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 چکیده
ستتتت مؤثر جهت احیاء و های فکری و دقایق هنری آثار ادبی، گامیتعمّق و تدبّر در پشتتتتوانه

ای كه از دیرباز در شتناستایی هرچه بهتر میراث گرانستنگ ادب فارستی و فرهنگ اصتیل و پر مایه
العابدین عبدی ایران زمین ریشه داشته و در پیوند با اندیشه و عرفان اسالمی غنیتر شده است. زین

شیرازی از نظیره ست كه چهرة بیگ نویدی  صفوی ا ادبی و پردازان و موّرخان توانمند و پركار عهد 
وی به  آثار شتتعری او در ایران، كمتر مورد توجه و عنایت ادب پژوهان قرار گرفته و عمدة اشتتتهار

سبب تالیی آثار تاریخی بوده است. وی به پیروی از سنّت تقلید و تتبّع در آن دوره، منظومة غنایی 
رام گور، هفت نظامی ستتتروده و ضتتتمن اشتتتاره به زندگی به "هفت پیکر"را در برابر  "هفت اختر"

داستان مستقل و پرماجرا را از زبان شاهدختهای بهرام به رشته نظم كشیده است. اثر او هرچند كه 
یابد، به جهت برخورداری از در مقابل شتتاهکار نظامی و آفرینشتتهای هنری او مجال خودنمایی نمی

شارات اخالقی و ع رفانی، رویکردهای برخی نوآوریها در حوزه خلق مضامین و شگردهای تصویری، ا
اجتماعی و انتقادی و نمایش فرهنگ توده، در خور تامل و پژوهش خواهدبود. این جستتتتار در دو 
ساخت منظومه با تکیه بر شاخصهای برجسته فکری، تعلیمی و  بخش، ابتدا به بررسی و تحلیل ژرف

ر كاربرد فنون اجتماعی میپردازد و در بخش دوم، زیباییهای تصتتویری شتتعر عبدی بیگ را از رهگذ
 بالغی و تناسب تصویر و موضوع، شناسایی و تبیین مینماید.

یدی:  مات کل نگ توده، کل ماعی، فره یگ، ادب تعلیمی، رویکرد اجت بدی ب فت اختر، ع ه
  تصویر، فنون بالغی.
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 مقدمه -1
های غنایی های هفتم تا دهم، هرچند كه در ستترودن منظومهپرداز ستتدهشتتاعران نظیره

شتهخویش از  ضوع به مقتدایان خود نظر دا سبک و مو شکل،  ضی به مدد لحاظ  اند اما بع

های بالغی، رنگ و بویی تازه به قوت طبع، با ابداع مضامین تازه و نوآوری در حوزه هنرسازه

آثار خود بخشیده و اغلب در پروردن داستانها متاثر از فضای حاكم بر جامعه و آداب و سنن 

ستتازی از آثار بزرگان به اند. در دوره صتتفوی، تقلید و نظیرهبودهو ذوق مردم عصتتر خویش 

شتتکل یک ستتنّت ادبی به اوج رشتتد كمّی خود رستتید و شتتاعران متعددی به ستترودن 

ی از آثار نظامی و امیر خستتترو و متابعان آنها پرداختند. یکی از این منظومه هایی به تاستتتّ

ست كه با خلق نظیره شیرازی ا سه نظامی، در پردازان، عبدی بیگ  سه در برابر خم سه خم

هفت "میان شاعران همعصر خود از جایگاهی ویژه و ممتاز برخوردار است. شاعر در مثنوی 

شت"نظامی و  "هفت پیکر"كه آنرا در برابر  "اختر شت به سروده، از حوزة  "ه سرو  امیر خ

پاره با  یده و  ید صتتترف دوری گز ها و مضتتتاتقل تان ها در پردازش داستتت مین و ای نوآوری

تصویرسازیهای هنرمندانه، به مبانی زیباشناسی شعر وفادار مانده است. از جمله این مبانی 

صر پدیدآورندة آن و در بخش ژرف شعر، زیبایی تخیّل و عنا ساخت  ساخت و در بخش رو 

محتوا، زیبایی اندیشتتته و معنی استتتت كه با رویکردهای مختلی شتتتاعر در حوزه مفاهیم 

 هنگی و اجتماعی گره خورده است.تعلیمی، عرفانی، فر
ست، نخست به  سنادی انجام یافته ا صیفی تتتت تحلیلی و روش ا شیوة تو این پژوهش كه به 

تحلیل و بررستتتی محتوایی منظومه از نظرگاه اخالقی، عرفانی و اجتماعی پرداخته و در ادامه، 

 "خترهفت ا"بیگ را در منظومه شتتگردهای برجستتته تصتتویرستتازی و مضتتمونپردازی عبدی

 شناسایی و تبیین نموده است.

 پیشینه تحقیق -2
، اثری جامع و مستقل كه به موضوع مقاله "هفت اختر"با تحقیق در آثار پژوهشی حوزه 

شد. در حوزه زیبایی شد، یافت ن ضر پرداخته با صویری حا سی ت تنها اثر  "هفت اختر"شنا

به قلم بهادر آرین « اختر صتتور خیال درمثنوی هفت»یی ستتت با عنوان نامهموجود، پایان

مهر كه تحقیق حاضتتتر در قیا  با آن، شتتتامل وجوه تازه و جامعتری از ارزشتتتهای بالغی 

محل اعتناستتت، میتوان به موارد  "هفت اختر"منظومه استتت. از آثاری كه در حوزه معرفی 

 زیر اشاره كرد:
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های ادبی، ، ذوالفقاری، حستتن، فصتتلنامه پژوهشتت«یک داستتتان و چهار روایت»مقاله  -

 .85، زمستان 14شماره 

، مؤید، حشمت، مجله ایرانشناسی، «در مدار نظامی، هشت بهشت تتت هفت اختر»مقاله  -

 .69، بهار 1سال دوم، شماره 

، بلوری، مریم، مجله درّ «مقایستتته هفت اختر عبدی بیگ و هفت پیکر نظامی»مقاله  -

 .92، زمستان 9دری، سال سوم، شماره 

مقایستتته محتواییو زبانی آن با هفت وتصتتتحیح انتقادی هفت اختر عبدی بیگ»پایان نامه  -

، نوروزی، آمنه، استاد راهنما: محمدعلی خزانه دارلو، كارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن، «پیکر

1395. 

 معرفی عبدی بیگ -3
شاعران و  921-988العابدین علی )خواجه زین شیرازی از  شهور به عبدی بیگ  هتتتت. ق( م

ن دوره صتتفوی استتت كه برخی از محققان، وی را شتتیرازی و برخی، اصتتفهانی االصتتل مورخا

اریخ ادبیات در اند. وی در آغاز، نویدی تخلا میکرد و بعدها، آن را به عبدی تغییر داد )تدانسته

(. در دوران جوانی به فراگیری شعر و ادب، سیاق و ترسّل مشغول شد و 747: 5/2ایران، صفا، ج 

(. مدتی در سمت وزارت شاهزاده، مالزم 95سیاق به شهرت رسید )تحفه سامی:  در حساب و

دار منصتتب ( و پس از چندی در دفترخانه همایونی، عهده73االخبار: درگاه صتتفوی بود )تکملة

استتتیفا شتتد. بعدها به دلیل نامعلومی از كار بركنار گردید؛ ستتپس به اردبیل رفت و در آنجا در 

اردبیلی درویشی اختیار نمود و به كار كتابت ادامه داد تا اینکه سرانجام در ن الدیجوار بقعه صفی

( عبدی بیگ، عالوه بر ستترودن ستته خمستته در 7همانجا دارفانی را وداع گفت )مجنون و لیلی: 

مقابل خمسه نظامی، با نگارش رخدادهای تاریخی و سیاسی ایران در عهده پادشاهان صفوی و 

ای از خود به یادگار گذاشتتته جامعه و فرهنگ و هنر و ادبیات تودهنام شتتایستتتهنمایش چهره 

 است.

