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 چکیده:
صرالدین     زمینه و هدف صر نا شاعران دمنام دورۀ قاجار و معا سنندجی یکی از  شاه بوده   : عارف 

ها و آرشیوهای  شناسایی شده كه دو نسخه در مجموعه     است. از دیوان عارف تاكنون سه نسخه   

شخصی كشور )یک نسخه در دیالن و نسخج دیگر در سنندج( و یک نسخه در كتابخانج اوقاف         

ستان              شهر تالش در ا سنندج و  سالها در  شود. وی  شور عراق نگهداری می سلیمانیه ك شهر  در 

سخه        ست. در این مقاله با معرفی ن شته ا سکونت دا سعی بر این     ادیالن  شعار وی  ی از دیوان ا

 شناسی مورد بررسی قرار دیرد.است كه اشعارش از منظر سطوح سبک

صورت  : این پژوهشمطالعه روش صیفی  ب شاعر، جامعج      درفته انجام تحلیلی-تو سخج دیوان  و ن

سبک      سطوح  ست كه با خوانش آن، موارد  سی فیش   آماری تحقیق ا شده و مقاله    شنا برداری 

 ل فیشها نوشته شده است.براساس تحلی

ستفاده           ها: یافته بررسی ویژدیهای سبکی دیوان نشان میدهد شاعر انواع اوزان شعر فارسی را ا

بند، مستزاد، رباعیات  كرده است. این دیوان شامل قصاید، غزلیات، تضمینات، تخمیسات، ترجیع     

شعری عارف در این دیوان مواردی مانند ب   ست. از ویژدیهای  صنایع ادبی با   و مفردات ا کاردیری 

مهارت و استادی، استفاده از ردیفهای فعلی كوتاه و طولنی و سؤالی و نیز استفادۀ بجا و شاعرانه  

های ادبی از صینایع ادبی در حوزۀ بدیع لفظی و معنوی اسیت؛ در سیطح ادبی، سیرشیار از آرایه     

؛ در مختصییات فکری نیز  های تشییبیه، اسییتعاره و تلمیح بیشییترین بسییامد را دارنداسییت و آرایه

 مضامین عرفانی و صوفیانه وجود دارد.

: عارف از شاعران پركار دورۀ بازدشت ادبی است كه در شاعری پیرو شیوۀ سخنسرایی گیرینتیجه

های ادبی هایش زبانی ساده دارد، اما در كاربرد انواع آرایهشاعران بزرگ قبل از خود است. سروده

 ات عرفانی و اخالقی توجه بیشتر كرده است.شاعری تواناست و به موضوع
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Aref Sanandaji was one of the anonymous 
poets of the Qajar period and a contemporary of Nasser al-Din Shah. It is kept 
in Sulaimaniyah, Iraq. He has lived in Sanandaj and Talesh city in Gilan province 
for many years. In this article, by introducing a copy of his poetry collection, an 
attempt is made to examine his poems from the perspective of stylistic levels. 
METHODOLOGY: The research has been done in the form of a library and the 
version of the poet's divan is the statistical population of the research. 
FINDINGS:  An examination of the stylistic features of the divan shows that the 
poet has used a variety of Persian poetry weights., The use of current short and 
long lines and questions, as well as the appropriate and timely and poetic use 
of literary industries in the field of rhetorical and spiritual novel. At the literary 
level, it is full of literary arrays and arrays of simile, metaphor and allusion are 
the highest There are mystical and Sufi themes in the intellectual coordinates. 
CONCLUSION:  According to this study, it should be said that Aref is one of the 
most prolific poets of the literary return period who follows the style of speech 
of great poets before him in his poetic style. And morality has paid more 
attention. 
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 مقدمه
دی هستند كه هنوز آثار آنان مورد بررسی قرار نگرفته و   در حوزۀ جغرافیایی زبان فارسی، شاعران و سخنوران بزر   

اند. تصیییحیح و معرفی این آثار به جامعه، دامی مهم درجهت غنای بیشیییتر ادبیات به جامعج ادبی معرفی نشیییده

 شناسی  كشورمان است. در این پژوهش نسخج دیوان عارف سنندجی از شاعران دورۀ بازدشت ادبی از منظر سبک       

 ت. تحلیلی اس-ای و انجام آن به روش توصیفیوش دردآوری اطالعات تحقیق بصورت كتابخانهبررسی میشود. ر

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
های خطی بازمانده از نویسنددان و شاعران دذشته، میراث بسیار ارزشمندی محسوب میشوند. از میان این        نسخه 

کیل میدهد. این دیوانها همواره مورد توجه توجهی را دواوین اشییعار شییاعران تشیی  حجم بسیییار زیاد، بخش قابل

شنا میکند و             سرزمینمان آ شعار، ما را با دذشتج ادبی  سی این  ا ست. برر مصححان، محققان و پژوهشگران بوده ا

شت ادبی كه            شاعران پركار و دمنام دورۀ بازد شود. یکی از  سی نیز می سیا شنایی با تحولت اجتماعی و  موجب آ

شعری بجای   دیوان پرحجمی از وی در سنندجی متخلص به   قالبهای مختلف  شیخ محمود  ست  « عارف»مانده،  ا

مانده از شاعران دورۀ بازدشت ادبی   كه از پیروان و مبلغان طریقت نقشبندیه در غرب كشور بوده است. آثار بجای   

شعار عارف سنندجی كه در فنون شاعری بسیار توانا بوده      ار كهن است. اهمیت  اند یکی از این آثو ازجمله دیوان ا

ای از دیوان اشعار این شاعر دمنام و برخی ویژدیهای سبکی    این موارد نگارنده را بر آن داشت تا به معرفی نسخه  

 وی ب ردازد.

سخ خطی و                   ست كه در مراكز ن شده ا سایی  شنا سنندجی )عارف(  شیخ محمود  سخه از دیوان  سه ن تاكنون 

ست. شیخ محمد خال،      آرشیوهای شخصی نگهداری میشود. دربارۀ د       4یوان شیخ محمود دو مطلب نوشته شده ا

ضی  سلیمانیه عراق، در مقاله    قا شهر  ضات  سخه   الق صل به زبان عربی كه به معرفی ن اش های خطی كتابخانهای مف

دیوان فارسی شیخ محمود كردستانی،    »ای خطی از دیوان عارف سنندجی مینویسد:   پرداخته است، دربارۀ نسخه  

شامل  متخلص به ع شامل            4955ارف،  سرآغاز این دیوان  ست.  شده ا شته  ست كه با خطی زیبا و بدیع نو بیت ا

شرح بعضی اصطالحات صوفیه و مقدمه و تقریظ ادیبِ بزرگ، مال حامد بیسارانی، بر آن است؛ س س قصایدی در          

، بیان سفر حج   6لدینامدح پیامبر اسالم )ی( و خلفای راشدین، بیان سلسلج طریقت نقشبندیه، مدح شیخ سراج        

صیده  شیخ بهاءالدین و عمرۀ خود و ق سراج    3ای در مدح  شیخ  صل دیوان، بترتیب     فرزند  ست. پس از آن ا الدین ا

(. محمدعلی 495: 4475حروف هجا شییامل غزلیات، رباعیات، مفردات، تضییمینات و چند تخمیس اسییت )خال، 

