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 بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اخترعبدی

 ( 167-186 ) ص
 2، هانیه صدری مجد )نویسنده مسئول(1اصغر حلبیعلی

1395 مقاله: بهار افتیدر خیتار  

1395تابستانمقاله: یقطع رشیپذ خیتار  

 :چکیده

دة عصر شبیگ نویدی شیرازی از همله شاعران توانمند، پرکار و کمتر شناخته العابدیپ عبدیزیپ

ی داری منصب استیفا، در مثنوی سرایصفوی است که ضمپ خدمت در دربار شاه طهماسب و عهده

تنگاری و نظیرهو تاریخ یم  پردازی بر آرار حکیم نظامی گنجوی از هایگاهی شخخخایسخخخته و قاب  

رویج هحع( در نیمه اول قرن دهم و دوران آغازیپ رشخخد و ت 988-921بیگ )برخوردار اسخختح عبدی

ر شعر او سبک هندی، سرودن شعر را آغاز نمود؛ ازیپ رو ویژگیهای کمال یافتة ایپ سبک، چندان د

هلوی، از دیش به ههت تتبّع آرار استادان پیشیپ چون نظامی و امیر خسرو هادیده نمیشود و نظیره

ستح منظومه  سبک بینابیپ( برخوردار ا سط عراقی و هندی ) در  وی که« هفت اختر»سبکی حدّ وا

ار نظامی، به برابر هفت پیکر نظامی سروده شده، با وهود تیریر پذیری و نازلتر بودن نسبت به شاهک

رّف در سازیهای نو، تصراستای نوآوری و خلال تصاویر و مضامیپ هدید، ترکیب ههت تاش شاعر در

از  حکایتها و روایت کوتاه و سخخخریع آنها، از حوزه تقلید صخخخرف دور میشخخخود و ضخخخمپ برخورداری

شار شیپ، نقد اهتماعی و ا صیفات دلن سبی زبان، تو سامت ن صهای دیگری چون پویایی و  ات شاخ

مالی ی و پژوهش ادم دوستان خواهد بودح مقالة حاضر، ضمپ معرفی اهآمین در خور شناسایحکمت

سی مؤلفهعبدی شیرازی و هفت اختر وی به برر سه منظر زبانیبیگ  سته آن از  سبکی بره ، های 

 بیگ از نظرگاه هنر شاعری میکوشدحباغی و فکری میپردازد و به تبییپ هایگاه عبدی
 

 هفت اختر، ویژگیهای سبکی، قرن دهم، نظیره بیگ نویدی شیرازی،عبدی کلمات کلیدی:

                                                      
 A.A.halabi1323@gmail .comاستادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکنیح 1

کنی ح2 مر هران  ت می واحخخد  بیخخات فخخارسخخخی دانشخخخگخخاه آزاد اسخخخا تری زبخخان و اد ک ختخخه د مو نش آ  دا

hsmariana@yahoo.com 
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 :مقدمه

ای بس دیرینه دارد تتبع اشعار قدما و اررپذیری گویندگان از یکدیگر در تاریخ ادم فارسی پیشینه

ایپ تیریرپذیریهاسخخت که در قالبها و انواع م تلف ادبی ر   آشخخکارگویی شخخک  هدفمند و نظیره و

سرایی در قالب مثنوی با مضامیپ متنوع غنایی، حماسی داستاننموده استح در قرن هفتم و هشتم، 

و تعلیمی رونال یافت و طی چندیپ قرن همواره مورد توهه گویندگان بودح در ایپ میان مثنویهای 

شال و مورد اقبال ویژه  سرم ستانی و غنایی  شش در حوزه ادبیات دا پنج گانه نظامی گنجوی با درخ

ایرانی و حتی منظومه سرایان ترک زبان و شاعران مقیم شبه قاره تا قرار گرفت و بسیاری از شاعران 

ای بسخخرایند و یا الاق  به برخی از قرون متمادی کوشخخیدند که به پیروی از خمسخخه نظامی، خمسخخه

های او تیسخخخی کرده، به سخخخبک و طریال آن ارری خلال کنند و یا حتی پا را فراتر نهاده، منظومه

هفت گانه )سبعه( ترتیب دهندح به ایپ ترتیب خمسه سرایی به عنوان مثنویهای شش گانه )سته( و 

 گویی مرسوه شد و تا قرن چهاردهم هجری به حیات خود ادامه دادحیکی از اشکال بارز نظیره

با ظهور سخخبک هندی و تاش شخخاعران در راسخختای نوآوری و تازه گویی،  مقارندر دوره صخخفوی، 

سازی به باالتریپ  صتریپ تقلید و نظیره  شاخ سید و به عنوان یکی از  سترش خود ر شد و گ نقطه ر

شمگیر را عواملی چون  شد چ شدح ذوالفقاری دالی  ایپ ر شهرت، "هریانهای ادبی قرن دهم مطرا 

قبول عاه ارر  اصخخالت و گیرایی ارر، حوادث سخخیاسخخی و اهتماعی، عواطف و احسخخاسخخات خوانندگان،

سنتهای ادبی سی، ذوالفقاری: ی) میداند" وپیروی از برخی  شقانه فار (ح البته باید 31کصد منظومه عا

ها، غالب آنها به ههت خاطر نشخخان سخخاخت که به رغم گسخخترش ایپ هریان و تنوع و تعدد منظومه

ضخخخعف در قوه ابداع و فپ داسخخختانپردازی و کم مایگی زبان هنری در قیاس با آرار نظامی و حتی 

های موفال اه مهمی برخوردار نیسخخختند و به قولی نظیرههای پیش از خود از اهمیت و هایگنظیره

توسخخخط گویندگانی چون امیر خسخخخرو، خواهوی کرمانی،  9و  8و  7همانهایی سخخخت که در قرون "

مده اسخخختح ید آ پد هامی  هاتفی خرهردی و  مان سخخخاوهی،  نایی منظوه، )نظیره "سخخخل های غ

 (14میرهاشمی:

سه نظامی و نمود که در دوره مورد باث ما، با  شاعرانییکی از  سه در برابر خم سه خم سرودن 

برخی ابتکارات و شخخگردهای بیانی در میان همعصخخران خویش مجال خودنمایی یافته و به توفیقی 

 "نسبی نای  آمده، عبدی بیگ نویدی شیرازی استح چنانچه استاد ذبیا اححح صفا درباره وی میگوید: 

نوری متکلف باشد و یا بسیار به خلال مضمونهای اگرچه پرکاری عبدی بیگ مانع آن بود که در س 

تازه و ترکیبهای اسخختعاری نو بکوشخخد، با ایپ حال مثنویهایش در عهد او مطبوع طبع ناقدان سخخ پ 

ساه میرزا  سیار معانی خیال"بود و به تعبیر  شده ححح و ب شنی واقع  سیار پر چا انگینی او در مثنوی ب

 (751: 5/2در ایران، صفا، )تاریخ ادبیات  "خا، در آن درج کردهح
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شهرتش در  سطه  ست که چهره ادبی او در ایران به وا صفوی ا شاعران پر کار عهد  عبدی بیگ از 

تاریخ نگاری چندان مورد توهه و کاوش قرار نگرفته و ایپ در حالی است که در شوروی سابال بیشتر 

بیگ نویدی و بررسی سبک آرار وی به چاپ رسیده استح ایپ هستار با هدف معرفی اهمالی عبدی 

شده قرن دهم  شناخته  شمند و کمتر  شی از میراث ارز شعر او در مثنوی هفت اختر به عنوان ب 

سه منظر  سانه از  شنا سبک  ستا مثنوی هفت اختر با رویکردی  ستح در ایپ را هجری ترتیب یافته ا

فته و شخخاخصخخهای باغی و فکری به روش توصخخیفی و تالیلی مورد تاقیال و کاوش قرار گر زبانی،

 برهسته آن با ذکر شواهدی از ابیات ارائه گردیده استح

 :پیشینه تحقیق

شرقیپ  ست شم اوغلی رحیموف از م ض  ها صایا ابوالف ستنویس هفت اختر با مقدمه و ت س ه د ن

