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 چکیده:
و هدف: دیرباز    زمینه  پارسیاز  می  شاعران  بشمار  خویش  جامعۀ  فرهیختۀ  در   آمدندقشر  و 

اندیشهب  مفاهیم،  خلق  پردازیها،مضمون و  آراء  عصر  یان  متداول  علوم  اصطالحات  از  خود  هاي 
 شاعر   الممالک فراهانی،این فرهیختگان ادیبیکی از    اند. هاي مختلف بهره جستهخویش بگونه

اصطالحات علمی را بطرز خاص    سرشناس عصر مشروطه و پروردة مکتب بازگشت ادبی، است که 
در خدمت اشعار سیاسی اجتماعی عصر خویش بکار برده است و تاکنون در هیچ   ايو هنرمندانه

 لذا در   ي پرداخته نشده است. هاي اصلی سبک ویکی از مؤلفه  بعنوان  پژوهشی به این شاخصه،
الممالک این مقاله کوشش شده به کاربرد اصطالحات پزشکی در اشعار سیاسی اجتماعی ادیب

بر ارزش علمی ادبی میتواند سبک شعري عالوه  که  پرداخته شود،  فراهانی بعنوان ویژگی سبکی
 هاي فکري این شاعر را بازنمایاند.و جنبه

تحلیلی انجام شده است و انجام این پژوهش به کمک -این مقاله با روش توصیفی  روش مطالعه:
با زندگی، اندیشهشعر  مراجع و مآخذ موجود و مرتبط  -هاي سیاسی اجتماعی ادیب، سبک و 

دارویی صورت گرفته    -چنین منابع کهن و جدید مربوط به اصطالحات طبیهم  الممالک فراهانی،
 است. 
ی گروه  الممالک فراهانی،گرفته در ارتباط با سبک شعري ادیبقیقات صورتبر پایۀ تح  ها:یافته

هایی گاه نشانهوي    دراشعارحالیکه  دروي را خراسانی عراقی معرفی نمودند؛    سبک  از پژوهشگران،
از سبک   -ملی  عواطف  از جمله کاربرد گستردة اصطالحات علمی،  آذربایجانیمبنی بر پیروي 

میتوان    از زمانه را نیز  و شکایت  شکوه  ي و پیچیدگی شعر، دشوار  نده،ي تند و کوبهجوها  میهنی،
اومشاهده کرد   اقتباس  بیانگر  میباشد. همچنین    که  این سبک  طبی در    اصطالحات  کاربرداز 

  سیاسی اجتماعی، میتواند   شگردهاي ادبی، بویژه تمثیلهاي فراوان بمنظور خلق اشعار بدیع  خدمت
 .الممالک فراهانی درنظر گرفته شوداصلی سبک ادیببعنوان یکی از مؤلفه هاي 

ادیب  اگرچه  :گیرينتیجه فراوان وي  شعر  محفوظات  و  ادبی  معلومات  نمودار وسعت  الممالک 
جنبۀ   اساساً  سیاسی،-جویی شاعر از اصطالحات علمی و بویژه طبی در اشعار اجتماعیاست، بهره

 آموزشی،-تفاخر و برخ کشیدن دانش وي را نداشته است و در پرداخت آنها بیش از مفاهیم علمی
هاي ادبی و هنري بمنظور انتقال مفاهیم اجتماعی سیاسی عصر شاعر و در جهت اهداف  جنبه

 و مدح صورت گرفته است. شکوه مشخصی از جمله هجو،

 1400فروردین  17 :دریافت تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Persian poets have long been considered the 
intellectuals of their society. These poets have applied the scientific jargons of 
their era for creating themes and concepts and expressing their opinions and 
thoughts. Adibolmamalek Farahani is one of these intellectuals. During the 
Persian Constitutional era, he was a famous poet of the Persian Literary Return 
Movement. In an artistic way, he used scientific jargon in his sociopolitical 
poems. So far, no research has focused on this characteristic as one of the main 
features of his poetic style. That’s why in this research project, the authors have 
attempted to address the usage of medical jargon in sociopolitical poems of 
Adibolmamalek Farahani as the stylistic feature of his poetry. This feature had 
a literary-scientific value and it can represent the poet’s thoughts. 
METHODOLOGY: This research was conducted with a descriptive analytical 
method. The data was collected from the related available references related 
to the life, poetry, style and socio-political thoughts of Adibolmamalek Farahani 
as well as old and new references related to medical and pharmaceutical 
jargon. 
FINDINGS: According to the researches on Adibolmamalek Farahani’s poetic 
style, some believe that his poetry represents Khorasani-Iraqi Literary School, 
while there are signs in his works that his poetry represents Azarbayjani Literary 
School too, such as extensive use of scientific jargon, patriotic emotions, sharp 
invectives and satires, complicated poems, complains of life. The main feature 
of Adibolmamalek Farahani’s style are the use of medical jargon in the service 
of literary techniques. To create original socio-political poems, he used so many 
allegories. 
CONCLUSION: The results of the project indicate that although Adibolmamalek 
Farahani’s poems show his extensive literary knowledge, his purpose in using 
scientific terms (particularly medical jargon) in sociopolitical poems was not to 
boast about his knowledge. He used scientific and medical terms and in fact his 
goal was to promote a general and social vocabulary in order to convey 
sociopolitical concepts of his era. It seems that the use of these jargon has a 
satiric and eulogy function. 
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 مقدمه 
برجستۀ شعراز شاخصهی  یک و   هاي  اطالعات  است،  کرده  دوچندان  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  غناي  شاعران که 

گوناگون در اشعار   علوم متداول عصر خویش میباشد که طی ادوار مختلف به صور  دربارةمعلومات گستردة آنها  
آشنایی   و...  یقیمختلف از قبیل طب، نجوم، فلسفه، موس  علومبا    ین شاعرانگر شده است. اها جلوهنگروهی از آ

پیدا عرا  قابلیتی که اغلب ش   چنین  زمانۀ خویش بودند. لذا با وجود  دانشهاي االطراف»  به اصطالح «جامع  داشته و
دورة اولیۀ    یر تاریخی این شاخصه ازس  .عناصر مختلف علوم نهادند  کرده بودند، اساس تصویرآفرینی اشعار خود را بر

بعد به  از قرن چهارم  بویژه  پارسی  از    شعر  بنامی چون  گسترش علوم عپس  ابن سینا،  قلی و ظهور دانشمندان 
و بیرونی  ابوریحان  رازي،  شد.فارابی    زکریاي  بزرگمردانی  با  آغاز  چنین  از   وجود  زیادي  شمار  که  است  بدیهی 

از قرن چهارم به بعد کمتر    بدین ترتیب  ها در حوزة فکري ادبا و عرصۀ ادبیات راه یافته باشد.ندستاوردهاي علمی آ
عصر طالیی تمدن اسالمی از حیث تکامل و با عنوان    «این دورهو    یافتاي را میتوان خالی از مباحث علمی  سروده

عامل اصلی ورود شمار و  ز اهمیت بوده  ئحا  لیفات اساسی در شعب مختلف دانشأ ت  رواج علوم، ظهور علماي بزرگ و
براي بیان   5و    4عربی و پارسی میباشد که از قرون    تلفیق زبان  ،اي از اصطالحات و واژگان علمی به اشعارگسترده

. اوج گرایش ) 81: ص  1ج    ،، صفاادبیات در ایران  (تاریخ  ».علمی آغاز شد  مفاهیم و مضامین مختلف شعري و مقاصد
ثیر أپنجم با ت  قرن ر  خا او  «در   .جویی گسترده از اصطالحات علمی با ظهور سبک آذربایجانی آغاز شدشاعران به بهره 

 خذ عناصري از أثر بودند، شعرا با  أهم مت   دلیل وسعت قلمرو سلجوقی ازعراق عجم که ب  اوضاع نابسامان خراسان بر
این راستا بسیاري از مفاهیم و   شعر و ادب خراسان سبک نوینی هم در عراق و هم در آذربایجان بوجود آوردند. در

ژه از قرن پنجم به بعد راه پیدا کرده است. اما اوج اصطالحات علوم عقلی از جمله علم طب، در شعر شاعران بوی 
هاي علمی، از قرون ششم و هفتم هجري و در سبک آذربایجانی گرایش شاعران به استفاده از مضامین و دانسته

که به نام   سبک، در سرزمین اران سبک شعري خاصی را پدید آوردندشعراي صاحباي از  عده  ظهور کرده است.
آ سبک  علمی سرزمینشان  اصطالحات  از  بوفور  خود  اشعار  در  آذربایجانی  سبک  شاعران  شد.  نامیده  ذربایجانی 

بایجانی ر(سبک آذ  »علوم بودنددر    جمله خاقانی و نظامی افرادي فاضل و مستطرف  ازآنها  و اغلب    استفاده میکردند
 . ) 85 : صي پارسی، بامداد شعر در
با آغاز دورة بازگشت، به آثار هاي بعد کمابیش ادامه یافت و  جویی از اصطالحات علمی در دورهبه بهرهگرایش   

. «شاعران ایرانی در قرن نیز راه پیدا کردسبک قدما بودند،  رو  دنبالهبرخی از شاعران که بنا به پیروي از این مکتب  
 .ادبی“ نام گرفتهجدهم میالدي بنیادگذاران مکتبی در ادبیات فارسی بودند که مکتب ”بازگشت    دوازدهم قمري/

