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-1مقدمه
الدین محمدبنعبدالکریم طبسی ،متو ّفی در سال  624ه .ق( .ر.ک.
امام االجل شمس ّ
هدایت ،مجمعالفصحا ،ج ،2ص )802از شاعران مبتکر و نیکو سخن ایرانی در اواخر قرن ششم
و اوایل قرن هفتم هجریاست .وی در اشعار خود شمس تخلّص میکردهاست؛ بنابر نقل صاحب
لبابااللباب ،اصلش از طبس بوده؛ ا ّما در شهر سمرقند در شاعری به شهرت رسیدهاست(.لباب
االلباب ،عوفی،ص )426دیوان این شاعر که تقی بینش در سال  1343هـ.ش .آن را تصحیح و
در  420صفحه به چاپ رساندهاست ،مشتمل بر مضامین و درونمایههای متن ّوعی چون وصف،
عشق ،مضامین اجتماعی ،وعظ ،مدح و  ...است .شاعر این مضامین را در قوالب متن ّوعی چون
قصیده ،غزل ،قطعه ،رباعی و ..ارائه نمودهاست.
وی بر سیاق شاعران اواخر قرن ششم و پیروان سبک انوری ،در آوردن ترکیبات خاص،
استفادۀ مبتكرانه از صور خیال و آوردن مضامین دقیق و لطیف و معانی تازه و بدیع در شعر
تبحر زیادی داشتهاست .شعرش بطورکلی عذب و روان است و نشانههای سبک خراسانی
ّ
مفصل تقی بینش بر دیوان
به وضوح در آن دیده میشود .در تاریخ ادبیات صفا و در مقدمۀ ّ
متاسفانه تاکنون
شمس طبسی ،اطالعاتي نسبتاً ارزشمند دربارۀ این شاعر به دست میآید؛ ا ّما ّ
شخصیت ،جایگاه ادبی و هنری و اشعار این شاعر را در
تحقیقی جامع که همۀ ابعاد زندگی،
ّ
برگیرد ،در قالب کتاب ،مقاله ،و  ...به عمل نیامده است.
شخصیت و جایگاه هنری این شاعر در ادب
هدف از این پژوهش ،عالوه بر روشن ساختن
ّ
فارسی و در میان شعرای معاصرش ،بررسی جامع ساختار بیرونی و درونی شعر اوست .در این
جستار ،به مباحثی چون کاربرد قوالب ،موسیقی شعر ،اوزان و قوافی ،طرز ترکیب سازی ،نحوۀ
بکارگیری انواع صور خیال و بطورکلی ویژگیهای زبانی و فکری شعر او اشاره میشود.
-2عناصر اصلی شعر
تخیل است که در زبانی
بر اساس نظر آقای شفیعی کدکنی «شعر گره خوردگی عاطفه و ّ
آهنگین شکلگرفته است» (ادوار شعر فارسی ،شفیعی کدکنی،ص  )86:بنابراین؛ از نظر او در
تخیل ،زبان ،آهنگ و شکل( .ر.
هر شعر پنج عنصر اصلی دیده میشود که عبارتند از :عاطفهّ ،
ک  :ادوار شعر فارسی،شفيعي كدكني،ص )85 :اینک به بررسی این پنج عنصر اصلی در شعر
شمسالدین طبسی میپردازیم :
 .1-2عاطفه
کیفیت برخورد شاعر با
«عاطفه یا احساس ،زمین ه معنوی یا درونی شعر است ،به اعتبار
ّ
جهان خارج و حوادث پیرامونش» (ادوار شعر فارسی،شفيعي كدكني،ص )87 :به نظر میرسد
منظور از این سخن آن است که عاطفه همان تجربه و لحظۀ شاعرانه است ،انفعالي درونی و
تحسر و عواطف ديگر كه نتیجۀ
حالتي روحي و معنوي است؛ مانند اضطراب ،شوقّ ،
تحيرّ ،
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برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش است .سراينده تحت تأثير عاطفه ،به نكته و
معنايي ظريف دست میابد و آن را در قالب شعر میریزد.
توجه به اینکه شمس شاعری درباری و مدیحهسراست ،مانند اغلب گویندگان شعر
با ّ
درباری ،دارای «من» شخصی و فردی است؛ یعنی او بیشتر با جهان خارج و طبيعت اطرافش
که بیجان است ،رابطه برقرار میکند؛ مث ً
ال در تشبیب قصیدهای ،برق آسمان را مورد خطاب
تخیل قوی خود از زبان او سخن ميگويد :
قرار میدهد و با استفاده از ّ
ای بــرق شـبزدای مـگـر تـیــغ آفتـابـی

یـا در مـیـان زنـگ خـطا ،گوهـرصـوابــی

گفتی کـه هست نسل مــن از دودمان آتـش

چـون بــاد یـافـه گـرد برای چه میشتابی

از کــورۀ اثـیـر بجـستی عــلـم کشیــده

زیـنسان کـه تابخانه چرخ از تو پر شرر شـد

تــا بـوتۀ مذ ّهـب خـــورشیـد را بتـابــی

بــیشک زبـــانهای ز نهانخانـۀ عـذابـــی

چــون خـوشـهچیـن خورشید کان نصابـی
نشگفت اگــر زکات خور شعلۀ تو شود خور
(دیوان شمس طبسي،ص)69
بطورکلّی این شاعر تقریباً هیچ توجهی به سرنوشت انسانها و مشکالت حیات انسانی و
اجتماعی ندارد و اینها را در شعرش مطرح نمیکند؛ چنانکه شعرش گذشته از یک بیت که از
اشتغال به شاعری نالیده است (همان  :ص )70و آن را میتوان اشارهای غیر مستقیم به اوضاع
جامعه تل ّقی کرد ،تقریباً خالی از هر موضوع اجتماعی است؛ بنابراین ،او مانند :مولوی ،حافظ،
خیام و سنایی ...دارای «من» اجتماعی یا بشری و انسانی نیست؛ بلکه احساسات و عواطف او
که گاهی مثل همین مورد باال ،عمیق و تأثیرگذار هم هست ،بیشتر بر محور «من» فردی و
شخصی جریان دارد و این موضوع برای شاعری کام ً
ال درباری مثل شمس طبسی ،طبیعی و
پذیرفتنی است.
.2-2تخ ّیل
تخیل « عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاء دارد .به
ّ
تخیل نیرویی است که به شاعر امکان میدهد که میان مفاهیم و اشیاء ارتباط
تعبیر دیگرّ ،
برقرارکند ،پل بزند و چیزی را که قبل از او دیگری در نیافتهاست ،دریابد .در نتیجۀ این عامل
است که در شعر شاعران همۀ ادوار ،چیزهایی میبینیم که در دنیای خارج وجود ندارد( ».ادوار
شعر فارسی ،شفیعی کدکنی،ص .)89
عنصرخیال و تصویرسازی میتواند در دواوین شعرا به صورت تشبیهات ،استعارات ،کنایات و
سمبلها تجلّی پیدا کند .در اینجا چند نمونه از عناصر خیال را در دو قصیدۀ منتخب از دیوان
شمس طبسی بررسی میکنیم:
الف ضــــیا مـیزنـــد مـشعـــلۀ خـــاوری