                                                      
ی  4693شیخ محمد خال: فرزند شیخ علی متولد ـ    1 ها در شهر سلیمانیه در كردستان عراق بر مسند قضاوت .ش از خاندانی عالم كه ساله

سران   های كُرآثار و تألیفات فراوانی به زبان بود. وی دارای ست.  سا   95جام در دی و عربی ا سی دارفانی را وداع دفت    4347ل سالگی در    شم

 .(514ی519: 6ج :4345 روحانی،)
شهر   4445الدین نقشبندی فرزند خالدبیگ متولد  سراج  شیخ ـ         2 ست. وی   دحلبچه ق در آبادی تَویله از توابع  ر اقلیم كردستان عراق ا

صیل   در شه  ،ضمن تح صوفیانه روی آورد و در نزد مول به اندی شبندی های  شبندیه  ،نا خالد نق س    ،بنیانگذار طریقت نق ستان به  لوک  در كرد

شهورترین خلیف  ستان با نام وی توأمان ا        جپرداخت و م شبندی در كرد شد. طریقت نق ستان  سال    وی در كرد ق در  4693ست. وی در 

 (.134ی137: 4ج همان،) سالگی دار فانی را وداع دفتهشتادوهشت
ر در سال پس از وفات پدالدین. ق( فرزند ارشد و جانشین شیخ سراجهییی. 4649-4656محمد بهاءالدین ) شیخ محمد بهاءالدین: شیخـ     3

یخ  ش خ محمود سنندجی پس از وفات  شی  . ردازدسال به ارشاد و تبلیغ طریقت نقشبندیه می   ود و مدت یازده ق( جانشین وی میش   4693)

 بوده است.ق( همراه شیخ بهاالدین  4644سفر حج در سال )الدین با وی بیعت كرده و در سراج
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سخه   قره شگران و ن سلیما       داغی، از پژوه شهر  ساكن  سان  احیاء تاریخ العلماء الكراد من »نیه عراق، در كتاب شنا

میالدی، مطلبی را 6555مجلد هفتم پس از رؤیت نسخج كتابخانج شیخ محمد خال در سال    « خالل مخطوطاتهم

سخه »با عنوان:  سخه و      « ای نایاب از دیوان عارفن صج  مطالب مقالج خال، به تعریف ن شته كه پس از نقل خال نو

س بخاطر اینکه تاكنون چاپ و منتشییر نشییده پرداخته اسییت. وی در ادامه به معرفی قالبهای اهمیت آن و افسییو

شعری كه شاعر در آنها شعر دفته پرداخته و درنهایت  تصویر دو صفحه از آخر غزلیات و پایان نسخه را كه تاریخ        

 (.399-393: 6555داغی، كتابت نسخه در آنها آمده، آورده است )قره
 

 بحث و بررسی

 معرفی نسخه و ویژگیهاى كلی آن

 القضات سانتیمتر متعلق به كتابخانج شخصی شیخ محمد خال قاضی     43×64و در اندازۀ  549این نسخه با شمارۀ   

سلیمانیه نگهداری               شهر  ست كه اكنون در كتابخانج اوقاف در  ستان عراق ا سلیمانیه در اقلیم كرد شهر  سابق 

ست و  534میشود. تعداد صفحات آن    سال   برگ ا قمری توسط فردی به نام محمدجعفر فرزند لطفعلی  4343در 

دذاری صفحات توسط خود كاتب انجام شده است. كاتب خوشخط بوده      بیگ كردستانی كتابت شده است. شماره    

ستفاده كرده است. عنوانها و ابیات تخلّص با مركب قرمز و بقیه با مركب سیاه       و در كتابت از مركّب سیاه و قرمز ا

شت  ستور ابی          نو سخه به د سوددی یا افتاددی ندارد. این ن ست و هیچ اثری از فر سخه كامل ا ست. ن شده ا بداهلل عه 

شیخ ضیاءالدین نقشبندی، از بزردان طریقت نقشبندیه، در قسمت كردنشین عراق استنساخ شده است. كاتب در          

ی مفردات، اقدام به نوشییتن تاریخ كتابت دو جا، بار اول در پایان قصییاید و غزلیات و بار دوم در پایان نسییخه یعن 

تمّت الغزلیات دیوان عارف به عون عنایت حضییرت قاضییی الحاجات علی یدالحقیر كثیرالخطایات  »كرده اسییت: 

شهر سوال المکرم مطابق بیچی ایل سعادت     67محمدجعفرخلف مرحوم لطفعلی بیگ كردستانی دریوم دوشنبه   

وه العلما العاملین و الکاملین المسییتغرق فی تجلی ذات اهلل  ابی دلیل حسییب المر مبارک حضییرت مسییتطاب قد

شاده آمین یا            ضله و ار ضیاءالدین ادام اهلل عمره و اقباله و ف شیخ عمر الملقب ب شد اكرم ال شیخ اعظم و مر عبداهلل 

 رب العالمین. 

شیخ محمود   سخه: تمت الکتاب دیوان العارف مِن كالم مرحوم مغفور حاجی  كردستانی علی الید اقل    و در پایان ن

شرقین         ستطاب نور الم ضرت م سب الفرمایش ح الکُّتاب والعباد محمدجعفر خلف مرحوم لطفعلی بیگ غفراهلل ح

ضیاالدین ادام  اهلل            شیخ عمر الملقب ب شایخ ال شیخ الم ساجد آبی عبداهلل  ضیاالمغربین القطب الواجد والغوث ال و

شییهر ذی قعده الحرام 4ده بجاه محمد و آله المجاد بتاریخ یوم پنجشیینبه تعالی اقباله وارشییاده وبقاءاولده واحفا

 «.4343بیچی ئیل.

فرد   637رباعی،  444مستزاد،   44بند، ترجیع 3تخمیس،  5تضمین،   17غزل،  495قصیده،   4این نسخه  شامل   

صوفیه آمده ك            4436و درمجموع  صطالحات  شرح ا صفحه در  سخه، چند  ست. در آغاز این ن ه مؤلف آن بیت ا

مشخص نیست. این اصطالحات عبارت است از: چشم، لب، رخ، زلف، خط، خال، بنادوش، ابو، غمزه، بوسه، دشنام، 

 چین، جبین، تبسم، دشنام، قامت، رفتار، ناقوس، ترسابچه، قلندر، ساقی، و... .

. نوشته است  » ُ«  عطف را بشکل « واو»نوشته و  « ک»را بشکل  « گ»الخط این نسخه چنین است كه كاتب   رسم 

ست. بجای     تنوین كلمات تنوین شده ا شته ن شته »در كلماتی مانند « ای»دار نو ست.     « اید شده ا شته  همزه دذا

را به  « به» و« می»نویسی، كاتب  نوشته شده است. در جدانویسی و پیوسته      « توی»بشکل  « تویی»كلماتی مانند 
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ست، البته داهی     ست، مانند   « می»كلمج بعد از آن پیوسته نوشته ا ی جمع «ها«. »می باشد »را جدا هم نوشته ا

ست.        شده ا شته  سته نو شده     « مرغ»و « جمع»و « جام»در تركیب با « یک»در غالب موارد پیو شته  سته نو پیو

ست.   ست. در نقطه       « كه»و « كس»در تركیب با « آن»ا شده ا شته  سته نو دذاری جز در مواردی معدود كه  پیو

شی از فرامو  شکالی در خوانش متن به وجود نمی     احتمالً نا شد )و آن هم ا شتن همج نقطه شی با ها آورد(، به دذا

 پایبند است.