 رسیدن قدرت  به با  و بود ه صفوی دولت سقوط  و ضعف آن پیامد ) که1134سال (  ایران در به  افغانها حملۀ از  پس
 کمکم و شدند گردانی رو هندى  سبک  از شعرا شد، تحول  و تغییر دستخوش ایران در نیز ادبیات افشار، شاهرادن

 نامگذارى  این .گرفت نام بازگشت مکتب یا سبک بعنوان  بعداً  که نمودند گذارى پایه سخنورى  در را  نوینى روش
 آن  از پیش و عراقى دورة ادبیات متوجه را خودۀ  اندیش  و سخنورى  عصر، مبناى  این شاعران که است سبب بدان
 ).92: ص  یاناند» (بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره، دزفولهساخت

واپسین شاعران دورة دوم بازگشت بود که مظاهر از  یکی    ،ممالک فراهانیالادیبملقب به    یفراهانخان  میرزا صادق
نماید: «آن وفادار به سنتهاي ادبی کهن، آن پیکرتراش معانی طنز با ابجد ونه معرفی میرا اینگ  ي اجمال، وبه  مصفا  

روطه، آن شاعر قاضی صلحیه، آن ید مشزن جرامسراي توانا، آن محیط بر دانش قدما، آن قلو کلمن؛ آن قصیده
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،  ي » (جایگاه وطن، آزادهاي نیشدارر دوش، آن صاحب هجویهطراز قاآنی و سروش، آن با فاتحان تهران اسلحه بهم
 ). 208، مصفا، ص ادیبقانون و دانش در شعر 

با    معمولی نبود و   ادیبالممالک ارائه داده است، وي تنها یک شاعر و  ادیببراساس تعاریفی که مظاهر مصفا از  
بر طبع قوي در شعر، ذهنی مجهز به بسیاري از توجه به اینکه در خاندان علم و ادب چشم به جهان گشود، افزون

تلمیحات و   و غور در اشارات ادبی و  ادیبشعر    «در حوزة زبان با مطالعۀ  . به قول موسوي گرمارودي ها داشتشدان
تواریخ،   ان خویشتضمینهاي گوناگون به این نکته پی میبریم که وي به ادبیات فارسی مسلط بوده و علوم دور

هاي دوران خویش فراگرفت نشاي از داخاقانی و انوري اطالعات گسترده  دانسته است. وي بگونۀی نجوم و طب را م
ا مضامین سیاسی اجتماعی ل اشعار خود بویژه اشعار بآن معلومات خود را به انحاي مختلف در خال  و کوشید تا

 ).130: ص  1گرمارودي، جلد  ي ممالک، موسوالادیب» (زندگی و شعر بیان کند
ممالک با دانستن اطالعاتی گسترده از دانشهاي مختلف بویژه دانش پزشکی و کاربرد اصطالحات این علم الادیب

است به بیان و انتقال مفاهیم ذهنی خود بپردازد و مضامین نو و    خود بخوبی توانسته  سیاسی-اجتماعی  در اشعار
تنها از نظر ادبی و هنري، که از ه ممالک سبب شده است که آثار او نالادیبگسترة دانش و اطالعات    تازه بیافریند. 

 و سیاسی نیز درخور بررسی و پژوهش باشد.  یهاي علمی، اجتماعجنبه
ادراك بهینۀ    جهت  ،بندي انواع بیماري، داروها و اصطالحات متفرقۀ طبیآوري و دستهدر این مقاله پس از جمع  لذا

با محتواي   اشعار ارتباط  در  اصطالحات  این  ادبی  کاربردهاي  پرداخته شده، سپس  از هریک  به شرح مختصري 
 ، مورد بررسی قرار گرفته است.بعنوان ویژگی سبکیممالک الادیباجتماعی اشعار -سیاسی

 
 العه مطروش 

ممالک فراهانی و سایر الادیباي است که اطالعات آن با رجوع به دیوان  این پژوهش از نوع نظري و مقولۀ کتابخانه
آوري و  این صورت که پس از جمع   به  توصیفی است.-یلیتحل  پژوهش،  روش  منابع مرتبط گردآوري شده است.

سپس کاربردهاي علمی و ادبی آنها در   ، دهشرح مختصري از هریک پرداخته ش  به  بندي اصطالحات طبی،دسته
 اجتماعی اشعار مورد بررسی قرار گرفته است.-ارتباط با محتواي سیاسی

 
 و سابقۀ پژوهش ضرورت

ی قانونخواه   یخواهی،آزاد  ترقی،  و  تجدد  از جمله  اي معاصر با انقالب مشروطه و ظهور عوامل تازه  شاعر  ممالکالادیب
 اشعار   ی،اجتماع  هاي سیاسی،شده در ارتباط با این شاعر به جنبهپژوهشهاي انجام   اغلب  ینروازا  پرستی بود.و وطن

 هاي ذیل اشاره نمود:یز و مذهبی وي پرداخته است که از جمله میتوان به مقالهطنزآم  انتقادي،
با بررسی   فراهانی»  الممالکادیبتحلیل گفتمان انتقادي قصاید  «اي با عنوان  مقاله  ) در1394(   یخاکمنش و  دباغ

نظریۀ  الادیبقصاید   براساس  انتقادي  گفتمان  دیدگاه  از  لیوون"ممالک  بازنم  "ون  چگونگی  کارگزاران به  ایی 
ررسی تطبیقی مضامین سیاسی در  «ب) در مقالۀ دیگري با عنوان  1394(   یریانامی و  جهرم  .انداجتماعی پرداخته

به بررسی و تطبیق مضامین سیاسی مشترکی چون اعتراض به   »ممالک فراهانی و معروف الرصافیالادیباشعار  
هاي سیاسی درونمایه«) در پژوهشی با عنوان  1391همکاران ( ی و  قهفرخ  .اندو ... پرداخته  حاکمان  ظلم  مستبدان،

 ی تجددخواه  پرستی،به بررسی مسائلی چون وطن  ادیبسیاسی افکار    ۀبراي تبیین صبغ  »ممالک فراهانیالادیبآثار  
و دانش در  قانون ي،آزاد  جایگاه وطن،«) در پژوهشی با عنوان 1390(  یسعادتو  مصفا .اندو... در آثار وي پرداخته
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) در پژوهشی  1388همکاران ( . حاتمی و  اندشده پرداختهبه بررسی چهار موضوع ذکر    »ممالک فراهانیالادیبشعر  
عنوان   شعر  «با  اجتماعی  جامعه  »فراهانیممالک  الادیبرویکرد  منظر  شعر  از  به  اجتماعی  رویکرد  و  او  شناسی 
هاي  ونهبه بررسی چگونگی طنز و گ  »ممالک فراهانیالادیبطنز در آثار  «) در مقالۀ  1382(   ي شادرو  .اندپرداخته

وجویی ن«اي با عنوان  ) مقاله1373(   یوانیکهزل و هجو و تحلیل محتواي آنها در آثار وي پرداخته است.    ةخانوادهم
نظري   ادیبشعر    در  هاي تازه، را به رشتۀ تحریر درآورده که در این گفتار به رگه   »ممالک فراهانیالادیبدر شعر  

تجلی قرآن کریم «اي با عنوان  ) در مقاله1395افشار ( ی و  جهانشاه  ژرف و گسترده افکنده شده است. و در آخر،
 اند.از قرآن کریم پرداخته او ري به اشکال گوناگون تأثیرپذی »ممالکالادیبدر شعر 

به   ، بازگشت   ةشده در ارتباط با این شاعر عصر مشروطه و دورهاي انجامپژوهش  اغلب  همانگونه که مشاهده شد،
ها و انتقادي و طنزآمیز وي پرداخته است و در ارتباط با کاربرد گستردة واژه  اشعار  ی،اجتماع  هاي سیاسی، جنبه

ممالک فراهانی تا به حال هیچگونه الادیبپاي سبک آذربایجانی در شعر  و رداصطالحات علمی از جمله علم طب  
 پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

 
 بحث و بررسی 

 الممالک فراهانیادیبیاسی اجتماعی چگونگی کاربرد اصطالحات طبی در خدمت اشعار س
اینکه   به  توجه  انقالب   ادیببا  به شعر  این جریان شعري  اتصال  نقطۀ  و  بیداري  دورة  برجستۀ  از شاعران  یکی 

در بطن رویدادهاي این عصر قرار گرفته، پس از ارتباط مستقیم با ناهنجاریها و جامعۀ نابسامان   مشروطه است و
انتقادي بسراید که بیشتر، نماعصر خویش بر آن شده که   با مضامین اجتماعی، وطنی، سیاسی و   یندة اشعاري 

و مبارزات سیاسی وي است.   اجتماعی  باب مضامین   ادیبزندگانی  «از نخستین گویندگان معاصر است که در 
 یات جتماع ت باید گفت اشعار وي در زمینۀ وطنیات، سیاسیات، ائجرو باجتماعی سیاسی و انتقادي شعر سروده است  

(گزیدة اشعار   »اول گویندگان معاصر قرار میگیرد   آن نظر انتقادي و اصالحی است در ردةر  و آوردن تمثیلهایی که د
 ).82ممالک فراهانی، رنجبر: ص الادیب

ي برا  کاربرد اصطالحات و مضامین علمی بویژه علم طب در اشعار فراهانی اساساً به رسم شاعران سبک آذربایجانی،
هاي هنري را نیز لحاظ کرده است. وي براي و به رخ کشیدن دانش وي نبوده بلکه در پرداخت آنها جنبه  تفاخر

یل تمث  یه،تشب  ادبی مختلفی از جمله  ي شگردها  اش،بازتاباندن هنري اصطالحات طبی در تصویرسازیهاي شاعرانه
صورت گرفته   مختلفیاصطالحات با اهداف  جویی شاعر از این  را بیش از سایر موارد بکار برده و بهره  و استعاره 

  - ب  ملت خفتۀ ایران،  هجو-3صاحب منصبان،    هجو-2هجو دستگاه عدلیه و قضات،-1هجو و نکوهش،  -  الف  است:
شکوه از مشکالت و احساسات شخصی خود  -2شکوه از دستگاههاي سیاسی اجتماعی  -1  بمنظور شکوه و شکایت،

در جایگاه واقعی بیماري که جنبۀ  -ستایش آزادیخواهان د  - 2منصبان  و صاحب  مدح شاهان  -1در جایگاه مدح  -ج
 تصویرسازي ندارد.

