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 ر فارسیشناسی نظم و نثسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
مذنب بدایونی یکی از شعرای ناشناختج غزلسرای دورۀ قاجار است. این پژوهش زمینه و هدف: 

 .همچنین زیباییهای ادبی آن ب ردازد مضمون شعر وی و به بیان ویژدیهای سبکی، تالش میکند

ی بلکه تعیین و بررس باشد،نمیمیزان تقلید مذنب از سبک قدما بسامدها و تعیین  هدف پژوهشگر

مذنب  -4دهد: به این پرسشها پاسخ تا است سطح زبانی، ادبی و فکری  درسهشاعر،  سبک

ثیر كدامیک از سبکهای شعر فارسی است و كدام شاعر یا شاعران بیشترین تأثیر را بر او أتتحت

یات مذنب نمود مکتب وقوع و واسوخت بیشتر در قالب چه مواردی در غزل -6 داشته است؟

 اند؟بدایونی پدیدار دشته

مطالعه،  است. شیوۀانجام شده  یامحتوا و كتابخانه لیتحل ۀویبه ش قیتحق نیاروش مطالعه: 

 و با دید منتقدانه است. محدوده و جامعج موردمطالعه، دیوان غزلیات مذنب است. متنیدرون

در برخی بک عراقی نزدیک كند. و محور فکریش را به شعرای س زبان مذنب توانسته،ها: یافته

مشاهده است كه این امر نشان نیز قابل« واسوخت»و « مکتب وقوع»رنگ و بوی  ،اشعار این شاعر

 از تغییر نگرش وی در دوران زنددی خود دارد.

در سعدی و حافظ پیروی نموده است. از  طور اخص، باتیمذنب در سرودن غزل گیری:نتیجه

زبان عامیانه بعنوان یکی از مصالح اصلی از  .از هردونه پیچیددی استشعرش به دور سطح زبانی، 

ها و چینش آنها واهه دلچینبا كاربرد هنری واكها،  تالش میکند و زبان هنری بهره درفته است

ناصر و ع استعاره ،هیتشب ، عناصر بیانی مانند. در سطح ادبیدكالمش را موسیقایی كندر كنار هم، 

در  بسامد را دارد. نیشتریب درصد(، تضاد و تلمیح 45بیش از ) رینظمراعات  ،تکراربدیعی نظیر 

است. اعتقادات « عشق و موضوعات مربوط به آن» غزلیاتش، جمحور تفکرات و بنمای ،سطح فکری

همچنین مضامین متعدد ازجمله ، المثلهاضرب ،آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، و باورهای مردم

 .چشم میخورده اعی كشور )در دورۀ مشروطه(، در شعر وی باوضاع سیاسی و اجتم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Moznab Badayouni is one of the unknown poets 
of Qajar era lyricists. This research tries to express the stylistic features, the theme 
of his poetry as well as its literary beauty. The goal of the researcher is not to 
determine the frequency and extent of imitation of Moznab from the ancient style, 
but to determine and examine the poet's style, at the linguistic, literary and 
intellectual levels, to answer these questions: 1- Which of the styles of Persian poetry 
is Moznab influenced by, and which poet or poets has had the greatest impact on 
him? 2- What are the manifestations of the school of occurrence and burning in 
Moznab Badayouni's sonnets? 
METHODOLOGY: Study method: This research was done by content analysis and 
library method. The study method is in-text and with a critical view. The scope and 
community under study is Diwan Ghazliat Mozab. 
FINDINGS: Moznab has managed to bring his language and thought axis closer to the 
Iraqi style poets. In some of this poet's poems, the color of "School of Occurrence" 
and "Vasukht" can also be seen, which shows the change of his attitude during his 
life. 
CONCLUSION:  Conclusion: Moznab especially followed Saadi and Hafez in 
composing ghazals. On the linguistic level, his poetry is far from any complexity. He 
has used vernacular language as one of the main materials of artistic language and 
he tries to musicalize his words with the artistic use of vowels, an anthology of words 
and their arrangement together. At the literary level, expressive elements such as 
simile, metaphor, and original elements such as repetition, observance of analogy 
(more than 95 percent), contrast, and allusion have the highest frequency. At the 
intellectual level, the focus of his thoughts and the basis of his lyrical poetry is "love 
and its related topics". People's beliefs, customs, religious beliefs, proverbs, as well 
as many themes, including the political and social situation of the country (during 
the constitutional period), can be seen in his poetry. 
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 مقدمه

-قهتا از این طریق، عالپرداخته  ذوقخوش یشاعر بررسی سبک به ،نگارندۀ این سطور، بعنوان نخستین پژوهشگر

ای هبتوانند از این سرمایه شوند وآشنا « دیوان اشعار مذنب بدایونی»با یکی از این آثار ارزشمند، به نام  ،مندان

دوم سدۀ سیزده و نیمه اول سدۀ چهارده هجری قمری است.  ج. مذنب بدایونی از شاعران دمنام نیمملی بهره ببرند

، در دوران كهنسالی به سرودن شعر پرداخته با استناد به دیوانش نامشخص اسیت.ذشت شاعر ددت و درلتاریخ و

(. مذنب 656غزل/  343( و )ی 44/غزل/ 6594و تخلص مذنب را انتخاب و مولدش را شیراز بیان كرده است )ی 

تا پایان مسکونی در شمال هند در شهری به همین نام( مهاجرت نموده و  ج)منطق« بدایون»مشروطه به  ۀدر دور

وار است و بیشتر سعدی «عشق» خاستگاه و درونمایج غزلیاتش. (79/غزل/64عمر آنجا روزدار دذرانده است )ی 

زلیات وی بیت به بیت مورد بررسی است. در این پژوهش غ ( یا تلفیقی از شعر سعدی و حافظ664/ غزل/ 371)ی 

از  دلنشینو  ا مضمون اشعار )با آوردن شاهدمثالهای زیباو ارتباط نظامها و تناسبهای واهدانی همراه ب هدرفت قرار

شده و بررسی ابعاد دونادون یک اثر درانقدر زبان حتم، احیای یک اثر فراموش . بطوره استدیوان شاعر( آشکار شد

 این .)زبانی، ادبی و فکری( در شناساندن برخی زوایای شعر این دوره تأثیردذار خواهد بود یفارسی از نظر سبک

 مجلس شورای ملی كه در یک مجلد جنسخج خطی كتابخاننسخه خطی نگاشته شده است. چهار مقاله براساس 

نسخه:  ۀمجلس شورای ملی؛ شمار ج: تهران؛ كتابخاننسخج اول نسخه شامل غزلیات و رباعیات این شاعر میباشد: سه

 4543/  6نسخه  ۀشمار نسخج دوم:. { 354 – 3سم }ف:  x 66 5/41سطر، اندازه  41(. 41 – 4. ی )4543/ 4

، رباعیات، چهارپاره اتیغزل 4543/  3نسخه  ۀ: شمارسوم جنسخ. (619 – 45) صفحه 451شامل غزلیات و رباعیات؛ 

(. این نسخه اساس پژوهش است. تعداد غزلها 154 – 614ی ) 459 ؛و قطعه. غزلیات بترتیب حروف تهجی است