سال  آذربایجان سکو به  شارات دانش م سابال در اداره انت سیده و تنها  1974شوروی  هح به چاپ ر

از مثنوی اسخخختح ایپ نسخخخ ه چاپی دارای صخخخورتهای مغشخخخوش و برخی  نسخخخ ه چاپی موهود

ضر، نگارنده را بر آن  صایا علمی پیش از ورود به پژوهش حا ضرورت ارائه یک ت ستح لذا  افتادگیها

س ه شت تا با تهیه ن سته از منظومه را دا صایا انتقادی متنی پیرا های دیگر و مقابله آنها به روش ت

 ههت استفاده عاقمندان ارائه خواهد شدحفراهم آورد که به زودی 

شک  هامع با  شی مربوط به هفت اختر، ارری که به  شده در حوزه آرار پژوه سیهای انجاه  با برر

سه  ستای تالی  و مقای شد اما در را شد یافت ن سانه به ایپ مثنوی پرداخته با شنا سبک  رویکرد 

 ند پژوهش موهود ضروری است:ماتوایی و داستانی هفت اختر با آرار دیگر، اشاره به چ

، 14، ذوالفقاری، حسخخپ، فصخخلنامه پژوهشخخهای ادبی، شخخماره "یک داسخختان و چهار روایت"مقاله 

 85زمستان 

، مؤید، حشمت، مجله ایران شناسی، سال دوه، "هفت اختر -در مدار نظامی، هشت بهشت"مقاله 

 ح 69، بهار 1شماره 

، بلوری، مریم، مجله درّ دری، سخخال "پیکر نظامیمقایسخخه هفت اختر عبدی بیگ و هفت "مقاله 

 ح92، زمستان 9سوه، شماره 

، "تصایا انتقادی هفت اختر عبدی بیگ و مقایسه ماتوایی و زبانی آن با هفت پیکر  "پایان نامه

 ح1395نوروزی، آمنه، استاد راهنما: مامد علی خنانه دارلو، کارشناسی ارشد، دانشگاه گیان، 

 :شرح احوال
 حه 921علی عبدی بیگ شیرازی از شاعران و مورخان عهد صفوی است که در سال  العابدیپزیپ

شتر  شاره دقیقی به ما  تولد او نکرده تذکرهع تولد یافتح بی سان ا شیرازی نوی ص  وی را  اند اما ا

سته صفهانی االص  خوانده است )تذک95اند )تافه سامی: دان ره ( و تنها صاحب تذکره روشپ او را ا
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ت لص میکرد )مجنون و لیلی:  "نویدی  "(ح وی در آغاز شاعری و ن ستیپ آرار خود865روز روشپ: 

 ( چنانچه در هفت اختر همیپ ت لص را اختیار نموده:16

یپ بر هر  پ فیضخخخخی از سخخخخ  هر زمخخان 

 

 بخخه نخخویخخدی رسخخخخان بخخه روی زمخخیخخپ 

(184: 1)هفت اختر  

سه اول ت لص عبدی سرودن خم شاره م دوحۀو در مثنوی  را برگنیده ولی پس از  یکند االزهار ا

ست اما امروزه به هر دو ت شعار حکمی بوده ا شتهار که دلی  ایپ تغییر، رویکرد به حقایال و ا  لص ا

 داردح

 بخخه اسخخخختخخغخخفخخار چخخون تخخدبخخیخخر کخخرده
 

 تخخ خخلخخص بخخعخخد از آن تخخغخخیخخیخخر کخخرده 

(119)دوحة االزهار: ،   

اه شخخمله رهال و صخخاحب منصخخبان بارگاه پدر وی از کارگناران دربار صخخفوی و هد مادریش از ه

دبی  اندح وی همچون پدر و اهدادش مدت مدیدی را در تبرین و اراسخخماعی  و شخخاه طهماسخخب بوده

ند و چندی هم در قنویپ به سخخخر برد ) تبرین به  ح از همان اوان هوانی در(73االخبار،  تکملۀگذرا

   پرداخت و به سخخرعت در حسخخام وتاصخخی  مقدمات علوه و فراگیری علم و ادم و سخخیاع و ترسخخ

شدح )تذکره هفت اقلیم:  نویپ قح پس از مرگ پدرش و ترک اهباری تاصی  به (1/248سیاع نامور 

ستوفی سیاقداری و م شغ   شد ولی بعدها به دلرفت و در دفترخانه همایونی به  شغول  ی  گری م

سب به اردبی  رفت و به م شاه طهما ستور  سال در هوانامعلومی عنل گردید و به د ر بقعه دت هفت 

خبار: الدیپ اردبیلی مجاور شخخد و درویشخخی اختیار نمود و به کتابت پرداخت )تکملة االشخخیخ صخخفی

سال 128  ها وسی تذکره(ح از برر7ع در اردبی  دار فانی را وداع گفت )مجنون و لیلی:  988(ح او به 

شاعر سب و ق چنیپ بر میآید که عبدی بیگ از همان اوان هوانی آرار  شاه طهما شویال  سمی به ت ا

شاعر )متوفی  سرودن مثنوی و خمسه تبار یافته (ع 982گنابادی  شعر روی آورده و در  ستح  به  ا

ر به ههت بیشت وی همچنیپ در نگارش تاریخ از شهرت فراوانی  برخوردار است به طوریکه در ایران،

 کتابت تاریخ شناخته شده است تا سرودن مثنویهای داستانیح

صفوی پرداخته ع شاهان  سی ایران در عهد  سیا با  وبدی بیگ به ذکر دقیال رخدادهای تاری ی و 

گهای بر الدیپ اردبیلی،های شخخهر قنویپ و ابنیه بقعه شخخیخ صخخفیتوصخخیف باغها و عمارتها و ماله

اشخخته درخشخخانی از تاریخ و هنر معماری و نقاشخخی و خطاطی هنرمندان ایرانی به معرض تماشخخا گذ

 استح

 

                                                      
شماره ابیات 1 شده « هفت اختر»ح در ایپ پژوهش،  ساس چاپ دستنویس باکو به قلم ابوالفض  رحیموف تنظیم  برا

 استح
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 :آثار عبدی بیگ

شعار دیوان -1 سان بر ایپ عقیده: ا شتر تذکره نوی سبی شعار ا ت اما به اند که وی دارای دیوان ا

شاره س ه دیوان و نبود ا سی به ن ستر س هههت عده د ست ن های خطی، در ای به آن در فهر

 اره ابیات دیوان اختاف نظر هستحتعداد و شم

سه -2 سخخه خمسخخه به تیسخخی از خمسخخه نظامی عبدی بیگ به سخخرودن  های عبدی بیگ:خم

 پرداخته است که عبارتند از:

سه اولا ع(، مجنون و  946ع(، هفت اختر ) 943: شخخام  مثنویهای هاه همشخخیدی )لف( خم

سخخرو خع( که به ترتیب در برابر  950) ع(، آییپ اسخخکندری 948ع(، مظهر االسخخرار ) 947) لیلی

 اندحار و اسکندرنامه سروده شدهاالسرشیریپ، هفت پیکر، لیلی و مجنون، م نن

 ع(، فردوس العارفیپ 984) ع(، دفتر درد 956) : شخخخام  مثنویهای هوهر فردب( خمسییه دوم

االسرار، خسرو ع( که به ترتیب در برابر م نن 968) ع(، خنائپ الملوک 961) ع(، انوار تجلی 961)

 اندحشیریپ، اسکندرنامه، هفت پیکر و لیلی و مجنون سروده شده

سوم: سه  شخخام  مثنویهای روضخخة الصخخفات، دوحة االزهار، هنة االرمار، زینة االوراع و  ج( خم

شاعر در آنها به شرا عمارتها و باغها و ماله ست که  شهر قنویپ پرداخته و صایفه االخا، ا های 

 2ع در گرهستان سروده استح 967به سال 

 تان سعدیحع( مثنوی است به تقلید از بوس 961: )بوستان خیال -3

سال: -4 صایا مامد نظیف د سالمان و اب سلیمانیه که به ت س ه خطی  ر ایپ مثنوی از روی ن

سال  شده و برای اولیپ بار در ایران به  صایا مجدد  سیده، ت ضروه ترکیه به چاپ ر ش به  1391ار