 
 جهت هجو درالف: تصویرسازي با اصطالحات طبی 

در معناي اصطالحی نوعی «  است:  انواع ادبیکامالً منطبق بر دیدگاه سیروس شمیسا در کتاب    ادیبهجو در اشعار  
آبرو و خوار  بیشاعر میکوشد تا طرف را    هجو  در   بپردازند و از او بد بگویند.شعر است که در آن به مذمت کسی  

ممالک به  الادیب  .) 254ص    یسا:شم  » (انواع ادبی،نگاري میرساندسازد و در این زمینه کار را به غلو و گاه زشت
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پاسخ این پرسش که   گفتۀ محققان در اثر نامالیمات زمان خویش بارها و بارها دیگران را هجو کرده است حال در
در  او  «  خود طنزپرداز است یا هزلگو یا اهل هجا؟ به نقل از موسوي گرمارودي  در اشعار سیاسی اجتماعی  ادیبآیا  

و هجو نزدیک شده است و هجاهاي تند او بیشتر در قطعات و گاهی در قالب   هزل   شعر به هر سه حوزة طنز،
ي قطعات و برخی از مثنویها را چون براي دوستان و  چشم میخورد.است و در قصاید کمتر بمثنوي شکل گرفته  

» ت هجو گشوده اسنزدیکتر یا در مجالس خصوصی میخواند گاه یکسره هرگونه پرهیز را کنار گذاشته و زبان به  
 .) 138ص  :1جلد  ي گرمارودي،موسو ممالک،الادیب(زندگی و شعر 

سیاسی وي میباشند و در این  -الممالک، هجویات اجتماعیادیباي از اشعار  با توجه به اینکه بخش قابل مالحظه
بندي  طبقه در این بخش پس از    مورد هجو و انتقاد قرار داده است،، اصناف و طبقات اجتماعی مختلف را  افراد  ،اشعار
از اصطالحات طبی مختلف   اوگیري  یل و اهداف بهرهدال  هجو نموده، چگونگی،  ادیبو طبقاتی که    افراد  ها،گروه

 در خدمت مضامین سیاسی اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است.
وي واگذار که ریاست عدلیه عراق (اراك) به    1329ممالک از سال  الادیب:  انتقاد و هجو دستگاه عدلیه و قضات

و   تا  شد، مشکالت  عمیق  بیان  به  که  او  اشعار  مضامین  از  بخشی  داشت.  اشتغال  قضاوت  شغل  به  عمر  پایان 
نابسامانیهاي اجتماعی آن روز ایران اختصاص دارد، شرح فساد دستگاه متزلزل قضا و تشکالت نابسامان عدلیۀ زمان 

دیوان شاعران قاضی یا قاضیان شاعر، هیچگاه به این حجم ما در میان  «  المعارف بزرگ اسالمیدایرهاوست. براساس  
برنمیخوردیم آنان  به  هجمه  و  قاضی  از  و   .انتقاد  روزگار  آن  قضاي  دستگاه  فساد  دیدن  و  قضایی  اشتغال  شاید 

محابا به مقامات و مسئوالن قضایی مشکالت مردم و مراجعین عدلیه از نزدیک، موجب شده است که وي بارها و بی
-دایره » ( آمدندبتازد. زیرا از یک سو آنها مسئول اجراي عدالت بودند و از سوي دیگر خود عامل ظلم بحساب می

 .) 37 ص :7 ج، موسوي بجنوردي، لمعارف بزرگ اسالمیا
اي خطاب به قاضی صلحیۀ بلد، که ادعاي مالکیت ملکی وي را نامعتبر شناخته بود، پس از قطعه  در  ممالکالادیب

نام  از  ارائۀ تصویري هجوگونه و طنزآمیز از محل کار و موقعیت وي، براي توصیف چهره و شخصیت آن قاضی 
استعاره    ) راپوستی  جسته است که آبله و جذام (دو بیماري عفونی و  بهره  ند آبله، جذام، نزله و رمدمان  بیماریهایی

یکی از انواع بیماریهاي  رمد (   ) واز ویژگیهاي ظاهري قاضی و نزله (در برخی از فرهنگها و منابع کهن همان زکام 
ت که بیماري نزله به مرور و در مراحل پیشرفته از این جه  است؛  استعاره از جهل و بیسوادي وي قرار داده  ) راچشم

  در  روي کارکرد مغز تأثیر میگذارد و رمد نیز بینایی را مختل میسازد و درحقیقت از جهل قاضی حکایت میکند.
 طبق   و رمد مشاهده میشود.  نزله  ،جذام  آبله،  یماریهاي بالنظیر نیز بین  مراعاتین بیت عالوه بر استعاره، آرایۀ  ا

به او نظر خوشی   ونگاري قاضی را از آنچه هست فروتر نشان میدهد  با غلو و زشت  ادیب  تعریف شمیسا از هجو،
 اند: لذا کاربرد بیماریها در این بیت جنبۀ هجو داشته و در مفهوم واقعی و علمی خود بکار نرفته ندارد.

المــه ـظ ر  ـگ ـم ســــت خصـــم  جَـور  ز   اي روزي 
ور  ـگ ــان  بســ گـی  ـن ـت ره  ـی ـت ســــراي   دیــدم 

ــنــدـلی صـ و  ـپـلیــد  آنـمـیزي  پــاي  ـکـهنــه   اي 
ــذام  ج از  ــه  ــان چ و  ــه  ــل آب ز  رخ   ســــوراخ، 

 

ــلَد  بَ ــلــحــیــۀ  صــ ــی  قــاضــ نــزد  ــه  ب  بــردم 
 تختی شـــکســـته در بُن آن هشـــته چون لَحَد
درازقــد  ــیــاهی  سـ ــتــه  ــسـ نشـ ــنــدلی   بر صـ
رمـد از  و چمـانش  نزلـه  ز  ــرش  سـ ــتـه   خسـ

 )840 ص :2 ج الممالک فراهانی،(دیوان کامل ادیب
ضی جزاي عدلیۀ آن زمان «یک میگسار را به سی و یک تومان نقد و سی و یک روز حبس جزا  اي دیگر قادر قطعه 

آغوشی هم »آغوشی با دختر تاكبه جرم هم«عبارتِ  در خواهش آزادي او نوشته بود از ادیباي که داده و از رقعه
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 ). 832 ص » (همان:ده و مجازات را باال برده بودبا دختر بکر فهمی
 با این بیت آغاز میشود:  که  از جهل و بیسوادي قاضی برآشفت و این قطعۀ غرّا را در نکوهش وي سروده است،  ادیب

 اف بر این دیوانســـرا، لعنت بر این دیوان که برد 
 در جزا مردي رئیس آمد که نشــناســد ز جهل
د  ه دـی ار آنـچ د در ـک ارض و معروض از او بینـن  ـع

ــتـه بنوشـ ا  ـی ــار  راپورت کمیســ در  دگفـت   اـن
ــش ــتلزین شـ  اندازان چه بینی غیر تاراج و شـ

 

 ظلمشــان در ظلمت از مه، نور و از شــارق ضــیا 
ــنـبه گیـپا از گـیاه   ـتاك ـــیب از سـ  از ترـیاك و سـ

یــا وـن ـم ـــق سـ وردن  ـخ از  م  ـی ـــق سـ رد  ـم عــدة   ـم
اقیا اغري ده ـس تم ـس ت مـس  کاین جوان گفته اـس
یــا  وـل ـخ ـی مــاـل ر  ـی ـغ زایــد  چــه  ایــدر  زکــام   از 

 ) 832 ص (همان:                                 
مهلک بودن این گیاه است. «سقمونیا   ،جسته   » بهرهدر تمثیلی که از نام گیاه دارویی بنام «سقمونیا  ادیبمقصود  

 ). 345ص    :االبنیه عن حقایق االدویهبصورت مسهلی میباشد که مصرف بیرویۀ آن بیمار را به هالکت میرساند» ( 
مثل فرد بیماري که سقمونیا خورده و خود را    اند،که به این قاضی عریضه برده  را  ی) کسانارض و معروضعشاعر ( 

شاعر با استناد به این نکته که «زکام پس از سرازیري موادي که   ابیات بعد   در  ی مینماید.معرف  به هالکت افگنده،
براز مغز بسوي بینی میری میتواند مالیخولیا و دیگر امراض عصبی را ایجاد کند» حسب مقدار و غلظت ماده  زد 

تمثیل زیباي دیگري را خلق نموده   )،235  ص  :محقق  (فرهنگ اصطالحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی،
است که در این تمثیل، «زکام» استعاره از جهل و فساد قضات و چپاول مال مردم است و «مالیخولیا» استعاره از 

که زکام در مراحل پیشرفته بیمار را دچار بیماري مالیخولیا میسازد   همانگونه  نو جامعه است. بنابراینابودي مردم  
سمت جنونی مهلک سوق میدهد)، قضات هم با جهل، فساد و غارت و فرد را بدنبال دارد  ان را ب(که توهم و هذی

 ).220 ص :محقق دارو در ادب فارسی،اصطالحات پزشکی و (  یکشانندمنابودي را به ورطۀ   جامعه اموال عمومی،
یاري در نکوهش بس  اشعار  به برکت انتشار افکار تازه،  ادیب:  هجو و نکوهش مسئوالن مملکت و صاحبان قدرت 

فروشان دوستی و دفاع از حریم میهن در مقابل جابران و وطن وطن   اعمال و رفتار عامالن حکومت سروده است.
اوضاع آشفتۀ ایران در دورة پیش از «  آید.بشمار می  ادیبهاي شعر  ن درونمایه داخلی و دشمنان بیگانه از مهمتری

نمیتوانست آن را تحمل   ادیبی بود که هیچ روشنفکري نظیر  اوضاع  ،ادیبسی تا چهل سالگی    حدود  مشروطه،
ریق نیروي طواي آزادیخواهی همصدا میشود و از با هر ن   ادیبچنین اوضاعی طبیعی است که    در  کند و دم برنیاورد.