و  4، تعداد قطعه: 44بیت است. تعداد رباعی:  6559كل دیوان:  و 4437لها: ؛ تعداد ابیات غز644در این نسخه: 

. 1519نسخه:  ۀكتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران: شمار ج: نسخچهارم جنسخ میباشد.مورد  5چهارپاره: 

 44(. )اندازه x43 7سطر ) 9گ،  445ای، جلد تیماج قهوه ،نستعلیق؛ به خط خود شاعر، بی تا؛ كاغذ: فرنگی خط:

x 47 :{.3492 _ 43. )اسم }ف 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
و تاریخ كتابت این نسخه اطالعاتی در دست نیست. با توجه به درونمایج اشعارش « مذنب بدایونی»دربارۀ زنددینامج 

اید وی نظر میرسد بهای درست و تركیبات زیبا و دلنشین، به و چگونگی استفاده از فنون ادبی و بهره بردن از واهه

پژوهش تاكنون موضوع هیچ تحقیقی نبوده و دربارۀ آن دانست. ازآنجاكه این  «بازدشت»را از پیروان سبک ادبی 

ی قاجار و بررس هیچ تحقیقی انجام نگرفته است، لزوم پرداختن به این اثر برای شناساندن شاعر دیگری از دورۀ

های پنهان ادب فارسی مندان به دنجینهارد پژوهشگران و عالقهضرورت د به جامعج ادبی كشور، سبک شعری وی

بینی شاعر از اوضاع سیاسی ی اجتماعی دورۀ همچون جهان هاییبتوانند دامهای بعدی را با روشن نمودن زمینه

بررسی و تحلیل سبک آثار شعرا در ادوار مختلف شعر فارسی میتواند ازجمله پژوهشهای  بازدشت بردارند.

 شود. ندی باشد كه به شناخت ویژدیهای سبکی و شاخص هریک از شعرا منتج ارزشم

 

                                                      
 اساس ميباشد. ۀغزل براساس نسخ ۀصفحه و شمار ۀشمار. 1
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 بحث و بررسی

اشعار مذنب بدایونی، تنها منبع موجود است كه از بافت متنی آن میتوان به زنددینامه ج مجموع ۀ مذنب:زندگینام

رفی برای مع ،ش، غزلیات وی استبینی این شاعر غزلسرا پی برد. با توجه به اینکه جامعج موردمطالعج پژوهو جهان

شاعر و تاریخ كتابت دیوانش اطالعاتی در  جزنددینام ۀاست. دربار این شاعر به ابیاتی از این غزلیات استناد شده

است  نامش مولوی حافظ علی احمد، مذنب»نامشخص اسیت.  هم دت و زمان دردذشت اولدست نیست. تاریخ و

خود را شاعری دردمند،  او ،در غزلیاتش (.464 :4313، صبا« )دذارده استبدین جهان پای ق. 4674كه در سال 

 . غریب معرفی میکند تهیدست، بیکس، درفتار و

 اساس ۀبررسی آماری قالبهای شعری دیوان مذنب براساس نسخ

 قالب غزل رباعی چهارپاره قطعه مجموع

 تعداد 644 44 5 4 644

 تعداد ابیات 4437 39 44 47 6559

 

 غزل غزل دیوان مذنب براساس تعداد ابیات هر 266ج بررسی آماری نتای

 4 5 بیتی 44

 یتیب

4 

 یتیب

9 

 بیتی

 4 بیتی 7

 بیتی

 3 یتیب 5

 یتیب

تعداد ابیات یک 

 غزل

 تعداد غزلها 4 63 36 464 35 36 45 7

 تعداد ابیات 3 445 446 996 695 699 455 77

 

 «مذنب بدایونی»شعر  شناسیسبک 

 سطح زبانی
 میتوانرا  شناسی آواهاسطح آوایی یا سبکغزلیات مذنب در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده است. 

از  ،ها و افکار خویش و همچنین تأثیر كالمش بر خوانندهمذنب برای بیان اندیشه. ی متن نیز دفتیسطح موسیقا

القای  برایاست تا  استفاده برده تركیبات زیباو ، هاحروف(، تکرار، هماهنگی واهه جآوایی )نغمهم نظیر عناصر ادبی

سطح موسیقایی و آوایی، مجموع مناسبتهای در  ،در سطح زبانی .مفاهیم و ایجاد التذاذ ادبی به هدف خود برسد

پیام شاعر و یا تقویت عاطفج شعری او نقش مؤثری دارد. در حوزۀ  لقایادر ، های لفظیوزنی، قافیه، ردیف و آرایه

مذنب  دفت است؛ بنابراین میتوان كار بردهه با دقت و مهارت فراوان ب ،ها را در عین ساددیقافیه، یقی كناریموس

ه مخاطب توج ،یچیدهپهای تأكید داشته و سعی نکرده با انتخاب قافیه« معنا»ازجمله شعرایی است كه بیشتر بر 

حر بینظیری دارد و بخوبی از تأثیر موسیقی كناری بر ظاهر كالم جلب كند. در زمینج انتخاب ردیف نیز تب را به

عل، ف»مانند  هاییآداه است. ردیف در دیوان غزلیات مذنب ازلحاظ ساختمان دستوری در مقوله غنای موسیقی شعر

كالم مذنب، ردیفهای  بندی میشوند. یکی از انواع پركاربرد ردیف دردسته« حرف )را( و اسم، قید، صفت، ضمیر

ستایی اسمی سبب ای در مقابل ردیفهای و ستند. این نوع ردیف به فضای شعر پویایی و حركت میبخشده« فعلی»

درصد را همراه با ردیفهای  74درصد را بدون ردیف و  61 ،غزل 644(. از 146: 4376، كدكنیشفیعی)شعر میشوند 

 حرفی و ضمیر سروده است. ،اسمی ،فعلی
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 نیدر نشستن كاین چنین جانا كرامت میک

 داه از چشم خمار  ییده ز ابرو دل ربا

 در به میزان نظر سنجند حسن و دلبری  

 

 این هم از اوصا ف حسن و دلبری باشد بتا
 

 میکنی  قیامت جا آنگه ز یكه برخیز در 

 دلبری را ای مه خوبان بغایت میکنی 

 ریاست میکنی وعالم ت همه خوبان بر

 (646)غزل /                                          

 )همانجا(كه عاشقان زار را هر دم رعایت میکنی 

غولی، مثالً تركی یا م مالحظه و بررسی درصد لغات فارسی و عربی، لغات بیگانه: هاشناسی واههسطح لغوی یا سبک

اهی دنوع دزینش واهه با توجه به محور جانشینی ازجمله مواردی است كه در تعیین نوع سبک شاعر مؤثر است. 