 "هفت اختر"معرفی  -4
شتمل بر  سوم از خمسه نخست عبدی بیگ، م بیت )با  3544/3269هفت اختر، مثنوی 

سخه سانی و شرح توجه به ن های مختلی( است. موضوع آن، زندگانی بهرام گور، پادشاه سا

ای استتت بر ی و حکایتهای هفتگانه شتتاهدختهای اوستتت. این مثنوی، نظیرهكامجوییهای و

شت"نظامی و  "هفت پیکر" شت به شهر  "ه شاعر آن را طی هفت ماه در  سرو كه  امیر خ

تبریز سروده و به شاه طهماسب صفوی تقدیم داشته است. عبدی در ابیات پایانی منظومه، 
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هتتتت. ق ذكر كرده است. منظومه، در  946یعنی سال « خموش»ماده تاریخ سرایش آن را 

بندی كلی از یک مقدمه و دو بخش مستتتقل تشتتکیل میشتتود؛ مقدمه همچون یک تقستتیم

لب منظومه یامبر )ص( و غا عت پ با ن غاز میشتتتودو  ناجات و تحمیدیه آ با م نایی  های غ

معراجنامه ایشتتان، مدح و منقبت امیرالمؤمنین)ع( و امامان معصتتوم شتتیعه، دعای پادشتتاه 

یابد. بخش نخست آن مربوط است به گزاش فوی و اشعاری در سبب نظم كتاب ادامه میص

ساختن  زندگی بهرام، از رفتن به شدن بر كنیزكی ختایی به نام ناهید،  شق  شکارگاه و عا

گنبدهای هفتگانه رنگین و خواستتگاری از شتاهدختهای هفت اقلیم  تا پایان حکایت بهرام 

گنبدی به قصتتد شتتکار آهو و ناپدید شتتدن درآن؛ و بخش دوم گور در پی رفتن به درون 

منظومه، حاوی هفت داستان مستقل، دل انگیز و پرماجراست كه از زبان همسران بهرام در 

 هریک از روزهای هفته برای او نقل میشود.

 اهمیت و ضرورت تحقیق -5
؛ لذا پژوهشتتتهایی ازین اندمثنویهای عبدی بیگ در ایران كمتر مورد توجه و اعتنا قرار گرفته

های ادبی و كشی وجوه فکری و ارزشهای بالغی دست، میتواند ما را در آشنایی دقیق این سرمایه

 ای از شعر دورة صفویه به روی خوانندگان بگشاید.آنها یاری رساند و افقهای تازه

 "هفت اختر"بررسی و تحلیل محتوا و درونه منظومه  -6

یل منظور از محتوا، هر  ندیشتتته»مفهومی از قب ناگون حکمی، عواطی، ا عانی گو ها و م

كه در پس شکل ظاهری شعر نهفته است و خواننده ...« عرفانی و غیره، مضامین شاعرانه و 

صوری آن را در می صر  سیر خود بر مبنای عنا شعر، با تامل و تف سی  شنا یابد )مبانی زیبا

های استتت تا به بررستتی و تحلیل مؤلفه(. تالش نویستتنده در این بخش بر آن 103صتتهبا: 

ستانهای  برجسته فکری و شاخصترین رویکردهای اخالقی، عرفانی و اجتماعی منظومه و دا

 آن بپردازد.

 باور اعتقادی و مذهبی شاعر -1-6
بیگ در آغاز منظومه، عقیده تشیّع و ارادت خویش را نسبت به خاندان پا  پیامبر عبدی

صراحت بیان م سول اكرم )ص( و ذكر مناقب علی )ع(، اكرم)ص( به  یدارد و عالوه بر نعت ر

صاص  شیّع اخت ستایش مقام حضرت فاطمه ) ( و دوازده امام عالم ت ستقل را به  صلی م ف

ساله رؤیت را كه نظامی  سپس در ادامه، اعتقاد اعتزالی خویش را اعالن میدارد و م میدهد. 

 و امیرخسرو بدان معتقدند، نفی میکند.
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 دنتتدی  وان تتت  ت تتتتتآگه   دل  در             دنتتدی   یان تتتع    تتتتكس   د تنتوان

 1(10)هفت اختر: 

شاعر تعبیر رؤیت را نه مشاهده و دیدار بلکه قرب و كمال معرفت میشمارد. او در مقدمه اثر 

سانی سته؛ روش ك شهود قلبی دان صل وحدت و   خود، معرفت را امری منوط به عنایت و حا

 را كه میخواهند با عقل فلسفی و حجّت و استدالل خدا را دریابند، رد میکند.

 باتتاث  و   ت تتحج  تاج تتمح  ت تنیس            ذات  دت توح  به   را   تو   داند   آنکه 

 (39)همان: 

 دیدگاه سیاسی شاعر -2-6
و  "استتتکندریآیین "های عبدی بیگ اشتتتعاری را در باب حکمت ستتتیاستتتی در منظومه

نگرش ستتیاستتی او تنها در قالب دوستتتداری و  "هفت اختر"ستتروده ولی در  "مظهراالستترار"

شعار مبالغه صفوی و ا سب  شاه طهما سبت به  ستایش او و حکومتش ارادتش ن آمیزی كه در 

آورده، قابل مشاهده است.او شاه طهماسب را ولیعهد بر حق امام )عج( میشمارد و معتقد است 

ست ) كه مقدّمات شده ا سلطنت وی فراهم  شود بهكامل ظهور در زمان  -6هفت اختر: رجوع 

234 .) 

 دیدگاه شاعر در باب سخن و اهمیت آن -3-6

صفوی، عبدی بیگ،  شعار در عهد  سطح ا شاعر نوازی و تنزّل كیفی  ساد بازار  علیرغم ك

عری شتتعر و ستتخنوری را میستتتاید و به انحاء گوناگون از اهمیت ستتخن و تشتتویق به شتتا

ست و  ستگاه آن، عالم باال شمارد كه خا سخن را روح آدمی می میگوید. او در تعبیری زیبا، 

 همیشه، زنده و مانا.
 امتپی   رسانده   د تتالقروح  ز    هتتك            نام  دارد   روح   آنکه   است    نتتتسخ

  ماند  باقی   روح  و    محو  شد   جسم              افشاند  ان تجه  بر   دست   او   كه  هر

 (3151-2)هفت اختر: 

سرو، حافظ و جامی را به  سی، نظامی، امیرخ شاعران نامی ایران زمین چون فردو عبدی 

پایان معنی، هنوز دُرهای ناستتفته بزرگی و احترام یاد میکند اما معتقد استتت كه در بحر بی

                                                
براسا  چاپ دستنویس باكو به قلم ابوالفضل رحیموف  تنظیم شده  "هفت اختر"در این پژوهش، شماره ابیات  -1

 است.
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ش طبع سحرپرداز خود میگشاید بسیاری هست كه باید صید شوند؛ از این رو زبان به ستای