 ).177ص    :1جلد    ي گرمارودي،موسو  ممالک،الادیب(زندگی و شعر    »ي به مخالفت با مستبدان برمیخیزدشاعر
جمله تالشهاي جدید در حیطۀ ادبیات مشروطه، ایجاد انگیزه براي ایستادگی دربرابر خودکامگی    از  در این راستا 

سران و اربابان قدرت بود. اوضاع نابسامان سیاسی کشور و بیکفایتی طبقۀ حاکم که منافع ملی ایران را نادیده 
الممالک ادیبشنفکران این عصر از جمله  گرفته و به دولتهاي خارجی اجازة دخالت در امور داخلی ایران را میداد، رو

 کفایت و ناالیق بسرایند از جمله:فراهانی را بر آن داشت تا اشعاري در نکوهش این مسئوالن بی
للعجــب  یــا  رهزنــان،  ــتی  مشـ دیننــد   حــافظ 
نمـاز  د زان  زاـی بهر غیر حق چـه  از  نمـاز   چون 

 

تــا!   ـل وـی ــا  ی ــان،  رزن ـغ ی  ـع ـم ـج نــد  ـک ـل ـم  حــارس 
ــام ــرسـ ــرع ـیا سـ  و ـمالیخولـیا؟  جز جنون و صـ

 ) 394ص (همان:                                    
ایادي دولتهاي متجاوز و خائنان مملکت را که «مام وطن» را تسلیم بیگانگان ساخته و الادیب ممالک سرانجام 

ز بیماریها ثابت شده بسیاري ا امروزه .چون و چراي آنها شدند، جنون، صرع، سرسام و مالیخولیا میداندخادمان بی
نتیجۀ ضعف قوة خیال میباشد امراض بخاطر قواي روحی است که آن هم  بر سیستم عصبی    توهمات  .و  اثر  با 
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مرکزي باعث برهم زدن تعادل بدن و ایجاد بیماري میشود. این بیماریها ناشی از آسیبهاي جدي مغزي هستند و 
اند و درنهایت مملکت را  آوردهمقابل بیگانگان فرویم در  استعاره از هذیان و توهم صاحبان قدرت است که سر تعظ

 النظیر وجود دارد.ین بیماریهاي ذکرشده نیز مراعاتب به ورطۀ تباهی و ویرانی سوق میدهند.
 دنبال خرابی مجلس و نکوهش محمدعلی میرزا سروده است میفرماید:ادیب بدر قطعۀ دیگري که 

خــون  بــا  خــود  دامــن  ــاه  شـــ  آلــوده 
مـــا   گـــوش  غـــرددر  هـــمـــی   هـــنـــوز 

ــک  ــل مُ درآورد  ــه  ــال ن ــه  ب ــرســــی  ــق ن  زان 
 

مـــس  تـــابـــان  چـــهـــره  بـــه  زر   انـــدود 
مــجــلــس  در  کــه  ــاه  شـــ تــوپ   آواز 

ــه ــت خســ ــون  ــرس چ ــق ن از  ــد  ــال ن ــه  ک  اي 
 ) 879 ص (همان:                                   

کفایتی سردمداران کشور و  که بواسطۀ ناکارآمدي و بی  مقصود شاعر از خلق چنین تصویري از مملکت این است
که مبتال به نقرس (بیماري مفاصل) است و وجه شبه بیمار مبتال به نقرس   میماند  بیماريبه  شخص شاه، مملکت  

 و مملکت میتواند دردناك و مهلک بودن این بیماري در صورت عدم معالجۀ بموقع باشد. 
 مام وطن، بیگانگان و سردمداران حکومت را اینگونه توصیف مینماید:  ،ي در تصویرسازي تأثیرگذار دیگر  ادیب

ال ت از قحط الرـج ان جـف ا رقیـب ادر ـب ه ـم ـــت  گشـ
 

ه از عرق النســـا   ــتر خفـت ه بسـ ا ـب در تنـه  هم ـپ
 ) 104ص (همان:                                     

ابزارهاي ادبیدر بیت باال شاعر با بهره  از  تمثیل مام وطن را به مادري تشبیه نموده که   بویژه استعاره و  جویی 
یم «رقیبان» که آن تسل  بواسطۀ بیماري «عرق النساي» پدر، که استعاره از «سردمداران ناکارآمد حکومتی» است،

سردمداران،   ) وسیاتیک امروزيء ( نیز استعاره از «بیگانگان» است، گشته و وجه شبه بیمار مبتال به عرق النسا
 که در اینصورت قادر به حراست و دفاع از ناموس خود نمیباشند.   ناکارآمدي است

  تمثیل دیگري که شاعر از آن بهره جسته، گویاي این جریان است که با استفاده از نام گیاهانی چون شوره گز، 
دریافت میشود، تمام بدیها و زشتیها    زار میرویند و از تمامی آنها عدم حاصلخیزي و خارشتر که در شوره  سپند  ،تنگز

در جایگاهی که استحقاقش    ،جاي نیکیها را گرفته و افرادي چون حاکم ساوجبالغ که کارشان مال مردمخوري است
اند. ما بین تمامی گیاهانی که در مصراع اول مودهرا ندارند قرار گرفته و جاي افراد با کفایت و درستکار را اشغال ن

بموجب ناکارامدي و النظیر وجود دارد و هم استعاره از «حاکم ساوجبالغ» میباشند که  هم مراعاتاند  ذکر شده
 ممالک قرار گرفته است.الادیبساالري مورد هجو و نکوهش عدم شایسته

 ین باغ استگل و یاسم سرو و و شترخار شوره گزو تنگز و سپند
 مال کسان را به جستجوي و سراغست  حاکم ساوجبالغ روز و شب از حرص 

)568ص (همان:   
پرستی»  مفاهیمی همچون «وطن» و «وطن:  انتقاد از ملت خفته دربرابر ظلم و جور ظالمان علیه مام وطن

گرفته بودند و حوادثی که ي جدیدي بودند که در دورة مشروطه و در حوزة ادبیات بتازگی شکل  آرمانها  از جمله
کفایتی شاهان، به توپ بستن مجلس و... انزجار عمیقی در ایران، بی  ۀدر این دوره اتفاق افتاده بود، از جمله تجزی

ایران را به بیداري و مخالفت با    ملت  وجود شاعر ایجاد کرده بود که با سرودن اشعار بشدت انتقادي و انگیزشی،
فروشان داخلی و  حریم میهن در مقابل جابران و وطندوستی و دفاع از  وطن  .نده استبیگانگان و خائنان فراخوا 

 آید.و بطورکلی عصر مشروطه بشمار می ادیبهاي شعر دشمنان بیگانه از مهمترین درونمایه
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ــعــادت سـ یــافــت  ـن ن  وـط اـل حــب  از  کــه  ر   ـه
جــاي  ــد  ــده ن دل  درون  را  ــان  ــت ب ــق   عشــ

ــاه م ــروس  ع ــد  ــن ــی ــب ن ــور  را ک ــن  ــی ــب  ج
 

ــه    ب ــتــه  را بســ تــن  گــردن  نــنــگ   زنــجــیــر 
را  عـنـن  ــت  مـبـتـالســ کــه  عـلـیـلـی   پـیـر 

ــم ــی ســ ــار  ــگ ن ــد  ــواه ــخ ن ــل  ــف را ط ــدن   ب
 ) 532ص  همان:(                                     

«بتان» را استعاره از «سرزمین   » ودر ابیات باال شاعر با خلق تمثیلی زیبا «پیر علیل» را استعاره از «ملت خفتۀ ایران
قبال وطن خود، بمَثَل پیرمرد علیلی  ران دربیتفاوتی و رخوت ملت ای  که  به این نکته دارد  اشاره ایران» قرار داده و

با به عشقبازي  قادر  (ناتوانی جنسی) است و  بعد تمثیل   بتان و زیبارویان نیست.  است که گرفتار عنن  در بیت 
جبین  عروس ماه   قادر به دیدن دیگري مشاهده شده است که ملت خفتۀ ایران را به فرد کوري تشبیه ساخته که  

از   استعاره  بدن ندارد،مرا که درکی از عشق نگار سی  همچنین در مصراع بعد، طفل  .(استعاره از وطن) نمیباشد
 بدن» نیز استعاره از «وطن» است.مبیخبري قرار داده که عرق ملی ندارد و «نگار سیجاازهمه همان ملت ناآگاه و