از  های شاعران سبک خراسانی و عراقی است.برانگیز است و همان واههبسامد برخی لغات در اشعار مذنب توجه

ی نداشته اویژدیهای اصلی سبک مذنب، كاربرد تركیبات زیبا و جدیدی است كه پیش از وی در شعر فارسی سابقه

اند؛ اما دست آوردهه را ب یو نوآور یسازمضمون قیدوره كمتر توف نیا یادرچه شعرا»خاتمی دوید: احمد  .است

 انجام میقد نددانیسرا ۀطراو زنده نگاه داشتن خ رانیكهن ا اتیبه حفظ زبان و ادب یخود خدمت بزرد یدر جا

 .(656: 4371، ی)خاتم «برهانند یو كاست یرا از سست یاند زبان فارسوانستهاند و تداده

 ،(33)غزل/ ، عصای آه (95غزل/ آسیای فلک  تنور س هر،( 655)غزل/  زلف چلی ا: هایی از تركیبات زیبا و نونمونه
، (654)غزل/ زهر ندامت (،645، قمارخانج عشق )غزل/(15)غزل/(، عقاب رخ 74مزرع میخانه )غزل/ و ساغر حسرت

 س دلبریلبا، (51)غزل/  مجمر رویش، (47)غزل/  خنجر عشق، (455)غزل/ محراب ابرو، (645)غزل/ فتراک لب

 .(464)غزل/ 

كاربرد واهدان و عبارات عامیانه در شعر است. وی در آفرینش هنری  ،مذنب در سطح زبانی ی شعریکی از ویژدیها

 .درفته است خود تا حد زیادی به زبان عامیانه توجه داشته و بعنوان یکی از مصالح اصلی زبان هنری از آن بهره

نذر »ذنب را متمایل به امثال صائب تبریزی میکند. تركیباتی مانند این ویژدی بیش از هرچیز سبک شعری م

 «.ثواب بردن»، و «كباب بودن»، «دادن

 نه قدمی عاشق پرسیدن به ای دوست

 

 استزان رو كه پرستاری بیمار ثواب    

 (45غزل//696ی )                                       
 رسد به دامن امید دست كوته من

 
 ه طالع مذنب برون رود ز خسوفادرك 

 (441غزل/ )                                             
 و بسیار محدود استفاده كرده است عربی و بیگانه اتلغاز مشخص دردید، اشعارش از بررسی دقیق بیت به بیت 

د تعیین میزان بسامد واهدان های ملموس و روان است و ما در این مقال قصسعی شاعر بیشتر در استفاده از واهه

 میطلبد. دانهن موضوع خود تحقیقی جدایفارسی و غیرفارسی را نداریم؛ چون ا

 

 فکریسطح 

 :4376 ،كدكنییعیشف) استتغییر و تحول سبک، تغییر و تحّولت اجتماعی « موتور»محرک اصلی و به اصطالح 

، ونادوندعوامل ساز شعر اوست. از میان این مینهبررسی سبک و شیوۀ هر شاعر مستلزم توجّه به عوامل ز .(446

ممکن است برخی مؤثّر و برخی دیگر كمرنگتر در سخن شاعر ظهور یابند. برخی شاعران به مسائل اعتقادی توجّه 

ای نیز رخدادهای سیاسی در شعرشان پررنگتر است، دروهی محیط بیشتری دارند، برخی به مسائل اجتماعی و عدّه
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ولی  ،طور آشکارتری در سخنشان اثر میگذارد و در شعر بعضی نیز بازتاب مسائل شخصی آشکارتر استجغرافیایی ب

مند باشد، بازتاب این مسائل، موضوع اساسی، هنر شاعر در سرودن است. هرچه شاعر از هنر و استعداد بیشتری بهره

پربسامدترین مفهوم « عشق»لیات مذنب در غز .(9 -7 : صص4396، آقاحسینیدل ذیرتر است ) در شعر او، زیباتر و

به روشهای بیانی مختلفی مورد بازنمایی قرار درفته است. در كنار این مفهوم، « عشق»شده است. مفهوم مطرح

ا ر« عشق»نیز در موارد بسیاری در غزلیات وی مشاهده میشود. مذنب در این غزلیات، « اندیشج مالمتیه»ردپای 

شمار آورده ه را از محبوبترین مفاهیم و مکانها در نگرش مالمتی خود ب« میکده و می»برترین مفهوم هستی و 

 است.

 در دیوان مذنب بدایونی براساس سبک و درونمایه« غزل عاشقانه»بندی انواع طبقه

بیشترین حجم دیوان اشعار بدایونی را در بردرفته است. غزل، قالب « غزل»قالب شعری  ،همانطوركه اشاره شد

د ها، باورها، عقایهای آن است. مذنب بسیاری از اندیشهعشق و وابسته ،چیز اش بیش از هرت كه درونمایهشعری اس

كرده است و عواطف درونی خود را در اشعارش با خواننددان در میان  و احساسات خود را در قالب غزل بیان

سخن  زلهای خود با زبان شیرین ومیگذارد. غزلهای مذنب حاكی از سوزوددازهای عاشقانه است. سعدی در غ

 سخن را. مذنب شاعری است كه راه سعدی شیرینبود، به كمال میرساند لطیف، كاری را كه از رودكی آغاز شده

مقام عاشق در غزل او پست و حقیر و . است درفته و با قلم تقلید، مضامین زیبای هنری را خلق كرده در پیش

 «عاشق و معشوق»و رابطج « و آسمانی عشق زمینی»ست. مذنب به بیان مفهوم امقام معشوق وال و بلندمرتبه 

از دیوان اشعار این شاعر دورۀ « عشق زمینی»زل عاشقانه با موضوع غ صد است. جامعج آماری این پژوهش پرداخته

ا میتوان ر ركه بطور كلی این اشعادردید تحلیل محتوای آنها مشخص  بازدشت است. با مطالعج متن این غزلیات و

« رابطج عاشق و معشوق»كه به پیروی از شعرای سبک عراقی به بیان  غزلیاتینخست  :در دو دستج اصلی جای داد

 :سرمشق او در غزلسرایی بیشتر سعدی و حافظ است كه اندپرداخته

 (77 غزل / مذنب/بحری است ره عشق كه پایان نتوان كرد )  /دردی است غم عشق كه درمان نتوان كرد 

 (441سعدی /غزل/ )دیواندر دردمند عشق بنالد غریب نیست   / دردی است درد عشق كه هیچش طبیب نیست

 (135ظ/ غزل/ حاف )دیوانخبر بمیرد در درد خودپرستی بی تا / با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

 (655غزل / مذنب/) مود دویدبه صد اشتیاق سویت ز دیار خ / به هوای چشم مستت دل و دین به باد دادم 

 (64غزل/حافظ/  )دیوانسالمت برخاست  كز تو منشین دفت با ما / دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست

 ها معشوق بسیار زیبا توصیف شده و معتقد است زیبایی معشوق بیانگر قدرت قلم صنع خداوند است.در تمام نمونه

 به خدا در تو نه بینم مگر از قدرت یزدان

 

 پری چه تو ظریفی ملک چه تو لطیفی زز 

 ه مهری و وفائی مدل دلشن بقائی ه

 دل من نمیشکیبد ز جمالت ای پریرو

 

 ییصنع خدا از قدرتیج كه تمام آیین 

 (614 غزل/)                                         

 یتو را قرین نه بود چه تو شریفی ز بشر

 كینی  ز چه ای نگار داهی به من از جفا به

 چه شهد انگبینی هك ز حالوت كالمت 

 (616)غزل/                                           

است عشقبازی كار هر كسی نیست؛ عاشق واقعی را كسی میداند كه دل و جان را در راه معشوق فدا  مذنب معتقد

