پهلو پخته شش نان یافتم
(ب)231
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واج آرایی:

آندم که نه دم بود و نه آدم به ج هان هیچ
از دمتتدم متتا بتتد نفخی دم کتته دمنتتدی
 .9.1موسیقی معنوی

ایتتتتن شتتتتتتتورش و غتتتتوغتتتتا
تتتتتا روح شتتتتتتتدستتتتتتتتتتتتیتتتتم
(ب)751

همانگونه که تقارنها و ت ضادها و ت شابهها در حوزة آواهای زبان ،مو سیقی ا صوات را پدید میآورد،
همین تقارنها و تشتتابهات و تضتتادها ،در حوزة امور معنایی و ذهنی ،موستتیقی معنوی را ستتامان
میبخشد .بنابراین همة ارتباطهای پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصرع و از سوی دیگر همة عناصر
معنوی یک واحد هنری ،اجزای موسیقی معنوی آن اثرند .و اگر بخواهیم از جلوه های شناخته شدة
اینگونه مو سیقی چیزی را نام ببریم ،بخ شی از صنایع معنوی بدیع از قبیل ت ضاد و طباق و ایهام و
مراعات النظیر ،تلمیح ،و ...ازمعروفترین نمونه ها ست(».مو سیقی شعر ،شفیعی کدکنی :ص)939
ا شعار زین العباد بیرمی گذ شته از سایر جنبههای مو سیقیایی کالم ،از نظر مو سیقی معنوی نیز
تشخّص خاصی دارد از آن جمله اند:
مراعات النظیر:

خاک به آب میشتتتود آب به باد میشتتتود

باد به نارمیشتتتود جم له یکی عدو کنی
(ب)3

تا طاق ابرو یت ب تاشتتتدج فت در پیو ند هم

شد طاق از دو جْهْان دلم جفتانهام جفتانه ام
(ب)917

هرچهکنی بهخود کنی گرهمهخوب و بدکنی

جفتشتتتوی جفاکنی فردشتتتوی احد کنی
(ب)1

ع ت تاب ت تدا ع تش ت ع تل تی ب تای ت تد گ تزی تد

ایتتتن حتتتدیث از فختتتر دو جهتتتان یافتم
(ب)217

ایهامتناسب:

تضاد:

تلمیح:

 سطح نحوی یا سبک شناسی اجزای جمله:
 .5آوردن«ب» تأکید بر سر فعل ماضی:
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چتتتتتتتتتون روح بتتتتتتتتتته تتتنتتهتتتتتتتتتتا
م تا ن تور ن ته تاریم که ب تا ظلم تت لیلی تم
بتتتر رخ چتتتو بتتتبستتتتتتتتتتیتتتم
کی بگستتتلد از هم ستتتر زلفش چو کمندی
(ب)771
 .7فعل امرگاهی همراه «ب»و درمواردی بدون«ب» امر آمده است:
دو ستتتته گتتامتتی بتته راه حتت

در نتته

 .9استعمال وجوه کهن مضارع اخباری:

رو بتتتختتتوان آیتتتت تتتتقتتترب انتتتی
(ب)277

عتتابتتدا ایتتن قصتتتته ای دلتتکتتش بتتود
بتتختتت فتتیتتروزم هتتمتتیتتگتتویتتد ختتبتتر
(ب)192
 .1آوردن وجوه کهن بعضی از حروف اضافه :مانند «اندر»به جای «در»:

اجل انتتتتتدر کمیتتتتتن شم شیر ب ستتتتتته

گشتتتتتاده دم زهتتم چتتون اژده هتتایتتی
(ب)13

درکوه جبروتم پل نگ در بحر ملکوتم نه نگ

رعنا نیم برنقش و رنگ من عاشت ت دیرینهام
(ب)911

گر طرف خدا شتتوی ور به ستتوی هوا شتتوی

عا بد بینوا خمش هر چه کنی به خود کنی
(ب)51

تو کوه جبْروتیتی من کتتان لعلم آن درآن

تو ب حر م لْ کو ت ی تی دردانتته ام دردانتته ام
(ب)927

گه ستتت نگ شتتتوم در کف ا عدا و درآیم
در غارگهی چو نک ز ترس شتتتر کا شتتتتد

دوستتتتتتتتت
دهتتتتتتن
انتتتتتتدر
نتتتتتتگتتتتتتاهتتتتتتیتتتتتتم
دارنتتتتتتده
(ب)513

 .1جهش یا رقص ضمیر:

 .1تخفیف:

 .2اسکان:

 .1جمع خالف قاعده:
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 .3اشباع:
چونمصطفیبرشدزفرش ازخاک تااستونعرش

من بودم آنجا فوق عرش من عاش دیرینه ام
(ب)919

اب ترص ب تود آن گ توش ک ته ن تامش نشنفت

آن دی تده ک ته او ن تدی ت تد اک تم ته ب تاش ت تد
(ب)911

 .52استعمال صورت خاص مصدر شنیدن:

 سطح ادبی

با مطالعة آثار زین العباد میتوان به این نتیجه رسید که زبان شعر او زبانی ساده و به دور از تعقید

وپیچیدگی است .هر چند گاهی همچون دیگر شعرا به رعایت اصول قافیه و وزن شعر بی توجه بوده
است ،امّا این موارد بسیار نادر میباشد .زین العباد ،آرایه های ادبی را میشناسد ،امّا در حّد اعتدال از
آنها بهره میگیرد .هدف او انتقال پیام و مفاهیم است نه فضل فروشی شاعرانه .با این حال به اقتضای
ادبی بودن اثر ،میتوان برای غالب صنایع ادبی در این منظومه نمونه هایی یافت که ما از ذکر آنها
خودداری کرده ایم و تنها از صنایعی نام برده ایم که بسامد باالیی داشته و میتوانند جزء ویژگیهای
سبکی شاعر بهحساب آیند.
-