 چاپ رسیده استح

از حدیقه به تقلید  سخخخبعه عبدی بیگ ع( مثنوی مذهبی ملقب به 968)خزائن ملکوت:  -5

 سناییح

 ع( کتابی به نثر در شرا تاریخ ساطیپ صفویح 978) االخبار: تکملۀ -6

صفی 975)صریح الملک:  -7 شیخ  صف ابنیه و اوقاف و اماک بقعه  الدیپ ع( کتابی به نثر در و

 اردبیلیح

 ده کهعبدی بیگ در خال اشخخخعار خود به آراری از همله طربنامه و دیباچة البیان اشخخخاره نمو

 (751 -748، 5/2ای از آنها یافت نشده استح )تاریخ ادبیات در ایران، صفا، تاکنون نس ه

 

                                                      
 ی سابال، انگلیس و فرانسه نگهداری میشودحروهای ایران، شواو در کتاب انه مثنویهایهای شناخته شده ح نس ه2
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 "هفت اختر "

بیت )با توهه به  3269/ 3550هفت اختر مثنوی سوه از خمسه ن ستیپ عبدی بیگ مشتم  بر 

س ه سال ن شاعر آن را در برابر هفت پیکر نظامی به  ست که   ع طی هفت 946های خطی متعدد( ا

ماه در شهر تبرین سروده استح موضوع آن زندگانی بهراه گور، پادشاه ساسانی و شرا کامجوییهای 

 وی و حکایات هفتگانه شخخخاهدختهای اوسخخختح چنانچه گفته شخخخد ایپ کتام به اتفاع نظر ماققان

ای سخخت بر هفت پیکر نظامی و هشخخت بهشخخت امیرخسخخرو لیکپ به لااظ مضخخمون با آن دو نظیره

 (996)یکصد منظومه عاشقانه فارسی، ذوالفقاری:  حمتفاوت است

،( و بیان ) ب ش ن سخختیپ کتام مشخختم  اسخخت بر حمد و مناهات حضخخرت باری، نعت پیامبر

ستایش مقاه امیر مؤمنان سب و بیان ) معراج،  شاه طهما صومیپ )ع(، مدا  ع( و ذکر مناقب ائمه مع

و عاشال شدن او بر کنینکی زیباروست  سبب نظم کتامح ب ش دوه گنارش رفتپ بهراه به شکارگاه

به ناه ناهیدح در ایپ ب ش شاعر به هیچیک از مقدمات پیش از به سلطنت رسیدن بهراه یعنی تولد 

شی و گنج یابی و  شیران، اژدها ک شاهی از میان  صر خورنال، ربودن تاج  او، رفتپ به یمپ و بنای ق

ای نمیکند حالیکه نظامی ایپ مقدمات رههنگ با خاقان چیپ و شکست و پیروزی در آن هنگها اشا

را با دقت و حفظ امانت در هفت پیکر آورده استح ادامه ایپ ب ش، حکایت خواستاری بهراه از هفت 

ستان  شاعر هفت دا ست که در ایپ میان  ساختپ گنبدهای هفتگانه رنگیپ برای آنها شاهدخت و 

از روزهای هفته بازگو میکندح سخخرانجاه  خیالی و پرماهرا را از زبان هفت بانوی حصخخاری در هر یک

ایپ ب ش، پایان حکایت بهراه گور در پی رفتپ او به درون گنبدی به قصد شکار آهو و ناپدید شدن 

ای به دوران تنبّه و همت بهراه در عدالت گسخختری و خنان همیشخخه او در آنجاسخخت بی آنکه اشخخاره

شعار ی را در ستایش مقاه شعر و س ندانی و تبلیغ زندگی او شده باشدح ب ش پایانی منظومه نین ا

 هفت اختر و مفاخرات شاعر آن در برداردح

 "اخترهفت"سبک شعری عبدی بیگ در 
دگرگونیهای بنیادیپ سیاسی، اهتماعی و فرهنگی ایران در آغاز قرن دهم هجری، زمینه تاوالتی 

بینی، زبان ماتوا و ههان ای فراهم نمود که ازنظررا در طرز شخخخعر و شخخخاعری و ظهور سخخخبک تازه

شاعری، شیوه ت یّ  و تصویرپردازی با شعر قرن نهم و پیش از آن تفاوتهای اساسی داشت و گامی 

 سوی نوآوریحبود به

سمی از اوای  قرن یازدهم به مدت دو  صفهانی ناه گرفت، به طور ر سبک هندی یا ا ایپ تاول که 

نضج سبک هندی در قرن دهم مورد توهه شاعران  قرن در ادبیات ما رواج داشتح شعری که پیش از

سبک  سبک عراقیح زبان آن نه مانند زبان  سبک هندی و  سط میان  شعری بود حد وا شت  قرار دا

عراقی، فصخخیا و بلیغ بود و نه چون زبان برخی شخخاعران سخخبک هندی، عامیانه و در ک  در ردیف 



 

 

 

 

 

 

 173/  بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اخترعبدی

سی قرار میگیردح عبدی بیگ د شعر فار ساده و روان  شعار  سط قرن دهم که زمینها های ظهور ر اوا

سه نهاد و ازیپ سرودن خم شعر و  صه  شد، پا به عر سبک هندی مهیا می صات تدریجی  ش  رو م

یافته ایپ سبک در اشعار وی یافت نمیشود و سبک شعر او را نین باید همان سبک برهسته و کمال

ای شخخاعر، برخی از دورهحدّ وسخخط یا بینابیپ دانسخختح در شخخعر او، ضخخمپ بازتام م تصخخات سخخبک 

 وضوا دیده میشودح ویژگیهای سبکی شعر کهپ نین به دلی  تتبع شاعر در آرار متقدّمان به

 :بررسی سطح زبانی

ای است که به سه سطا کوچکتر آوایی، لغوی و ناوی تقسیم شناسی زبانی مقوله گستردهسبک

یرونی، موسیقی کناری و موسیقی میشودح سطا آوایی )موسیقایی( نین خود در سه ب ش موسیقی ب

 درونی قاب  بررسی استح

 سطح آوایی )موسیقایی( 1-1

تریپ هنبه موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی آن مش ص موسیقی بیرونی: 1-1-1

یک از مثنویهای خود را در اواخر عمر بر حسخخب باور عروضخخی به پنج بار  اسخختح عبدی بیگ هر

گنجانید و در وزن  "بار عدن"را در بار چهاره مسخمّا به  "اخترهفت"ن تقسخیم کرد و بر اسخاس آ

سرودح در آغاز منظومه ضمپ صابت از  -فاعاتٌ مفاعلپٌ فعان  بار خفیف مسدّس م بون مقصور

 :بار خفیف و تقطیع آن میگوید

 هسخخخخت بخخاخخر خخخفخخیخخف بخخاخخر لخخطخخیخخف

 بخخهخخر تخخقخخطخخیخخع خخخواهخخی ار مخخیخخنان
 

یف  یع و شخخخخر هر وضخخخخ بع  ط لش  ی  مخخا

تخخخپ مخخخفخخخاعخخخلخخخپ فخخخعخخخانفخخخاعخخخا  

(29اختر، ، )هفت  

هماهنگی وزن منت ب با ماتوای منظومه از نکات قوت شعر عبدی بیگ است چرا که بار خفیف 

ستح به طور ک  باید گفت عبدی بیگ در رعایت وزن و  شایند ا سانه و حکایات باری خو در بیان اف

ندرت دیده زنی در شخخعر او بهقواعد موسخخیقی بیرونی شخخعر، مسخخلط عم  نموده و عدول از قواعد و

 میشودح 

 موسیقی کناری: 1-1-2

قافیه ضروریتریپ عنصر موسیقایی کناری شعر است که در ایجاد موسیقی شعر قافیه:  1-1-2-1

ها در ایپ (ح  قافیه124و تکمی  وزن و آهنگ آن مؤرر اسخخت )موسخخیقی شخخعر، شخخفیعی کدکنی: 

شده ساده و روان انت ام  سامنظومه  سمی و فعلی به ترتیب در ایپ مجموعه، مد قافیهاند و ب های ا