 است. كرده و بادۀ عشق الهی را نوشیده و بی خواب و خور شده



 454/ (نسخج خطی چهار براساس)  شناسی دیوان غزلیات مذنب بدایونی شاعرِ دورۀ بازدشتمطالعج سبک

 

 آن كس كه دائم در پی دلدار نیسییتبیدلسییت 

 عاشییقان را در حقیقت خواب و خور شیید حرام 

بت  و شیییوق بادۀ  ننوشییید تا   عاشیییقی  مح

 

 نیست دلزار دل كجا بوییده آن كه طالب 

 نیست بیدار را تا سحر شب كی بود عاشق كه

 نیست اسرار محرم عشقبازان میان در

 (94ی )نسخج اول،                                

ال و شعر امث« واسوخت»و « وقوع»متمایل به سبک مکتب  ،دستج دوم غزلیاتی هستند كه با تحول نگرش شاعر

ر پیدا كرده و دیگ« عشق و معشوق». مذنب، دیدداه واقعی و حقیقی به مفهوم است« بابافغانی» و« وحشی بافقی»

 مذنب در ،شود. در این دسته از غزلیاتدر مقابل معشوق یافت نمی« عجز و تسلیم محض»در شعر وی نشانی از 

 را مورد عتاب قرار میدهد و از وی شکوه میکند.« معشوق»موارد بیشماری 

 یاران بگذارید كه تا سیر ببینم

 سرمست برون آمده باز آن بت طرار 

 در قتل كند صد چو منی را چه توان دفت 
 

 آن ترک ختا را كه به قتلم كند اصرار  

 من طالب دیدار  من و او طالب قتل 

 خطاكار و مغرور و تركست و جفاپیشه 

 (433)غزل/                                          

های اصلی شعر های سیاسی و اجتماعی از دیگر درونمایهاندیشه: های سیاسی، اجتماعی و انتقادیاندیشه

سروسامان توصیف میکند. محور فکری ه و بیمذنب بدایونی میباشد. وی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را آشفت

مبارزه با استبداد و استعمار، بحث از حقوق اجتماعی، برانگیختن احساسات ملی و  خواهی وقانون وطن، ،مذنب

  .میباشد نفی عقاید خرافیو پیکار با بیگانه، انتقاد از نابسامانیها،  ،میهنی

 (19غزل/ مذنب /تا به سحر با می و معشوقه به كام است )شب  / واعظ كه چنین جلوه نماید سر ممبر )منبر(

 (19غزل/مذنب/ كسی را كه امام است ) خون از چه حالل است / خورد خون دل خلق ،مفتی نخورد باده

 (44دیدمش مست و خراب از قدح صهبا بود )غزل/  / شان پند و نصیحت میداددردك آن كه بر

 است )همان( تکفیر كنندش كه مگر اهل ضالم /عامی كه پس از قرن بنوشد دو سه جامی 

 من نیست در این شهر كدام است )همان( وآن كس كه چ / جام است دل من در هوس باده و مئدا

  ست.امذنب بدایونی در شعر زیر بوضوح اوضاع جامعج ایران در عصر مشروطه را ترسیم كرده و به باد انتقاد درفته 

 دشیییییتییه میینسیییییوخ خییوانییدن قییرآن    

 نییییویییییس را بیییینییییگییییرمییییهروزنییییا

 مسیییییجیید هییمییه فییروبسیییییتیینیید      درِ

 دییرفییت  رواجعییجییب  عیییسیییییی دییین 

 بییینیییگیییر میییآبیییهیییافیییرنیییگیییی ایییین

 آمیید در میییییان  مشیییییروطییه  اسیییییم

 ی راییییروكسیییییی كیییرده سیییییاده هیییر

 

 كاو نمانده است هیچ مقدارش 

 دشته بازارش درم سانكه چه

 عاقبت میکنند انبارش

 كرده بود خوارشبعد احمد كه 

 یمارشت میکنند چه سان به

  خریدارش شدن همه از جان

 كنند و سردارش  4میرپنجه

 (446)نسخج دوم/                                     

 

                                                      
ردید و ابداع د ناصرالدین شاه قاجار ای بود كه در زمان، مرتبه یا رتبهقاجاریه ۀقشون دوردر  امیرپنجه یا میرپنجه یا میرپنج. 1

 ای وجود نداشت و بالتر ازچنین رتبه محمدشاه قاجار ۀر از امیرتومان قرار داشت. پیش از آن در دورتبالتر از سرتیپ و پایین

 لغتنامه، دهخدا(.سرتیپ، امیرتومان قرار داشت )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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 زبان به دادخواهی میگشاید: آشکارا در غزل زیر مذنب 

 ای خسرو زمانه وی شاه دادرس 

 دیگر چه اعتماد بر آن ملک مینهند 

 جانان نهاده سر  جمذنب بر آستان
 

 ویش ناامید مکن دادخواه راز خ  

 سلطان ادر كه رنجه نماید س اه را

 را   خانقاه جهان میکند به چه  ردیگ 

 (44)غزل/                                                  

ۀ دمی ردازد. این غزل چکی نبستن به دنیای فانی دل وكردن جای دیوانش به نصیحت در جای شاعر: پند و اندرز

 :آموز اوستسخنان عبرت

 تا كی تو عیاشی در این دار فنا شرمی  

 نمودی موی مشکین را س ید اندر ره عصیان 

 نه شرم از خلق مینمودی نه خوف از آتش دوزخ 

 نهادی نام اسالمی به خود ای بدتر از كافر 

 سر و كار همه مخلوق با خالق بود آخر  

 ب تائ بشو پس از هفتاد سال معصیت یکدم 

 زهد و ریا را از بر ای مذنب  جبیفکن خرق
 

 
 

 شدی شهره به هر شهری بر شاه و ددا شرمی

 چه خواهی كرد با عصیان تو در روز جزا شرمی

 ترحم كن به حال خویشتن ای بیحیا شرمی

 مسلمانی ادر ای بیخرد از مصطفی شرمی

 تو هم مخلوقی ای بیچاره آخر از خدا شرمی 

 مرتضی شرمی كه میگردد شفیع تو علی

 روی آخر به پابوس علی موسی رضا شرمی

 (655)غزل/                                       

 ادبی حسط 
 ،یهاند. مسائل علم بیان ازقبیل تشبكار رفتهه این سطح، توجه به بسامد لغاتی است كه در معانی ثانویه )مجاز( ب

ای هنری هفیل ایهام و تناسب، و بطور كلی زبان ادبی اثر و انحراسمبل و كنایه. مسائل بدیع معنوی ازقب، استعاره

: صص 4371، ری دارد )شمیسایمسائل مربوط به فصاحت و بالغت در هر سبکی س و و خالقیت ادبی در زبان

بررسی و تحلیل صنایع ادبی در دیوان مذنب ثابت مینماید تقلید صرف از شعرای سبک عراقی (. 453-445

 برای جلوه دادن را« بیان» یزن مذنب كاربرد انواع صنایع لفظی و معنوی وافظ داشته است. بخصوی سعدی و ح