کنندة یکی از حواس پنجگانۀ انسان است)، مجدداً استعاره از بعنوان بیماري ناتوانکوري (که    در ابیات دیگري 
 :گرفته است قرار جهل و غفلت مردم ایران،

ــردون گ ــدل  ب ــن  ــی ــن ج ــون  چ ــده  ــان م  اي 
را  مــکــرم  روح  ــم  طــلســـ ــکــن   بشـــ
ــا  ــن ــی ــاب ن و  ــدي  ــان م ــه  ــت ــف خ ــار   بســــی

 

را   ــرون  ــی ب ــق  ــای ــق ح ــري  ب ــی  پ ــون   چ
را  ــون  ــت ــف م دل  آن  ــدة  دی ــگشـــــاي   ب

بـــاش   را بـــیـــدار  اکـــنـــون  بـــیـــنـــا   و 
 .) 115ص  (همان:                                   

 ملت ایران را که در خواب غفلت بسر میبرند به آگاهی و بیداري ترغیب مینماید. شاعر در بیت باال،
 

 ت جهت شکوه و شکای دراصطالحات طبی  کاربرد  ب:
فراهانی، شکوه   ادیبیکی دیگر از کاربردهاي اصطالحات طبی در اشعار اجتماعی سیاسی    شکوه از سران عدلیه:

زمانی که توسط مدیر عدلیۀ وقت به ریاست   اواي است که  آمیز، قصیدهاي از این اشعار شکوهنمونه  و شکایت است.
ان صبا» نوشت و در آن «میرزاحسین خ  جریدة آفتابجویی به مدیر  «صلحیۀ ساوجبالغ» گرفتار شد، براي چاره

 به شکوه و شکایت از وزیر عدلیه پرداخت:
آن ــویر  از تشـ ــد کـه  اشــ ـب در دلم  اـن دهی   اـن
برد  بــدبختــانــه  و  خوانــد  عراقم  انــدر   روزگــار 
د ا کـن ـت ان برد در ســــاوجبالغم  ــمـن  هم ز سـ

 

آفتــاب  اي  خنــاق  دارم  گلو  در  خون،  جگر   در 
ــمنان از عراق اي آفتاب ــابور و سـ ــوي نیشـ  سـ

ه در زنج ـــت اببسـ ات شــــاق اي آفـت  یر تکلیـف
 ) 115ص  (همان:                                    

این    خود را به   ) شاعر با عنایت به اینکه بیمار مبتال به خناق (راه گلویش بسته شده و قادر به سخن گفتن نیست
اي که بگونه  اند،راه گلویش را بسته  خناق  مانند  بیمار تشبیه میکند که اندوه و پریشانی حاصل از تکلیفهاي سخت،

ناگزیر از سکوت اجباري است و قادر به دم برآوردن نیست. لذا «خناق» استعاره از سکوت اجباري شاعر است و در 
 جهت شکوه و شکایت بکار رفته است. و هم در این بیت بیماري خناق هم براي تصویرسازي 

 التفاتی شاه به خود مینالد و فریاد شکوه سر میدهد:از بییباددر بیت دیگري منصبان:  و صاحب شکوه از شاه 



 93/  الممالک فراهانیکاربرد اصطالحات پزشکی بعنوان ویژگی سبکی در اشعار اجتماعی سیاسی ادیب

 

ــت  ــمم گشـ ــاه و چشـ اـمد ز شـ اـمه نـی  جواب ـن
ده نیز دلم خوش نکرد و از من داشـــت ه وـع  ـب

 

ی  وـب ـق ـع ـی ــک  ســــرشــ رات  ـک ـف از  یــد   ســـــپ
ــمــه شــ وعــدهدریــغ،  از  عــرقــوبــی اي   هــاي 

 ) 914ص (همان:                                     
بیت باال کنایه از انتظار کشیدن بیش از حد و طوالنی   در  سپید گشتن چشم، ضمن اینکه یک بیماري چشمی است،

 مدت میباشد و در این بیت مجدد براي تصویرسازي و در جهت شکوه و شکایت بکار رفته است.
اند و اقدامی در جهت ن به خواب ابدي فرورفتهمملکت مسئوالاوضاع نابسامان    که در این  از  شاعر  در بیت دیگري،

مینالد و در جستجوي ناجی است که همچون پیامبران (حضرت   ،سامان بخشیدن به امور مملکتی انجام نمیدهند
(ع)  و  موسی و عیسی  را که گرفع) معجزه(  یرالمؤمنینامحضرت  )  بنماید و مملکت و مردم  تار ظلم و جور  اي 

 اند، نجات بخشد:حاکمان گشته
ــت اـندر جمع حیواـنات لـیک ـــیار اسـ ــاه بسـ  شـ
ار نـحل خواـند  ــهرـی ــیر ـخدا را شـ ــطفی شـ  مصـ

 

 شـاه نحل اسـت آنکس آید وحی و زاید زو شـفا 
ــوا  دین کو بود دین را پیشـ ــعوبش ـب ت یسـ  گـف

 ) 109ص (همان:                                     
 یضــا برآرد زآســتین کیســت جز موســی ید ب

 
ــفا  ــی دهد بر اکمه و ابرص ش ــت جز عیس  کیس

 ) 826ص (همان:                                    
نحل« باال شاه  بیت  است.علیه  علی  حضرت  لقب  ؤمنینالمیعسوبو    در  را   یعسوب   السالم  زنبوران شهد  پادشاه 

 ین اوضاع نابسامان مملکت، محتاج یک ناجی هستیم ا   در  بیت باال شاعر میگوید:  در  .) یل یعسوبذ  » (دهخدا،گویند
، زخمهاي ما را التیام وجودش داشت  ) درتا مانند حضرت علی که همچون پادشاه زنبوران اکسیري شفابخش (عسل

گرفتار   ست کهاستعاره از مملکت و مردمی ابیماري پوستی)  ابرص (   ) و(کورمادرزاد  اکمه  یت بعد هم،ب  در  بخشد.
 اند. ظلم و بیداد اربابان قدرت شده

ــا ــنگ منجنیق قض ــکســته بازویم از س  ش
ــه ــ   زمــان ــازوي  ۀپــنــج  مــرا  حــقــگــذار  ب

ه و ـتب اـنه بس ـکه ز افالس و فقر و نوـب  زـم
ــوي ــویی آتش تب در جگر ز دیگر س  ز س

 

چو  حیران  لگن   فتاده  به  در  لنگ   مور 
دامن  آن  گرفتن  نتواند  تا   شکست 

من   سر  بر  همی نواخت  تازیانه  و   چوب 
همی  بسانه  ز  دلم  بر  زند  زمانه   غم 

 )917ص   (همان:                                   

شکایت از فقر و نداري و قرار نگرفتن در موقعیت و جایگاهی که استحقاقش    شکوة شاعر از فقر و بدبختی خود:
ممالک الادیبزندگی  «  راهانی بچشم میخورد.ف  ادیبرا داشت ازجمله مواردي است که بکرات در جاي جاي دیوان  

وي با اینکه از خاندان مشهور قائم مقام فراهانی بود و این خاندان داراي   .هرگز روي آسایش و خوشی به خود ندید
ضیا و عقار فراوانی بودند اما بعلت مرگ زودرس پدر و طمع دونان همیشه به دونان محتاج بوده است و از سر  

زندگی دردناك مدح شاهان دون و امیران زبون سروده است که حکایت از    احتیاج و فقر قصاید بلند و جاویدانی در
). 8ص    » (همان:چیزي و ناداري بیشتر او شده بوداز طرفی دیگري اعتیاد وي به افیون نیز موجب بی  .وي دارد

را بسان بیماري میداند که به بیماري قولنج مبتال شده است و   خود  شاعر در قطعۀ دیگري با شکوه از بخت بد،
 عذاب میکشد. 
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ــود ب ــد  مســــاع ــن  م ــت  ــخ ب ار   آري 
 

زارم  قولنج   تن  از   نخستی 
 ) 855ص  (همان:                                     

 شکوهدر هجو و   -ج
آمیز  و هم شکوه   ابیاتی هم وجود دارند که هم جنبۀ هجو و نکوهش دارند  ادیباشعار سیاسی اجتماعی    خالل   در

 هستند. 
در یکی دیگر از اشعاري که در نکوهش عدلیه و سران عدلیه سروده، این  ادیب هجو و شکوه از سران عدلیه:

بار از اینکه در دیوان عدلیه در جایگاهی که سالها براي رسیدن به آن تالش نموده، قرار نگرفته است، شکایت 
 میکند و میگوید: 

ــت اســ ــوي  دی ــه  ــی ــدل ع ــه  ــخــان ــوان دی ــه   ب
و  دـی زان  ــه  ــان کــاشــ را  نــده  ـب ــد  شــ ی  ـه  ـت

چـون   ی  ـه رـب ـف از  مبــدم  ســـــی ــۀ   شــــوشــ
ــاي  پ از  ــده  ــن ــک اف ــر  ــق ــب ال ــوع  ج ــرا   م
ــم ــوال ج در  ســــگ  ــا  ب ــه  ــب ح ــک  ی ــی   پ
ــت اســ ــرور  ضــ ــیــه  عــدل ــه  ب مــن   وجــود 

 

لــه  عــدـی ــامـش  ن ــد  شــ کــه  وي  دـی آن   چـو 
ــه ــل ــی ــل ه شـــــرب  ــس  پ از  ــا  ــع ام ــو   چ
مـــلـــیـــلـــه  زریـــن  الغـــري  از  ــدم   شـــ
طــویــلــه انــدر  ــاط  نشـــ گــرم   خــزان 