بیش از انواع دیگر آن استح یکی از ویژگیهای برهسته موسیقی کناری در شعر عبدی بیگ، کاربرد 
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از مصخادیال قافیه بدیعی اسخت و در علم قافیه به  "تجنیس"با بسخامد باالسختح  "تجنیس"صخنعت 

 از انواع م تلف آن به ذکر چند نمونه بسنده میشودح معنی آوردن انواع هناس در ما  قافیه استح

 الف( هناس تاه

 بخخازشخخخخب کخخه از دور چخخر  شخخخخعخخبخخده

 

 شخخخخخد در آبخخخنخخخوس گخخخردون بخخخاز 

(2776)هفت اختر:   

 م( هناس مرکب

 مخخبخخارک بخخادایخخپ بخخنخخا شخخخخخاه را 
 

 کخخه رسخخخخیخخد از فخخلخخک مخخبخخارکخخبخخاد 

(3247)همان:   

 ج( هناس مصاّف

 تخخاریخخکهخخمخخچخخو دلخخهخخای کخخافخخران 
 

 هخخمخخچخخو فخخکخخر هخخنخخروران بخخاریخخک 

(469)همان:   

 سطح لغوی 1-2

 سازیهای عبدی بیگبررسی ترکیب 1-2-1
ضامیپ و تعابیر تازه با کمی تیم  در ابیات منظومه  شاعر به آفرینش ترکیبها، م هنرمندی و عاقه 

سامد  شعر عبدی بیگ ب ساخت، متنوعند در  شیوه  ستح ایپ ترکیبها که به لااظ  شاهده ا قاب  م

شاعر باالیی د سبک فردی  شیدن به زبان او، در دایره  ش ّص ب  ضی به ههت نوآوری و ت ارد و بع

میگنجدح در شخخعر عبدی بیگ از ترکیبات پیچیده و انتناعی شخخعرای سخخبک هندی خبری نیسخخت و 

شده ساخته  شعرش  ساده و روان  سب با زبان  صاویر و تعابیر ترکیبهای او متنا شاعر برای ارائه ت اندح 

 ایپ ترکیبها بهره فراوان هسته استح برای نمونه: شعری خود از

پرسخخت  سخخبنة خانه ادراک  خضخخر فکر  آفتام ماهسخخرو آزادی  مانت آباد دل  تنگنای عده  گنج

مدار  سخخنگ عشخخال  غمنه کافر  عماری ناز ماه نعلیپ  دیپ  برّه چر   گلسخختان حسخخپ  سخخپهر چر 

رد خوام  ناوک فتنه  نقد کامرانی  افال عدل و داد  نشیپ  نع  خورشید  شبگبیابان وحدت  ماه پرده

نقاش مانی اندیشخخه  خدنگ سخخار شخخعار  کسخخوت لوالک  دانا قیاس نادره کاوه  ت ت عرش پیرایه  

همای نسرشکار هفت پرده زر دوز  پای اندیشة بدیع نگار  حدیث شکسته بسته  بنده فرمانی  نسیم 

شخخکوه  کف ابرفی ِ بار انثار نق  لب  خرد  عنبر شخخمیم  نرگس طشخخت زر بر سخخر  سخخمند کوه

بیپ  نوبهار ههان هان  روزهای مانت کیش  شخخخاهباز براع  ده مسخخخیا آرار  درد بیدردی  خرده

صورت گشای معنی ضای الریبی  کلک  ساام عرش خراه    زا  ههان دیر نوردشاهباز ف باران فتنه  

مقاه  ملک صخخورتان دیو نهاد  چشخخم فتنه  روی فرّ  آرار  ابردغا  آیینه سخخکندرسخخوز  ضخخمیر قدس 

 خان توحید  ساقی شنگ  آبنوس گردون  آه آتشفشان  شباهنگ کیپحطوطی دل  خازن گنج
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، "گشخخخای"و  "اندوز"، "آرای"، "آمین"، "افروز"، "سخخخوز"، "انگین"در ایپ میان ترکیباتی که با 

انگین، سخخارانگین، نگین، کرشخخمهاانگین، غمسخخاخته شخخده اسخخت، بسخخامد باالیی داردح همچون: خیال

مهرانگین، شخخخورانگین، عذرانگین و ححح عرش افروز، انجمپ افروز، بنه افروز، هان افروز، بوسخخختان افروز، 

آمین، سخخارآمین و ححح عرش آرای، لشخخگرآرای، ههان افروز و ححح فسخخون آمین، مهرآمین، عبیرآمین، رنگ

س سوز و ححح ح نکته قاب  ههان آرای، بنه آرای و علم آرای و ححح هگر سوز، م الف  سوز، عالم  وز، برقع 

اند؛ ذکر در ایپ بام، کاربرد فراوان ترکیباتی است که به شک  صفت فاعلی مرکب مرخم ساخته شده

ترکیباتی همچون تیر موی شکاف، لقای برقع سوز، ساام عرش خراه، خدیو فتنه نشان، هگرخوار، 

 ، هبهه شعاع فکپ و ححح حهرزه درای ابترگوی، فکر بکر اندوز

ها و ترکیبات در ایپ مثنوی بسامد باالیی دارد و آنها را میتوان از موتیفهای شعر کاربرد برخی واژه

ای که در قالب عبارت اسخخت از یک فکر، موضخخوع یا درونمایه "موتیف"عبدی بیگ به حسخخام آوردح 

و غالبًا  رون یک ارر هنری نمود پیدا میکندکلمات و عبارات، تصخخاویر خیالی، اعمال، مکانها و ححح در د

بیانگر ذهنیت و حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع یا پدیده است و در هریان خاقیت هنری 

ای در ( برخی از ایپ عناصر تکرار شونده که نقش ویژه86پور: او خودنمایی میکند )طرز تازه، آالشتی

شعر عبدی سازی و خیال آفرینی  ضمون  ست از: بیگ دام سون("، "سار"رند عبارت ا سون )ف ، "اف

 ح"شمع"و  "شعار"، "خضر"، "زهگیر"، "بساط"، "فتنه"، "سکندر"، "سپهر"

 استفاده از لغات و ترکیبات کهن و مهجور 1-2-2
بسخخامد قاب  توههی را داراسخخت اما  "هفت اختر"کاربرد لغات و ترکیبات قدیمی و گاه مهجور، در 

شعاع قرار دهدح از آن همله که سادگی و روانی زبان عبدی بیگ را تات مینان آن به حدی نیست ال

 است:

 انگشت ابهاه کرده، زه کمان را بدان میگیرندح انگشتری که در زه یر:

 کخخرده زهخخگخخیخخر چشخخخخم رویخخیخخپ تخخپ
 

مپ  بر دشخخخخ یر  ت چو  م ه  شخخخخد روان 
 

(1302)همان:   

 حای که از چوم میسازند، مجازاً: آسمانچنبر و حلقه فریسه:

 کخخرد مخخهخخر فخخلخخک بخخه فخخیخخروزی
 

 در مخخخیخخخان فخخخریسخخخخخخه زردوزی 
 

(1689)همان:   

 بنکوهی رنگ:

 شخخخخده در دشخخخخت بخخهخخر آهخخو و رنخخگ
 

 بسخخخختخخر مخخ خخمخخ  پخخلخخنخخگ پخخلخخنخخگ 
 

(223)همان:   
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 ای بر چهارچوم در یا صندوع که چفت یا زنجیر در را در آن میاندازندححلقه زلفین:

 در شخخخخمشخخخخادیخخش بخخه زیخخور و زیخخپ
 

زلخخخفخخخیخخخپ داه دلخخخهخخخا نخخخهخخخاده از   
 

(501)همان:   

 پستی و ضرر رشتی:

 بخخعخخد چخخنخخدی کخخه رانخخد کشخخخختخخی را 
 

 دیخخد از بخخ خخت خخخویخخش رشخخخختخخی را 
 

(2185)همان:   

سطرالب: شبکه عنکبوت ا ستارگان بر عنکبوت ناه  سطرالم که برهها و  ست در ا ای متارک ا