 

 ویژگیهای سبکی و محتوایی نسخه 

 سطح زبانی  

 ای است كه به سه سطح كوچکتر آوایی، لغوی، و نحوی تقسیم میشود. سطح زبانی مقولج دسترده

سطح آوایی )چگونگی    سطح آوایی:   سی  شعری( دیوان عارف به موارد  در برر ردیف و قافیه و نیز اوزان و بحور 

شامل     ست مییابیم: این دیوان  صیده،   4ذیل د ضمین،   17غزل،  495ق ستزاد،   44ترجیعبند،  3ت رباعی،  444م

بیت است. شاعر خود را در قصاید مسلط و توانا بر اصول شاعری و فنون ادبی نشان          4436فرد و درمجموع  637

، دو «فاعالتن مفاعلن فعلن»، دو قصیییده در وزن «مفعول مفاعلن فعولن»ازنظر وزنی دو قصیییده در وزن میدهد. 

یده در  ، یک قص «مفاعیلن مفاعیلن فعولن»، یک قصیده در وزن  «فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن»قصیده در وزن  

صیده در وزن  «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»وزن  ستفعلن  »، و یک ق ستفعلن     م ستفعلن م ستفعلن م   «م

ستادی خود را به تمام    ست. وی در غزلیات مهارت و ا ست.    ا شان داده ا غزل در اوزان مختلف نماد  495وكمال ن

ست. وی در غزلیات و رباعیات به تعداد تمام حروف الفبا قافیه دارد. از ویژدیهای غزلیات     سرایی ا قدرت او در غزل

ع ردیفهای حرفی، ضمیری، اسمی و  فعلی كوتاه و طولنی و داهی نیز پرسشی     او انتخاب اوزان متناسب با موضو  

شمندانه عمل           شاعر در انتخاب قافیه نیز هو ست.  ضوعات ا شعر و انتقال بهتر و موفقتر مو ست كه موجب غنای  ا

آور از ی اعجابهای سییاده و داهمیکند. پایبند بودن به روانی كالم و انتقال افکار و موضییوعات با اسییتفاده از قافیه

ست بر      دیگر ویژدیهای شعری اوست. تکرار واهه   سیار مؤثر ا های زیبا و دلنشین و دوشنواز كه در انتقال مفاهیم ب

و داهی یک  « عبارت»اسییت و داهی « واهه»زیبایی شییعر عارف افزوده اسییت. این تکرار در غزلیات داهی شییامل 

شعری به خود   « ث و خفیفرمل، هزج، مجت»در دیوان عارف، بحرهای «. مصراع » سامد را بین بحرهای  بالترین ب

 اند. میزان استفاده از بحرهای دونادون در غزلیات نیز در جدول زیر آمده است:اختصای داده

 منسرح متقارب سریع مضارع رجز خفیف مجتث هزج رمل نام بحر

تعداد 

 غزل
675 619 53 55 66 65 7 4 1 

 54/5 99/5 56/4 41/6 63/3 35/7 74/7 17/34 75/34 درصد

 

قصیییدۀ دیوان عارف سییه قصیییده در نعت پیغمبر اسییالم، چهار قصیییده در سییتایش پیران طریقت   4از مجموع 

خلفای  عشر و یک قصیده در ستایشنقشبندی، یک قصیده در بیان سلسلج پیران طریقت نقشبندیه و امامان اثنی

براینکه در انتقال مفاهیم از سییوی شییاعر عالوه« آوخ»د كاغذ، و راشییدین اسییت. انتخاب ردیفهای زیبا و ویژه مانن

 بلند این دیوان: سازی نشان میدهد. برخی از ردیفهایبسیار مؤثر است، مهارت و تسلط وی را در شاعری و قافیه
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: خداحافظ جمله(؛ ردیف شیییبه379آهسیییته )(؛ ردیف قیدی: آهسیییته344: نمیکردم چه میکردم؟ )ردیف جمله

 (.643(، ردیف صفت: لذیذ )373(؛ ردیف پرسشی: ز چه رو؟ )ی679)

 بعضی ردیفهای زیبای دیگر:

 (641) وای بر من و دلاز منش یار   / وای بر من و دلآیدش عار 

 (344) میدهیم؟ بلی دهمبوسج لعل آبدار  / میدهیم؟ بلی دهموعدۀ وصل ای نگار 

 (646)ی مزه داردار مکیدن عنّاب لب ی / مزه داردجان دادن و یک بوسه خریدن 

 (413)ی آوخكس نیست خبردار ز دردم  / آوخاز درد و غم هجر بمردم 

ست. بیت تخلص        صاید وی دارای تخلص ا شاعر مغفول نمانده و تمام غزلیات و ق توجه به بیت تخلص نیز از نگاه 

غزل نامردّف  693ارف، غزل موجود در دیوان شییییخ محمود ع 495در تمام موارد بیت پایانی اسیییت. از مجموع    

 است.

 جدول چگونگی ردیفها

 ردیف حرفی ردیف بلند ردیف ضمیری ردیف اسمی ردیف فعلی نوع ردیف

 66 63 61 74 614 تعداد

 

 سطح لغوی 

های عامیانه و عربی با اینکه عارف در دورۀ بازدشیت میزیسیته اسیت و شیاعران این دوره اسیتفادۀ فراوانی از واهه     

های معمول با بررسییی دیوان عارف متوجه میشییویم درصیید زیادی از لغات عربی بکاررفته، همان واههاند، اما كرده

های عامیانه بکاررفته نیز توسط وی بسیار اندک هستند. عارف داهی     بکاررفته توسط شاعران دذشته است و واهه    

 یوان وی مییابیم.های آن را در دمند به استفاده از شکل كهن كلمات است و نمونهاوقات عالقه

سبکهای دوره    های عامیانه: واژه شت، تقلیدی از  شعر دورۀ بازد شاعران     همانطوركه میدانیم  ست.  شته ا های دذ

های رایج  اند، داهی از عبارات و واههاین دوره باوجود اینکه اغلب اهل فضییل و دانش و دارای معلومات خوبی بوده 

ستفاده میکردند و از این   شد واهه    در زبان مردم ا شتند؛ همانطوركه پیشتر بیان  رفته های عامیانه بکاركار ابایی ندا

 شمار است.در دیوان عارف بسیار اندک و انگشت

 (646) عناب لب یار مکیدن مزه دارد / مزه داردجان دادن و یک بوسه خریدن 
 (413) خندۀ شکرین یار به چند / به چندای زان لب نگار بوسه

 (163مده زین بیشتر جمعیت دلها پریشانی ) /به تار زلف پرچینت مکش شانه  عزیز من 

 (165چه  داری   باک  ادر  افسانه باشی ) /از مطرب و می   دماغی چاق كن 

 (3مو به مو زلف تو شد بند درفتاری ما ) پرس ز بند دل عارف جانا   كمترک

شه     های عربی بکاررفته در دیوان عارف بیشتر لغاتی واههلغات عربی:  ست كه برای موضوعات و اندی ی و های دینا