غــه ـی ـج یــا  دـن لــه کــه  ـی ـح مســـــت ــد  شــ  اي 
ــنـبـلـیـلــه  شــ ــبـزي  ســ قـرمــه  ــدر  ان  چـو 

 ) 626ص  (همان:                                     
(همانگونه که فرد مبتال، است؛    خود را به بیماري که دچار «جوع البقر» میباشد تشبیه نموده  در ابیات بعد شاعر 

اي در ناپذیر است)، شاعر هم بدون اینکه امید و نتیجهآنکه اشتها داشته باشد دست به پرخوري میزند و سیري بی
حالیکه این است. در  درپی براي اصالح امور عدلیه و اجراي عدالت واقعیباشد، مدام در حال تالشهاي پیپیش  

جاي اجراي   به  «خران» که استعاره از «سران عدلیه» است در «طویله» که آن نیز استعاره از «دیوان عدلیه» است،
شاعر با اینکه صدایش به جایی   شند. لذافاه خود میباعیش و نوش و ر   سرگرم  عدالت و رسیدگی به امور مردم،

از خاصیت گیاه دارویی   خویش را براي اجراي عدالت واقعی در عدلیه ضروري میداند. در بیت دوم  وجود  نمیرسد،
ز اغلب شاعران در خلق دیربا  از  ي آفرینش تمثیل دیگري بهره جسته است که بدین شرح میباشد:» برا«هلیله

در این بیت شاعر با استفاده از تمثیل   اما  ،بلحاظ خاصیت قابض بودن استفاده مینمودندتصاویر شاعرانه، از هلیله  
 ؛ی شد و به تاراج رفتخال   دیوان غارتگر» که استعاره از سران عدلیه است،«دیگري میگوید: خانۀ من بوسیله این  

یلۀ زرد هل  براي دفع حرارت و تب،  یلۀ کابلیهل  همانگونه که امعا و احشاي ما پس از استفاده از هلیله خالی میشود.
ص   :2ج    ي،شرفکند  » (قانون،سیاه سودا را بیرون آردهلیلۀ  «  ابن سینا:  قول ه  ب  و  براي دفع صفرا مناسب است.

لذا بنظر میرسد در این بیت خاصیت گیاه دارویی هلیلۀ زرد که براساس شواهد دافع صفرا میباشد موردنظر    .) 126
 شاعر بوده است.

و نادانی شوراي عالی عدلیه که اقداماتش به ضرر مردم است  جهل گري، شاعر در نکوهش ظلم،در شعر دی
 میفرماید:

ــاور  فــریــاد مشـــ ایــن   عــالــی  از 
ــی  ــت ظلم و جور در آن ـقاضـ ــهریسـ  شـ
ــوشـــــروان ن ــو  ت ــار  روزگ ــه  ب ــران   ای

خالیکز    عقال  ز  پر   جاهالن 
والی آن  در  حمق  و  جهل   ملکیست 
ابدالی  احمد  دور  به   افغان 
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ــزي  ری ــمــی  ه ــور  ک ــم  چشــ ــه  ب  دارو 
 

مالی  همی  لنگ  پاي  به   روغن 
 )618ص  الممالک فراهانی:(دیوان کامل ادیب

دو مصراع «دارو به چشم کور ریختن» و «روغن به    هر  در بیت آخر شاعر از تصویرسازي زیبایی بهره جسته است،
یباشند. در گذشته داروهایی از  م  ساند،یه از انجام کارهاي بیهوده که نفعی به مردم نمیرکنا  پاي لنگ مالیدن»،

نابیناست دارو  اما شخصی که  جمله توتیا و سرمه موجود بود که براي روشنی و تقویت چشم مؤثر واقع میشد 
و سه گونه   یستاست، مفرد و مرکب، ب  یار: «روغنها بس یهنقل از االبنه  ب  ینهمچن  ریختن در چشمانش اثري ندارد. 

 یمالند دردناك بدن م  یو بر نواح  یکننداز گذشته تا به امروز بصورت ضماد عمل م  روغنها  .) 138  ص   :یه(االبن  »است
 . یکندکه لنگ است افاقه نم ي فرد ي برا که مسلماً

الخصوص شاه ادیب در نکوهش زمامداران ایران علیقصیدة زیر را    هجو و شکوه از شاه و زمامداران مملکت:
سروده است که هم جنبۀ هجو و هم جنبۀ  سپاهیان روس    توسط  ه امام هشتمبارگا  توپ بستن  به  مملکت هنگام

به پروردگار عالم فریاد شکوه سر میدهد و میگوید در این زمانۀ بد که معیشت    خطاب  شاعر  شکوه و شکایت دارد.
تو تصور میکند  .مردم دشوار شده، اي پروردگار عالم غم مخور را در جایگاه  در   .است  درست  ،اگر ظالمی خود 

  استعاره   ) وبه کل  ي شده که به معناي «تاج پادشاهی» (مجاز جزء» نامگذاراکلیل الملکعنوان «پزشکی گیاهی با  
از پادشاهی فقط نام آن را با خود دارد و در عالم واقع یاراي برابري با «شاه حقیقی» که   اما  یباشد، » ماز «شاه
 را ندارد. » استعالم پروردگاراز «استعاره 

شداست  اندر  نان  و  کاب  سختی  ایام   اندرین 
سفله گر  مخور  غم  شیدشهریارا  و  زرق  با   اي 

الملک  اکلیل  خواند  پزشکی  را  گیاهی   گر 
 

اژدها  بکام  یک  این  شیر  چنگ  در  یکی   آن 
فرمانروا  شد  و  بربست  بخود  را  پاکت   نام 
گیا آن  با  همسري  نباشد  را  شاهان   تاج 

 )107 ص :الممالک فراهانی(دیوان کامل ادیب
دریاب  و  کن  کرم  ناخدا  اي   همتی 
بمقصد راه  نه  و  ساحل  از  خبر   نه 
است سکرات  در  علیل  فقیر   پیر 
مهامند  مامدار  ز   بیخردانی 

 

گرداب   به  اوفتاده  که  را  ما   کشتی 
مهتاب نه  و  آفتاب  نور  از  اثر   نه 
جالب  و  پزشکش  همی  آرد   آبزن 
دوشاب و  دوغ  فرق  نکردند   کایچ 

 )129 ص  (همان:                                   
وي   .کفایتی سردمداران کشور شکوه میکند و در طلب ناجی استعر از اوضاع نابسامان ایران و بیدر بیت باال شا

درمان به پزشک نیاز دارد تا او را    اي است کهکارافتادهمملکت بسان پیر از  وخامت اوضاع را اینگونه بیان میکند: 
در طب سنتی    آبزن و گالب در کنار یکدیگر در بیت باال برمیگردد به روشهایی که گذشتگان  کاربردۀ  شیر  کند.

قرار داشته و   ي قدیمیکه در حمامها   دهاي گفته میش آبزن در اصطالح بوسیله  براي درمان از آن استفاده میکردند.
تمام یا بخشی از بدن خود را برحسب  دهبه بیمار توصیه میشدر این شیوه «. است قد انسان بوده  ةاندازطول آن به 

قرار    داروهاي گیاهی معطر از جمله گالبدر ظرفی حاوي آب به همراه    ،صالحدید پزشک متخصص طب سنتی
آخر شاعر مجدد با زبان هجو به زمامداران مملکت   یتدر ب  ).276ص    ی:رنگچ  » (گل و گیاه در ادبیات منظوم،دهد

شعر   یژگیهاي از و  یکی   یشمار،ب  یفراوان در اندك الفاظ با معان  یاتآوردن امثال و کنا  ینکهبا توجه به ا  و  یتازدم
بودن زمامداران به    یتفاوتاز ب  یهجسته که کنا  یکیست» بهرهشش  یالمثل «دوغ و دوشاب پضرب  ازادیب است،  
انگور است   یرةهمان ش  دوشاباشاره شد،    یشترکه پ  همانگونه.  یباشدندادن به حقوق ملت م  یتم و اهممصائب مرد
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 يخالف دوغ که غذا بربرخوردار بوده،    ییباال  یتدار از ارزش و اهمگله  ي دارد و نزد لرها  یاربس  ییکه خواص دارو
 نداشته است. یآنها ارزش چندان گله بوده و نزد ي سگها 

 
 شاصطالحات طبی در جهت مدح و ستای  کاربرد  ج:

اي از زمان شیفتۀ شخص یا شاعر در برهه   گاه  هاي گوناگون شعري است.مانند هر شاعر دیگري داراي دوره  ادیب
لذا همانند گذشتگان به قصد صله و تأمین معیشت    ،گروه خاصی میشد و به شایستگیهایشان امیدوار میگردید

البته با گذشت زمان و پس از    که  ارکان زمان خود سروده استخویش قصاید مدحی بلندباالیی در وصف امرا و  
 یش شاهان به مدح آزادیخواهان و شهیدان راه وطن تغییر پیدا کرد.مشروطه اشعار مدحی وي از ستا

و صاحب مدح شاهان  قاجار:  در  عالوهمنصبان  که  دیگري  قطعۀ  همدر  زبانی  ظرافتهاي  با  بر  جلوس  «زمان 
با بینشی مثبت و امیدوار   ،محمدعلیشاه قاجار» سروده شده است. شاعر ضمن خلق تمثیلی زیبا از دیدار شاه ایران

که   همانگونه  تیز در راه هستند، میفرماید:ه سالهاي انزجار و هجوهاي تندوبراز خوشحالی مینماید و غافل از اینکا
 کور مادرزاد براثر معجزة مسیح بینا و چشمش روشن شد، چشم ایران هم از دیدن روي شاه منور شد.