 آمیز از شعر و هنر خویش دفاع میکند.و با بیانی حماسی و مبالغه

 شکوه از هنرنشناسی و حسادت ابنای روزگار -4-6
از دیدگاه عبدی، قدر هنر و شتتاعران راستتتین در روزگار او شتتناخته نیستتت و شتتعر و 

 هایی در تایید این مطلبند:ر نمونهست كه خریدار ندارد. ابیات زیسخنوری و دانایی متاعی
 هست   بسیار   كمتر   از   خس و خا             زر   پتا   در   مقتتامی   كه   قیمتتت 

 بود  بدر   اه تتتم  همچو   ا تتتسه  كی        بود  در تتتق  ه تتچ  را تتتم  یای تتكیم

 ( 270-1)همان: 

 دهشتنا  به اشارات انتقادی میپردازد: در جایی، شاعر ضمن توصیی چاهی تاریک و

 ختتتبتر   آورده   از   جهتتتتان   دگتتر            تتتیره   چون   روزگتتار   اهتتل   هتتنر

 دانایان   تتتتبخ   وتچ   یاهیتتتس  در             انتایتپبی   ارتتتتی   ودایتتس   وتتهمچ

 ( 361-2)همان: 

 اخالقی و عرفانیهای بیان آموزه -5-6
صلی آن همچون ای غنایی امنظومه "هفت اختر"هرچند   "هفت پیکر"ست و درونمایه ا

، عشق است اما در خالل ابیات و پشت پرده داستانهای زیبای آن، نکات "هشت بهشت"و 

ضامین حکمی و عرفانی بالنده شی و قدرت تاثیر و گیرایی تعلیمی و م ست كه بار ارز ای ه

سازد؛ مفاهیم عمیقی چون خداجویی و معرفتمنظومه را د طلبی، توبه و پرهیز و چندان می

لت عدا ناه،  نت، نکوهش طرّاری و از گ یا فاداری و تر  خ ورزی، نکوهش هوستتترانی، و

فریبکاری، تقبیح ریاكاری و دین فروشی، ستایش عفت و پاكدامنی، كسب علم و هنر، فایده 

یا و تعلقات آ ن، یاری جستتتتن از راهنمایان خردمند، ستتتکوت، خاصتتتیت دعا، تر  دن

 نگری، قناعت و دهها نکته تعلیمی دیگر كه در ذیل به مواردی از آن اشاره میشود:آینده

 توبه و پرهیز از نفس بدفرمای 

استتت موفق با رویکرد تعلیمی و عرفانی،  كه داستتتانی "زاهد و پستتر كیمیاجو"در حکایت 

مردی زاهد قصد دارد تا پسر الابالی خویش را از دام ضاللت و هوای نفس برهاند؛ ازین رو با 

الهام از هاتی غیبی، وی را به ستتفر میفرستتتد تا كیمیا بیاموزد. پستتر در حین ستتفر در پی 

انگیز ازآموختن كیمیا غافل میماند و به عیش و ران زیبا و فضتتتاهای شتتتهوتمواجهه با دلب

كامجویی مشتغول میشتود. او درین راه كه نمودی از ستیر و ستلو  استت به انواع موانع و 

عقبات دچار میگردد اما به همّت و دعای پدر پرهیزگار و رهنمودهای پیری عارف، سرانجام 
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راه رهایی از امیال پستتتت دنیایی، پناه بردن به دامان خدا، یابد كه تنها نجات یافته، در می

 تر  شهوات و توبه است. پیر رهنما خطاب به جوان طالب كیمیا چنین میگوید:

 نفس   را   دیتو   دان   و   لعتتنت   كن           با   خدا   باش   و   تر    شهتوت   كن

 دیتدی  خود   طور    ز   دیدی   هرچه            دیتتدی   بد   ستتنف   ز   دیدی  آنچه 

 (     2725-6)همان: 

در قالب داستتتانی نمادین و تمثیلی، « ستتیمرغ و ستتلیمان )ع(»عبدی بیگ در حکایت 

عالوه بر طرح مساله قضا و قدر، دشواریهای راه سلو  و تزكیه نفس را در قالب تمثیلهایی 

بجای شتتاعر از قالب تمثیل، نشتتان از آگاهی مندی شتتایستتته و گوناگون بیان میدارد. بهره

اوستتت به تاثیر این شتتیوه آموزشتتی؛ چرا كه یکی از كاركردهای تمثیل، كاركرد تعلیمی و 

م بخشتتیدن و تصتتویر كردن مفاهیم انتزاعی و  اقناع مخاطب استتت. این قالب مؤثر، با تجستتّ

میکند )بالغت تصتتویر، عقاید دینی و اخالقی، امر آموزش به عوام و ذهنهایمبتدی را ستتاده 

 (.273فتوحی: 

ست كه در آرزوی رسیدن به سرچشمه نیل در این حکایت، شاهزادة جوان، نماد سالکی

)نماد مبدأ هستی و حقیقت(، قدم دروادی پرخطریمینهد كه رخدادها و حوادث آن، هریک 

 ای از سیر روح و سختیهای راه كمال را بازگو میسازد.به تعبیری، مرتبه

سگی ا تمثیل صی كه قلّاده برگردن دارد و محکوم فرمان  ست، شخ سفر او ست كه هم

سگ از  ست میدهد كه زمام آدمی را در اختیار دارد.  شری به د سركش ب صویری از نفس  ت

م نفس از آن  نمادهای جانوریستتت كه اكثر اهل ادب چون عطار، ستتنایی و موالنا در تجستتّ

 اند.سود جسته

 از   حقتیقت   دلتش   نه   آگتتاهستتت            تتلش   راهستتتبر   راه   باط  هر كتته 

 گردن   در   الدهتتتق   شتتنفس   گتس            كردن  ون تتتفس  از    ردهتك   رمتتتالج

  (1965-6)هفت اختر: 

 اعتباری دنیا و لزوم دل نبستن به آنبیان بی 

ضوعات تر  دنیا و تعلّقات هو  ست كه در این منظومه  رایج ادب تعلیمیانگیز آن از مو ا

 نیز بدان تاكید میشود:

 خا   صفحه   ز   چمن   مرغ   خواند              ال تتتتاف    یتتایتتتتوفیتتب    تتتتآی

 (                              1667)همان: 

 انتتجه   بار  و   ار تك  اییست تتتوفبی             انتتجه كار   همیشه    یکسان  نیست 
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  (678)همان: 
 شاعر در پایان كار بهرام و ناپدید شدن او در دل گنبد،مضمونفوق را چنین یادآور میشود:

 ستالت   ارشتتد   هتتتزار   آخر   هیتتی            پیچاپیی هستتتت    كتتتار    زمتتتانه   

 اللتته  کل تش   به   او   دندان  هست             التتسگ   فتنه  چرخ    گرازیست   چون

 تاختتگس   وردتتمیخ   ادتب   از   یلیتتس            شاخ   ز   كرد   جلوه   كه   شکوفه  هر 

 ازتتتب  ماندی   ور تتگ  رامتتبه   ز   كی             ازتدمس   شدی  كسی    با  جهان   گر 

 (3131-4)همان: 

، عبدی بیگ، ضمن برشماری اوصاف واالی پیری كه به "كیمیاجوزاهد و پسر "در حکایت 

یافته، شتتترط رستتتیدن به چنین جایگاهی را دل كندن از دنیا و كیمیای حقیقت دستتتت

 وابستگیهای آن میشمارد.