 روی آن نقش شده استح 

 تخخاماه بخخیبخخس کخخه از فخخکخخر گشخخخختخخه
 

 اه عخخنخخکخخبخخوت اسخخخخخطخخرالمشخخخخخده 
 

(320)همان:   

همچنیپ اسخخت هنیبت )= اسخخب یدک(، خامه )= قلم(، تُفک )= نی نینه میان تهی برای شخخکار 

هانوران کوچک(، دیجور )= شخخخب تاریک(، بو )= بود(، ارزین )= قلع(، ورزیدن )= کارکردن(، مقرنس 

ستپ شیر(، یار سته بودن(، هژبر )=  شای ستپ )=  شاه(، بای ستپ(،  بند )=گچ کار(، خدیو )=پاد )= توان

فگار )= زخمی(، وشخخخاع )= نوکر(، تُتال )= چادر و پرده بنرگ(، سخخخهم )= ترس(، معراج )= نردبان(، 

سبیکه )= پاره نقره گداخته(، هندو )=  شیدن(،  ستپ )= خرا شین(، خ سار(، فلس )= پ شبگیر )= 

ذاشخخختپ(، کلک )= غاه(، فاقه )= فقر(، پویه کردن )= دویدن(، نوشخخختپ )= طی کردن(، ماندن )= گ

های روی ماه و آفتام(، طپانچه )= گر(، شخخوشخخه )= شخخمش(، کلف )= لکهقلم(، متاشخخی )= تاش

 اندحسیلی( و ححح که در های های ارر به کار رفته

 ها و ترکیبات عربیکاربرد واژه 1-2-3

زبان فارسخخی  های عربی فراوانی یافت شخخد که غالب آنها از لغات رایج دردر پی بررسخخی متپ، واژه

اع، فضخخ ، عارض،  هسخختندح لغاتی چون: حکایت، فانی، عق ، ذات، سخخیّار، منظر، تشخخبیه، احد، عشخخّ

شه سادگی و روانی متپ را خد شان  ضور ضاعت و ححح که ح ضی از عافیت، تجلّی، ب دار نمیکندح اما بع

نوعی تاش لغات و ترکیبهای رقی  و نامینوس عربی هم در خال شخخعر قاب  مشخخاهده اسخخت که به 

صیاغت )= زرگری(،  شان میدهدح کلماتی چون:  ساختپ دانش زبانی خود ن سته  شاعر را ههت بره

شرا )= خرید و فروش(،  سیدن(، مااذات )= مقاب (، بیع و  سار )= پر ستف سرا(، ا سان )= یاوه  سهوالل

بو(، مستدیر )= انتعاش )= بهبودی(، م لب )= چنگال(، رانی ارنیپ )= نظیر و مانند(، معنبر )= خوش

سف )= ماه گرفته(، طایر  سوا کردن(، من  شهیر )= ر سبط )= فرزندزاده(، ت گِرد(، معدلت )= عدل(، 

 االیّاه و ححح حاللی  و صائمطیّار، الیعق ، قائم



 

 

 

 

 

 

 177/  بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اخترعبدی

 ها و تعبیرات عامیانهکاربرد واژه 1-2-4
شاعه زبان مردمی و واژه صیات زبانی ها و تعبیرات عامیانه در آرار قرباتوهه به ا ن دهم که از خصو

های عامیانه در هفت اختر به وفور مکتب وقوع و سخخخبک هندی اسخخخت، سخخخاده گویی و کاربرد واژه

 هاستحهای زیر اشاره به ب ش کوچکی از ایپ تعابیر و واژهمشاهده میشودح نمونه

 شنفتپ:

گفخخت نچخخه شخخخخایخخد  مش آ ی ل ع ت  کرد 
 

 او دگخخر حخخفخخظ کخخرد آنخخچخخه شخخخخنخخفخخت 
 

(1150)همان:   

 کاروبار داشتپ:

 در حخخره داشخخخخت خخخواهخخه پخخنخخهخخانخخی
 

 کخخاروبخخاری چخخنخخانخخکخخه مخخیخخدانخخی 
 

(2121)همان:   

 مست:سیاه
 مسخخخخت شخخخخدنخخدههمخخه خوبخخان سخخخیخخا

 

ند  ند می، ز دسخخخخت شخخخخد که خورد  بس 
 

(2779)همان:   

 یک مو فرع نداشتپ:

به شخخخرعهر دوشخخخان بی به غرم و   بدل 
 

 در مخخیخخانشخخخخان نخخبخخوده یخخک مخخو فخخرع 
 

(1408)همان:   

 نه خرام:خا

تام به صخخخد هنار شخخخ به پیشخخخش   شخخخد 
 

 گخخفخخت کخخای پخخیخخرمخخرد خخخانخخه خخخرام 
 

(2998)همان:   

 سیخ و کبام:

 دل دشخخخخمخخپ بخخه نخخوک تخخیخخر دریخخد
 

یخ کشخخخیخخد  کنخخد، بخخه سخخخ بش  کبخخا  تخخا 
 

(1304)همان:   

 هایی از ضعف تألیف نمونه 1-2-5

کاربرد نامتناسخخب از دیدگاه دسخختوری، مواردی از ضخخعف تیلیف، هابجایی نادرسخخت ارکان همله و 

 ها که باعث سستی و نارسایی ابیات است، در خال منظومه مشاهده میشودحواژه

 او هخخمخخش سخخخخوی عخخلخخم بخخود آهخخنخخگ
 

 بخخود پخخیخخوسخخخختخخه در پخخی فخخرهخخنخخگ 

(1396)همان:   
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 طخخاقخخهخخایخخش چخخو طخخاع ابخخروی یخخار
 

 مخخخنخخخنل مخخخردمخخخان بخخخا انخخخوار 

(2676)همان:   

فس ق یر  یپ اسخخخ ن چ تی   تو کخخه هسخخخ
 

د هخخوسچخخون تخخوانخخی وصخخخخخال کخخر   

(1172)همان:   

 قخخاضخخخخخی از دوسخخخخختخخی نخخمخخیخخافخخد
 

 دشخخخخخمخخنخخی را کخخمخخنخخد مخخیخخبخخافخخد 

(806)همان:   

 بررسی سطح بالغی -2

خیالیها و انواع صنایع لفظی و معنوی آفرینیها، نازکوهود انواع صور خیال و تصاویر زیبا، مضمون 

ت زبان هنری اسخخختح در های های کاه عبدی بیگ مؤید تبار او در فنون باغی و کاربرد امکانا

ستعاره، کنایه و نین آرایهشاعر با بهره شبیه، ا های لفظی و معنوی چون انواع هناس، گیری از انواع ت

سبت به دیگر آرایه سپ تعلی ، پارادوکس و ححح که در ایپ منظومه ن ها اغراع، تمثی ، تلمیا، ایهاه، ح

 خویش به نمایش گذاشته استح از فراوانی بیشتری برخوردارند، چهره هنری موفقی از ارر

شبیه 2-1 : از منظر علم بیان، پربسخامدتریپ آرایه در ایپ مثنوی، تشخبیه اسخت و از میان انواع ت

 م تلف تشبیه، نوع بلیغ، مرکب، تفضی  و مضمر از بسامد بیشتری برخوردارندح

 تشبیه بلیغ

 وان کخخن انصخخخخخاف بخخاشخخخخخدش زیخخور
 

 دانخخد او قخخدر کخخیخخمخخیخخای هخخنخخر 

(3195)همان:   

 سخخخخروی افخخراخخختخخی ز گخخلشخخخخپ هخخان
 

 نخخخاه کخخخردیخخخش قخخخامخخخت هخخخانخخخان 

(17)همان:   

 تشبیه مرکب

کمخخان یر زه گسخخخسخخخختخخه  ت بی   مخخانخخد 
 

 هخخمخخچخخو مخخد از الخخف گخخرفخختخخه کخخران 

(2413)همان:   

 گخخذران از هخخوا در آن شخخخخخب تخخار
 

 هخخمخخچخخو بخخاد صخخخخخبخخا ز طخخره یخخار 

(75)همان:   

 بخخخاده در هخخخاه زر روان را قخخخوت
 

وتچخخون در آتخخش بخخه امخختخخاخخان یخخاقخخ   

(1345)همان:   