ــن روشــ ــک  ــل م ــدة  دی ــد  شــ ــو  ت روي   ز 
 

اکـمــه   ــم  چشــ ــوي  عـیســ مـعـجـز  از   چـو 
 ) 903ص  الممالک فراهانی:(دیوان کامل ادیب

هجري    1314در ربیع االول  «  شاه مینویسد:ممالک از سوي مظفرالدینالادیبپور دربارة اعطاي لقب  یحیی آرین
به لقب  از  قمري، ص   گرمارودي: ي  موسو  ،ادیب» (زندگی و شعر  ملقب شد  ممالکالادیبطرف مظفرالدین شاه 

مظفرالدین   اغلب  ممالک،الادیب«  اختصاص دارد.  مماك به مظفرالدین شاهالادیبیشترین شمار مدحهاي  ب  .) 100
 :مصفا  ،ادیبي قانون و دانش در شعر  آزاد  » (جایگاه وطن،و را دادگر و عادل توصیف مینمایدشاه را میستاید و ا 

 به چند نمونه در ارتباط با این پژوهش اشاره شده است:  .) 24ص 
پنداري که  مهرش  دامن  در  آویختم   چنان 
گرچه  آموختن  ادب  باید  او  از  را   امیري 

 

عودالصلیبستی   آویخته  کودکان  حلق   ز 
ادیبستی  را  ممالک  مظفرشه   بفرمان 

 )629ص  الممالک فراهانی:دیوان کامل ادیب
کودکان ریشه در باورشناسی مردم شهرهاي مرکزي و مناطق جنوبی ایران دارد که «آویختن عودالصلیب از گردن  
الصبیان به سراغ کودکان میرود و آنها را دچار غش و تشنج میکند که اي به نام امبه اعتقاد آنها موجودي افسانه

 ن کودکان عودالصلیب از گرد   ،اي و درمان آنلذا براي جلوگیري از چنین حادثه  ؛حالت صرع به آنها دست میدهد
  » (تجزیه و تحلیل آل و ام الصبیان بر مبناي روانشناسی، آویختندیم  که یکی از بخورات مفید براي صرع است، 

از گردن کودکان،   شاعر  .) 28ص    یدیان:داو از تمثیلی بهره جسته است که به آویختن عودالصلیب  باال   در بیت 
ي در مدح مظفرالدین شاه میگوید: همانگونه که براي دفع خطر و  و  یکی از روشهاي درمانی اشاره دارد.  بعنوان

 آویزند من هم چون عودالصلیب دافع و سپر بالي تو میشوم. بیماري بر گردن کودکان عودالصلیب می
نــگ  ـل پــاي  ــت  ــاســ وان ـت ــار  ری شـــــه رّ  ـف ــا   ب

 
 وز توتیاي مهرش بیناست چشم کور  

 )869 ص الممالک فراهانی:(دیوان کامل ادیب
فر و شکوهت پاي لنگ توانا و مهر و عطوفتت همچون توتیا   با  مظفرالدین شاه میگوید:  شاعر بار دیگر در مدح

 به  » مجدداًالعموم در بیت دیگري شاعر این بار در مدح «میرزا احمدخان مدعی  دیدگان کور را روشنی میبخشد.
 یکند: م اشاره تأثیر توتیا به دیدگانویژگی شفابخش بودن ممدوح مانند 
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گوشوار  اندرآرد  گوش  در  تو  گفت  از   دانش 
 

توتیا   دارد  دیده  اندر  تو  کلک  از   بینش 
 ) 830ص  (همان:                                      

السلطنه در هنگام ورود به تبریز سروده و براساس یادداشتهایی که در مدح نظام  اي است که شاعربیت زیر از قطعه 
السلطنه نایل گردد و لهذا سته بود نتوانست به استقبال نظاماشعار خود مینگاشته، چون دستش شک شاعر در آغاز  

فرستاده بود که شکسته بودن دست امید هم استعارة مکنیه است و هم حضرتش بازاین قطعه را انشا کرده و به  
 کنایه از ناامید و ناتوان بودن شاعر: 

سوسن  گرم چو شاخ صنوبر شکسته دست امید چون  ویحه  سرآیم  زبان  صد   به 
 ) 895ص    :(همان                                      

  » المعالی نیریزي«شمس  نامه  ب  به یکی از شاعران فرهیختۀ عصر قاجار،  »بیگلر بیگی آذربایجان«  در شعر دیگري،
که در جریان ،  ادیبپس از آن،    .وعدة نعمت و صله داد بود و به عهد خود وفا ننمود تا این شاعر شوربخت فوت شد

اي هوشمندانه در مدح وي از زبان جناب اجل فرستاد تا تکلیف خود بدانست و به قانون خود قطعه این ماجرا بود،
 رفتار نمود: 

ــد ب ـخواب  در  ـکـهن   ـیـکیکــه    یــدمدوش   ـمرد 
اـفر  ـیـکی  از ــتــهـمردم  ــیشـ ـپرسـ ــان   یــدمســ

ه ا ــخم داد ـک اسـ ال  ینـپ ــمس مـع ــد  یشـ اشـ  ـب
نــد   ـت رم  زد  یــدهشــــتــاـبالـج ـن ـن  ي و  ـب زو   ـی

و ر  شــــک س  ـپ ـح  از  شیــت  ـت نــاـب ـج م  ـب ـت ـف  ـگ
ــته ترا کار  ینپس بد ــد چ  رش ــت چه و مقص  یس

ا ــت  ـیـگیـب  ـیـگـلرـب  ۀـجبــ  ي آرزو  ـینـگفــت   اســ
در ون  ـن ـک ــا  از  ت ود  ـب ن  ـم ر  نـب م  ـی واـه ـخ س   ـپ

ــلــرز ب ــ  یــدممــن  ب ــدمو  شــ دراز   یــدار  ــود   ب
د  یشخو دوچــار  یــدمرا  ــتــه  رشـ مرض   انــدر 
ز ـب  ـن بــانـط ــا  ز  ـی شــ ن  درد   یــدـم ن  ـت ـف ـه ـن  ـب

ـب یخــان  ـگ ـی رـب ـل ـگ لــ  ي ا  ـی ـب زـم  ۀـق رار  ناـح  ـی
ــا عــاـل  یــبن ـم س  ـــم نــان  یشـ ـچ روز  اـم م  ـن  ـم

ـح ــد  ـچون  یــاـتشدر  خــداون ـهر  ـب ــد   یــاـب  شــ
 

ـبـگردـنش    و  ـگور  در  دراز   ـیـکیـخـفتــه  ــتــه   رشـ
ا  ینا  یســـتک ا ا  یرـط ه ـب ــوخـت هپرسـ از   ینهـم  ـن

ز بر  یبــاي د  کــه  طراز   هنر  ــت  داشــ خود   تن 
ــ ن ــدرش  ب را  ــت  حــرم ــرط  ــاز   یــکشــ ــم  ن

ر  خــداونــد  ي کــا ـن و  از  ـه ی  ـت ـک راز   ـی ــم  رسـ  ـپ
ر ـگ شــــود  ا  چــه  ن  ـم نـب مــا  ـی ـن یراز  راز   ـی  اـب
ــو ا من سـ اـب ه  داز  ي ـک ــوزوـگ ا سـ ـب ده   گور آـم

ـخود ـگردن  از  و  ــپــارم  بسـ و  ـت ــاز   ـب ب ــازم   ســ
ــتــ رشــ آن  گـردنـم  در  ــتــه   یـچــانپـ  ۀبســ

ــتــ ــا  ۀرشـ ب و  ـگردن  در  ــرت  بــاز  حسـ اـن  ـغم 
حســـ بــاناز  ــا  ـی ب ن  ـه وشـــ  یــدـک  راز   یــدنـپ

نمـاز  ــدق  از صــ بخـاك درت  برده  فلـک   کـه 
ـن ره  ـت نــد  ـک زم  یــابــتکــه  زـب ــتــان   یــازـپ  سـ

ـباکــ ــاـعر  شــ ــاز  ـیچــارهن  بســ ـمرگ  از   ـپس 
 ) 87 همان: ص(                                       

بهره   ،یگلر بیگیب  مدح فرمانده کل قوا،  شاعر در قطعۀ باال از بیماري رشته براي خلق یک تصویرسازي زیبا جهت 
یل مجاورت با واژة مرض، آرایۀ  بدل   منتقل میشود)،طریق کرم گینه  بیماري عفونی که ازرشته ( ۀ  کلم  جسته است.