سالم، منقبت امامان اثنی    ستایش خداوند، نعت پیامبر ا شبندی و نیز تلمیح به     عرفانی،  شر و بزردان طریقت نق ع

ست )ر.ک: زهد؛      ستانهای قرآنی و پیامبران ا /  634/ محتسب؛  655/ مفتی؛ 656/ تقوا؛ 469موضوعات مذهبی، دا

/  446/ لمکان؛  44غیرمعدود؛ –/ ظل ممدود 41/ شیییافع؛ 699/ علت غاییه؛ 344ت؛ / جن346صیییوم و صیییاله؛ 

/ عالم لهوت؛ 665/ قرب؛ 664/ سییاقی؛ 676الخای؛ / خای673/ تجلی؛ 364/ كلیم؛ 166/ شییان؛ 434الغیاث؛ 
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ضوان؛  665 صل؛  437/ ر ضمیر؛  35/ حج؛ 43/ و شافع؛  47/ جحیم؛ 67/  عم ن/ اب44/ ثالث؛ 44/ عظم رمیم؛ 47/ 

 .57اللباب / فاتقوا اهلل یا اولی17/ قالوا بلی 341المذنبین؛ / شفیع79/ مصحف؛ 345/ شکرهلل؛ 44رسول؛ 

 

 كاربرد شکل كهن كلمات و اصطالحات 

 (434) ای كاجمیرسیدیم بر لبش  /این دهن نیست آب حیوان است 

 (64ز سیم و زر است )در صفا و در بها افزونتر ا/ كه سنگ چیدۀ آن بارداه  به غلط دفتم

 است.« اشتباه و نادرست»به معنای « غلط»كه 

 در این بخش به مهمترین ویژدیهای نحوی شعر عارف سنندجی اشاره میشود.سطح نحوی: 

 كاربرد فاعل جمع با فعل مفرد:

 (44رم ) میکندچون نور ز سایه  مالئکاز دَند دناه من 

 برای تأكید:« ن +می»پیش از « می»آوردن 

 (47به جحیم ) می نمیرودبه یقین  هر شیطان ادر شوی شافع ب

 عربی: جمع بستن كلمات فارسی به شیوۀ
 (35و سالکان هر دیار ) شهورطالبان هر   /منتفع از نور ایمان وی و اسالم او 

 جمع مکسر جمع بسته است.  ای فارسی است به شیوۀشهر كه واهه

 كوتاه كردن افعال:

 (37مینتانم فرق كردن وقت صبح و شام را ) / ه یاد روی موی پرخَمَتآنچنان محوم ب

 مینتانم، بجای مینتوانم بکار رفته است.

 كاربرد فعل به شیوۀ سبک خراسانی:

 (134) برپاستیحُسن خوبان جهان از حُسن او /  یکتاستیدلبر من در مالحت در جهان 

 (143و روز در ثوابستی )یقین بدان كه شب /  نابستیادر تو مست ز جام شراب 

 «:به»بجای « با»كاربرد 

 (14كنم اسکندری در ملک دارا ) / من دهی جامی از آن مَی باادر 

 مباینه: « واو»كاربرد 

 (346سرو روان ) وسرو قدت كجا   /  باغ جنان ودل رویت كجا       

 كاربرد واو معیت:  

 (467صالت )دامن و ودست من   /هجران تو خورد خون ما را         

 «:می»بجای « همی»كاربرد 

 میل بر سیب ذقن دارد همی  /دل سخن با آن دهن دارد همی                

 (137لیک جا در انجمن دارد همی ) /درچه در كون و مکان بیرون بود               

 كاربرد می + ن + می:

 (74به بهشت ) می نمیرودبه یقین   /بهر شیطان ادر شوی شافع                
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 سطح ادبی

ه  ای دیده میشود ك توجه اشعار، درایش به صنایع ادبی  در دیوان عارف سنندجی در كنار حجم زیاد و زیبایی قابل 

ضمن كالم میآیند و فارغ از پیچیده         سبت در  صنایع به منا ست. این  صنع ا ص به دور از تکلف و ت نعی  دوییهای ت

 امد بیشتری دارند می ردازیم.است. در اینجا به ذكر برخی از این صنایع كه بس

شبیه  شاعر            ت شعار این  شبیهات ا سی اغلب ت سامد زیادی دارد. در برر سنندجی ب شبیه در دیوان عارف  : آرایج ت

درمییابیم كه تشبیهات معقول به محسوس و محسوس به محسوس نمود بیشتری دارند كه در ادامه به ذكر چند      

 مورد می ردازیم.

 معقول به محسوس:

 (39غم هجر تو باشد غمخورِ ما ) /عارف همی دفت  بیکسی كنجبه  

 (446ز تو كس نشان نداده سر مهر و هم وفایت ) / و نشکست عهد عارف شیشج عمربشکست           
 (67روح او واصل به ذات پاک حق داور است )/  كرد پرواز از مکان لمکان مرغ جانش

 (355لب رویت چو موسی عمران )كه هست طا/  دوید طور تندل منست كه اَرِنی به 

 (336كزین بستن ز هر قید دران آزاد میکردم )/  كشیدم نقش شیرینش بیستون دلادر در 

 محسوس به محسوس:

 (151ام اندر دام هرجا بود آهویی  )افکنده   زلف چلی ایتبا دیدۀ شهالیت و ز 

 

 معقول به معقول محسوس به معقول محسوس به محسوس نوع تشبیه

 5 ٪34 ٪44 ددرص

 

 تشبیه مضمر

 (45تو بر سینه چه بازست امشب ) مژدان ره  / صد تیرمچشم شوخ تو زند هر نفسی 

 تشبیه تفضیل

 از رخش ماه فلک رو به زوال است امشب )همانجا( /یارم از خانه برون آمد و بر بام دوید 

 (47ده رضوان توان یافت )رخش خجلت /چرا نسبت كنی دل با رخ یار 

 خجالت سرو در بستان توان یافت )همانجا(  /مان چون شوی بر طرف دلزار خرا

 (76اینچنین ای مه من ماه فلک بینور است ) /ای مگر از شمس رخت پرده برانداخته

 

 بلیغ تشبیه

 (341دان )نفی كن تقیید را ای نکته /را بر سر اوهام كش  تیغ ل

 (15ان را )شکنج زلف كردی آشی /ای دلبر ما  مرغ دلبرای 

 

 تشبیه تفضیل تشبیه مضمر تشبیه صریح نوع تشبیه

 ٪45 ٪36 ٪47 درصد
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 كنایه
 (69) كعبتین تخته نرد بختش اندر ششدر است /منکرش را تا قیامت مات دردان همچون آن 

 (445) رخت بربستصبر از دل زار   /دویند صبور باش عارف        

 (45مسیح ابن مریم    ) آدم چو / كمر ببستهبر بنددیت         

 (15باغ جنان را )ی ببر آب رخ  /بیا بردار از رخ طیلسان را 

 

 استعارۀ مکنیه )تشخیص( 

 (64دوییا او نیز دارد درد عشق یک نگار ) /بید مجنون همچو مجنون خم شده از بار غم 

 (4را )ی پیشانی قضابا شوق بوسه دادم  /تا بر كفم نهادند سررشتج قضا را 

 (45به زمین ریختی همه اختر )  /از هیبتش بلرزیدی فلک 

 (144جای توست خالی ) بیا ای هجر  /به دستم چون نیامد دامن وصل 

 