خیـز بــــه یــکسو فـــکن سلسلۀ عنبری
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بـــاز سپـیـــد ســحر بــال ضیـــا گسـترد
چرخ به دســت ســـحر چاک زند هر شــبی

گـر نـکنـــد زلـف تـو دعوی شبگستـری
پیش تـو مـظلـــوموار خـیمـۀ نیـلوفــری

کـوکبــــۀ روز را ســوی جـهان رهبــری
هیـــچ شبـــی نگذرد تـا نـکنـــد روی تــو
(دیوان شمس طبسي ،ص)72:
مصرحه از خورشید است که تشبیهی مبتذل است؛
در بیت اول :مشعلۀ خاوری ،استعارۀ
ّ
تخیل قوی خود و با استفاده از ابزارهای نوسازی تشبیه ،مثل استفاده از تشبیه
ولی شاعر با ّ
تفضیل و تشخیص ،این تشبیه را نوسازی کردهاست؛ یعنی خورشید را به کسی تشبیه کرده
که الف روشنایی میزند و در عین حال به صورت مضمر چهرۀ معشوق را به خورشید تشبیه
مصرحه از زلف مج ّعد معشوق) حجاب نورافشانی
میکند که زنجیر خوشبو و سیاه (استعارۀ
ّ
نورانیت آن دروغگویی الفزن
آن است؛ چنانکه اگر این حجاب را یکسو زند ،خورشید در برابر
ّ
بیش نیست.
در بیت دوم :سحر را به باز سپیدی تشبیه کرده است که بالهایی از نور و روشنایی میگستراند
مکرر است؛ ا ّما در مصراع دوم تشبیه را مشروط کرده است؛ یعنی در صورتی باز
که آن هم ّ
سحر بال میگستراند و همه جا را نورانی میکند که زلف تو در صفت سیاهی و خوشبویی
ا ّدعای شبگستری نداشته باشد  .تقابل ا ّدعای خورشید و ا ّدعای معشوق در دو بیت متوالی،
تخیل میافزاید.
بر زیبایی و تازگی عنصر ّ
در بیت سوم ،آوردن صفت تظلّم و دادخواهی برای چرخ در حالی که به دست سحر ،خیمۀ
نیلوفری (آسمان شب) را پاره میکند ،به تشبیه طراوت و تازگی میبخشد ،علّت تظلّم چرخ آن
است که زیبایی چهرۀ معشوق در شکاف زلف ،رونق بازار جلوهگری سحر را کاسد کردهاست.
در بیت چهارم شاعر ا ّدعا میکند که شبها بدین علّت پایان میپذیرد که هر بار کوکبۀ روز
(استعاره از خورشید) به شوق دیدن روی تو سوی جهان میشتابد .آرایۀ حسن تعلیل و تشبیه
تفضیل ،تشبیه مبتذل روی معشوق به خورشید را در لباسی نو و بدیع جلوه گر ساخته است.
تخیل قوی ،به گونهای بسیار زیبا و ماهرانه ،طلوع خورشید و
در این ابیات بطورکلی ،شاعر با ّ
پدیدار شدن سپیدۀ صبح را دستمایۀ توصیف چهرۀ معشوق قرار داده است ،تصویری شاعرانه
که صبغۀ تأثیر پذیری از شاعر صبح ،خاقانی در آن آشکار است .تصاویر شاعرانۀ ملهم از صبح
در دیوان شمس طبسی بسیار است خصوصاً در قصایدی که مطلعش همین توصیف است؛
مانند  :پیش از آن کاید برون از نفثه صبح آفتاب (دیوان شمس طبسي ،ص )72:صبح چو روی
صـبـح جمـــال او بـــرآمــد (همان،ص)28
تو کرد پـردهدری اختیار (همان ،ص )36چـون
ِ
هرصبحدم كه مرغ سحرخوان فغان بـرآرد (همان،ص )20و ...
مصحح دیوان شمس طبسی در بارۀ تأثیر پذیری این شاعر از خاقانی مینویسد « :در اینکه
ّ
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شمس طبسی به سبک خاقانی عالقمند بوده ،هیچ تردیدی نیست .درمقدمۀ نسخۀ مورخ
 713دیوان او چنین نوشته شده است :در آن زمان مردم را شعر خاقانی و طرز او عجیب
تتبع کرده
میآمد؛ زیرا کسی آن شیوه پیش از او نگفته بود .شمس طبسی هر چند از شیوۀ او ّ
است؛ ا ّما انصاف این است که شمس از خاقانی تقلید کورکورانه نکردهاست و خود شیوه و
سبکی داشته است .در شعر شمس طبسی همان الفاظ فخیم و فصیح و همان معانی دقیق و
تخیلهای ظریف شاعرانه و منحصر به
باریک خاقانی هست به اضافۀ نازک خیالیها ،زیباییها و ّ
فرد او( .ر .ک  :مقدمۀ دیوان شمس طبسی ،تقی بینش ،ص 21به بعد)
 .3-2زبان
تخیل نیازمند زبانی است که
زبان یکی از عناصر بسیار مهم در شعر است؛ چراکه عاطفه و ّ
ظرف ارائۀ آن باشد« .زبان امر ثابت ومنجمدي نیست و هر لحظه در حال پویایی و تغییرات
تدریجی است» (ادوار شعر فارسی ،شفیعی کدکنی،ص)91
در بررسی زبان شعر ،واژگان ،ترکیبات و نحو مورد توجه قرار میگیرد.
.1-3-2واژگان
توجه بیشتر
توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار مؤثّر در تغییر سبک شعر در قرن ششمّ ،
با ّ
به زبان عربی و نفوذ لغات و اصطالحات عربی در زبان فارسی بود ،در دیوان شمس طبسی نیز
مانند اغلب شعرای این عهد ،بسامد واژگان عربی زیاد است؛ مانند :سماحت ،مسا ،صباح ،رجا،
جبهت ،مفتاح ،سواد ،بیاض،راعی ،غث ،سمین ،ثمین ،شباب ،خلعت،ذئاب ،طیور ،ضریر :کور،
ِّ
ظل ،ظليل ،مسطر ،اخرس ،مف ّوض ،تعریک ،اصغا ،نفثه ،صرصر،و حتی افعالی مثل التـيأس.
واژگان ترکی هم در دیوانش یافت میشود :مانند :بیغو ،بغلطاق (طاقیه و کاله و فرجی) بك
(بیک) ،خان ،التمغا ،تیول و غیره این واژگان کم و بیش در شعر سایر شعرای معاصرش هم
یافت میشود.
لغات و افعال کهن سبک خراسانی در شعر شمس طبسی کم است ،مانند( :شراب)درده،
الم بمعنی آرایش ،دروا بمعنی معلّق ،شاید به معنی شایسته است ،هیون (نوعی شتر) و ازد ِر
الیق و غیره
بمعنی ِ
شاعر از واژههای محدودی که پرکاربرد هم هست بعنوان ردیف و قافی ه استفاده کرده و
گاهی در چند قصیده پشت سر هم از یک ردیف یا قافیهاستفاده میکند؛ مانند« :گرفت» که
در دو قصیده پشت سر هم بعنوان ردیف آمده و واژههای «یافت» و «تو باد» نیز دوبار پشت
سر هم به عنوان ردیف تکرار شدهاست .حروف قافیه هم در شعرش تکراری است؛ بنابراین،
بطورکلی میتوان گفت که این شاعر در حیطه زبان هیچگونه ّ
تشخصی ندارد.
.2-3-2ترکیبات
در دیوان شمسالدین طبسی ترکیباتی شاعرانه به چشم میخورد که غریب مینماید و به
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نظر میرسد برساختۀ خودش باشد؛ مانند :زخمخورده گویِ گِلین :ترکیب وصفی مقلوب که
ترکیبی نوآیین است .مرغ نعمسرایِ زبان :اضافه تشبیهی ،زبان را به مرغی تشبیه کردهاست
که همیشه بله میگویدُ ،خلق عطر فروش :خلق را از نظر خوشبویی به عطر فروش تشبیه
گردون زر کشیده ُکله:
کردهاست؛ نیز تواند بود که عطر فروش مجازا ً بمعنی خوشبو باشد،
ِ
ترکیب وصفی ،خورشید را به کاله زردوزی شده تشبیه کردهاست که بر سر گردون قرار دارد،
جبین زهرهنوا  :قلم ممدوح
سپهر چشمه نمایِ خِ ضرلباس ،ثروتِ محیطِ سماحت ،خامۀ کیوان
ِ
را از نظر سیاهی نوک آن به زحل (کیوان) و از نظر صوت و صدای خوش آن در وقت حرکت
هیون هوا نور ِد صبا  :باد صبا را به شتری هوا نورد
سیارۀ زهره تشبیه کردهاست،
ِ
بر کاغذ به ّ
تشبیه کردهاست و با آوردن صفت هوا نورد برای شتر تشبیه را نو و زیبا کردهاست ،شبرنگ
مهخرام  :اسب ممدوح را در سیاهی به شب مانند کرده که تشبیهی مبتذل ومردهاست؛ ولی
سن مشی به ماه تشبیه کرده که که دو تشبیه متوالی به این ترکیب
آن را در خرامیدن و ُح ِ
حصن دماغ :چشم است که
حصن دماغ :منظور از دیدبان
دیدبان
غرابت میبخشد ،سرمۀ
ِ
ِ
ِ
تشبیهی نادر استِّ ،
ظل خفته :ترکیب وصفی است بمعنی سایۀ پهن شده بر زمین ،عطارد
سیمین عارض و ترکیبات بسیار دیگر.
فطنت ،ابرۀ
ِ
توجه به نمونههایی که آورده شد ،میتوان چنین برداشت کرد که شاعر با استفاده از
با ّ
همان لغات و واژگان(فارسی و عربی) معمول و رایج در زمان خود ،ترکیبات زیبایی را آفریده
که نادر و غریب مینماید و در شعر شاعران قبل از وی به ندرت یافت میشود؛ بنابراین میتوان
گفت شمس طبسی در خلق ترکیبات نوآیین و تازه شاعری توانا بودهاست.
.3-3-2نحو
دادن متناسب اجزای جمله در کنار هم « .از
نحو؛ یعنی ،میزان توانایی شاعر در طرز قرار
ِ
مهمترین نکتهها در شعر و بطورکلی در هنرهایی که با کلمه سروکار دارند ،بالغت جملهاست؛
یعنی ،آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله (ادوار شعر فارسی ،شفیعی کدکنی.)93 :
فعل مهمترین رکن جملهاست؛ لذا نخست به بررسی آن میپردازیم .در مورد نحوۀ ساخت
افعال در دیوان شمس طبسی باید گفت :که اکثر افعال همان ساخت کهن سبک خراسانی را
دارند .ویژگیهای فعل در این دیوان از این قرار است:
ـ آوردن «می» بر سر فعل منفی:
آن ذروه میندانــم یــا چرخ مستدیرســــت