 از آن دریافت میشود. ایهام تناسب دارد و دو معناي بیماري رشته و ریسمان
دنبال ورود سپاه روس تزاري به خراسان و آذربایجان که ب  فراهانی  ادیب  مدح و ستایش شهداي راه آزادي:

در ستایش شهیدان و مجاهدان بسیاري که براي در امان نگاه    اي با به دار آویختن احرار ایرانی شد، قطعه  مصادف
 داشتن میهن از چنگال پلید بیگانگان، جان خود را فدا کردند سرود، که با این بیت آغاز میشود:
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ــا ــک ح ــاتاز  ســــ  ی ــه  یصــــدســــال  ن  و 
ــد  زدنـ دار  ــه  بـ را  ــالج  حـ ــو  چـ ــه   کـ
بــــقــــا  دار  فــــراز  بــــرآمــــد   چــــو 
جـلـی نـقـش  و  ــت  اســ ــابــت  ث مـن   عـرش 

ــت   ه مرگ اسـ ــتاین ـن ــت ـکه نیسـ دگیسـ  زـن
ــت اســ رحــمــن  ــخ  ــف ن ز  ــن  م ــۀ  ــطســ  ع

 

ــنا  ــد  ی ــمح ــث ــش   ی ــرم ف شـــــود  ــا  ــج  ک
ــرش  ت ــره  ــه چ ــه  ن ــد  شــ زرد  ــش  رخ ــه   ن
ــش ه و  ــش  دان ز  ــالن  ــاف غ اي  ــت  ــف  گ
ــش  ــق ان ــم  ث ــه  ــت ــف گ ــرش  ــع ال ــت  ــب  ث
مـــهـــمـــانـــکـــش  کـــریـــم   مـــیـــزبـــان 
ــدش  ــن ک از  ــی  صــــرع ــز  ــغ م ــطســــۀ   ع

 ) 881 ص (همان:                                    
از تمثیل زیباي داستان «بر دار کردن حالج» بهره جسته و مقصود خود را اینگونه بیان کرده    ادیب در ابیات باال  

است: همانگونه که صرعی با خوردن کندش (که داروي صرع است) بهبود مییابد و زمان خوراندن کندش به عطسه 
حالج هم پس از به دار ،  وي پس از این امر  ۀبا تلمیح به حدیث دمیده شدن روح در جسم آدم و عطس  ،افتدمی

 دوباره گرفت و مشتاقانه به دیدار حق شتافت. جان آویخته شدن با دمیدن روح خدا در جسمش،
 

 بیماریها در جایگاه واقعی خود  کاربرد د:
تاریخ ایران  هاي  ترین دورهتاریخ حکومت قاجار یکی از پرحادثهها:  بمباران حرم مطهر امام هشتم توسط روس 

ضمن انتقاد و هجو زمامداران   است. یکی از این حوادث، بمباران حرم امام هشتم (ع) توسط روسها بود که شاعر
گیر شده بود، اینگونه توصیف حالیکه طاعون و وبا همهدر  باخته و ناالیق ایران، اوضاع دهشتناك مملکت را، خود

 مینماید: 
فــتــاد ــیــکــر  پ در  ــرزه  ل را  جــهــان  ارکــان   چــار 
 هتک و سفک و ضرب و هضم و خصم و موت و فوت

ــا   رضــ کــاخ  بر  لرزه  ــمن  دشـ و  توپ  از  فتــاد   تــا 
ا اعون و وـب  حرق و غرق و خرق و لعن و طعن و ـط

 )114ص (همان:                                           
بر مشکالت مالی و تلفات ارضی و  عالوهبراساس منابع تاریخی، همزمان با جنگهاي ایران و روس در دورة قاجار،  

جان بسیاري از مردم را گرفت. بنابراین اشارة شاعر به این  انسانی براي ایران، بیماریهاي عفونی چون طاعون و وبا
 بیماریها در این دوره کامالً واقعی بوده است و جنبۀ تصویرسازي ندارد. 

 
 گیري نتیجه
که در خاندان علم و ادب دیده به جهان گشوده بود، ذهنی مجهز به بسیاري شاعري    بعنوان  ممالک فراهانی،الادیب

که بیشترین تأثیر را از اشعار   ،خاقانی و انوري پیروي از شاعرانی مانند  وي به  از دانشها و محفوظات علمی داشت.  
معلومات خود را به انحاي  اي دوران خویش فراگرفت و کوشید  هنش اي از دااطالعات گسترده  آنها پذیرفته است، 

علمی بویژه طب در اشعار وي، اگرچه نمودار وسعت   اصطالحات  کاربرد  .مختلف در خالل اشعار خود بیان کند
از نام   ادیبجویی  بهره  است،  دستی شاعر در تقریر و بیان هنرمندانۀ این عناصرمعلومات و محفوظات علمی و چیره

 اساساً  که به نوعی سبک شخصی این شاعر محسوب میشود،  سیاسی-اصطالحات در اشعار وطنی و اجتماعیاین  
هاي ادبی و جنبه  در پرداخت آنها بیش از همه،  بلکه  ی و تفاخر دانش وي را نداشته است،آموزش  جنبۀ علمی،

اشعا در  تصویرسازي  ابزاري جهت  بعنوان  اصطالحات  این  از  و  است  لحاظ شده  اجتماعی عصر هنري  ر سیاسی 
 خویش با اهداف ذیل بهره جسته است:
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با مشکالت مردم،  -1 ارتباط  در  اجتماعی  از دستگاههاي سیاسی  و شکایت  احساسات شخصی    جامعه  شکوه  و 
منصبان و صاحب  مدح شاه،  -3منصبان و ملت خفتۀ ایران،صاحب  هجو و نکوهش دستگاه عدلیه و قضات،  -2خود،

 است   ادیبمعدود موارد در شعر    وجز  که  کاربرد اصطالحات طبی در جایگاه واقعی خود،-4  ستایش آزادیخواهان،
مرگبار و نابسامان مملکت در    و به توصیف فضاي   بیماریها) براي تصویرسازي بکار نرفته است(   یطب که اصطالحات  

 پرداخته است. از شیوع وبا و طاعون پس عصر قاجار،
اجتماعی ازطریق رویکردهاي تمثیلی فراوان مبتنی بر نظرهاي -اشعار وطنی و سیاسیدر این راستا وي با سرودن  

آید که براي بازتاباندن هنري اصطالحات طبی در  انتقادي و اصالحی از نخستین شاعران عصر مشروطه بشمار می
عرش بهره جسته اش به سبک قدما از تمثیل بعنوان یکی از شگردهاي ادبی پربسامد در شتصویرسازیهاي شاعرانه
ساز در شعر این شاعر مورد بررسی قرار  اي است که خود میتواند بعنوان یکی از عناصر سبکو این شاخصه تا اندازه

 گیرد. 
مشاهده   اینکه مختصات شعري سبک آذربایجانی بوضوح در اشعار وي باوجود  ممالک،الادیبدر ارتباط با سبک  

از پژوهشگران  گروه  میگردد، ا  سبکی  امر  بنظر میرسد    ر را خراسانی عراقی معرفی نمودند.ین شاعشعري  این 
نگرفتن سبک آذربایجانی   قرار  جملهازصورت گرفته است؛    شناسان وجود دارد،بدلیل اختالف نظرهایی که بین سبک

. براساس نتایجی شعري مستقلشناسی و بشمار نیاوردن این سبک بعنوان یک سبک  بندیهاي سبکدر اغلب دسته
از جمله کاربرد    آذربایجانیهایی مبنی بر پیروي از سبک  گاه نشانهي  و  اشعار  در  از این پژوهش بدست آمده،که  

 و شکایت   شکوه  ،و پیچیدگی   ي دشوار  ي تند و کوبنده،هجوها  ،عواطف ملی میهنی   یانب  گستردة اصطالحات علمی،
با پیروي از قدما، بویژه شاعران  شاعر از این سبک میباشد. که بیانگر اقتباس او مشاهده کرد میتوان از زمانه و... را 

  اصطالحات طبی، به بیان و انتقال مفاهیم ذهنی خود   باالخص  اصطالحات علمی،  از  سبک آذربایجانی در اشعارش،
 از اربابان  انتقاد  پرستی،ییج وطنته  پرستی، دشمنی بیگانگان،میهن  بدیع سیاسی اجتماعی از جمله  و خلق مضامین

کفایتی آنها و جامعۀ نابسامان آن روزگار و بویژه نکوهش دستگاه متزلزل قضا پرداخته است که این قدرت و بی
جویی از اصالحات علمی جهت آفرینش مضامین در شعر عصر مشروطه و بهره  ادیبپیشگام بودن    ویژگی بدلیل

 وي بشمار میرود. هاي اصلی سبک شعري جدید سیاسی اجتماعی از مؤلفه
 

 مشارکت نویسندگان 
نامه دوره دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد    این مقاله از پایان 

نامه را بر عهده راهنمایی این پایان  غالمرضابیگیاستخراج شده است. سرکار خانم دکتر مریم    کرمانواحد    المیاس
ردآوري  گبعنوان پژوهشگر این رساله در    النا میرحسینی وکیلیاند. سرکار خانم  مطالعه بودهداشته و طراح اصلی این  

ها و زاده نیز با کمک به تجزیه و تحلیل دادهي دکتر مجید حاجیاند. آقاها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهداده
ایفا کردند.  نقش  راهنماییهاي تخصصی، را  این پژوهش  نهایت تحلیل  مشاور  ت   در  ش و المحتواي مقاله حاصل 

 .پژوهشگر بوده است  سهمشارکت هر 
 

 تشکر و قدردانی 
از مسئوالزبر خود    انگنویسند را  و علوم الم میدانند مراتب تشکر خود  ادبیات  و پژوهشی دانشکده  ن آموزشی 

ین پژوهش یاري دادند، کیفی ا  ي ان را در انجام و ارتقادگنامه که نویسنو هیئت داوران پایان  کرمانانسانی دانشگاه  
 .م نمایندالاع
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 تعارض منافع 
مقاله  گنویسند  این  اثر در هیگان  این  مینمایند که  و حاصل   ۀنشری  چ واهی  نرسیده  به چاپ  و خارجی  داخلی 

اهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق گان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگفعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسند
اخکلیه   و مقررات  اجرا شده و هیالقوانین  نگرفته است. مسئولیت    چقی  تقلبی صورت  و  تعارض گتخلف  زارش 

شده را احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر
 .عهده میگیرندبر
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