 كنون...   اندهتتنم  م تال  ز تج  ازو   كه             دون   متتعال  ز   ر تتنظ   عتتقط  كرده 

 (2562)همان:                                

 گرایی و ظلم ستیزیلعد 
در غالب حکایتهای عبدی بیگ، پادشاهان به صفت عدل و انصاف متصفند و این دیدگاه خاص 

ست شاعر كه از آرزوی او در داشتن آرمانشهری سرشار از حق و عدالت نشات میگیرد، مجالی ا

سیترین بنمایه سا ضیلت اخالقی كه از ا شویق این ف شر برای تبلیغ و ت های حیات اجتماعی ب

ست، ابتدا به آنجا كه حاست.  شتنداری ا صدد توصیه پادشاه به خوی ستان، در کیم فرزانه دا

 پروری شاه تاكید میکند: فضیلت عدالت

 دارندتتنگه   بتتغض   در   را  ویش تتخ            كارند  دلت تتمع  كه   شاهان   كه   به 

 (1576)همان:  

 اشاره به قضا و قدر و حتمی بودن حکم الهی 

در مواردی با "پذیر و زاده خیال شتتاعر كه ستتت تاویلداستتتانی "ستتلیمان و ستتیمرغ"حکایت 

سورآبادی )ج  سیر  صا 1762-3/4مطالبی از تف شابهت دارد.458-461( و بحرالفوا د )  "( م

(. در این حکایت، حتمی بودن قضای الهی و 998)یکصد منظومه عاشقانه فارسی، ذوالفقاری: 

ه نیرویی جز قدرت الهی، مانع وقوع یا تغییر آن نیستتت، در محتوم بودن ستترنوشتتت بشتتری ك

ال یتغیّر قضا از زبان سلیمان)ع( اینگونه  قالب داستان وصال دو شهزاده مطرح میشود و حقیقت

 ابالغ میگردد:

 ورتتظه   هتب   دتتمیرس   البته   تتتهس            ورتتطتمس   اتتقض  صفحه    در   هرچه
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  بتواج   را   لقتخ   نه  لش تفع  گرچه             بتایتتغ   زدیتتای  لم تتع   از   تتنیس

 (1729-30)هفت اختر: 

قضتتا عبارتستتت از حکم كلی الهی در اعیان موجود براستتا  احوالی كه از ازل تا ابد بر آنها 

ست )تعریفات، جرجانی:  صوص و معین 132جاری بوده ا شیاء بر قدر مخ در ( و قدر به ایجاد ا

ست )فرهنگ  ضا رفته ا شود بر طبق ارادة ازلی كه در ق شان اطالق می ذات و احوال و افعال ای

(. عبدی در این حکایت مفهوم آیه شتتریفة 1469: 4لغات و اصتتطالحات عرفانی، ستتجادی، ج 

تابِ» ْدَه اُمُّ الکِ بتُ و عِن ما یَشتتتاءُ و یُثْ یر 13/39« )یَمْحُوا اهللُ  حد ما هُوَ جَیَّ القَلَمُ بِ"( و 

 ( را به خوبی یادآور میشود:38)احادیر مثنوی، فروزانفر: "كا ِن

 ویتتب   برتنتتع   ز   اتتتقضیتب   وزدتتن            روی   ابدتنت   کستتهیچ   درتتق   زتتك

 از   قضتتا   آنچتته   در   ختتیال   بتود            رو   دهتتد   گرچه   بس   محتتال   بود

 (1722-3اختر: )هفت 

كه در متون عرفانی كنایه از حضتترت ربوبیّت و ادرا  معرفت ذات "در این حکایت، ستتیمرغ 

ست شعرا، ترینی: )قواعدالعرفا و آداب "سبحانه ا ست 122ال سابی ا (، نمادی ازعقل جز ی و اكت

كه پس از پی بردن به بطالن ادعای خویش مبنی بر تغییر قضتتتا،ستتترافکنده در پس كوه قاف 

 پنهان میگردد.

 ستایش ادب و نگهداشت زبان 

 عبدی بیگ در بزرگداشت ادب و مواظبت بر زبان، چنین میگوید:

 ترتتمه  شود   ی تك   ردتتم   ادب  یتب            ترتبه   ادب   از  چیست    انتتجه  در 

 دتتآی   انتتزب  ر تتتس   از   انتتزی   آن            آید   انتتزی   رتته  ع تتشم  ر تتس   بر

 ودتتش   بریده   انتزب   غتتتتی   به  سر      ود       تتش   یدهتترم  دل    ردتتس   دم  از 

 (476-8)هفت اختر: 

 "هفت اختر"های اجتماعی و بازتاب فرهنگ توده در درونمایه -6-6
شاره به فرهنگ، اعتقادات از جلوه های رویکرد اجتماعی گویندگان در شاهکارهای خود، ا

و تعابیر مرستتتوم و متعارف مردمی استتتت كه از آن با عنوان فرهنگ عامه یا فولکلور یاد 

ست و  شود. و هریک از اجزای آن، بازتاب دهنده روحیات، خلقیّات و آرزوهای هر ملتی ا می

در این بخش به (. 9)باورهای عامیانه مردم ایران، ذوالفقاری:  "دارد ریشتتته در اعماق جامعه

 عناصر پركاربرد فرهنگ عامه كه درمنظومه بازتاب یافته، به اجمال اشاره میشود:

 حضور عدد هفت به اشکال مختلی 
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 اشاره به بخت و تقدیر و تاثیر آن در سرنوشت آدمی 

 ندیباشاره به انواع سحر و طلسم و افسون و زبان 

 اشاره به انواع بازی و تفنّن مانندچوگان بازی ، مهره بازی و بازی نرد 

 .اشاره به زدودن زنگ آینه با خاكستر كه از موتیفهای رایج سبک هندی است 

 تاب و قرار نمودن كسینعل برآتش نهادن جهت بی 

 گیری لعل بر اثر تابش آفتاب بر سنگاشاره به باور قدیمی شکل 

 ت دفع دیو و جنالحول خواندن جه 

 اشاره به مفرّح یاقوت و خاصیت آن 

 اشاره به باورهایی در باب اژدها، گنج و غار 

 اشاره به باور اساطیری قرار گرفتن زمین بر شاخ گاو و ایستادن گاو بر پشت ماهی 

 مهرة مار 

 اشاره به آمیختن زهر در عسل جهت پنهان ماندن تلخی آن 

 مجازات و انتقام از كسی اشاره به رسم سرخ پوشی پادشاه جهت 

 اشاره به موضوعات طرّاری و شبروی 

 كاربرد امثال و حکم 

آمیزی از قولی كوتاه است كه حالتی یا كاری را بدان تشبیه كنند و غالباً شکل نصحیت»مثل 

ستتت. این شتتکل را های عادی زندگیادبیات استتت كه محصتتول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه

ست.. المثل نیز میگویندضرب ستان ا شرده یک دا صورت ف ستانهای رمزی، « كه غالباً  )رمز و دا

 های فراوانی از  این شیوه بیانی در منظومه یافت میشود.(. نمونه1130پورنامداریان: 

 گ        ترن  یاهی تتس   از  ر تتباالت   تتتنیس            اورنگ  ت تهف   رنگهای  در   كه   بین 

 (349)همان: 

 دارد   نرتته   دتتص   تتانگش  هر    دارد             در  ر تتادتتتزی  ن تتتم  از   الی تتتس

 (1923)همان: 

 اهتتچ   به   اوفتاد   خود  هم    اقبتتع    راه           آن   ر تتس  در    كند  چَه   كه آن

 (1967)همان: 