 تشبیه تفضی 
 در کخخفخخش حخخلخخقخخه کخخمخخنخخد دراز

 

 خخخوشخخخختخخر از زلخخف مخخهخخوشخخخخان طخخراز 

(388)همان:   



 

 

 

 

 

 

 179/  بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اخترعبدی

مپ ی هیخخ   چون سخخخخ طرفخخه   پسخخخخری 
 

 یخخوسخخخخخف از وی دریخخده پخخیخخراهخخپ 

(1376)همان:   

 تشبیه مضمر

 آفخخخخریخخخخدی ز اللخخخخه خخخخخودرو
 

دان بخخخهخخخر دیخخخده آهخخخوسخخخخخرمخخخه   

(28)همان:   

ستعاره: 2-2 شتریپ فراوانی را در هفت اختر به در حوزه علم بیان، ایپ  ا شبیه بی آرایه، پس از ت

 خود اختصا، داده استح

 الف( استعاره مصرحه

 فخختخخاد هخخدا صخخخخخدفاز  گخخوهخخرش
 

 تخخابخخش از تخخپ بخخرفخخت و زور از پخخا 

(3106)همان:   

 شخخخخیخخخ نخخورانخخیصخخخخبخخاخخگخخاهخخان کخخه 
 

 شخخخخد عخخیخخان از لخخبخخاس ظخخلخخمخخانخخی 

(826)همان:   

یمبر  مشخخخخککرده از  قچخخه سخخخخ ب  ط
 

 یخخا صخخخخدفخخهخخاسخخخخت پخخر ز درّ یخختخخیخخم 

(3220)همان:   

سناد مجازی(:  شخیص )ا ستعاره مکنیّه / ت های صخخور خیال در شخخعر، از زیباتریپ گونهب( ا

صر بیجان میکند و از رهگذر نیروی ت ی  خویش بدانها  شیاء و عنا شاعر در ا ست که ذهپ  تصرفی ا

ندگی و حرکت و حیات حرکت و هنبش میب شخخد و بدیپ ترتیب همه چین در برابر او سخخرشخخار از ز

شفیعی:  سی،  شعر فار صور خیال در  شودح ) ستعاره 149می ش یص یا ا شاعرانه که ت صرف  (ح ایپ ت

 مکنیه خوانده میشود پربسامدتریپ نوع استعاره در هفت اختر استح

پردازی یلخخه  ح گردون بخخه   شخخخخب کخخه 
 

 کخخرد از کخخهخخکشخخخخخان رسخخخخخپ بخخازی 

(1234)هفت اختر:   

 خخخاک از هخخرگخخیخخا گشخخخخخوده زبخخان
 

 حخخمخخد یخخکخختخخایخخیخخت نخخمخخوده بخخیخخان 

(32)همان:   

های بدیعی پر بسخخخامد در کاه عبدی بیگ اسخخخت که پایه بسخخخیاری از از آرایه اغراق: 2-3

 تصویرپردازیهای او ماسوم میشودح

 طخخبخخعخخم از دل چخخو تخخیخخر فخخکخخر گشخخخخاد
 

 تخخیخخر چخخر  از کخخمخخان چخخر  افخختخخاد 

(325)همان:   

 بخخه سخخخخم آهخخنخخیخخپ زمخخیخخپ را کخخنخخد
 

هخخر افخخکخخنخخداز زمخخیخخپ رخخخنخخه در سخخخخپخخ   

(1061)همان:   
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 ر  بخخه تخخیخخرافخخکخخنخخی چخخو مخخیخخافخخروخخخت
 

 فخخرقخخدان را بخخه یخخکخخدگخخر مخخیخخدوخخخت 

(1807)همان:   

 حسن تعلیل  4-2

 از آن رفت پیشخخختر به سخخخپهر]مسخخخیاا[ او

 

 کخخن قخخدومخخت دهخخد نخخویخخد بخخه مخخهخخر 

(65)همان:   

سیا )ع( را تمهید مقدمات معراج پی شیپ، دلی  عروج م شاعر با بیانی دلن امبر اکره در بیت فوع 

 )،( دانسته استح

ای، مذهبی، داسخخختانی و ححح برای عبدی بیگ از انواع تلمیاات تاری ی، اسخخخطوره تلمیح: 2-5

تصویرسازی و غنی کردن شعر خود سود هسته و اشاره مکرر به برخی عناصر و نامها نشان از نوعی 

ضر سکندر، خ ستح از همله ایپ موارد میتوان به ا شعر او سبکی در  ش ص  سلیمان،  ت صفات او،  و 

یدبیضا،  ع(،) ع(، موسی) مسیا و اعجاز او، هم، کی سرو، رستم، کیقباد، روئیپ تپ، سامری، یوسف

 خلی ، مانی و ححح اشاره کردح

 شخخخخاه هخخم هخخاه کخخیخخقخخبخخاد سخخخخریخخر

یغ م چو  ی سخخخروی فشخخخخانخخده  ک نج   گ
 

 شخخخخخیخخر داراکخخش سخخخخخکخخنخخدر گخخیخخر 

یغ ت فتخخه بخخه  گر کنخخدری  ملخخک اسخخخخ  

(187-8)همان:   

 هکنای 6-2

کاربرد فراوان کنایه در هفت اختر، بیانگر تسخخلط عبدی بیگ در اسخختفاده از ایپ ابنار بیانی ههت 

سیاری از ایپ کنایه ستح ب صویری ا های رایج و پر ها از گونهتوسعه معانی، خلال مضامیپ و ابداعات ت

شاعر میگنجندح  کاربرد شمرده میشوند اما برخی دیگر از انواع نادر و غریبند و در حوزه سبک فردی

 برخی از انواع رایج آن عبارتند از:

علم افراختپ، گوی بردن، درّ معنی سفتپ، عنان از دست رفتپ، خوشه چینی، سار پرداختپ، ژاژ 

تافتپ، پهلوتهی کردن،  پا در گ  ماندن، مهره نواختپ، رخت بسخخختپ، عنان  خایی، موشخخخکافتپ، 

در ابرو افکندن، بادپیمایی، گوش کسخخی را سخخرگرانی کردن، شخخکر فروشخخی، دسخخت افشخخاندن، چیپ 

سبک گاه،  سرپوش از طبال بر گرفتپ، کران دادن، همعنانی کردن،  سرد، آم چکیدن،  گرفتپ، ده 

دری، چاشنی آتش بودن، لباس چاک کردن، پرده هگرخواری، به چشم و دل شستپ، آهوپا، نع  در

خرقه سوختپ، تنگ از شکر گشودن،  فروشی، دیده گره شدن، داد چینی دادن، چاره از لب ساختپ،

 طاقت طاع شدن و ححح 

 های نادر و ابداعی ایپ کنایات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:و از نمونه



 

 

 

 

 

 

 181/  بیگ و شیوه شاعری او در مثنوی هفت اخترعبدی

 )کپ( انجاه کاری در غایت هنرمندی و مهارتح نعل بر پای مور بستن:

 هخخمخخه گخخفخختخخنخخد مخخا هخخنخخرمخخنخخدیخخم
 

 نخخعخخ  بخخر پخخای مخخور مخخیخخبخخنخخدیخخم 

(1200)همان:   

 )کپ( زری که م فی و به دور از انظار استح وس نشنیده:زرِ بانگ خر

 بسخخخخختخخانخخم ازیخخپ مخخکخخان فسخخخخخوس
 

 زر کخخه نشخخخنیخخده اسخخخخت بخخانخخگ خروس 

(923)همان:   

 )کپ( کاری را در نهایت ظرافت و هنرمندی انجاه دادن پالس از مو بافتن:

ناس یب شخخخ ند و ع ک  پسخخخ مه مشخخخ  ه

 

 بخخافخختخخه هخخر یخخکخخی ز مخخوی پخخاس 

(3180)همان:   

 )کپ( انجاه کاری به سادگی و بدون زحمت ر برآمدن:مو از خمی

 چخخون چخخنخخان مخخو بخخرآمخخدش ز خخخمخخیخخر

 