انگیز كار درفته است؛ صورتهای خیالبه اشعارش  ثیردذاری بیشترأو همچنین برای ت احساسات و عواطف شاعرانه

عاره ان دفت تکرار، تشبیه و استآیند؛ البته میتوضمن كالم به دور از تصنّع شعری می شاعرانه به اقتضای حال در

در این مقاله به صنایعی توجه شده كه در دیوان شاعر از بسامد بسیار  .دندر دیوان مذنب دار بیشترین بسامد را

بعضی  درآرایی در آن نباشد. بالیی برخوردار است. كمتر بیتی را میتوان یافت كه تشبیه، مراعات النظیر و واج

شاهدمثالها بهترین دلیل برای اثبات این ادعاست. در پایان . به چشم میخورد این آرایهابیات سه تا چهار بار 

 های ادبی ارائه شده است.شاهدمثالها، جدول بسامدی انواع آرایه

 (435غزل/دارد )كمان نردس شهال  طاق ابرو چه /زلف سنبل، دهن غنچه، عارض چون دل 

از بین تشبیهات  اهدمثالهای زیرش است.ز این آرایه بهره برده ( ا616، 435، 434غزل )داهی تمام ابیات یک 

 فراوان انتخاب شده است:

 (614 )غزل/ كس دوشج ابرو بنمایییا چو مه بر همه /رشکم آید كه چو خورشید به هر خانه درآئی 

 (655 )غزل/ ایمنشناخته قدر این نعمت آزاددی /قفس  به مرغی چو نگشتیم تا درفتار

 (79شمع تا سحرم شعله بر زبان ماند )غزل/ وچ/  ف رخ ماه آن نگار كنمشبی كه وص

 (655غزل/ ) یماتو بگداخته ای سرو چمن / همچو مس از غم هجران رخت فراق و ز آتش هجر



 453/ (نسخج خطی چهار براساس)  شناسی دیوان غزلیات مذنب بدایونی شاعرِ دورۀ بازدشتمطالعج سبک

 

 (77 )غزل/ حری است ره عشق كه پایان نتوان كردب      دردی است غم عشق كه درمان نتوان كرد 

 (94پرستار آفتاب شود )غزل/  كه هندوئی  چه/  رانسیاهروی شدم زین س ید رخسا

 (41)غزل /  رباچودان زلف او كه بود دوی مه  / در چنبر خمش دل ما را چه اعتبار

ج یه جنبنوع تشب نیمیشود و او را بهتر از آن میبیند. ا مانیدر بیت زیر عاشق، معشوق را با هر نامی كه مینامد، پش

 هنری خاصی دارد:

 (616)غزل/  ز جمال بیقرینی جنت حوریان چوكه /  چینی نگار و یا تو ندانم ئیبت رومی

مذنب در اغراق در تصاویر شاعرانه بیشتر سعی در توصیف زیباییهای معشوق و خصال وی دارد. تشبیهات وی 

ز حاصل اسوزودداز »و « بیان حال خود»بیشتر مفرد و از نوع حسی و ساده هستند. وی بیشتر از تشبیه برای 

 بدلیل ایجاز، تشبیه بلیغ را بر تشبیه مفصل ترجیح داده است. و بطور كلی بهره درفته است« فراق

 (51)غزل / دل ما عود قماریست آتش هجرشدر  / دل عشاق س ند است مجمر رویشدر 

 (47)غزل/  كس در این لجج پرموج به ساحل نرسید / در او موج خطر بسیار است بحر عشقت

 ( 654از آنکه سست وعیدی چراكه سخت كمانی )غزل/  /نبرد جان  سوخت به دهر كس زهتیر غمز 

 (654)غزل/ بچشانی زهر ندامتمكجا رواست كه  /هنوز زان لب شیرین حالوتی نچشیدم 

 (643)غزل / بتا خبر داری سالسل مویتتو از  / آموزچه حاجت است به بستن شکار دست

 (651)غزل / اییک دل آسوده در این ملک نه بگذاشته / ایاز آن روز كه افراشته علَم حسن
 

 استعاره

 مصرحه
 (94از هر طرفی صد جان پروانه برون آید )غزل/ / ادر یک شب از خانه برون آید  شمع من

 (99این صید دمار از دل صیاد برآرد )غزل/  / آهوی وحشیناید به كمند كسی این  

 (466 )غزل/ یار من دل باغبان دارد لعل/ كجا همرنگ   كن كم دل تمجید باغبان بیرون باغ برو از 

 (474)غزل/  چه رنجها كه ببردم چه جورها كه كشیدمآن مه تابان / مست خمار  نردسز دست 

 (39)غزل /  آفتاب برآمد و است صبح بیحجاب / یا كه آن مه امشب باز برون شد

خاصی به تشخیص دارد. در بررسی انواع استعارۀ مکنیه ج عالق شاعر توجه و ،مکنیه ۀدر استفاده از استعارمکنیه: 

 است.تشخیص به كار برده  درصد از این استعاره را بصورت 95مشخص دردید بیش از 

 (644هركس افتد به جهان از قلم درویشان )غزل /  /جان به سالمت نبرد  دست اجلددر از 

 (41آن كو نمیجنبد )غزل /  پا ز وحشت از سر را صبا /آرد به مشتاقان ددر پیغام زلف او كه می

 (44زان سر زلف مو به مو دیرد )غزل /  /هرشب حساب دلها را  شانه

 (56)غزل /  درفتآفتاب  دستاز  شبهیک هالل /درفت مذنب از آن مه هر آن كه جام شراب 

 (614ل / )غز را نشنیدی كه چه بلبل بسرا بوی دل / بسوزی پروانه ندیدی كه چه چهرۀ شمع 

 (474)غزل /  ایمكرده تو قالده بوی مشک از موی / حال اهل دستور به خیال دردن بر

 (45 )غزل / های صماخدریدم چه پردهدست ناله به  / رادوش دردون اثر ندارد هرچند 

 هیكنا

غزلیات  شاخص از دیگر ویژدیهای« استعاره»و « تشبیه»نیز در كنار سایر عناصر بیانی ازقبیل « كنایه» كاربرد
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گدل معشوق سن»و خطاب به « عشق»بکاررفته در كالم وی بیشتر مربوط به حوزۀ  هایمذنب بدایونی است. كنایه

 است:« و بیوفا

 (477سوخت از آتش حسرت همج بال و پرم )غزل/   / روی چه ماهت زده آتش به دلم حسرت

 (47)غزل/ س ر باید كردسینه هات هپیش تیر مژ/  در به دامان وصالت نرسد دست امید

 (همان) خون به جگر باید كردغم دوری تو  وز / نظر باید كرداز وصالت صنما صرف

 (74اینک از ره آن بالی دین و مذهب میرسد )غزل/ /  مذنب در دل و دینت هست رو سر خود دیر

 (45)غزل / صد حیف ز خون دل عشاق خضاب است/  بدادیم دست از دلو  بدیدیم تو دست

 

 بدیع: لفظی و معنوی

تکرار واهدان، اغلب به معنای خود، تأكید بر آن واهه و مفهوم آن است و ادر در قافیه یا  ،ه و مصراعهتکرار واج، وا

 ،تکرار(. 65-61 صص :4343خورشیدی، ردیف شعر قرار دیرد، به غنای موسیقایی آن كمک میکند )رضایی و 

یک یا چند واهه  یداه شاعر ماهرانه از آن استفاده كرده است. ،زیر جعامل اساسی موسیقی شعر است كه در نمون

ید؛ آمیای از اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع سوم و... از كلمات اواخر مصراع اول در اوایل مصراع دوم و كلمه

، امیاریان كرا میتوان نوعی بازی با كلمات دانست كه سبب آرایش كالم میگردد )وحید الطراف، تشابهدرحقیقت

4395 :54.) 