 استعارۀ مصرّحه
 (44تا قیامت میشود مست و خراب   ) /مستش به خواب  ردسهركه بیند ن  
 (  63ر غزلخوانی )دل اندر پردۀ نازست و بلبل د /جملگی جمعند  عروسان بهاریبهارست و    

 (44همچو سایه دشت پنهان آفتاب ) /من برداشت از رویش نقاب  ماه

 

 استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه نوع استعاره

 ٪61 ٪74 درصد

 مجاز

 (491امید هست كه این كار هم خدا بکند ) /كه جمالت به چشم سر بینم سرم برآن        

 (444به جان است ) جهانج دل كز نال /تقصیر ز من مگیر واعظ         

های دور، اساطیر و داستانهای معروف اشارتی ضمنی به دذشته»صنعت تلمیح را كه در دانش بدیع به تلمیح:  

( و بعضی هم آن را اشاره به آیه یا حدیثی یا مثلی در كالم میدانند 45: 4374)ر.ک: شمیسا، « اندتعریف كرده

بندی كرد، ازجمله تلمیحات غنایی، رف تلمیح را باید در چند حوزه دسته(. در دیوان عا369: 4377)همایی، 

 حکمی، عرفانی، دینی ی قرآنی.

 تلمیح غنایی
 ( 649در در لحد تنگ كند مسکن و منزل ) /كی از دل مجنون برود شورش لیلی 

 (35چون مظهر حسن تو بود لیلی و عذرا )  /در عشق تو ده وامقم و داه چو مجنون 

 (.343خسرو شیرین/ فرهاد و شیرین، ی 316ک: ی نیز )ر.

سف،            سی، یو ضرت محمد )ی(، مو صر آنان مانند ح صیتهای همع شخ ستان پیامبران و  تلمیحات دینی: مانند دا

 تراش.یعقوب، ابراهیم، نمرود، و آذر بت

 (316پیوسته به دل نالن همواره به جان محزون ) /ازهجر رخ یوسف، یعقوب ستمدیده 

 (349ای )تا كه آن خال و خط و رخ آشکارا كرده/بتهای آذر را شکستی ای بتا  یک به یک
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 (.473-476، محمد، ی35موسی و كوه طور، ابراهیم، ی 349نیز )ر.ک: ی

 

 تلمیح به احادیث
 (9ای جهانت مطیع و فرمانبر )/ به طفیل تو خلق شد دو جهان                    

 (.191: 4395دربارۀ خلقت پیغمبر اسالم دارد )فروزانفر، « فالکلولک لما خلقت ال»كه اشاره به حدیث 

 (59جال دهد به بصیرت نظارۀ محبوب  ) /نمیتوان كه نظر بازداشت از رخ خوب 

 ( 39: 4314پژوه، )دانش« النظر الی المرأه الحسناء یزید فی البصر»كه اشاره دارد به حدیث 

 تلمیح تاریخی و عرفانی

 (676) نمرد هیچکس از تیر سعدبن وقای /تو مردم ای مه من چنانکه من به خدنگ 

ای دارد به این مطلب كه در منابع تاریخی آمده و آن این اسییت كه در  اشییاره« تیر سییعدبن وقای»كه تركیب 

دومین رویارویی پیغمبر اسالم و یارانش با دروهی از كاروانیان قریش، دو دروه فقط به یکدیگر تیراندازی میکردند 

 (.145: 4379نخستین كس كه از س اه اسالم تیر انداخت سعدبن ابی وقای بود )كاسب، و 

 است  منصوریک یک اعضای من اكنون همه چون  /آنقدر یاد رخش را به دل و جان كردم 

 (465چو منصور ار كشی بر دارم  ای دوست )   /برآید ز دل لفظ  اناالحق  می   

 

 العارفتجاهل

 وین قد دلدار یا شمشاد یا سرو چمن؟  /غ فردوس است یا برگ سمن این رخ است یا با

 غنچه نشکفتج فردوس یا صفر دهن؟  /ابروی یار است یا قوس قزح یا خود هالل 

 یا بلور آبدار است یا كه آن نازک بدن؟ / ...هست این سیماب یا خود سیم صاف بیغش است 

 (353زال چین و یا آهوی سرمست ختن؟ )یا غ /حوری است این یا ملک یا مهر و ماه آسمان 

 

 النظیر مراعات

 (67منفعل از قامتش شمشاد و سرو و عرعر است )  /منکشف ازبهر رویش مهروماه آسمان 

 (44خجالت از رخ او شمس و ماه و پروین است ) /چو دیدم آن خط و خال و رخش به دل دفتم 

 (445تر است از شکنج دیسویت )دلم شکسته /قسم به آن خط و خال و دو زلف هندویت 

ضمین:   سیار عالقه دارد و در دیوان وی     ت ضمین ب ضمینات به       17شاعر به ت شتر این ت ضمین وجود دارد كه بی ت

 غزلهای حافظ است.

 (134« )ال یا ایها الساقی ادر كأسا و ناولها» /لبالب دشت از درد و غم عشقش همه دلها 

 

 تضاد

 (454) هجر تو وصل دردد و شامت سحر شود /گمان عارف صبور باش مخور غم كه بی

 (443دردید ) مجازیکباره چرا  /تو عارف  حقیقیاین عشق 

 لف و نشر

 (43روز حشر است یا لطف و عتاب است امشب ) /كفر و اسالم به هم جمع كند زلف و رخت 
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 ایهام 

 (45) كمال است امشب عین روزن دل همه در /از سر سوزن مژدان تو ای سنگین دل 

 

 اشتقاق جناس

 (447دل ما شاد كند ) وصلشبود آیا كه به  / وصالعمر طی شد به غم و هجر، ندیدیم 

 (46نژاد و فرخ فر )عالیبود  /ولی عرش ضمیر  علیآن     

 

  محرّف  جناس

 (9بس دوارا بود ز شیر و شکّر ) /است به مشرب امت  نٌقل نَقل   

 (163نه بلکه مظهر شأن و صفات سبحانی ) /نی تو بهتر ز خیل خوبا خَلق و خُلقبه 

 

 زائد جناس

 (354لیکن من ازآن نردس شهالی تو مستم ) /ازین دردش ساغر  مستهمگی  مستان

 (449چو من نیست ) جنوندر مرتبج  / مجنوندر عشق تو صدهزار 

 (15بده یاقوت دل هر انس و جان را ) /جان است  قوتلب تو  یاقوتچو 

 

 جناس مضارع

 (611ای باز )كرده رخشانماه  درخشان /نور جبهت خورشید رویت ز 

 

  تکرار

 (311ز حسن توست حسن جمله خوبان ) /رخت دیباچج حسن و مالحت 

 (345رخش در مظهر ایمان نمیکردم چه میکردم ) /نظر در بر رخ جانان نمیکردم چه میکردم 

 

  آراییواج

 (613از پا فتد سرو سرافراز ) یقین /چون بخرامی به ناز ای مایج ناز       

 (611ای باز )شکست خیل خوبان كرده /بدین خال و خط و چشم و دو ابرو       

 

 عکس و طرد
 ندانم چیست تدبیرم به تار زلف زنجیرم /به تار زلف زنجیرم ندانم چیست تدبیرم 