 شخخخخادمخخان گشخخخخت پخخیخخر مخخاهخخیخخگخخیخخر 

(1380)همان:   

 شرمانه انجاه دادن)کپ( کاری بی ان شت بر نمکدان کسی نهادن:

 مخخیخخکخخنخخد قصخخخخد آنخخکخخه در خخخوانخخت

 

 نخخهخخد انخخگشخخخخخت بخخر نخخمخخکخخدانخخت 

(2198)همان:   

 بدیع تصویرپردازیهای زیبا و 7-2

سته شاعرانه از بره صویرپردازیهای زیبا و بیان تعابیر تازه و  شعری در هفت اختر، ت تریپ هنرهای 

 است ح

 :ابیاتی در وصف دمیدن صبا

 بخخه تخخرازوی عخخدل ظخخلخخمخخت و نخخور

 شد روان گرد شاه رود فرات

 عخخنخخبخخر آمخخد گخخران، سخخخخبخخک کخخافخخور 

 یخخخا زالل حخخخیخخخات در ظخخخلخخخمخخخات

(2756-7)هفت اختر،   

 کخخرد پخخنخخهخخان چخخهخخردزد شخخخخبخخرو چخخو 

 کخخهخخربخخای سخخخخپخخهخخر گشخخخخت پخخدیخخد

 

 بخخرد زرهخخای رخخابخختخخات سخخخخخپخخهخخر 

 ریخخنه کخخاه کخخهخخکشخخخخخان بخخرچخخیخخد

(718-9)همان:   

 کخخخرد پخخخرواز زاغ گخخخردون سخخخخخای

خنخخدان ههخخان  گی شخخخخب شخخخخد از  ن  ز
 

 بخخیضخخخخه روز را گخخذاشخخخخت بخخه هخخای 

 از سخخخخفخخیخخده عخخیخخان شخخخخدش دنخخدان

(2433-4 همان:)  
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 کخخرد اکسخخخخیخخر شخخخخمسخخخخی افخخاک
 

 مخخس طشخخخخت سخخخخپخخهخخر را زر پخخاک 

(609)همان:   

 :ابیاتی در بیان غروم آفتام

 رشخخخختخخه بخخنمخخگخخاه روز گسخخخخیخخ خخت
 

 سخخخرنگون گشخخخخت هخخاه و بخخاده بری خخت 

(639)همان:   

ید پد هام گشخخخخت  ی  شخخخ  شخخخخب چو م

مط لوا شخخخ نقخخاش شخخخخب بخخه  ی خخت   ر
 

 سخخخخرمخخه در چشخخخخم روزگخخار کشخخخخیخخد 

 از زر نخخخام صخخخخخد هخخخنار نخخخقخخخط

(1708-9)همان:   

ضوعی غیرشاعرانه، تصویری شاعرانه و هنری میسازدح عبدی بیگ گاه با نیروی ابداع خویش از مو

زداییها از ویژگیهای سخخبک هندی اسخخت که در هفت اختر به اشخخکالی هنرمندانه دیده ایپ آشخخنایی

 میشودح

 هخخمخختخخم از سخخخخخپخخهخخر ارفخخع بخخود
 

 

 کخخخفخخخم از آبخخخلخخخه مخخخرّصخخخخخع بخخخود 
 

(1422)همان:   

 درّ دنخخدانخخش از دهخخپ چخخو دمخخیخخد
 

نچخخه  کوفخخه گشخخخخت پخخدیخخدغ هخخای شخخخ  

(1781ن: )هما  

 خخخاصخخخخخه در بخخنه هخخنّخخت آیخخیخخنخخت
 

 کخخه فخخروزی سخخخخخریخخر تخخمخخکخخیخخنخخت 

(262همان: )  

 خسخخخخخرو دلخخبخخران طخخلخخب کخخردش
 

 مخخیخخهخخمخخانخخی بخخه نخخقخخ  لخخب کخخردش 

(2682)همان:   

 بررسی سطح فکری -3

ستانپردازی قده در  سرود و در دا سی از هفت پیکر نظامی  عبدی بیگ منظومه هفت اختر را به تی

ظامی آن را که ن هاد  ند  راهی ن خداو تدای کاه خویش از  هه پیموده بودح وی در اب عالیتریپ و به 

 نظامی یاری رساندح می واهد تا او را در سرودن ارری همچون سروده

یپ بر هر  پ فیضخخخخی از سخخخخ  هر زمخخان 
 

 بخخه نخخویخخدی رسخخخخان بخخه روی زمخخیخخپ 
 

 تخخا نخخظخخامخخی صخخخخفخخت شخخخخود بخخانخخی
 

 بخخخه رخخخنخخخای سخخخخخکخخخنخخخدر رخخخانخخخی 

(184-5)هفت اختر:   

پردازیهای آنها نظومه شرا زندگانی بهراه گور و داستان هفت شاهناده و افسانهب ش اصلی ایپ م

ستقلی  شاعر پیش از ورود به آن در ب ش م ست اما  در گنبدهای رنگیپ هفتگانه در روزهای هفته ا

صومیپ )ع( پرداخته  ستایش ائمه مع به ترتیب به نعت پیامبر )،(، ذکر مناقب امیرالمؤمنیپ )ع( و 
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شیوای شیع و احتراه و ارادت خود را به امیر مؤمنان )ع( و و با  صی پایبندی خویش به مذهب ت ی خا

 دخت گرامی رسول )،( و اوالد ایشان بازگو کرده استح

های هلی سخخخخت به فیضخخخ ی   قا که   هر 

 ورد مخخپ بخخاد تخخا مخخراسخخخخت حخخیخخات
 

 دوسخخخختخخدار عخخلخخی و آل عخخلخخی سخخخخت 

 مخخدا ایشخخخخان عخخلخخیخخهخخم الصخخخخلخخوات

(137-8)همان:   

برخاف  -ل ایپ ابیات اعتقاد اعتنالی خود را بروز میدهد و با اشاره به عده رویت الهیشاعر در خا

 ذات پاک خداوند را از هر شبهه و تشبیهی مننه میشمارد: -دیدگاه نظامی

 نخخختخخخوانخخخد کسخخخخخت عخخخیخخخان دیخخخدن
 

 در دل آگخخخهخخخت تخخخوان دیخخخدن 

(8-10)همان:   

 ذات پخخخاکخخخت ز غخخخایخخخت تخخخنخخخنیخخخه
 

بیخخه  بهخخه و تشخخخ  هسخخخخت عخخاری ز شخخخ

(13ان: )هم  

آمینی که در وصخف او سخروده قاب  ارادت شخاعر به شخاه طهماسخب صخفوی ضخمپ اشخعار مبالغه

 مشاهده است تا بدانجا که شاه طهماسب را ولیعهد اماه عصر)،( می واند و میگوید:

 ای چخخو نخخو شخخخخیخخروان بخخه عخخدل تخخمخخاه

 در زمخخانخخت کخخنخخد ظخخهخخور چخخنخخان
 

ای کخخه امخخاهنیسخخخخت شخخخکی و شخخخبهخخه   

نخخوشخخخخروانکخخه مخخاخخمخخد بخخه عخخهخخد   

(234-6)همان:   

سی و انوری و  شاعران نامدار ایران زمیپ چون فردو شعار خود با احتراه از  ضمپ ا عبدی بیگ در 

ستاید و در ایپ  شان را می س پ ای سرو و حافظ و هامی یاد میکند و طرز  خاقانی و نظامی و امیرخ

اعران بازاری که با وهود مدعی اعتباری شعر و شاعری و گله از شمیان به شکایت از روزگار خود، بی

 اند، میپردازدحبودن، اعتبار شعر را از میان برده

 چخخه سخخخخرایخخم کخخه دلخخپسخخخخنخخد بخخود

 در مخخقخخامخخی کخخه قخخیخخمخخت زر پخخاک
 

اه را عخخخیخخخار چخخخنخخخد بخخخودسخخخخخکخخخه   

 هسخخخخت بسخخخیخخار کمتر از خس و خخخاک

(269-7)همان:   

شعر خ شاعرانشاعر در مقاب   ستاید و در های ود را بی هنر و طمعکار زمانه با افت ار، هنر و  می