-

-

-

اضافة تشبیهی:
عتتتقل بتتتر تت تیتتتر متتتالمتتتت شتتتد سپتتتر

چون شتتت ن ف ت یم آه عشتتت انتتدا خ ت یم
(ب)211

کفر و استتتالم چیستتتت آن رخ و موستتتت

حج و می خا نه کیستتتت آن در و کوستتتت
(ب)111

تتتتیتتتر معنتتتی هتتتر طتتترف انتتتداختیم

ز ین می تان ی تک ره نشتتتتان انتتدو خ ت یم
(ب)212

قاف قدم به کام تو نیستتتت عدم به نام تو

قمری عرش عزتی سوت سحر چه میک شی
(ب)11

تشبیه ملفوف:

تشبیه(مشبه حسی ،مشبه به عقلی):

تشبیه(مشبه عقلی و مشبه به عقلی):
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-

-

-

-

-

-

-

-

تشبیه(مشبه ومشبه به حسی):
از صتتتی قل جان آیی نة دل به صتتتفا شتتتد

رخشتتتتتتنتتتتده چتتتتو متتتتاهتتتیتتتم
(ب)521

غمزة قاب و قوس من خون ج هان بریزد آن

خواجتتة لودنی بیتتا تیر نی و ختتدنتتگ نی
(ب)77

رفتیم چو غتتتتتتواص دراین بتتتتتتحرتفکر
تتتا از صتتتتدف این لؤلؤی شتتتهوار برآمتتد

بتتتتتتتتتتتترحتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتل ارادت
جتتتان بتتتس بتتته بتتتهتتتا شتتتتتتد
(ب)519

روی دل ار به ما کنی آینه را صتتتفا کنی

از هم گان ق فا کنی و جد جالل عاشتتتقی
(ب)22

دامتتن ختتود بتتگتتیتتر و بتتاده بتتنتتوش

کتتا نچتته ب یرون ز تستتتتت آن التستتتتت
(ب)171

هرچه کنی به خود کنی گر همه ن یک و بد کنی

جفت شتتوی جفا کنی فرد شتتوی احد کنی
(ب)1

نتتتتتتتاط بی ز بان برو عارف جم له دان ب یا

در صتتتفت حمید من اخرس گول و دنگ نی
(ب)75

ای من شتتتده بد نام تو مخمور میم و الم تو

می خورده ام از جام تو مستتتانه ام مستتتانه
ام(ب)921

اضافة استعاری:

استعاره:

تشخیص:

کنایه:

ضرب المثل:

متناقض نما(پارادکس):

حرفگرایی:
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نتیجه گیری

زین العابدین علی بن فضل اهلل عابد حسینی ،مشهور به زینالعباد بیرمی یکی ازشاعران و عارفان

خوش ذوق وتوانای قرن  3هجری و از زمرة شتتاعران ناشتتناختة ایرانی در عهد تیموری محستتوب
میشتتود .زین العباد از خاندان ستتادات زندویه بیرم واز نواده های حضتترت«ستتیّدعفیف الدین
زندویه»میباشد .او عارفی شیعه مذهب است که در اعتقادات خود بسیار راسخ و متعصب میباشد و
این امراز محتویات اشعارش کامالً پیدا است؛ نسخة دیوان عابد که به شمارة55913در کتابخانة آیت
اهلل مرعشی نجفی در قم نگهداری میشود ،گذشته ازاهمّیت بالقوة خود به عنوان نسخهای خطی ،به
جهت آن که تنها نسخهای منحصربه فرد ازآن در دست است و به تصریح خود متن ،نویسندة آن
ازمقام شامخ عرفانیو وجاهت علمی برخورداربوده و کتاب خود را برای رفع دشواری های فهم علوم
متداول زمان خود ترتیب داده است ،شایان ارزشی ویژه و مضاعف میباشد .از لحاظ سبک شناسی
آوایی این اثر در بحرهای رمل ،رجز ،مضارع ،هزج ،مجتث ،خفیف و متقارب سروده است که در این
بین ،شاعر به بحرهای رمل ،م ضارع و هزج عالقة خا صی ن شان داده ا ست .بی شتر قوافی در ا شعار
زینالعباد اسمی و ساده است و درصد کمی از آنها فعلی میباشد؛ در دیوان عابد ،بسامد ردیف های
فعلی بی شتر از بقیه ا ست .پس میتوان گفت ا شعار زین العباد به دلیل برخورداری از ب سامد باالی
ردیفهای فعلی جایگاه موسیقیایی واالیی دارد .ولی از این حیث که قافیههای فعلی آن بسامد پایینی
دارد ،جایگاه موستتیقیایی آن نازلتر استتت .اشتتعار زین العباد از نظر موستتیقی درونی و معنوی هم
ت شخّص خا صی دارد .کاربرد واژه های مختلف عربی ،ترکی نیز در این اثر م شهود ا ست .در سطح
ادبی شاعر در حدّ اعتدال از آرایه های ادبی بهره برده است .ابداع و کاربرد ترکیبات خاص ،تخفیف،
جمع خالف قاعده و ا ستعمال صورت خاص م صدر شنیدن میتواند از ویژگیهای برج ستة سبکی
دیوان عابد باشد که به وفور در این اثر و آثار دیگر شاعر دیده میشود.
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