 (447/غزل / 343دلش قرار ندارد كسی كه یار ندارد )ی  /كسی كه یار ندارد دلش قرار ندارد 

 (447/غزل / 343آنکه دید بچیند دلی كه خار ندارد )ی  هر / دلی كه خار ندارد هر آنکه دید بچیند

 (447/غزل / 343ر بهار ندارد )ی مگر خزان كه بیاید دد /از غم دوری  شد بهار عمر من ای دل خزان

 (643ام بس كه بریخت آب من )غزل/دشمن آب دیده /ام بس كه بخورد خون من تشنه به خون فتنه

 خود همه دردسر بود حاصل این دالب من )همان( /زار من بلی  جدردسریت میدهد دری

 (44هم ناز او هم ساز ما )غزل/ هم ه خوش زیروبم دارد ب /است پا تا سر مرا  ناز است سر تا پای او ساز

، كدكنییعیفش)میدانند القای فکر  و فارسی، تکرار را از قویترین عوامل تأثیر پردازان شعرنظریه و داناز بزر بسیاری 

ست. در كلیدی ا بر ایجاد تأثیر موسیقایی و آهنگین كردن كالم، پیوند دادن كلمات(. فایدۀ تکرار عالوه46 :4394

 در جایگاه ردیف بر حال دردناک خود و سوز جگر و فراق تأكید كرده است:« من»یر شاعر با تکرار زج نمون

 ساقی دلعذار من خیز و بیار جام می 

 شوق لقای یار من میزند آتشم به جان

 بر دل داغدار من خون ز جفا مکن بتا 
 

 خیز و بیار جام می ساقی دلعذار من 

 من میزند آتشم به جان شوق لقای یار

 داغدار من دل  بتا برز جفا مکن خون 

 (646)غزل/                                                 

یکی دیگر از صنایع بدیعی پركاربرد در غزلیات مذنب بدایونی  نیز« جناس»در حوزۀ موسیقی درونی، : جناس

اقی در این غزلیات مشاهده میشود كه نشان تام، جناس افزایشی، جناس اختالفی و جناس اشتق است. انواع جناس

این آرایه به هدف تأكید بر مضمون و افزایش . از توجه مذنب به موسیقی و وسعت دامنج لغات در كالم وی است

مصوت یکی و  در قالب تکرار یک صامت« همحروفی»و « آراییواج»تأثیر سخن، در دیوان مذنب، پربسامد است. 

د توجه مذنب است. همانگونه كه تکرار یک واهه باعث میشود موسیقی و آهنگ شعر دیگر از عناصر بدیعی مور

 (.344 همان:)غنیتر شود، تکرار واج هم باعث آهنگین كردن كالم و افزایش موسیقی شعر میشود 



 455/ (نسخج خطی چهار براساس)  شناسی دیوان غزلیات مذنب بدایونی شاعرِ دورۀ بازدشتمطالعج سبک

 

 جناس تام

 (467كه دلم چون سر زلف تو پریشان آمد )غزل/  /نکنی پریشان كه  شانه بر زلف مزن تا

 یافزایشجناس 

 (464میکند )غزل / قامت قیامتدرحقیقت با چنین  /میکند  قامتتا لباس دلبری آن مه به 

 (475غزل/)یا رب چگونه بی مه رویش سحر كنم  / من كناراز كند  كنارهیک شب ادر 

 (444/  لها رود )غزبر دل زارم چه دست دوستكز  /احزان من ببین  جیک شب بیا به كلب

 (674درویشان )غزل / جام جمهركه نوشد میئی از  /نگردد خمار  تا به صبح ابد از نشئه

 

 تلمیح

 عارفانه و داستانهای عاشقانه ،های تلمیح به آیات قرآن و پیامبراننمونه

 (65دل ما )غزل/  دویی از سنگ دل تو شد و از دل /بهم آب و دل ما  دز ازل چون بسرشتن

و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئکج اسجدوا لدم: و همانا »ه اعراف اشاره دارد ك ۀسور 44 جمصرع اول به آی

 «.ما شما را آفریدیم و س س شکل دادیمتان و س س به فرشتگان دفتیم به آدم سجده كنید

 (14یا اله العالمین امن یجیب )غزل / / از فراقت ناله از دل بركشم

ها یكه معمولً برای نجات از درفتاری، ناراحتى و بیمار نمل ۀسور جودومین آیشصت آیه أَمَّنْ یُجیب تضمین از

 «.هٌ مَّعَ اهللِ قَلیالً مَا تَذَكَّرُونَاَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ وَ یَجعَلُکُم خُلَفاءَ الَرضِ ءَاِل»: خوانده میشود

 (616نکند كس این دمان را كه تو هم ز ماء و طینی )غزل/  / جانا دل من ز جای بردی هتو ز یک كرشم 

 (.7)سجده:  «ی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍالذ»تضمین به آیج 

  (43/ مور )غزل جهدی مثل بزم سلیمان بود و / ه تو دانی چیستجان فدا كردن ما در ر

 (65/)غزلهمت ای خضر كه نزدیک شود منزل ما /  و ره بادیه دور شب تار راه پر خوف و

 (46/)غزلكنعان است  ز كه مبتال به فراق تو پی/   مگر تو یوسف مصری بدین لطافت حسن

 (413/)غزلمصر آید این بوی خوش از پیراهنش  كه ز/ افسرده ز من ای صبا دوی به یعقوب دل

 (494زلیخا و میدهند نویدم )غزل / وام چنشسته /به ره دذار تو ای دوست در كمال ارادت 

 (445فرهاد بمیرم )غزل / وتا در ره عشق تو چ /آخر نظری سوی من آن خسرو شیرین 

 (94د )غزل/ بر دار نیست كه سر منصور شد بلن / نام كسی بگو وفا كم نمیشود

 ( 475)غزل/ كیقبادیم نه جم پور نی /جهانیم  این در نشیندوشه ما

 سعی در توصیف زیباییهای معشوق و خصال وی دارد. بیشتر ،مذنب در اغراق در تصاویر شاعرانه: اغراق

 (657/)غزلآتش در آن بهشت كه دردد جهنمی /  در بی تو در بهشت برندم زنم ز آه 

 (45 )غزل/ادرچه دریج من سنگ میکند سوراخ  /كرد  نتوان تو نازک دل به سرایتی

 (645)غزل/ افسرد نخواهد عشقت آتش به دجله /هیهات  من اشک ز باران شود فسرده

و دنما را از ویژدیهای اساسی شعر میشمرند تا جایی كه حتی شاعر بظاهر سادهدر نقد نوین، متناقض: نمامتناقض