ایام ســخت بر صفتی شــد که مینخواهـــد
ـ آوردن «ب» بر سر فعل ماضي:

یـــا آسـتـان عالی خورشید کان ضمیرست
(دیوان شمس طبسي)8:
تــا پـیش صبح قرص خور از آسمان برآرد
(همان)2:
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سوســن چو الله ،برگ زبانش بدید،گفـــت

بـــرمــن زبــان ز بـهـرچه آخر وبال کرد
(همان)23:

روز کامــــد لقبــــش بــــاز سپید ملکوت

از پی کسب شـــرف نـــام تو بــــر پـر دارد
(دیوان شمس طبسي:ص)22

لعل تو پنهان فکند یک دو شکر در قدح

ور نه بـدینسان کـجـا باده شدی خوشگـوار
(دیوان شمس طبسي:ص)36

دوشآن زمان که خسرو صـاحبقران شــرق

ـان مـلـــک ســـویِ دارمــلک
میتافتی عنــ ِ
(همــان،ص)54

تـــا بـــاده از لـطافـــت خـــوبان خـبر دهد

ـی خوشــگوار ملک
مینــوش همچو شــاه ِمـ ِ
(همان،ص)55

گــردون جفــاکــــار ستمپیشــه نمــاند

تــــا از تــو شــود کـار یکیدلشده نیـکو
(همــان،ص)63

صـحـــرای دیــده پـر ز فروغ جــمال کرد
از سـایبـــان زلـف چـو بـــنمود آفتـــاب
(همان)23 :
ـ کاربرد فعل «آمد» به جای «شد» که ازویژگیهای شایع سبک خراسانی است:

قــلـــزم گــوهـــــر فــشـــان آفـریـنـش
گفـــت قتلــــغ سعـــد دیـــن کامد کف او
(همان ،ص)50
ـ آوردن «ی» در پایان فعل ماضی استمراری به جای «می» در آغاز آن:

اوبـاش فـتـنــه نـقب درین نـیـلگون حصـار
بـیکـوتـوال قــدر ســـرافــراز او زدی
(همان)43،
ـ گاهی این فعل به صورت «می  +فعل ماضی ساده  +ی »نیز به چشم میخورد؛ مانند:

از دو بــادام خمارآلودۀ پر خـــواب خـــوش
از سنــان غمــزه میکردی دل مـا را خراب
(همان،ص)92
ـ آوردن جزء پیشین «می» به جای «ب» در ساختار فعل امر« ،می» به وضوح بر استمرار
داللت میکند؛ بنابراین این ساختار را میتوان امر مستمر نامید در سبک خراسانی این ساختار
کام ً
ال معمول بودهاست .مانند:

مـراعــــاتــــی رشــیــــد ازهـــــری را
ز زن کـمتـــــر نــــئی گـهگـــاه میكـــن
(همــان،ص)87
ـ کاربرد فعل از مصدر «ماندن» به معنی «رها کردن و اجازه دادن»:
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رخ صــفـــت کــــژروی بــمانــد فــرس
عـــــدل راسـتخـانـــــۀ او
وانـــــک از
ِ
(همان،ص)91
یعنی از عدل و داد ممدوح است که اسب در بازی شطرنج کجروی را رها کرده و مثل رخ
راسترو شده است.
ـ کاربرد فعل ب ُ َوند به جای باشند:

ُبــ َونـــــد آمـــــاده کــــار دلـبــــــری را
هـمـیـشـــه تـــــا رخ و زلــــف نــگـاران
(همان ص)88
ـ کاربرد فعل «نیارد» به معنی «جرأت نمیکند» :
شمشــیر قدر پشـــه نیـــارد نطـــــقزدن

ـ کاربرد نبشتن بجای نوشتن :

آنـــجا کــــه خـامـــۀ تـــوکند با قضا جدل
(همان،ص)56

که صد نامه به خون دل نبشتست از بدخشانش
چــه پیوندســت آخــر بــا لــب او زادۀ کان را
(همان،ص)48
ـ کاربرد فعل «غلطم » به معنی «اشتباه میکنم» که در سبک خراسانی رایج است:

از کــف ســاقـیگـلروی سـمـن برگیرد
جــام را نـی غلطــم اللــۀ سیــــراب حیــات
(همـــان،ص)114
ـ بسامد فراوان کاربرد افعال پیشوندی که این از ویژگیهای بارز سبک خراسانی است:
ـ کاربرد فعل دعایی:

از جــهـــان هــیـــچ آفـتـــی مــرســـاد
تــــا ابــــد بیش عــــــرض پــــاک تـو را
(همان،ص)89
ـ آوردن «می» استمراری بر سر فعل پیشوندی قبل از پیشوند:
وینــک اکنــون میبرآرد شــعلۀ آتشز آب
کـرد پنهان مهرههایسـیمگردون بلعجب
(همان،ص)106
ـ کاربرد صفت «کمین» به جای صفت برتر «کمترین» :
گردون که همچو نام تـــو همواره میرود

ـ کاربرد «به» بجای صفت تفضیلی «بهتر»:

همـــواره در پنـــاه کمین چاکـــر تو باد
(همان،ص)18

در دولـــت صــــفدر جــهانــــدار
آن بــــه که جــــهان چنیــــن گذاریم
(همان ،ص)39
ـ کاربرد قید تأکید «مانا» از مصدر مانستن بجای همانا :
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کــه پـوشـیـدی گـلیـــــم مـدبری را
سیـــهدل بــــــودهای مـانــا چو آبـی
(همان،ص)87
مختصات سبک خراسانی
وترجی ،از
ـ کاربرد «بوک» مخفف ب ُ َود که ( باشد که) از قیود تم ّنی
ّ
ّ
است که نمونههایی از آن در دیوان شمس طبسی مشاهده میشود؛ مانند :
پیـش کـه از طرف گل سـبزه بـرون آوری
بــوک ز بــاغ رخــت دیـــدۀ مــــن برخــورد
(همان،ص)124
ـ کاربرد «هیچ» در معنای نشانۀ وحدت و نکره ،که نمونههایی از آن در شعر شمس طبسی
به چشم میخورد؛ مانند:

راضی شـدی زمانهتوسـن بـهخوشعنانی
گــر هیچ میل رای تو بودی ســوی ریاضت
(همان،ص)135
ـ کاربرد اشباع که نمونههایی از آن در دیوان شمس طبسی به چشم میخورد؛ مانند:
ت او چشم اوفتاد
ن نیاز تشــنه را بر دسـ 
چو 

ـ آوردن پیشوند نکره ساز «یکی»:
ی نوش کن از دســت یکیســاقیمهروی
م

گفتاینک یافتمدریای بیپایـاب خویـش
(همان،ص)92

کــــز غالـــیه بـــر چشــمۀ خورشــید رقم زد
(همان ،ص)26
توجه دیگر در مورد ساختار زبانی شعر شمس طبسی این است که در بسیاری
ـ نکتۀ درخور ّ
از ابیات دیوان او منطق نثری حاکم است؛ یعنی اجزاء جمله ،مطابق سیاق دستور زبان آمده
است :
چـــون صـبـــح جمـــــال او بـــرآمــــد

خـورشیـــد بـــــه چـــاکـــــری درآمــد

ی کــه فلــــک تخت کبــــریای تــــو آمد
ا 

افســر خورشیـــد خـــاک پــای تو آمد
(همان،ص)30

از بـهــــــر نـــظــــارۀ خـیــالـــــش

در دیـــــده هــــــزار مـنـظـــر آمـــــد
(همان ،ص)28

 . 4-2آهنگ
از نظر شفیعی کدکنی ،در شعر هرگونه تناسبی ،خواه صوتی وخواه معنوی ،میتواند در
حوزۀ تعریفی آهنگ قرار گیرد؛ بنابراین منظور از آهنگ فقط وزن شعر نیست ،بلکه مجموعه
تناسبهایی است که در شعر میتواند مورد بررسی قرار گیرد .این تناسبها موسیقی بیرونی،
موسیقی کناری ،موسیقی لفظي و موسیقی معنوی را شامل میشود(.شفیعی کدکنی ،موسیقی
شعر،ص 91به بعد)
نویسندگان این مقاله برای دستیابی به تحلیل جامعی از موضوع آهنگ در شعر شمس
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طبسی ،با لحاظ کردن بسامد کاربرد قوالب شعری در شعر او ،به صورت تصادفی ،تعدادی
توجه به این چهار مؤلّفه آنها را مورد بررسی
قصیده ،غزل ،قطعه و رباعی را انتخاب کرده و با ّ
قراردادهاند( .ر.ک  :پایان نامۀ «نقد و تحلیل دیوان شمس طبسی» صص )74 - 91نتایج این
بررسی بدین شرح است :
. 1- 4-2موسیقی بیرونی
شاعر تقریباً در همۀ دیوانش از اوزان آرام و سنگین و دلنشین و در عین حال پرکاربرد
استفاده کرده و بیشتر اوزانی بکار برده که تعداد هجاهای بلند در آنها نسبت به هجاهای
کوتاه بیشتر است؛ زیرا هر چه تعداد هجاهای کوتاه نسبت به هجاهای بلند بیشتر باشد ،وزن
مالیمتر و آرامتر است و این عامل خواننده را به سوی تأن ّی و آرامش که الزمۀ درک معانی
و تصاویر عمیق و ّ
تبحر
لذت بردن از آنهاست ،سوق میدهد .این
واقعیت از طرفی بر تجربه و ّ
ّ
تتبع او در شعر شعرای مدیحهسرای داللت دارد؛ زیرا
شمس طبسی در سردن مدایح و ّ
درونمایۀ شعر او عمدتاً مدح و هجو است ،نه عشق و غزل و استفاده از اینگونه اوزان بدلیل
توجه شعرای مدیحه سرا بوده است؛
تناسبی که بین صورت و معنی ایجاد میکند همواره مورد ّ
ازطرف دیگر میتوان گفت شمس طبسی در این حوزه مبتکر و نوآور نبوده است.
. 2- 4-2موسیقی کناری
بطور کلی بیش از نیمی از اشعار شمس طبسی مر ّدف است .در ّ
کل دیوان او  67شعر (اعم
از قصیده ،قطعه و غزل) مر ّدف است و  60شعر ردیف ندارد .ردیفها و قوافی منتخب از واژگان
معمولی و پرکاربرد است؛ ولی شاعر این واژگان و حروف قافیه را به گونهای بکار برده که
متناسب با مضمون و محتوای شعر باشد و موسیقی خوشایندی را در سراسر شعر ،در گوش
مخاطب طنینانداز سازد .با توجه به این موارد میتوان در این حوزه شمس طبسی را شاعری
تخیل نسبتاً قوی اشعاری زیبا
متوسط دانست که با استفاده از واژگان معمول زمان خود و با ّ
سروده و دیوانی ارزشمند از خود به یادگار گذاشتهاست؛ اگرچه در این حوزه هم شعر او فاقد
خاصی است.
نوآوری و ابتکار ّ
. 3- 4-2موسیقی لفظی
در بسیاری از اشعار متناسب با مضمون و محتوای شعر و ردیف و قافیه ،واج یا واجهایی
(صامت و مصوت) بیش از بقیۀ واجها تکرار میشود و نوعی موسیقی را در شعر ایجاد میکند
که ضمن تناسب با محتوای شعر ،در القای مفهوم مورد نظر شاعر تأثیر فراوان دارد .مث ً
ال در
قصیده ای با مطلع :
صاحــــبا مشتـــــری غـــــام تـــو بــــاد
مـــــاه قـــــدرا ،سـمــــــاک مــقـــدارا