 نقد اجتماعی 
ستان  شنبه، موفقترین حکایت او از نظرگاه نقد اجتماعی « زرگر رومی»دا عبدی بیگ در روز یک

و تصتتتویرگری زندگی و احوال آحادی از طبقات مختلی جامعه استتتت. این داستتتتان، ماجرای 
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زرگریست كه زر انعامی شاه را نزد صرّافی به امانت میگذارد و وقتی از سر فقر و نیاز، همسرش 

زستاندن زر نزد صرّاف میفرستد، وی نه تنها امانت موجود را انکار میکند بلکه خواهان را برای با

االستالم و قاضتی و مفتی و شتحنه نیز به جای یاری كامجویی از زن زیبای زرگر میگردد. شتیخ

رساندن، به همسر زیبای زرگر طمع میورزند. سرانجام، زن با تدبیری زیركانه زر را میستاند و آن 

پیشگان فاسد را به محکمه عدل پادشاه كشانده، رسوا میسازد. در این حکایت، قلم نقّاد  خیانت

صداق كالم شاعر در پی تنبّه و بی ست كه به م سد جامعه ا صبان فا صاحب من ساختن  اعتبار 

كار دیگر میکنندچون به »حافظ  با زبان طنز و تهکّم وكاربرد عبارات «. خلوت میروندآن  او 

گفتاران ... خیانت و حضتترت شتتیخ و قاضتتی، كعبه استتالم، پاكدینان، راستتت آمیزی چونطعن

 ریاورزی ایشان را افشا میکند.

 نبود   ارهتتتچ  یش توارگتتمیخ   رتیتتغ            شنود  ارتی  ز ن تتسخ  این  چون  شیخ

 دیوانه  و   ت تتمس  ق تتعش   یتتم  از             رندانه   ادهتتب   به   دتتدرآم   وشتتتخ

 (836-7)همان: 

 اشاره به اساطیر و عناصر فرهنگ ایرانی و اسالمی 
عبدی بیگ برای غنی ستتتازی معنایی و تصتتتویری كالم خود، از انواع استتتاطیر، كهن الگوها و 

تلمیحات تاریخی، مذهبی و داستتتانی، به كرّات ستتود جستتته استتت. در حوزه استتاطیر و فرهنگ 

سام، ایرانی، مقوالتی چون: جم ستم،  شیروان، ر سیاب، رویین تن، فریدون، دارا، انو ، كیقباد، افرا

بهرام، رخش، ستتیمرغ )عنقا(، هما، قاف، اژدها، مانی، استتکندر و ... و در حوزه تلمیحات ستتامی و 

صا، ثعبان و ...(،  شاره به خضر و آّب حیات، داوود، كلیم )ع( )طور، تجلّی، وادی ایمن، ع مذهبی، ا

سیح )ع( و م سماعیل )ع(، خلیل )ع(، م سلیمان )هدهد، بلقیس، دیوان، ...(، ا سی،  عجزات او، یو

القد ، ذوالفقار، دلدل، هاروت و ماروت، شب قدر،لوح، عرش، كرسی، لوال  و جبر یل، براق، روح

 های فراوانی ازین دست، مشاهده میشود.... و نمونه

 دیدگاه شاعر نسبت به زن -7-6
ب و مردستتاالر روزگار عبدی بیگ و دیدگاه بزرگانی  در مقایستته با ذهنیت جامعة متعصتتّ

وفایی و فریبکاری و عدم رازداری منسوب چون نظامی و امیر خسرو كه زن را به ضعی و بی

میکردند؛ عبدی نسبت به شخصیت و جایگاه زن از دیدگاهی متعادل برخوردار است؛ لذا در 

اند. به طور مثال در حکایت بهرام و ناهید، مثبت نیز ظاهر شتتتده منظومة او زنان در نقش

كنیز  با ذكاوت و تدبیر، بتی را به نیروی آهنربا به حركت در میآورد و بهرام را مستتحور و 

سازد. در حکایت  ست. "زرگر رومی"مغلوب می صالح، وفاداری و درایت ا ، زن زرگر، مظهر 
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ستان  صیاد"در دا صفت عفت  "مرد  ست و در حکایتی دیگر، زن به  سته ا و پاكدامنی آرا

 بانوی نیک و فرمانبر، عامل شادابی و نیکویی حال مرد شمرده شده است.

 "هفت اختر"تصویرگری در  -7
از رهگذر تصتترّفات خیال در زبان عادی بوجود "تصتتویر، نوعی آفرینش هنری استتت كه 

زبان كه شتتامل همه صتتناعات  میآید و به بیانی دیگر عبارتستتت از هرگونه كاربرد مجازی

بالغی از قبیل تشتتبیه، استتتعاره، مجاز، كنایه، تمثیل، نماد، اغراق، تلمیح، استتطوره، استتناد 

 (.45)بالغت تصویر، فتوحی: « مجازی، تشخیا، حسآمیزی، پارادوكس و ... میشود
مندی كوشتتش عبدی بیگ در راستتتای بیان تعابیر تازه و خلق تابلوهای شتتعری، به بهره

صور خیال در منظومه و ضمن  "هفت اختر"ی از انواع گوناگون  ست. این بخش،  انجامیده ا

به بررستتی تصتتاویر از حیر  "هفت اختر"معرفی شتتگردهای پر بستتامد تصتتویرآفرینی در 

هماهنگی با موضتتتوع، عناصتتتر پركاربرد و كاركرد رنگ در آنها میپردازد. عبدی در بخش 

عنصتتر وصتتی و انواع صتتور خیال، فضتتایی متناستتب با  گیری ازمقدمه و تحمیدیه، با بهره

 درونمایه غنایی منظومه فراهم میآورد.
 دل  ه تتغنچ  فته تکتتش  نسیمت    وز            گل   در  دل   پای   تو   عشق   ز    ای

 وارانترختتجگ دل   ونین تتخ   وتت   وزلتتداران            د   لتتتتتلع   وتتت   از   دارتتآب

 دراز   و   سیاه  قان تتعاش   شب  چون         راز     تتط   مهوشان   یتتزل  شد    تو   از

 (1-3)هفت اختر: 

صر رنگ یا دیگر "نظر به اینکه صویرها بهتر از كمک گرفتن از عن هیی راهی برای حسی كردن ت

( عبدی نیز به كاربردانواع 286)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی:  "خصا ا مبّصرات نیست

رنگ در توصتیفات و تصتویر پردازیهای منظومه كه غالب اوقات تناستب دلنشتینی با موضتوع و 

 دارد، همّت گماشته است.  فضای داستان نیز

در فصل توصیی معراج پیامبر )ص(، شاعر به وجه شبه سیاهی میان رنگ شب و گیسوان یار 

های تازه روییده نیز در قالب توجه دارد؛ افزون بر اینکه رنگ ستتبز آستتمان و نستتبت آنرا  با ستتبزه

ی، تصتتاویری زنده و تشتتبیهی مركب یادآوری می نماید. وی به مدد عناصتتر طبیعی و افعال حركت

هایی چون آه و خیال كه اموری مجرّد و پویا از معراج میآفریند و با تشتتبیه شتتاهباز براق به پدیده

 انتزاعیند، بر جنبه تخیّلی و تازگی كالم خویش میافزاید.