 (  363اجل درد سرت دردم ز عمر خویشتن سیرم ) /ز عمر خویشتن سیرم اجل دور سرت دردم 

 

 عارف سنندجی و شاعران دیگر 
توجهی از شییاعران نام برده شییده اسییت و به تضییمین یا تخمیس شییعر تنی چند از  در دیوان عارف از تعداد قابل

 شاعران مشهور زبان فارسی پرداخته است. 
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 عارف  بیست و هشت غزل حافظ را تضمین و یک غزل را تخمیس كرده است. عارف و حافظ: 

 (4كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها )غ /یا ایها الساقی ادر كأسا و ناولها حافظ: ال 

 (134ال یا ایها الساقی ادر كأسا و ناولها ) /عارف: لبالب دشت از درد و غم عشقش همه دلها 

 (414ز هر در میدهم پندش ولیکن درنمیگیرد )غ  /حافظ: دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمیگیرد 

 (115ز هر سو میدهم پندش ولیکن درنمیگیرد ) /دلم جز عشقبازی شغلکی دیگر نمیگیرد  عارف:

 (15زان رو كه مرا بر در او روی نیاز است  )غ /حافظ: المنج هلل كه در میکده باز است 

 (115زان رو كه مرا بر در او روی نیاز است ) /عارف: سرهای خم می میکده باز است 

« ر دیر مغان آمد یارم غزلی در دست / مست از می و میخواران از نردس مستش مست     د»و غزل حافظ با مطلع 

 ( را تخمیس كرده است:67)غ

 ذرات برقصیدند از نور رخش یکجا  /آرا از ابر بدر افتاد خورشید جهان

 از نعل سمند او شکل مه نو پیدا   /سیما بنشست به ...نازان آن ماه ملک

 (149وز قد بلند او بالی صنوبر پست )                           

 

 عارف و سعدی

 (14از خانه برون آمد و بازار بیاراست )غ /سعدی: دیگر نشنیدیم چنین فتنه كه برخاست 

 (155از خانه برون آمد و بازار بیاراست ) /عارف: در وهم نیاید كه چه رعنا و چه زیباست 

 

  و فخرالدین عراقی عارف

 چه كنم كه هست اینها  دل باغ آشنایی  /فشانم ز غمت شب جدایی  ونعراقی: ز دو دیده خ

 چه شود ز كبریایی رخ خویشتن نمایی   /عارف: تو به شهر دلبرایی چو خدای خود نمایی 

 ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی   /ز لطافتت همانا كه به چشم درنیایی  

 (145ینها دل باغ آشنایی )چه كنم كه هست ا                                    

 : عارف سنندجی یک غزل از جامی را تخمیس كرده است.جامی عبدالرحمن و عارف

 داه مجنون شوی از عشق درو مینگری  /دری عارف: داه در صورت لیلی تو كنی جلوه

 لیک نه حور و نه غلمان و نه نوع بشری   /دهی غلمان جنانی و دهی حور و پری 

 (147اینهمه بر تو حجابند و تو چیز ددری )                              

عارف غزل مشهور منسوب به هاللی جغتایی )و در بعضی منابع منسوب به شیخ بهایی( عارف و هاللی جغتایی: 

 به مطلع:

 (375خلقی به تو مشغول و تو غایب زمیانه )غ /ای تیر غمت را دل عشاق نشانه 

 را تخمیس كرده است.

 دیدم كه نوازند به هم چنگ و چغانه /ه حرم بهر طوافش به شبانه عارف: رفتم ب

 ای تیر غمت را دل عشاق نشانه  /یک مغبچه میگفت به سوز و به ترانه 

 (144خلقی به تو مشغول و تو غایب ز میانه )                             
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  انوری و عارف

 ( 444به بر خاقان بر )دیوان انوری، ی نامج اهل خراسان /انوری: به سمرقند ادر بگذری ای باد سحر 

 (649نامج درد دلم را بر آن دلبر بر ) /عارف: بر در كوی دآلرا برو ای باد سحر 

 (43زار عقبی را )دیوان: ینمونه كرد زمین لله /انوری: صبا به سبزه بیاراست باغ دنیا را  

 (16ر عقبی را )نمونه دشت جهان مرغزا /عارف: بهار باز بیاراست باغ دنیا را 

 عارف و قاآنی 
 (651بتا تو عید منی من شوم تو را قربان )دیوان:  /قاآنی: به عید قربان قربان كنند خلق جهان 

 (345دم به دم ساعت به ساعت جان من قربان تو ) /عارف: هر یکی قربانئی در عید قربان میکند 

 و رودكی عارف

 (444ر مهربان آید همی )دیوان: یاد یا /رودكی: بوی جوی مولیان آید همی  

 (144میل آن آرام جان دارد همی ) /عارف: دل هوای دلستان دارد همی 

 عارف و نظامی گنجوی
 (374جز نام تو نیست بر زبانم )لیلی و مجنون:   /نظامی: ای یاد تو مونس روانم 

 (346جز یاد تو نیست بر ضمیرم ) /عارف: جز نام تو نیست بر زبانم 

 مولویعارف و 
 اند از بدنم )كلیات شمس تبریزی(چند روزی قفسی ساخته /مولنا: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

 ( 361ام )حالیا پابستج دام از برای دانه /عارف: مرغ باغ عالم لهوت بودم پیش ازین 

 سطح فکری  
 :در بررسی دیوان عارف سنندجی میتوان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت

شعری از         فراق و هجران ست و كمتر  شود، هجران و فراق ا سیار دیده می شعر عارف ب ضوعاتی كه در  : یکی از مو

شد،         شود. این هجران و فراق دلیل متعددی دارد؛ داهی هجران از مر ضوع در آن دیده ن ست كه این مو عارف ه

 لی. داهی از مدینه و روضج مطهّرۀ پیغمبر اسالم )ی(، و داهی از محبوب از

سرزمین حجاز و           شعاری را دربارۀ دور افتادن از  سفر حج، ا شت از  ضج ُمّطهره نبوی: وی بعد از بازد دوری از رو

 مخصوصاً مرقد پیغمبر اسالم )ی( سروده است.
 غلط باشد كه او بهتر ز جان است/  ادر دویم قدت سرو روان است

 است ... رخم زرد و قدم همچون كمان/   به زیر بار هجرت درد دوری

 (464صف كَرّوبیان آسمان است ) /ای جان جانان  اتبه طوف روضه

 (453غذا و قوت جان ناتوان است )/  غم هجرت برای عارف زار 

 سرو قدت كجا و سرو روان/  دل رویت كجا و باغ جنان

 كرد مخلوق جملگی اعیان .../  به طفیل تو خالق مختار 

 (346او هست همچون نی نالن  ) جان/  تا كه عارف جدا شد از در تو

شبندی پرداخته           ستان دیالن به تبلیغ طریقت نق شهر تالش در ا سال در  شد: وی نزدیک به پانزده  دوری از مر

 است.