 های ارر برتری آن را با کامی اغراع آمین اذعان میدارد:

 ایخخپ دُر و مشخخخخک هسخخخخت تخخا دانخخی

 قخخدسخخخخخیخخان آفخخریخخپ مخخپ گخخویخخنخخد
 

 زیخخخور قخخخدسخخخخخخیخخخان روحخخخانخخخی 

 آفخخخریخخخپ مخخخپ از خخخخدا هخخخویخخخنخخخد

(3221-2)همان:   

تربخخهخخر  خ فت ا  هخخهخخانخختخخابخخم ه
 

 آفخخختخخخام آمخخخده سخخخخخخطخخخرالبخخخم 

(3225)همان:   
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صهای ارر شاخ صویرگری  از  ضاع اهتماعی زمان خود و ت شه، انعکاس او عبدی بیگ در حوزه اندی

ستح عبدی بیگ  شارات منظومه ا ستانها و ا زندگی و اعمال برخی آحاد و طبقات هامعه در خال دا

داستانهایی را به زبان ساده میآفریند که در فواص  ابیات آن با رویکردی نقادانه و بیانی گاه طننآمین، 

های م تلف هامعه از شخخاه و ورزی در ردههد و تقوای دروغیپ، عشخخال و ریاکاری و خیانتمسخخائ  ز

ستان طوری  وزیر و صرّاف و زرگر و دزد و قاضی و شیخ و زاهد به زیبایی بیان میشود و سرانجاه دا

 3آیدحبه پایان میرسد که حال و عدالت به اهرا در

ستانی با عنوان شاعر در هفت اختر اعتقاد خویش به قضا و قدر ر  "لیمانسسیمرغ و "ا با طرا دا

ر امر قضا را به شیوایی اظهار میکند و با پیش کشیدن حکایتی پر ماهرا و عاشقانه هر گونه دخالت د

موانع  ماکوه به شکست می واندح سپس با بیانی رمنی و سمبولیک به طرا دشواریهای راه سلوک و

 رسیدن به حقیقت میپردازدح

صطاحات عرفانی چرویکردهای عر شاره به بعضی ا ستانها و ا شاعر در قالب برخی دا ون پیر، فانی 

س و ححح قاب  خرقه، خانقاه، فتوا، صفا، سلوک، زهد، اشارت، تجرید، توحید، تفرید، ریاضت، عشال، نف

 تیم  و بررسی استح

ضای  اخاقی نین از همله دغدغه ستایش ف سائ  تعلیمی و  ست که درطرا م شاعر ا های  های 

ه طور هایی چون تمثی ، تلمیا، اقتباس و نقد صخورت گرفته اسختح بهای ابیات با توسخ  به شخیوه

امنی، دوری مثال در بام توبه، دوری از نفس و بدیهای آن، ادم، انصخخاف و دادگری، وفاداری و پاکد

یمی ارر خویش علاز خیانت، مقاه زن و تیریر او در سعادت مرد، ابیاتی را سروده و بدیپ ترتیب وهه ت

  را هنرمندانه ارائه کرده استح

 نتیجه

سرای قرن دهم هجری به ههت برخی نوآوریها و هنرمندیها در حوز سه  شاعر خم ه عبدی بیگ، 

ی سخخازی، تصخخویر پردازی و تصخخرفات داسخختانی از چهره مقبولی در میان شخخاعران عهد صخخفوترکیب

 برخوردار استح

روان،  سط عراقی و هندی )بینابیپ( استح زبان شعرش ساده وشیوة شعر او مبتنی بر سبک حد وا

ر اسخخختادان به دور از تکّلفات بدیعی و بیانی و در عیپ حال پویاسخخخت و به ههت تتبّع شخخخاعر در آرا

ی پیشخخیپ، برخی از ویژگیهای سخخبک کهپ در شخخعر او مشخخاهده میشخخود، ویژگیهایی چون کاربردها

 های عربیحکم کاربرد فارسی و واژه خا، دستوری، استفاده از لغات قدیم و

                                                      
 ح650-950ت ، ابیا"زرگر رومی "برای نمونه رکح هفت اختر، داستانح 3
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صور خیال و آرایه شاعر در کاربرد انواع  سلط  ش یص در ت شبیه، اغراع و ت صاً ت صو های بدیعی خ

ای شده که عیپ احتراز از پیچیده گویی، منجر به خلال توصیفات، تصاویر و مضامیپ بدیع و شاعرانه

 از وهوه ممتاز شعر عبدی بیگ ماسوم میشودح

مات و اصطاحات عامیانه که از م تصات زبانی دوره شاعر است در هفت اختر به شک  کاربرد کل

سلط او معتدل دیده میشودح ترکیب سادگی، حاکی از ت شاعر در عیپ  سازیهای متنوع و گاه خاقانه 

شارات مذهبی،  شعر او در حوزه تلمیا و ا شونده  صر تکرار  ستح غالب عنا سترده زبانی ا بر دایره گ

 و تاری ی قرار داردح اساطیری

سائ  اخاقی و نقد  شکنی، پرداختپ به م ساختار شکاری از  ایجاز و پرهین از درازگویی، نمودهای آ

اهتماعی که گاه با زبان شخخیریپ طنن صخخورت میگیرد و تیوی  پذیری برخی داسخختانهای منظومه که 

 بیگ در هفت اختر استحنشان از رویکرد تعلیمی و عرفانی آن دارد، از دیگر مش صات شعر عبدی 

 منابع
صر جامی تا روزگار ما .1 سی از ع اححح اصخخی ، ، شخخفیعی کدکنی، مامدضخخا، ترهمه حجتادبیات فار

 (، تهران: نشر نیح1393)

 (،  تهران: س پح1383کوم، عبدالاسیپ، )، زریپپیرگنجه در جستجوی ناکجا آباد .2

 هران: فردوسح، ت5(، ج 1369اححح، )، ذبیاتاری  ادبیات در ایران، صفا .3

تا(، تهران: شرکت سهامی چاپ الدیپ همایون فر ، )بی، تصایا رکپتحفه سامی، سام میرزا صفوی .4

 انتشارات کتب ایرانح

زاده آدمیت، ، صخخبا، مولوی مامد مظفر، تصخخایا و تاشخخیه مامدحسخخیپ رکپتذکره روز روشین .5

 (، تهران: رازیح1343)

 ، تهران: سروشح1(، ج 1378سید مامدرضا طاهری، ) ، رازی، امیپ احمد، تصایاتذکره هفت اقلیم .6

(، تهران: نشر 1369العابدیپ علی، تصایا عبدالاسیپ نوایی، )، عبدی بیگ شیرازی، زیپاالخبارتکملۀ .7

 نیح

(، مسخخکو: 1977اوف، )العابدیپ علی، تصخخایا ابوالفضخخ  رحیم، عبدی بیگ شخخیرازی، زیپهفت اختر .8

 دانشح

العابدیپ علی، مقدمه و تصخخخایا علی مینایی، ابوالفضخخخ  رازی، زیپ، عبدی بیگ شخخخیاالزهاردوحۀ .9

 (، مسکو: دانشح1974اوف، )رحیم

 (، تهران: میتراح1394، شمیسا، سیروس، )سبک شناسی شعر .10

 (، تهران: هامیح1395، غامرضایی، مامد، )سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو .11

 (، تهران: آگاهح1372درضا، )، شفیعی کدکنی، مامصور خیال در شعر فارسی .12

 (، تهران: س پح1384پور آالشتی، حسیپ )، حسپطرز تازه: سبک شناسی غزل سبک هندی .13
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شیرازی، زین .14 (، 1967اوف، )، تصخخایا ابوالفضخخ  رحیمالعابدین علیمجنون و لیلی، عبدی بیگ 

 مسکو: دانش

 (، تهران: آگاهح1376، شفیعی کدکنی، مامدرضا، )موسیقی شعر .15

 (، تهران: چشمهح1390، میرهاشمی، مرتضی، )های غنایی منظومنظیره .16

 (، تهران: چر ح1394، ذوالفقاری، حسپ، )یکصد منظومه عاشقانه فارسی .17

 

 