 رتتتتتازكتن   نده تتتدم    یمتتتنس    وز            رتتتتکتابتتچ   ده تترون   ال تیتتخ   از 

 ارتی   رّهتتط  ز   با تتتص  اد تب  و تهمچ            تار  ب تتش  آن    در  وا ته   از   گذران
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 رتتتزهتبتتس  ز   روان   آب    وتتتچتهم             رتتتضتاخ   بدتنتتتگ   ز   تهتتتذشتبرگ

 

 از   درون   اهتتتل   نیتاز  همچتتو   آه              بازبدهتتشع  رخ تتچ  ز   بیرون    تهترف

 (74-7)همان: 

 هایی از خلق صورگوناگون خیال با زیرساخت عنصر رنگ:نمونه

 اهتپن  رده تتب  ار تتی  روی تتاب   ویتتس        تتیاه     س   ارتروزگ   تنهتتف   پر   تهتتگش

 (228)همان:

 یدتام  م تتچش  ید، تتسف  را   دشمنت       سفید       روی   و    باد   سبز   سرت    كه

 (2465)همان: 

 لزارتتگ   از  ید تتتدم  ه تتبنفش   هتتتك         تتنار    ك   به   نانتتآنچ   بگرفتش   تنگ

 (2077)همان: 

ستان به خوبی  صاویر دا ضامین و ت سیاره را با م سب میان رنگ گنبد و  عبدی بیگ، تنا

بخشتتهای مربوط به طلوع وغروب خورشتتید و مجالس رعایت میکند و این هماهنگی را در 

بزم به طور ویژه آشتتکار میستتازد. به طور مثال در توصتتیی طلوع آفتاب در گنبد زرین كه 

شکل گرفته است، به مدد انواع تشبیه  "زرگر رومی"متناسب با رنگ زرد و موضوع حکایت 

 و استعاره میگوید:

 پهرتتس  های یفهتتصح   از   برد  گ تزن            رتتمه  ل تیقتتص  به    انتتآسم   زرگر

 یارتتع  ام تتتم   زر  ش تآت  در   چون              ذارتتع   تتفروخ   بر  مهر   شفق    در

 ریبانشتگ   بر   تتتدوخ   زر   ویتتتگ             شتانتتابتتت  روی    ودتتتبنم  بح تتتص

 پا   زر    را  ر تسپه  ت تتطش   ستتم    تتتال         اف   یتتمستش   یرتتاكس   ردتتك

 یانتتع   رگتتب   ز  ر تتجتتارنتن  ود تتب         تتان   نورفش  بزه تتس  ه تتب  زر   نبد تتگ

 (606-10)همان: 

ضای  ضوع و ف صاویر با مو سب ت ضمون آفرینی، به تنا شد تا در كنار م عبدی بیگ میکو

شعر پایبند  شد؛چرا كه عاطفی  شعر نقش دارد "با صویرآفرینی زمانی در زیبایی  تخیل و ت

شد شته با شکل گرفته، هماهنگی دا ضایی كه در آن  شد و با ف ساختار آن تکراری نبا  "كه 

(.وی در روایت دزدی شتتب هنگام از خانه زرگر، 101شتتناستتی شتتعر، صتتهبا: )مبانی زیبایی

 استان اینگونه تصویر میکند:دمیدن صبح فردای واقعه را هماهنگ با رخداد د
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 رتپهتتس    اتتتثابت    ایتتزره   رد تتب             رتتچه   پنهان  كرد   چو   شبرو   دزد 

 یدتتبرچ   انتتتكهکش   اهتتتك   زهتتتری       پدید         ت تتگش    رتهتتسپ    ربایتتكه

 (718-19)همان: 

بهرام بر ناهید، فضای غنایی داستان را به مدد و در توصیی صحنه شکارگاه و عاشق شدن 

 آالت جنگ و شکار، چنین میپرورد:

 ارتتشک   یرتتش  زال تتغ   ارتتشک   شد             ارتتتشع  صید    بود  كه    شیری   تند

 کینیتتمش   ی تزل    دام   در     اندتتم            نیتآیی    یدتتص    متتتچش    ویتتتآه

 دنگتخ   به  افتی تتشک   ژگانتتم   تیر            ی جنگتکنی كه در صتتدنگ افتتآن خ

 انیتتج   انتزم  هر   صید    بود  كش       تتانی       مژگ    دنگتتتخ    ارتتتشک   شد 

 (426-9)همان: 

سازی خود را به نمایش صویر صیفات زیبا و عاری از تکلّی و گاه بدیع، هنر ت ضمن تو  عبدی 

میگذارد و از رهگذر انواع صنایع بدیعی و بیانی با زبانی ساده و پویا به توصیی اشخاص، اشیاء و 

موقعیتها میپردازد. او برخالف الگوی خویش، نظامی از توصیی جز یات واطناب در سخن دوری 

ال میجوید و با رعایت ایجاز و اختصار در كالم، روند قصه گوییش را تسریع میبخشد. به طور مث

او در توصیی ارتباط پنهانی وزیر و ملکه و خیانت ایشان در حق شاه، فضای سنگین و ناخوشایند 

 این بخش از داستان را به یاری تمثیل و استعاره و تلمیح با هنرمندی به تصویر كشیده است:

 دزد در مال و پاسبان غافل           او پر از مکر و شاه صافیدل

 ریتتگلوهتتج   ومتتش   ومتب   با   كرده             دری   كبک   و   چشم   بسته   را   باز

 ارتتتت   زالتتتغ   اتب   دوش رتب   دوش             یّارتتع   روبه   و   وابتتخ   در   یرتتش

 جترنتبی   را   جتنتتتگ   ردهتب   بزنتتنق             نجتتگ  سر    بر   تهتخف  مست    اژدها

 یاتتتح  آب   ز    زنده  ر تتخض   ماهی            ماتتلتتظ   از  ندر تکتتس  روز   ره تتتی

 انگشت   در  و تدی   كرده   شتتاتمتتخ           تتت پش   لیمانتتس   بر   بالتتاق   كرده

 (2120-5)همان: 

و برای وصی تهوّر و رشادت بهرام، با تکیه بر اغراق و استعاره، فضایی سرشار از تخیّل ایجاد 

 كرده است: 

 ردهتتك  را    رتتتمه  ویش تتتخ  ر تتسپ            آزرده  ش تمتتسه  ز    ردونتتگ   یرتش

 ندتتكم  ّم تتخ   انتتنش   اینک   الهتته           بند    در   هتتم   تادهتتف   ندشتكم  از 

 (382-3)خسرو و شیرین: 
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صویرساز، از میان آرایه صویرپردازی در  تشبیههای ت شگردت سامدترین   "هفت اختر"پرب

ست و درین میان  ساختار از تنوع برخوردار ا شکل و  شبیهات عبدی بیگ از لحاظ  ست. ت ا

ضیل، تمثیل و بهره ضمر، تف سل، م صل مر سنادی(، مف ضافی و ا شبیه بلیغ )ا مندی وی از ت

شتر از شعر او بی شبیهی در  صاویر ت نوع حسی به حسی و  مركّب نمود قابل توجهی دارد. ت

شبیهاتی را هم از نوع حسی به عقلی میآورد كه بعضی  سپس عقلی به حسی است و گاه ت

به لحاظ مشتتبّه به یا وجه شتتبه، تازگی دارند مانند تشتتبیه كوه به خوی خوبان )در تیزی(، 

شب به محنت )در بی انتهایی(، عماری به  سیار(،  شتن ذخیره ب سدان )در دا قلعه به دل مف

شبّه به  عمر شبه و م ضوعات م )در گذران بودن( و چاه به تدبیر ابلهان )در بی ته بودن(. مو