 بده یک دو جام از می غمزدا  /بیا ساقی از بزم بهر خدا 
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 (17چسان دشتم از یار جانی جدا ...  )/  ببین ساقیا این غریبی من

شق:   ستین پاک   شیخ م  ع صوفی را سیار دیده       حمود عارف  شق حقیقی ب صیفات ع ست و در دیوان وی تو بازی ا

 میشود. وی در دیوانش عشق را با این اوصاف یاد میکند:

 (631)غ « معشوق یکیست پس پرده و باقی محمود»معشوق یکی است و غیر او همه عاشق: 

 عاشقی و عشق را قوت جان میداند: 

 (493چرا كه عاشقی و عشق قوت جان باشد )/  ق ای واعظمکن مالمت عارف ز عش

 كسی كه عاشق نباشد حیوان است كه فقط جان دارد و بس:

 (  654حیوان است ولی داخل انسان نشود  ) عشق هر كسی مست نشد از مَی میخانج

 عشق به نبی مکرم اسالم را عامل معموری جهان میداند: 

   ( 636بّ تو دشت دل مسرور )وی ز حُ /ای ز عشق تو جهان معمور 
 عشق مجازی را قنطرۀ عشق حقیقی میداند: 

 (634در ره عشق حقیقی نشوی محرم راز  )  /تا دل و جان ندهی و نخری عشق مجاز 

 ( 614آن زمان دیدم رخ یار حجاز  )/   صرف كردم عمر در عشق مجاز

 عشق را نصیب ازلی میداند:  

 (614باشیم به درد عشق دمساز  ) /ز این بود نصیب ما در آغا          

 ( 494زین جهت قول بَلی در بر ما زیبا بود  )/ در ازل عشق تو اندر دل ما پیدا بود 

 فروش حل نمیشود:  معمای عشق جز به امداد پیر باده

 (674فروش )جز به امداد پیر باده /این معمای عشق حق نشود 

 عشق را هادی دمگشتان میداند:  

 (699هادی دمگشتگان عشق است عشق ) /اهی ز من ای راهرو راستی خو

 عشق را علت ایجاد عالم میداند: 

 (699بشنو از من بیگمان عشق است عشق ) /علت غائیه در ایجاد خلق 

 بازی نادر میداند: خود را در علم عشق

 (334دم  )ز بس در فن عشق دل بر آن اُستاد اِستا /  به علم عشقبازی عارفا كس نیست همدستم

 خود میداند: « ابن عمّ»غم عشق را 

 ( 334نباشد بهتر از وی غمگساری ) /غم عشقت به دل خود ابن عم است 

 در هر دو جهان نعمتی بهتر از عشق نیست:

 ( 355كه نیست نعمت بهتر ز عشق در دو جهان ) /مکن مالمت من واعظا ز عشق بُتان 

 عشق، خضر راه رهروان است:

 (699خضر راه رهروان عشقست عشق )  /كوی معرفت   ای روندۀ راه

شعار خود حالت عاشق واقعی را این       حاالت عاشق:   ست. وی در ا چنین بیان شیخ محمود عاشقِ معشوق ازلی ا

كرده است: عاشق به درد هجران و فراق مبتالست و در اشعار متعدد به این موضوع اشاره كرده است. این هجران        

 وضج مطهرۀ نبی مکرم اسالم است و داهی از مرشد معنوی و داه معشوق ازلی.  داهی از مدینه و ر
 آید: صالحت و تقوا از عاشقان برنمی
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 (656كشند و شاهدباز )شرابخواره و دُردی /مجو صالحت و تقوا ز عاشقان رُخش 

 رخسار عاشق زرد است و آن را به زعفران تشبیه كرده است: 

 (696زرد شد چون زعفران نبود دروغ ) /  در بگویم روی عاشق از فراق

 كش و شاهدباز میداند:خود را عاشق و رند و پیمانه

 ( 343منتقل دشت به من منصب و ارث پدرم )/  كش و شاهدبازعاشق و رندم و پیمانه

 خود را همنشین سگان كوی محبوب میداند كه از توصیفات رایج در ادبیات فارسی است:  

 (317با سگان كوش بودم پیش از این  ) /تم ای دریغ  رفت آن دولت ز دس

 بازی میکنند: خود را در فن عاشقی شهره میداند كه عشاق جمله از او كسب فنون عشق

 ( 351عشاق جمله كسب كنند از فنون من ) /ام به شهر عارف به فن عاشقی چنان شهره

 (359شق نشان است نشان )هر یکی بر عَلَم ع /اشک خونین و رُخ زرد و قد همچو كمان 

 عشق، شافع روز محشر است: 

 (41بهر تو شافع است در محشر ) /از عشق رخ متاب كه عشق « عارف»

 زهد و زاهد  

 (469دل زاهد ز دنج عشق خالیست. )ی 

 (469دل زاهد ز دنج عشق خالیست ) /غم عشقش نصیب عاشقان است 

 زُهد را به مَی میفروشد: « عارف»

 (637قدحی دركش و بخوان اشعار ) /هد را به مَی بفروش  این ز« عارف»

 زاهد خودبین است: 

 (499بادۀ چشمش چو دید باز به پیمانه شد )/  زاهد خودبین نگر توبه ز مَی كرده بود

 زاهد برای جنت تالش میکند، اما عارف )عاشق( برای دیدن روی محبوب:

 (344ؤیت هر جا كند تکاپو )عارف برای ر  زاهد برای جنت هر دم رود به هر سو

 صوفی

 صوفی از عشق خبر ندارد:

 ( 694چرا بر تو خوانند طومار عشق  ) /نداری خبر صوفی از عاشقی 

 (454تا آنکه میل او بسوی خواب و خور شود ) /صوفی ز سرّ عشق كجا باخبر شود 

 آورده است: « خشک»صوفی را با صفت 

 ( 651نکه اندر طلبش همت او قاصر بود )زا /صوفی خشک ندیدست رُخ یار به خواب 

 فرق صوفی و عارف را اینگونه بیان میکند:

 (345كه او از حشر و من از قدّ آن دلدار میترسم ) /  میان صوفی و عارف همین فرقست در دانی

ستایش  پیغمبر اكرم، امامان اثنی  شبندی:     نعت و  شدین و بزرگان طریقت نق شر، خلفای را یوان در دع

سالم، امامان اثنی     عارف  ستایش پیغمبر ا شعاری در نعت و  شبندی      ا شدین و بزردان طریقت نق شر، خلفای را ع

صیده، اولی    سه ق صص     94وجود دارد كه میتوان به  شدین ) سالم و خلفای را (، دومی 41-9بیت در نعت پیغمبر ا

سومی ) 44-41بیت( )صص 31) صی  49-44بیت( )صص 36( و  سالم و ق ستایش  ده( هر دو در نعت پیغمبر ا ای در 

( و نیز قصیده در ستایش مرشدش شیخ       63-44عشر و بیان سلسلج پیران طریقت نقشبندیه )صص       امامان اثنی
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سراج      65-63الدین نقشبندی )ی سراج  شیخ  شین  شیخ بهاءالدین فرزند و جان الدین ( و دو قصیدۀ دیگر در مدح 

 ( اشاره كرد.36-64)صص

 نعت پیغمبر اسالم )ص(
 كالم اهلل یک به یک آیت

 به طفیل تو خلق شد دو جهان

 ای تو منظور جمله ثقلین

 بوالبشر تا كه عیسی مریم

 همه اسرارهای لهوتی

 بر همه انبیای اولوالعزم

 خاتم النبیا تویی بیشک

 جسم پاک تو جملگی جانست

 

 از صفات تو میدهند خبر  

 ای جهانت مطیع و فرمانبر 

 وی  تو محبوب خالق اكبر

 ددیت بسته كمر همه بر بن

 در ضمیر شریف تو مضمر  

 هم تویی تاج و هم تویی افسر 

 انبیای رسل تویی رهبر 

 (9علم اهلل كه جان به از جوهر  )

 

 بن ابی طالب )ع(ستایش علی 

 آن امام همام اهل انام

 عم رسولزوج زهرا و ابن

 قالع كفر در صحیفج دهر

 علی آن باب علم پیغمبر

 جنت علی آن قاسم است در

 

 فاتح باب و قلعج خیبر   

 اسداهلل غالب و حیدر 

 نخل ایمان ازو درفت ثمر...