چشمـــــۀ آفتـــاب جـــام تــــو بـاد .....
آسمـان ملـــــک احــتشـام تــو بـاد .....
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چـــرخ تــوســـن نــــــژاد رام تـــو بـــاد
مهـــر زریـــــن عنـــــان ،جنیبــت تســت
(دیوان شمس طبسی ،ص18و )19
تکرار مص ّوت «آ» در بیت اول بر مرتبه و جایگاه رفیع ممدوح داللت دارد و به نظر میرسد
تعمد داشته است .تکرار همین ویژگی در بعضی از ابیات بعدی
شاعر در انتخاب این مص ّوت ّ
خصوصاً در آخرین مصراع ،این مفهوم را تأکید کرده است .ضمناً «ام» که ردف اصلی در قافیه
قرار گرفته با القای مفهوم «امین» با وجه دعایی فعل «باد» تناسب دارد.
الدین:
و در قصیده ای دیگر در مدح شمس ّ
طـرازکسـوت روزسـتگیـسـوی زره سانـش

زالل مشرب روح است لفظ گوهر افـشانـش

ی خنـدانش
که افگند آستینشب ،جهانبررو 
از آنکوکب نشانگشتست چشمم روز درگریه
(دیوان شمس طبسی ،ص)47
تکرار صامت «ز» در واژه های «طراز»« ،روز»« ،زره »«زالل» واجآرایی دارد .تکرار واژۀ «روز»
و تقابل آن با «شب»  ،در بیت بعد با «شمس » که در نام ممدوح دیده میشود ،پیوندی ظریف
دارد .همچنین تکرار صامت «ش» نیز در این بیت و بیت دوم عالوه بر پیوندی که با صامت
«ش» در واژۀ « شمس » (نام ممدوح) دارد ،شور و شعف سراینده را از یادکرد ممدوح نشان
میدهد.
-4- 4-2موسیقی معنوی:
شاعر تقریباً در همۀ دیوان ،تناسبهای معنوی زیبا و لطیف (مراعاتالنظیر ،تضاد ،تلمیح و)...
به کار برده که این تناسبها نوعی آهنگ در درون شعر به وجود میآورد با این وجود ،مهارت
متوجه تص ّنع وی نشود .بطور کلی این تناسبها اجزای شعر
شاعری باعث شدهاست که خواننده
ّ
را از درون به هم میپیوندد و در استحکام فرم ،تأثیر در خور توجه دارد.
 .5-2شكل
هر شعر دو شكل دارد« :شكل ظاهري كه عبارت است از :طرز تركيب مصراعها و ابيات با
يكديگر ،به اعتبار قافيه ورديف و گاه وزن ،كه قالب شعري نام دارد؛ از قبيل :قصيده ،غزل،
قطعه ،رباعي ،مثنوي و ...و شكل دروني يا فرم ذهني كه عبارت است از :مسألۀ پيوستگي
عناصر مختلف شعر در تركيب عمومي آن» (شفيعي كدكني.)1380،
 .1-5-2شکل ظاهری:
قصيده ،غزل ،قطعه ،رباعي و مستزاد قوالب شعر شمس طبسی را میسازند.
 .1-1-5-2قصيده
قصيده درديوان شمس طبسي جايگاهي مهم دارد و بيشترين حجم ديوان را به خود
اختصاص دادهاست.در ديوان وي جمعاً  67قصيده وجود دارد كه  64تا از آنها اصيل و 3تا
منسوب به وي است .قصايد شمس طبسي معموالً از همان ساختار معمول و آشنای قصاید
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تبعیت میکند .با تغ ّزل آغازمیشود و با تخلّص به مدح میپردازد و با شریطه خاتمه پیدا
مدحی ّ
میکند .اکثر قصاید در قسمت تغ ّزل مضامين لطيف و نكتههاي نغز بسيار دارد و گاه ابتكار و
توجه عالوه بر آنچه گفتیم این است
توجه از او میبینیم ،تنها نکته جالب ّ
هنرنماييهاي جالب ّ
که در مدايح معموالً ابتدا ممدوح به صیغۀ غايب ذكر میشود آنگاه التفات از غايب به مخاطب
عمادالدين ،که با تشبیب زیبایی خطاب به برق،
صورت میگیرد؛ چنانكه درقصيدهاي در مدح
ّ
آغاز میشود :
یـا در مـیـان زنـگ خـطا ،گوهـرصوابــی
ای بـرق شـبزدای مـگـر تـیـغ آفتـابـی
(دیوان شمس طبسی،ص)69
همین سیاق مراعات شده است:
1-5-2ـ .2غزل
تعداد غزلهاي ديوان شمس طبسي بسيار اندك است (پنج غزل اصيل و يكی هم منسوب
بدو) در اين غزلها كه در واقع نوعي تغ ّزل هستند ،خشونت و ناهمواري تا اندازهاي ديدهمیشود
توجه واقع
و این
واقعیت نشان میدهد که شمس طبسی در این حوزه نمیتواند چندان مورد ّ
ّ
شود.
1-5-2ـ .3قطعه
شمس طبسي عالوه بر مدح ،برای هجو و ذم مخالفان و شعرای رقیبش (از جمله کسی
مل ّقب به کرکس ) از این قالب شعری استفاده کرده است .وي جمعاً  24قطعه دارد كه 23
تا اصيل و  3تا هم منسوب به وي است .در قطعات او همان ویژگیهای ادبی قصایدش آشکار
است :
میگفـت دوش عقل،که صاحب قران شـرع