در شتتعر وی، متنّوع و شتتامل طبیعت و مظاهر آن، اشتتیاء، انستتان و متعلقات وی، مفاهیم 

شتر  شیاء بی ست كه در این حوزه، مظاهر طبیعی و ا صر دینی و ملی ا عقلی و انتزاعی و عنا

 هایی آراسته به این نوع از صور خیال است:ه است. ابیات ذیل نمونهمورد عنایت شاعر بود

 لتتتچگ    انتگلرخ    روی    خواندیش          دل     ش تتآت  ز    تیتتافروخ   عیتتشم

 (18)همان: 

 آتش دل: بلیغ )اضافه تشبیهی(؛ گلرخ: بلیغ؛ تشبیه روی به شمع: مضمر

 اهتتچ  ته   در    مانده   رتتمص   یتیوس            تتیاهس   الفتتغ   در  كرده   ا تج  تیر 

 (2413)همان:  

تشبیه تیرِ درون غالف به یوسیِ در چاه كه برجستگی جنبه تلمیحی بر زیبایی آن افزوده 

 است: تشبیه تمثیل                                                   

 یار  ارض تع  عکس    آیینه   در  چون        متتین   ز   باده   لعتل   نثار     سی   امتتج

 (2450)همان: 

  تشبیه باده لعلیِ درون جام به تصویر رخ سرخ یار در آینه: مركّب               
 داغ گتر   از   ایشتتان  تالله   را   بر   ج        چراغ      و تتهمچ  ته تفتتشک   ایتتهالله

 (2665)همان: 

 تشبیه الله )استعاره از صورت( به چراغ: مجمل مرسل؛ رجحان چهره بر الله باغ: تشبیه تفضیل

 ستتنش   لتتعق   ایتپ  به    آن   ریزه             تتشکس  قتعشسنگ   به   دل شیشه 
 (1164)همان:                                                                                         بلیغ )اضافی(                  بلیغ )اضافی(  

را در قالب  "ناكارایی عقل و ناتوانی دل در برابر عشتتق"شتتاعر در بیت آخر، موضتتوع رایج 

شنی مراعات نظیر  ستعاره و چا شبیه و ا شاعرانه پرورده و به یاری ت ضمونی بدیع و  تابلو م
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صویر كشیده است: عشق، بیرحمانه بر شیشه دل فرو میآید؛آنرا در هم خیال انگیزی را به ت

 های آن به پای عقل مدعی فرو میرود و او را از حركت باز میدارد.میشکند؛ پس خرده

سازی كالم و ساخت تصاویر هنری خود از اغراق بهره فراوان میجوید عبدی برای برجسته

 مصادیق استفاده پربسامد این آرایه، كاربرد آن در ابیات تشبیهی است.و یکی از 

 رتس  بر    ما  طه تنق  راست    او   رتشع            ورتتزی   را    رخ تتچ   ت تتسثریا   ه تن

 

 التس  و   مه   در   سپهر   بر   گر جلوه            اللتتته   اوست     طبع    بحر    ماهی

 (3202-3)همان: 

 كمند  گسسته   را    متتوه  ش كنگره             بلند    چرخ   ار تحص   چون    ای قلعه

 (1277)همان: 

شبیهات تو در تو  شبیه یا ت صویر و ت شاهد تزاحم ت در ابیات فوق، عالوه بر زیبایی تاثیر اغراق، 

تنها ایجاد ابهام و مالل نمیکند كه به دلیل زبان ستتاده و عاری از تکلّی شتتاعر، نه هستتتیم 

 بلکه جنبه زیباشناسی و ایجاز كالم او را قوّت میبخشد.

شکل ظاهری حروف  ستفاده از  شبیهی با ا صاویر ت ساخت ت یکی از تفنّنهای عبدی بیگ 

 است كه با تاثر از نظامی و شغل كتابت خود به آن پرداخته است:

 دّتتم   چون  رش تس   بر   زاغ  پر   دو          تتیده قد   كش   الی    ون تتتهمچ   سرو 

 (1665)همان: 

 طتب  چون  شتزورق و  ان تج  او  كه یا          تتط   نق و تچ او  و   ونتن چو  زورق  بود 

 (1817)همان:  

ــتعارههای ادبی و ابزار نقاشتتتی در كالم، از دیگر هنرستتتازه یا همان مجاز با عالقه  اس

ست؛ به عبارت دیگر  شابهت ا شبیه را "م ست یعنی ت شرده ا شبیه ف ستعاره در حقیقت ت ا

شبّه به باقی بماند شرده كنیم تا فقط از آن م صه و ف سا:  "آنقدر خال شمی (. در 158)بیان، 

اقسام شعر عبدی پس از تشبیه، استعاره ابزار مضمونپردازی و زیباسازی كالم است. از میان 

استتتعاره، توجه شتتاعر بیشتتتر معطوف به استتتعاره مصتترّحه استتت تا مکنیّه و از میان انواع 

صر  شتری دارد. عنا صرحه مطلقه نمود بی ّشحه، مجرّده( نوع م صرّحه )مطلقه، مر ستعاره م ا

شیاء و  ستعارٌمنه غالباً اجزاء طبیعت، ا ستعاری عبدی به لحاظ م صاویر ا سازنده خیال در ت

ضای بدن جانداران ر صر طبیعی و اع شخاص، عنا ستعارٌله، ا شود و در خصوص م شامل می ا 

 هایی از كاربرد استعاره مصرحه در ابیات ذیل مشاهده میشود:بسامد بیشتری دارد. نمونه
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 ونتتگلگ   قتتشف  از    سازم  را    صبح            بیرون    لیتتك   از     آرم    را    اهتتم
 های سرخ )مصرحه مرشحه(رخسار )مصرحه مرشحه(     گونه            مرشحه(         مرشحه(     پوشش مو )مصرحهرخسار )مصرحه 

 (778)هفت اختر: 

 نورش   از     لمتتظ   گشت    منهزم              ورشتكاف  به    چینکتمش  بدل    شد
 (3105)همان:                                                مرشحه(        موی سیاه )مصرحه مرشحه(    موی سفید )مصرحه           

 امتتتتم   مراست     هتتتنام   ستن تتش            رامتتخ  رش تع   سحاب  زان    ایقطره
 (101)همان:                                                           پیامبر اكرم )ص( )مصرحه مطلقه(             

 روزهتیتتتف   درج    ز     یتایتتربتتتهتك            روزه   هر    رسم    به     ظاهر   گشت 
               )مصرحه مطلقه(          آسمان نیلی )مصرحه مطلقه(خورشید                                                                                                         

 (1688)همان:  

 میکرد  ونتخ وق تش ز   دل را  ه تتغنچ          میکرد     ونتتفس  سخن   در    سوسنش
 (1783)همان:            دل غنچه: اضافه استعاری )تشخیا(                                                                      زبان )مطلقه مجرده( 

با دقت در ابیات منظومه میتوان دریافت كه عبدی بیگ در حوزه كاربرد استعاره كمتر به 

ای و سنتهای ادبی مرسوم پیشینیان گویی پرداخته و بیشتر از تصاویر كلیشهنوآوری و تازه

صاویر ست؛ با این حال ت سته ا شخیا،  خود بهره ج ستعاره مکنیّه )ت زیبایی با محوریت ا

شان از هنرمندی و میل او به  ستعاری( در خالل منظومه هست كه ن ضافه ا سناد مجازی، ا ا

گویی دارد. اقبال عبدی نستتبت به تشتتخیا و استتناد مجازی، بیانگر پویایی، حركت و تازه