آورد. كاركرد این شگرد در شعر مذنب درجهت می یرو« تناقض»یت ابزار كار خود به و صریح، نادزیر براثر ماه

ار كه ب نیز است و برای بیان مضامین اجتماعی، آزاددی و مفاهیم ذاتی« تعریض به معشوق»و « بیان حال خود»

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
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در آن  ایج تضادپ دوكه نخست  :شکل درفته است ،نما در كالم وی به دو شیوهدرفته شده است. ساختار متناقض

 های تضاد، متعلقات آن ذكر شده است:بجای یکی از پایه بوضوح آشکار است و نوع دوم كه در آن

 (46)غزل/كه كار نازنینان هرچه باشد نازنین باشد  / مهر و وفا یابد ناز جور و جفایش نشا

 (43)غزل/ دباش دلشکر ،سر این خوان حسرت هالهل بر / محبت شکوه كس در قلم نتواند آوردن

مله و ... از ج« سیاه و سفیده»، «شب و روز»نیز یکی دیگر از صنایع بدیعی مورد توجه مذنب است.  تضاد: تضاد

 واهدان متضاد در شعر وی هستند:

 عالم نگاه را  جبستم ز چاردوش

 فرقی میان روز و شب خود نمیکنم 

 

 بلند باشد اشب و روز دست مذنب به دع 
 

 سیاه را چشم جشآن دو دو دیدم تا 

 ایم سفید و سیاه راتا فرق كرده

 ( 4)غزل/                                               

  دلعذار دیرد كه خدانکرده آهم به تو

 (449 )غزل/                                            

دویی عامیانه است، مستند و علمی لیك نظر خویش را كه نوعی« اسلوب معادله»مذنب ازطریق ه: اسلوب معادل

 لب معقول یاری میرساند.ااز این طریق كالم خود را وضوح و روشنگری میبخشد و به فهم مط و جلوه میدهد

 (37/)غزلموم مغلوب است پیش آفتاب  /عقل را با عشق تاب پنجه نیست 

 المثلضرب
 (43)غزل/ دریاب دذشت ما سر از آب / غرقیم دوست وصال بحر در

 (444 )غزل/ سنگ در آهنین میخ نرود /وعظ  خواندن سود چه دلسیه بر

 

 های ادبیجدول درصد بسامدی انواع آرایه

 در دیوان غزلیات مذنب بدایونی 

 درصد بسامدی نوع آرایه ردیف

 %45 تشبیه 0

 %57 استعارۀ مصرحه 2

 %14 استعارۀ مکنیه 8

 %39 كنایه 4

 %14 مجاز 3

 %59 انواع جناس 6

 %64 تلمیح 1

 %34 اغراق 3

 %61 نمامتناقض 1

 %35 تضاد 01

 %14 اسلوب معادله 00

 %64 المثلضرب 02



 457/ (نسخج خطی چهار براساس)  شناسی دیوان غزلیات مذنب بدایونی شاعرِ دورۀ بازدشتمطالعج سبک

 

 اوزان و بحور عروضی غزلهای مذنب ،موسیقی

وزن را بردزیده است. اوزان رمل،  64( حدود 644) شیدر حوزۀ موسیقی و وزن شعر با توجه به حجم فراوان غزلها
ع پركاربردترین اوزان موجود در ساختار غزلیات وی هستند. با توجه به درونمایج غنائی غزلیات مجتث و مضار ،هزج

این شاعر، كاربرد این اوزان كامالً از پیش اندیشیده و در جهت موضوع موردنظر شاعر انجام شده است. ویژدیهای 
آن  د در بسامد اوزان عروضیسبک یک دوره میتوان و و محیط مادی و معنوی و فرهنگ روحی و اخالقی شاعر

بطوركلی اوزان پركاربرد و مطبوع شعر فارسی كه مناسب مضامین عاشقانه است، بیشترین  .داشته باشد ثیرأدوره ت
 اند.اوزان موجود در دیوان وی را در بردرفته

 
 بحور و اوزان غزلیات مذنب بترتیب بسامد

 درصد( 44)تن فعالت بحر رمل مثمن مخبون مقصور؛ فاعالتن فعالتن فعال 
 (9)غزل  ها در عرق شرم دهم جیحون راغوطه/ پرخون را  ۀكشم بر رخ دریا مژ در

 درصد( 45) بحرمجتث مثمن مخبون محذوف؛ مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
 (44است )غزل مدام خسته چه من مبتالی زندان /  آن دیسوی پریشان است جكسی كه بست

 درصد(44) مفعول فاعالتن مفاعیلن فاعلن بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف؛
 (6)غزل/  جانا نتوان بست ز روی تو نظر را / پنهان ز چه سازی ز من آن روی قمر را 

 درصد( 4) :بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف؛ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
 (19ل/)غز  هركس پی تفریح دل و عیش مدام است/  بیعیب كسی را نتوان یافت در این ملک

 درصد( 4) :حر هزج مثمن سالم؛ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنب
 (33)غزل/  نهان در هر نگه صد ناز و ظاهر سردرانیها/  پاشی به زخم از همزبانیهاكجا شد آن نمک

 درصد( 7) :حر رمل مثمن محذوف؛ وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنب
 (45)غزل/ صلح باید داد با هم كعبه و بتخانه را /  ستدر میان كفر و دین بیگانگی مذنب ز چی

 درصد( 5) :بحر خفیف مسدس مخبون اصلم؛ فاعالتن مفاعلن فع لن 
 (44)غزل/  اول از خون دل وضو دیرد /  تو بو دیرد چون صبا از دلِ

 درصد( 3) :رمل مسدس محذوف؛ وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن
 (37)غزل/  پیکر بیحجاب با ماه میرود/  بر زمین آمد ز دردون آفتاب

 درصد( 3) :بحر رجز مثمن سالم؛ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 (44)غزل/ دفتم مگر با آن صنم در پرده ماند راز ما /  خوش میرود در دلستان آن دلبر طناز ما

 درصد( 3) :هزج مسدس محذوف؛ مفاعیلن مفاعیلن فعولن بحر
 (57)غزل/  ا من بیدل به جنگ استبم ئكه دا/  استدلم از دست هجرانش به تنگ 

 درصد( 3) :مجتث مثمن مخبون؛ وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن بحر
 (74)غزل/  بهای خون من آن به كه پایمال تو باشد/  حنای پای تو شد خون ما حالل تو باشد

 درصد( 3) :بحر رمل مشکول؛ فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
 (44)غزل/  چه دناه كرده این دل كه سزاش بند باشد /  م زلف تو اسیر چند باشددل من به دا

 درصد(6) :حر رجز مثمن مطوی مخبون؛ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنب
 (444)غزل/  به یک غمزه نمودی صدهزاران رخنه در دینم/  بدن آن دلبر رعنای شیرینمبت سیمین

 درصد( 61) :فعالتن فعالتنبحر رمل مثمن مخبون؛ فعالتن فعالتن  
 (614)غزل/  ابرو بنمائی جمه بر همه كس دوش ویا چ/  خورشید به هر خانه درآئی ورشکم آید كه چ
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 درصد( 4) :بحر منسرح مثمن مطوی مخبون مکشوف؛ مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت 
 (6 )غزل/  ور در چمن روم به دلم خارخار تو/  در باده میخورم به سر من خمار تو