گفتـــم یکی ســــحاب توانــی مـرا نمود

پیوســــته جــــز رعایت کرکـــس نمیکند
کـــز فیـــض خویش تربیت خــس نمیکند
(دیوان شمس طبسی،ص)90

1-5-2ـ .4رباعي
در ديوان وي  28رباعي اصيل و 3تا منسوب به وي وجود دارد که مضمون تمام آنها وصف
خیامی یافت نمیشود :
معشوق است و در آنها اثری از مضامین ّ
نقشیســت در ایــن دیــدۀ بیخــواب از تــو
ای چشـمـــۀ خـــورشید لطافــت مپـــسند

داغیســــت بـــرین سینــــۀ پرتــاب از تــو
چندیــن دل تشنـــه مانــده بـــی آب از تو
(دیوان ،ص )103

1-5-2ـ .5مستزاد
در ديوان شمس طبسي يك مستزاد وجود دارد.وي مصراعهايي را از یک رباعي آورده و
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جمالت كوتاهي را به آنها درافزوده و مستزاد ساختهاست:

بـــر بـــرگ گلـــت مورچـــه ره خواهـــد كـــرد

اي سـيـــم ذقـــن

از آتـــش رخســـار تـــو برخواهـــد خواســـت

دودي و چــه دود !

وز ســـبزه بنفشـــه تكيهگـــه خـــــواهد كــــرد

اي

عهدشـكـــن

ا ّول دل مـــــــن
دودي كـــه هـــــزار دل ســـيه خــــواهدكرد
(دیوان ،ص )129
بطوركليمیتوان چنين برداشت كرد كه اين شاعر از بين قالبهاي شعري كه در ديوانش آورده،
تنها در قصايدش بعنوان شاعری مو ّفق ظاهر شدهاست.
 2-5-2ـ شكل دروني يا فرم ذهني
توجه به اینکه «هر شعر يك «تجربه» است و بايد تمام عناصر آن به گونهاي هماهنگ،
با ّ
در خدمت آن تجربه باشند» (شفيعي كدكني .)98: 1380،نه تنها ابيات قصايد شمس طبسي
بلکه ابیات غزلهایش از اول تا آخر با هم هماهنگ هستند و موضوع واحدی را بیان و احساس
واحدی را القا میکنند .هيچ جزئی از اجزاي شعر ،جزء ديگر را نفي يا نقضنمیكند .؛ بنابراين
بطور کلّی شعر اين شاعر از کمال هنری ،وحدت و یکپارچگي دروني برخوردار است.
 -3معاني و مضامين شعري شمس طبسي
شعر شمس طبسی در درون خود معانی و مضامین گوناگونی را جای دادهاست و میتوان
گفت از تن ّوع نسبتاً خوبی برخوردار است اگرچه از این حیث به پای تن ّوع مضامین در شعر
شعرای بنامی چون سنایی و عطار نمیرسد  .برای دستیابی به قضاوتی همه جانبه باید اشعار او
بث شکوی ،تقاضا ،هجو ،مضامین
را در حوزههای وصف ،عشق و تغ ّزل ،نیایش ،وعظ ،مفاخرهّ ،
قلندرانه ،مضامینی که حاکی از عشق و عالقۀ شمس طبسی به اهل بیت (علیهم السالم) است
و مضامین اخذ شده از دانشهای مختلف بررسی نمود :
.1-3وصف:
وصف طبیعت خصوصاً شب و روز و طلوع و غروب و آسمان و ستارگان ،عرصۀ بی بدیل
تجلّی هنر شاعری شمس طبسی است؛ چنانکه اگر این مزیّت را از شعر او حذف کنیم ،چیز
تخیل قوی خود
زیادی از ارزشهای شعری او باقی نمیماند .شمس طبسی با استفاده از قدرت ّ
و بکاربردن تشبیهات ،استعارات و جان بخشی به اشیاء ،به ارائۀ توصیفهایی زیبا و ّ
جذاب
توجهی از تغ ّزالت او را به خود اختصاص
از طبیعت نائل شده است .این عرصه ،حجم قابل ّ
دادهاست .گذشته از وصف طبیعت ،توصیف جمال معشوق(بیشتر در تغ ّزل قصاید) و دالوری
و بخشندگی ممدوح (بیشتر در بدنۀ اصلی قصیده) ،به ترتیب بیشترین موصوفات در شعر
شمس طبسی را تشکیل میدهد :
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دوش در گـــردن شــب عقــد ثریّا دیـدم

نــو عــروســان فلـــک را به تماشا دیدم

بـــود آوردۀ غـــ ّواص شب از قلــزم غیب

هــر جواهـر که دریــن ح ّقۀ مینــا دــیدم

رانــده بــر ادهــم شب گـرد زوایای فلک
نــی که بــر خنـدهمه بود ز شــاخ طوبی
حیــدر جرم فلک را کـه لقب مــریخ است

مـــاه را در طلــب عقــد ثـــریّــا دیـدم
هـر شکــوفـه که بر این گنبذ خضرا دیدم

عاشـــق شیفتــۀ زهـــرۀ زهـــرا دـــیدم
(دیوان شمس طبسی،ص)120

زرین خیمۀ خورشید را
هیـنکه پیدا گشت ّ

زرین طناب
از افــق بــر روی صحرای فلک ّ

منهــزمگشتنــدازبـــازسفیــدمشـــرقـی

بر فلک طاووس رنـگــی بر زمین خیل غراب

کرد پنهان مهرههای سیم ،گـردون ،بلعجـب

نـــور آل بوتـــراب روز پیــدا شـــد ز کوه

گـــردون زیــور بسته گویی بر افـق
زرگـــ ِر
ِ

وینـک اکنـــون مـــیبرآرد شعلۀ آتش ز آب

دولــتعبـاسیــانشـبپــذیرفــتانقالب
زر نـاب
از میـــان بـــوتــۀ شب مــیبرآرد ّ
(دیوان شمس طبسی،ص)106