 علی او بود بحر بی معبر 

 علی آن ساقی است در كوثر...

 (46-44)صص                                      

 السالمعشر علیهمستایش امامان اثنی 
 به نیروی علی آن شیر یزدان

 پاک دوهرهای به آن شهزاده

 حسن سرخیل افواج سعیدان

 العابدین پاک دوهربه زین

 به سیاح فضای ملک ناسوت

 محمدباقر آن فخر زمانه

 البحرین جعفربه حق مجمع

 

 كه او قصر ولیت راست بنیان  

 دو نور دیدۀ زهرا و حیدر 

 لب شاه شهیدان حسین تشنه

 بن الحسین از نسل حیدر علی

   به سباح بحار غیب لهوت 

 العرش بودش آشیانه كه فوق

 (44كه در راه هدی شد خضر رهبر... )

 

 قمری(4693)فوت  معنویش و مرشد استاد الدینسراج شیخ

 بشارت میرسد از پیر میخانه به پنهانی

 بهار است و عروسان بهاری جملگی جمعند

 ز یک سو قمری بیچاره با طوق وفاداری

 یدوشنیدستم ز نردس مست مستان اینچنین د

 ددرباره جوان شد این چمن از ابر نیسانی 

 دل اندر پردۀ ناز است و بلبل در غزلخوانی

 زند كوكو ز شور قامت آن سرو بستانی 

 به جان هستم غالم آن دو چشم یار رضوانی...
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 تموّج در كند بحر محبت در دل جانش

 
 (61ز یک رشحه شود مست ابد شاه خراسانی )

 

 الدین زند و جانشین شیخ سراجشیخ  محمد بهاءالدین فر

 ساقیا پیر مغان فتوی می خوردن داد

 من درین عشرت بدم قاصد رسید و مژده داد

 آنکه اسم او محمد كنیج او بوالبهاء

 در محمد نیست مقبول محمد از چه رو

 

 زود بشتاب از برایم چنگ و عود و می بیار  

 سواراز طواف سینه بازآمد شه شیرین

 مد بیگمان چون یار غار...نایب پیغمبر آ

 افضل و اكرم بود از قطب و غوث روزدار

 (34-35)صص                                       

  علم

سد:     شیخ محمود بنا به عقیدۀ عرفا، خداوند را عالم به جزئیات میداند. امام محمد غزالی دربارۀ علم خداوند مینوی

و به معدومات و چیزهایی كه اآلن وجود خارجی ندارند اما در آینده پا به    خداوند به تمام معلوماتی كه موجودند       »

 (.       466:4394)خالدیان « عرصج هستی میگذارند عالم و آداه است

 (14ذرات سراسر ز ثری تا به ثریا ) /از پیش تو مخفی و پوشیده ماند      

 عارف تحصیل علوم رسمی را حجاب میداند:

 (345بردرد و باز برخوان از درس عشق بابی ) /حجاب باشد  تحصیل علم رسمی یکسر

 

 كاربرد اصطالحات و تعابیر علمی 

 اصطالحات عرفانی

 (354اینچنین مست و خرابم كرد بین خای و عام ) /به ما چون داد یک رطل دران  پیر میخانه     

 (44) دل به درد هجر باشد در عذاب /كی بود یا رب نصیب  وصل عریان          

مقصود شاعر از این اصطالح وصلی است كه هیچ حایل و مانعی بین عاشق و معشوق نمانده باشد و این اصطالح           

 درفته است.« انا النذیر العریان»را از حدیث 

 (369از سرزنش خلق جهان عار نداریم ) /و هم عاشق بیدین  رند و نظربازممن                    

 (465چو منصور ار كشی بر دارم ای دوست )  /برآید می ز دل لفظ اناالحق               

و   664/ قرب؛ ی  647فروش؛ ی/ پیر می671/ ترسییابچه؛ ی  357)نیز ر.ک: میخانه. بتکده. خانج خمار؛ ی  

صوفی و عارف؛ ی  651ی شق؛ ی 674فروش؛ ی/ پیر باده346/ مغبچه؛ ی345/  صال؛ ی  654/ میخانج ع / و

غان؛ ی  35 بات م بات؛ ی 44/ هجران؛ ی15ف؛ ی/ زل15/ خرا قا؛ ی  74/ خرا نا و ب غان؛ ی 44/ ف / 451/ می م

 (.449/ خال؛ ی663/ تجلی؛ 659/ واصل؛ ی653/ بوسه؛ 355و497/ قلندر؛ ی476سالک؛ ی

 

 اصطالحات فلسفی

 (644)  تسلسلو به  دورتا سر نکشد بحث به  /كوتاه كنم قصج زلفین بلندت       

 

 اصطالحات و آالت موسیقی 

 (45درم كن مجلس به آواز رباب  ) /زود برخیز و بده جام شراب       
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 (41دور ده ساقیا به جام شراب ) /مجلست ساز كن به چنگ و رباب      

 (395ساقی تو بزن نی و چغانه )  /ساقی دو سه جام صاف بیغش            

 

 گیرینتیجه
یها و مختصات سبکی در سه سطح زبانی، ادبی و     ای از دیوان عارف سنندجی معرفی و ویژد در این پژوهش نسخه 

فکری مورد بررسی قرار درفت. نتایجی كه از این پژوهش بدست آمد این است كه شعر عارف بلحاظ زبانی، ساده       

و فنون بالغی مورداستفاده نیز طبیعی و بدون پیچیددی است. شعر او دارای ویژدیهای دورۀ بازدشت ادبی است.      

گر دارد. های دیهای استعاره، تشبیه و تلمیح در شعرش بسامد بیشتری نسبت به آرایه     آرایهدر حیطج سبک ادبی،  

وی توانسته است از بیشتر صنایع بیانی و بدیعی در شعرش استفاده كند. مضامین عرفانی ویژدی برجستج سطح           

 فکری اوست.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ادبیات و علوم انسانی  در بمصوّ رسیفا ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی محمدعلی دذشتیآقای دكتر  .استشده استخراج تهران مركزی

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب صباح حسینی آقای. اندبوده مطالعه این اصلی

 ها و راهنماییهایبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سركار خانم اشرف شیبانی مقدم .اندداشته شنق ینهای

 پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر بمرات میدانند لزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران مركزیدانشگاه آزاد اسالمی واحد انسانی 

 .نمایند اعالم دادند،

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و اخلید ن صل  و نر  حا

 تحقیق این .دارند رضایت  و آداهی آن انتشار  به نسبت  ایشان  و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ هش بهپژو مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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