نون تركتازی (؛ ج1874حیات تصتتاویر اوستتت. از دیدگاه وی، آستتمان مضتتطرب میشتتود )

(. در ابیات 3093( و دست و پای ظلم میفرساید )2133(؛ صبر آواره میشود )1605میکند )

 انگیز مالحظه میشود:ذیل، كاركرد این هنر سازه ضمن تصاویری زیبا و خیال

 آلودوابتتخ   تنهتف  م تچش  شده   كه             رودتف   خوانده   خواب   افسون   عدلش

 (213)همان: 

 خوانی عدل: تشخیا )اسناد مجازی(؛ چشم فتنه: اضافه استعاری )تشخیا(افسون

 كند    نتتناخ   به     را    اهتم    روزن          ند   تتكم تافت  خواب   شبگرد كه  شب 

 (714)همان: 

كمند تافتن خواب: تشخیا )اسناد مجازی(؛ خواب چیزی را با ناخن میکند: تشخیا )اسناد 

 مجازی(
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هایموجود در این استتت. غالب كنایه کنایه، "هفت اختر"از دیگر عناصتتر تصتتویرستتاز در 

منظومه از نوع قریب و مرسوم و هماهنگ با فرهنگ عامه است اماگاهی شاعر، تعابیری تازه 

 را به مدد این شیوه برمیسازد؛ از جمله:

 )تلویح، كنایه فعلی( خیانت و نامردی در حق كسی انگشت بر نمکدان کسی نهادن: -

 )ایما، كنایه فعلی( اشک فراوان ریختن چشم از جگر برآوردن: -

 )ایما، كنایه فعلی( انجام كاری در نهایت دقت و ظرافت نعل بر پای مور بستن: -
كنایه از نوع در میان انواع كنایه به اعتبار مکنّی عنه، كنایه فعلی و به لحاظ وضتتوح و خفا، 

 ایما در شعر عبدی بیگ بسامد بیشتری دارد.

شعر عبدی بیگ،  صویرساز مورد بررسی در  صر ت ست. عبدی از این  پارادوکسآخرین عن ا

شگرد ادبی با هنرمندی سود میجوید و تصاویری را میآفریند كه با وجود بسامد كم، شگفت و 

ر معطوف به نوع بیانی یا اسنادی آن )اسناد بدیعند. در میان انواع پارادوكس، توجه شاعر، بیشت

 دو سوی نقیض به یکدیگر( است.

 رابتتمح   ان تتبت   رویتاب    تیتتساخ            ناب  ی تتم  از   هارت تتط  دا م   كرده 

 (2534)هفت اختر: 

 یارتتهش  آرزو   و    تتتمس  شد   عقل آثار              فیض   راب تش  زان   را   ه تخواج

 (2693)همان: 

 یتكس   ده تندی    نتکتتشبت   ر تتكافی            تبس دیده  ت تشکس مش تچش ز  بت 

 (2158)همان: 

 نتیجه گیری -8

نظامی، به ستتبب  "هفت پیکر"ایستتت بر كه نظیره "هفت اختر"عبدی بیگ در مثنوی 

ستانها نموده، از حوزه  صرفاتی كه در دا سازیهای بدیع و ت ضمون  برخی نوآوریهای بالغی، م

های دوره صفوی، با وجود تقلید صرف دور میشود و اثری را ارا ه میدهد كه در میان نظیره

های فکری و ادبی قابل توجهی بر شتتتاهکار نظامی، از جنبهداشتتتتن ستتتطحی نازل در برا

برخوردار است. شاعر در این منظومة غنایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به طرح مضامین 

شم، تقبیح حکمی و آموزه های اخالقی چون خداجویی و تر  گناه، مبارزه با نفس، مهار خ

اعتباری دنیا و دهها نکته تعلیمی دیگر ورزی، پاكدامنی، بیریاكاری، ستتتتایش ادب، عدالت

ستانهای  صلی دا ست. زمینه ا شته ا شه در ادبیات فولکلور دارد و  "هفت اختر"همت گما ری

شتتتاعر در پروردن آنها از عناصتتتر گوناگون فرهنگ عامه از جمله باورها و اعتقادات، بازیها، 
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مایه داستانهای عامیانه و امثال و حکم، رسوم، خاصیت اشیاء، سحر و افسون، خوابگزاری، بن

 هندی و... بهره میگیرد.

صویرگری  ضاع اجتماعی و ت ست كه به انعکا  او صالح طلب ا شاعری متعهد و ا عبدی بیگ 

زندگی و عملکرد آحاد گوناگون جامعه با رویکردی نقّادانه و گاه طنزآمیز پرداخته استتتت. رویکرد 

نمود ویژه دارد. دیدگاه عبدی در  "زد روزدزد شتتب و د"و  "زرگر رومی"اجتماعی وی در حکایت 

های مثبت و شایان تحسین نیز خصوص شخصیت زن، متعادل است و زنان داستانهای او در چهره

 ظاهر میشوند.

با زبان نماد و تمثیل،  "كشزاهد ریاضتتت"و  "ستتلیمان و ستتیمرغ"عبدی بیگ در حکایت 

مفاهیم عرفانی و موضوع سیر و سلو  و عقبات آنرا با هنرمندی به تصویر كشیده است. توصیی 

صویرپردازیهای زیبا و خیال شعر عبدی مجالی برای ت ست كه با زبانی عاری از تکلّی، در  انگیز ا

است و با وجود  "هفت اختر"یت ایجاز ارا ه میشود. تشبیه پربسامدترین صور خیال ساده و رعا

شبیهات  ست. ت ضیل، تمثیل و مركّب آن قابل توجه ا ضمر، تف سامد نوع بلیغ، م سیار، ب تنوّع ب

عبدی بیشتر از نوع حسی به حسی و سپس عقلی به حسی است. در بین انواع موضوعات مشبه 

شبّه به، نمود مظاهر شبیه پركاربردترین  و م ستعاره، پس از ت ست. ا شمگیر ا شیاء چ طبیعی و ا

صرحة  ستعاره م صرحه بیش از مکنیّه و ا ستعاره م ست. نوع ا ساز در این منظومه ا صویر آرایه ت

مطلقه بیش از مرشّحه و مجرّده مورد اقبال شاعر بوده است. عبدی در استفاده از استعاره مکنّیه 

شع صاویر زیبا  ساخت ت شاعر در حوزه برای  ست. توجه  شته ا شتری دا ری توفیق و خلّاقیت بی

های قریب و كاربرد كنایه بعنوان ابزار دیگری جهت تصتتتویرپردازی، بیشتتتتر معطوف به كنایه

ضوح و خفا، ایما در  سام كنایه به اعتبار مکنّی عنه، كنایه فعلی و به لحاظ و ست. از اق سوم ا مر

ای عبدی بیگ برای آرایش كالم، اغراق، پارادوكس، تمثیل و شعر او بسامد دارد. از دیگر شگرده

هفت "تلمیحات اساطیری، مذهبی و داستانی است كه بستر خلق تصاویری زیبا و هنرمندانه در 

اند. مهارت عبدی در ستتاخت تصتتاویر متناستتب با موضتتوع حکایتها و رنگ گنبدها شتتده "اختر

اند، بیانگر ریزی شدهبراسا  عنصر رنگ پایه ستودنی است. فراوانی تصویرهایی كه در منظومه

 های هنری است. توجه ویژه شاعر به پدیده رنگ در خلق انگاره
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