زلــف تـو شــد کمینگـه آشـوب روزگار

روی تــو گشــت کــارگه صـنع کــردگـار

تـــار لبـــاس حسـن اگـر طـرۀ تـو شــد

نبود عجب از انک بود شب هـمـیشـه تـــار

زینسان که کــرد چشم تـو آغاز دیــدهام

ای بــس کــه نـاردانـه بـر آبی کـند نـثــار
(همان ،ص)42

لیلیسـت بــیخــالف ،شب تـار زلف تـو

یک جـو نماند سنگــم اگـر نـهبـدیـدمـی

مجنــون مثــال نافـه ازو گشتـه بــیقــرار
تا نقــد دارضــرب رخـم هسـت بـا عیــار

. 2-3مدح
در شعر مدحی ،شاعر از ممدوح خود ستایشی میکند و در ضمن آن سجایای اخالقی وی
را بر میشمرد و از رفتار و موفقیتهای او تمجید مینماید و زبان به بزرگداشت وی میگشاید.
(انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی،حسین رزمجو،ص)122
شمس طبسی نیز به مدح بزرگان و وزیران درباری پرداخته و قسمت اعظم دیوان وی به
مدح و ستایش اختصاص دارد .بطورکلی میتوان گفت :از میان  91قصیده و قطعه که در دیوان
اوست ،جمعاً  77تای آن به مدح اختصاص یافتهاست که از این تعداد  63تا به قصاید تعلق
مداح قلمداد کرد.
دارد ،این تعداد مدح نشان دهندۀ این
واقعیت است که او را باید شاعری ّ
ّ
.3-3نیایش
تضرع و زاری
نیایش در لغت به معنی دعا ،آفرین،دعای نیکو ،تحسین و دعایی که از روی ّ
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کنند ،آمدهاست (لغت نامۀ دهخدا ،ذیل واژه) .این واژه از واژه پهلوی «نیایشن» بمعنی
«پرستیدن» گرفته شدهاست ( .فرهنگنامۀ ادب فارسی،حسن انوشه،ص )396و در اصطالح
تضرع و زاری از خداوند
ادبی ،نوشتههای منظوم یا منثوری است که در آنها شاعر یا نویسنده با ّ
متوسلمیشود(.همان «از آنجا که راز و نیاز
یاری میجوید و برای رسیدن به نیکبختی به او
ّ
با خداوند مایههای احساسی وعاطفی دارد ،نیایش جزء نوع غنایی محسوب می شود( ».انواع
ادبی،شمیسا ،ص)252
شمس طبسی تنها در یکی از اشعارش به نیایش الهی پرداخته و در برابر حادثات جهان به
خداوند پناه بردهاست:
ای واهــبی که سالک راه تــو خویشتـــن
شـخص ضعیف شـمس به تائید حفــظ تو

بــر تخـــت دار ملک عنا پادشـاه یافت ....
خـود را ز حــادثات جهـان در پنـاه یافت
(دیوان شمس طبسی ،ص)12-11

 .4-3وعظ
شعر وعظ جزء نوع ادبی شعر تعلیمی است و به «اشعاری اطالق میشود که شاعر بدون
توجه به احساسات شخصی و منافع خصوصی ،از روی حسن ّنیت و حس بشر دوستی در
مسائل گوناگونی که بنا به اعتقاد او نتیجۀ آن ،اصالح اجتماع و باال رفتن سطح اخالق عمومی
و سعادتمندی و خوشبختی افراد را در پی دارد ،میسراید(».شعر و ادب فارسی ،مؤتمن،ص
)186
شمس طبسی در دو قصیده و دو قطعۀ کوتاه به وعظ پرداخته است :
هر دل که سوی عرصـهی تحقیق راه یافت

در ســایــه ســــرادق عـزت پناه یافت ....

در عشق هر که روی ندارد به اشـک سـرخ

چــون خـــط دلســتان ورق دل ســیاه یافت
(دیوان شمس طبسی ،ص)11

در مــــرغزار شیــر فلــــک میکند شکـار

هر دل که بر گشــاد ســـحر تیــــر آه یافت

کـــم نشین بـــا بـــدان کــه صـحبت بد

گـــر چــه پاکــــی ،تـــــو را پـلیــد کند

یـکـروزبـپـرسیـــدمنــوچــهـــرزسـاالر

کانــدر همــه عالم چه به ای ســــام نریمان

آفتـــاب از چـــه روشــــن اســـت ،او را

او داد جــوابــش کـه در این مرکز خـاکـی

پـــــارهای ابــــــر نــاپــدیـــد کـــنــــد
(همان ،ص )128
گفتـــار حکیـــمان به و کــــردار کـریمـان
(همان)

 .5-3مفاخره
مفاخره در لغت به معنای نازش و بر یکدیگر بالیدن و نازیدن آمدهاست (لغت نامۀ دهخدا،
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ذیل واژه) و در اصطالح ادبی« ،اشعاری را گویند که شاعر در مراتب فضل وکمال و سخندانی
و تخلّق به اخالق حمیده و ملکات فاضله از حیث علو طبع و ع ّزت نفس و شجاعت و سخاوت
و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و خانوادگی و بطور خالصه در شرف نسب و کمال حسب
خویش سرودهاست (شعر و ادب فارسی ،مؤتمن،ص  )258سیروس شمیسا آن را از فروع
حماسه شمرده است( .انواع ادبی ،شمیسا،ص)239 :
شمس طبسی در  15مورد در آخر قصاید و قطعات خود ابیاتی را آورده که در آنها در
سخندانی و فضل و کمال به خود بالیده و خود را از دیگر شاعران برتر شمرده است: .
رو ِز شــکر ریــز نظم ،کــس نکند همچو من

بر ســـر بـــکر ســــخن نقدۀ معنـــی نثـار

مـــرغ زبـــان مرا طایـر علـــوی چـه خواند

بلبل تشــبیب خـــوان مـــرغ حکایــت گزار
(دیوانشمس طبسی ،ص)38

تا ســر درج ســخن خاطر مـــن برنـــداشت

ســمط آللی نگشــت در نظـــر عقـــل خوار

.6-3تقاضا
تقاضا بمعنی درخواست،طلب،خواهش ومطالبه کردن است(دهخدا،ذیل واژه) و در اصطالح
ادب ،که به آن استعطاف (جلب عطوفت) نیز میگویند ،آن است که شاعر با ظرافت طلب
صله کند یا چون در نتیجۀ کاسته شدن از حسن عنایت ممدوح ،دچار حرمان شود ،در پایان
قصیده ،ضمن ابیاتی چند با حسبحال و شکایت و اعتذار و مفاخره به جلب دوبارۀ عنایت
ممدوح بپردازد (شعر و ادب فارسی ،مؤتمن،ص  )37تقاضا در دیوان شمس طبسی در ده مورد
با زبانی لطیف و در پوشش آرایههای ادبی مثل تشبیه و استعاره و ...بصورت غیر مستقیم آمده
است؛ چنانکه درک آن نیاز به تأ ّمل و د ّقت دارد.
اگـــر مــــرا ز جـنـاب تـو غیبتـــی افـتـد
مـــدبران فـلــــک نصـــب کـردهانـــد مـرا

بســـا زنـــخ کـــه زنند این خزان یافه داری
ز بهــــر خـــدمت ایـــن بارگاه عرش آسای
(دیوان شمس طبسي ،ص)72

 .7-3بث شکوی
شکوائیه بر اشعاری اطالق میشود که شاعر از رنج و اندوه و یأس و ناکامی و
بث شکوی یا
ّ
تیرهروزی و بدبختی خود حکایت کند (شعر و ادب فارسی ،مؤتمن،ص )288
بطورکلی بث شکوی در پنج مورد از اشعار شمس طبسی به چشم میخورد که در همۀ
موارد شمس طبسی از رنج ها و نامالیمات روزگار ناله سر میدهد .بی ّ
شک محیط نامساعد
توجه آنان از شاعر
عصر شاعر و تزلزل پایههای قدرت و مکنت ممدوحان که موجب انصراف ّ
میشده ،در آفرینش این مضامین بی تأثیر نبوده است؛ جراکه شاعران مدیحهسرا معموالً اشعار
خود را به طمع مال وجاه و مکنت میسروده اند (انواع شعر فارسی ،رستگار فسایی،ص )164
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شکوائیهها میتوان دریافت که همین امر عامل اصلی گله مندی شاعر بوده است :
و از فحوای
ّ
راستـــی بـــه ایـــن همـــه الفست ازانـــک