 درصد( 4) :بحر منسرح مثمن مطوی مخبون مکشوف؛ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 (635)غزل/  بهر چه بازی كند جعد تو با ساق تو/  دل عشاق تو در نه ز بهر جفا است بر

 درصد( 4) :بحر هزج مثمن اخرب؛ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن
 (94)غزل/   صد جان پروانه برون آیداز هر طرفی /  مه من ادر یک شب از خانه برون آید

 درصد( 4) :رمل مسدس مخبون محذوف؛ فاعالتن فعالتن فعلن بحر
 (15  )غزل/  ز رطب ایهكه حالوت ربود/  لبای بت سروقد شیرین

 درصد( 6) :بحر مضارع مثمن اخرب؛ مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
 (65)غزل/   ما  ل تو شد و از دل دلدویی از سنگ د/  بهم آب و دل ما دز ازل چون بسرشتن

 درصد( 6) :بحر كامل مثمن سالم؛ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 (617)غزل/  شرمی هبه پیری دست بردار ازدنه ای روسیا/  به نادانی تلف كردی تو عمر خویشتن آخر

 درصد( 6) :بحر رمل مثمن سالم؛ وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
 (634دل بد مکن آخر از این ننگی دو سه )غزل/  ندوستا/  مکن عیبم ت جان خوانم و جان دویمتمن در
 

 گیرینتیجه

ه های شعریش بردزیدكلمات و تركیبات متناسب با درونمایه و درمجموع شعر مذنب ساده، دلنشین و مالیم است
فکری، باید او را از شاعران سبک بازدشت ، زیباییهای هنری و مختصات ویژدیهای بیانیبا توجه به بررسی ت. اس

و پیرو سبک عراقی دانست. در سرودن غزلیّات خویش از اشعار شیخ سعدی و حافظ شیرازی تقلید نموده و بدلیل 
است تا حدّ زیادی ذهن و زبان خود را به شاعران غزلسرای قرن  آشنایی با علوم بالغی و تتبّع در آثار قُدما توانسته

ه صائب برآید و به این طریق بو  حافظ ،غزلیّات سعدی از دویینزدیک كرده و بخوبی از عهدۀ نظیره هفتم و هشتم
نب است كه مذ داده و به اثبات رساندهار و ارزش بخشد. جستار حاضر این فرضیه را مورد بررسی قر شعر خود تعالی

تأثیر سعدی و حافظ شیرازی عنا( كامالً تحتزبانی، معنایی و ادبی )صورت و م در غزلیّاتش از نظر كاربرد عناصر
است و خود را برابر با سعدی میداند؛ اما در این پژوهش در بررسی سبکی اشعار مذنب و مقایسج شاهدمثالها با 

ا به ؛ همچنانکه تاست سعدی نرسیده جابیات سعدی از نظر زبانی، معنایی و ادبی مشخص دردید هیچگاه به مرتب
 (.664/غزل/371ی )او باشد  جتوانسته هم ایاكنون هیچ شاعری ن

به اهداف محتوایی و معنایی بسیار توجه ی، بر ایجاد جنبش و پویایعالوه، مذنب بدایونی در اشعار غنایی خود 
در پیش درفته است. در غزلیات نوع نخست، به « عشق»دو روش و رویکرد متفاوت را در مفهوم  و ستا داشته

پرداخته است؛ اما در نوع دوم « عاشق و معشوق»به بیان رابطج دوسویج ، ی ازجمله سعدیشیوۀ شعرای سبک عراق
خود به شیوۀ شعرای مکتب ادبی واسوخت ازجمله وحشی بافقی و بابافغانی متمایل میشود. تحول  جغزلیات عاشقان

اسی دورۀ قاجاریه و ، بیش از هرچیز از تحولت اجتماعی و سی«معشوق زمینی»و « عشق»نگرش مذنب به مفهوم 
ت میگیرد. شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی بتدریج باعث ئاضطراب و تنشهای حاكم بر این برهج تاریخی نش

 درمجموع .وی لب به اعتراض میگشاید ،شده و در بسیاری از غزلیات« عاشق و معشوق»تغییر نگرش مذنب به رابطج 
ید تمجی جامعه و رزه با استبداد و استعمار، انتقاد از نابسامانیهامبا وطن، قانونخواهی و ، عشق،مذنب محور فکری
 میباشد. از درویشان

نشهای دزی است. كرده از اشعار سعدی اقتباساً در سطح زبانی در بخش واهدانی، در سطح مفردات و تركیبات عین
 اعم از لفظی و معنوی، توجهبه صنایع بدیعی  از ویژدیهای غزلیات این شاعر توانمند است. ردفمنحصربواهدانی 
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پربسامدترین آرایج بدیع لفظی  آداهانه داشته و آنها را با صور خیال تشبیه، استعاره و كنایه همراه ساخته است.
، تلمیح، تضاد، پارادوكس و اسلوب معادله را 4آرایی و در بدیع معنوی مراعات نظیرواج مورداستفادۀ شاعر، تکرار و

حور موسیقی بیرونی، اوزان غزلهای او همان اوزان مالیم و جویباری است و با توجه به حجم در م میتوان نام برد.
 44 مضارعبحر ، درصد 45 مجتثصد، بحر  در 64بحر هزج وزن را بردزیده است.  64 ،(644) شیفراوان غزلها

 75/5سالم )امل مثمن كاربردترین وزن، بحر ككم وزن دیگر سروده شده است. 47درصد باقیمانده در  67و  درصد
از بررسی دقیق و تعیین  پس ،. در حوزۀ موسیقی كناریدرصد( میباشد 75/5) و بحر رمل مثمن سالمدرصد( 
تأثیر موسیقی كناری بر غنای موسیقی شعر آداه  بخوبی از. مذنب است فیرد به نیمزغزلیاتش درصد  74بسامد،

وع كدكنی این نهستند. از دیدداه شفیعی« فعلی»ردیفهای  است. یکی از انواع پركاربرد ردیف در كالم مذنب،
ای اصلی كالم هیکی از ویژدی« تکرار» در حوزۀ موسیقی درونی د.ردیف به فضای شعر پویایی و حركت میبخش

دویی عامیانه است، مستند نظر خویش را كه نوعی كلی« اسلوب معادله»ازطریق  در موسیقی معنویمذنب است. 
 بازدشت ادبی دارد. ۀالصل دوریبا شاعران ایران ییتفاوتها ،شاعر درنهایت باید اذعان كرد. یدهدو علمی جلوه م

 
  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و دانشکده  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این
 و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی احمد خاتمیدكتر  آقای .استشده استخراج تهران جنوباسالمی واحد 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب آبادینادره شاه. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی طراح
 انروبه عنوان مشا آقای دكتر علیرضا صالحی و آقای دكتر ابوالفضل مرادی رستا .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم

 محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده

  .استبوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله
 

  قدردانی و تشکر

علوم یات و ادبدانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان
 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تهران جنوبانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم
  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده ردموا كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر را
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