کــــار گــــردونست بــی آبـــی از انــــک

نیســـت رای انــــورت غمــــخوار شــمس
کــــرد صفــــرا بــــر دل پــــر بار شــمس
(دیوان شمس طبسي،ص )126

 .8-3عشق و تغ ّزل
تغ ّزل در لغت به معنی عشقورزیدن و در اصطالح ادبی به معنی عاشقانهسرایی است.
در تغ ّزل شاعر سعی میکند عواطف واحساسات خویش نسبت به معشوق را بیان کند.تغ ّزل
اصلیترین نوع شعر غنایی شمرده میشود (فرهنگنامۀ ادب فارسی،حسن انوشه،ص)381
شمس طبسی تغ ّزلهای زیبا در وصف معشوق و بیان احساسات خویش نسبت به او دارد که
بخش تغ ّزل برخی از قصاید ،غزلها و رباعیها تجلّیگاه این مضمون است :
آن لـعل بیـن که نســخه لــطـف زالل کــرد

و ان زلـف بیـن کـه زاده طبـع شمــال کرد

مــه را کـه در زمیــن فلـک خرمن افکنیست

چون خرمن از طریق فسون در جـوال کـرد
(دیوان شمس طبسي،ص)23

ابــرو کــه طاق طارم بیــنــایی آمــده است

آرامــگــاه جـــان پــراکنــده حــال کـرد

 . 9-3مضامین برگرفته از علوم مختلف
اشاره به علوم و فنون مختلف خصوصاً نجوم ،بازی نرد ،فلسفه ،و موسیقی در شعر شمس
طبسی مشاهدهمیشود که این نشان دهندۀ آگاهي او از اين علوم و فنون بودهاست :
وبـــال اخـــتر وارون چـــرخ شـــد روشـــن

چــــو همـت تــو علــم بــر سـر ثـریّا زد
(دیوان شمس طبسي،ص )25

منـصب خـــادم درگــاه تـو آنـجای رسید

کــه عرض زین پس ،خاصیت جوهر گیرد

از مایــۀ دریــا مکــن اندیشــه از ایــن بیــش

کـــان را بـــه یکی داو کـف راد تـو کم زد
(دیوان شمس طبسي ،ص)26

در خالب افتد تا گردن و گوش اســب خرد

اگــر این زهره خوش طبـع ،رهی تر گیرد
(دیوان شمس طبسي ،ص)28

.10-3هجو
متوسل شدهاست .کنایات زشت
بطورکلی شمس طبسی در دیوانش ،در هفت مورد به هجو
ّ
شاعرحد ادب را نگاه داشته و از طریق اعتدال خارج
در این هجاها دیریاب است و بطورکلی
ّ
نشدهاست :
کــرکــس سخن تو نـاصــواب افـتادسـت

میلت همــــه بــر ایــــر ذئـاب افتــادست
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تـو جـغــد نئـی کــرکسـی ای مـادر غـر

چونســـت کــه موضعت خـــراب افتادست
(دیوان شمس طبسي ،ص )101

آب روی خــرد مـصــلحـت اندیش بـریـــز

زان شـرابـــــی کـــه ازو مـرغ بقا پر دارد

حیــدر جرم فلک را کـه لقب مــریخ است

عاشــــق شیفتــــۀ زهــــرۀ زهــــرا دیــدم
(دیوان شمس طبسي ،ص )120

حیــدر نســبی کــه گیســـوی او

فهـــرست نســـیم عنبــر آمــد
(دیوان شمس طبسي ،ص )49

بــای دور فلک چون نم از دو دیده بریخت

مگر فلک حـــدیث شهیدان کربال برداشت
(دیوان شمس طبسي ،ص )134

. 11-3مضامین قلندرانه
مضامین قلندرانه از تظاهر شاعر به بی پروایی در برابر هنجارهای اجتماعی و دینی حکایت
میکند .در شعر شمس طبسی نمونههایی از مضامین قلندرانه دیده میشود در حالی که در
شعر مدحی معموالً از مضامین عرفانی و قلندرانه استفاده نمیشود؛ پس میتوان گفت شاعر
در سرودن قصاید مدحی به نوعی هنجار شکنی کردهاست
غــم بــی آبــی ایــن جــام مـد ّور دارد
چـون قـدح گشت پـر از آب بقـا کی مــا را
(دیوان شمس طبسي ،ص )21
.12-3مضامینی که حاکی از عشق و عالقۀ شمس طبسی به اهل بیت (علیهم السالم)
است.
متعددی ،فضایل حضرت علی (ع) را دستمایۀ خلق مضامین و تصاویر شعر
شاعر در موارد
ّ
خود کرده و ح ّتی در موردی با اشاره به واقعۀ کربال ،به نکوهش آل ابوسفیان پرداخته است؛
به نظر میرسد تکرار اینگونه مضامین در شعر او نمودار عالقهاش به اهل بیت (علیهم السالم)
است.

عـلـی عـلـمـی کـه در چـشم جـــمالـت

سـنـــــان خـــامـۀ او شــد خــلـیـــده
(دیوان شمس طبسي ،ص )21

تا درستســت اینکه از اوالد بوســفیان بسی

ظلمهــا رفتســت بــس ناحق بــر آل بوتراب
(دیوان شمس طبسي ،ص )108

 -4نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بسامد تصویرسازیهای مرتبط با مظاهر طبیعت بخصوص
صبح در شعر شمس طبسی باالست ،این تصویرگرایی ،مهمترین مزیّت شعر اوست و میتوان
گفت که او مانند خاقانی شاعر صبح است؛ از این گذشته ،تأثّر وی از خاقانی در سبک و لحن
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هم مشهود است .همین ابتکار و توانایی شاعر در خلق تصاویر بدیع و ّ
جذاب با استفاده از
نوآوری در تشبیهات و بسامد باالی استعاره و تشخیص و تشبیهات بلیغ و مجمل ،شعر او را به
پویایی متمایل میسازد .این پویایی بیشتر در زنجیره همنشینی یا سطح افقی کالم بارز است.
استفاده از ترکیباتی که نوآیین مینماید هم مزیّت دیگری به شعرش میبخشد با وجود این
خالقیت است.
شعر شمس طبسی در حوزه های زبان،آهنگ و شکل فاقد ابتکار و
ّ
با تمام زیبایهای شعرش ،این شاعر مورد اقبال عمومی قرار نگرفتهاست .به نظر میرسد
از عللی که میتوان برای مورد اقبال واقع نشدن وی برشمرد :یکی حضورش در دربارهای
توجهی به مضامین اجتماعی ـ اخالقی است.
کوچک ،دوم مدحی بودن اکثر اشعار وی و کم ّ
وفور شاعران معاصرش هم باعث شدهاست که آوازۀ وی مغلوب نام و آوازۀ شاعران بزرگی چون
خاقانی و انوری شود.
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