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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: "Hussein Ibn Hassan Rudsari Gilani" with the
pseudonym "Faregh" is one of the unknown poets of Iran in the tenth century
and the early decades of the eleventh century in the field of composing
religious epics. In this article, while briefly introducing this precious poet and
the Fareghname court, we intend to examine the stylistic and content features
of this version from three intellectual, linguistic and literary perspectives.
METHODOLOGY: The present study was based on the documentary method
(library) and on the direct study of graduation verses. To conduct this research,
we have extracted the stylistic features, the content of the dissertation in detail
and point by point, and we have presented them briefly and usefully.
FINDINGS: The Fareghname, like other religious epics of the Safavid period, is
a mixture of reality and myth, which, of course, sometimes has a narrative and
poetic fantasy aspect superior to reality; Although the existence of Imam Ali
(as) is a real thing in these stories, but such scenes have never happened to him
and such wars have not been witnessed by history. The lands in question are
also unknown in the Fareghname.
CONCLUSION: The Fareghname system, despite having weak verses full of
verbal and spiritual flaws, is a favorite book of the religious community. Among
the poetic features of this poet is the extensive use of novel industries in the
field of novel words and spirituality, among which; Puns in the realm of inner
music, similes in the realm of spiritual music, are the most frequent literary
arrays. Another feature of this manuscript is the use of current rows; In such a
way that a large part of the poems of the court are dead. Rhyme flaws are also
common in the Fareghname system. Among the most important intellectual
themes of this book, we can mention such things as: "Mythical principles and
beliefs, moral thoughts, religious thoughts, praise, prayer and astronomical
terms".
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زمینه و هدف« :ح سینبن ح سن رود سری دیالنی» با تخلص شاعری «فارغ» یکی از شاعران
نا شناختج ایران در قرن دهم و دهههای آغازین قرن یازدهم در عر صج سرایش حما سج دینی
اسییت .در این مقاله بر آنیم كه ضییمن معرفی اجمالی این شییاعر درانقدر و دیوان فارغنامه ،به
بررسی ویژدیهای سبکی و محتوایی این نسخه از سه منظر فکری ،زبانی و ادبی ب ردازیم.
روش مطالعه :پژوهش حاضر براساس شیوۀ اسنادی (كتابخانه) و بر پایج مطالعج مستقیم ابیات
فارغنامه بوده است .برای انجام این پژوهش ،ویژدیهای سبکی ،محتوایی فارغنامه ریزبریز و نکته
به نکته استخراج شده و آنها را بطور مختصر و مفید مطرح كردهایم.
یافتهها :فارغنامه همچون دیگر حماسههای دینی دورۀ صفوی آمیختهای از واقعیت و افسانه
است كه البته داه جنبج داستانی و خیال ردازی شاعرانه بر واقعیت برتری دارد؛ ادر چه وجود
حضرت علی (ع) یک امر حقیقی در این داستانها محسوب میشود ولی هیچگاه برای ایشان چنین
صحنههایی روی نداده و چنین جنگهایی كه تاریخ دواه آن باشد ،مشاهده نشده است .سرزمینهای
موردنظر نیز در فارغنامه ناشناخته است.
نتیجهگیری :منظومج فارغنامه ،علیرغم اینکه دارای ابیاتی سست و سرشار از ایرادهای لفظی و
معنوی است ،كتاب موردپسند جامعج مذهبی است .ازجمله ویژدیهای شعری این شاعر ،استفادۀ
فراوان از صنایع بدیعی در حوزۀ بدیع لفظی و معنوی است كه از این میان ،جناس در حوزۀ
موسیقی درونی ،و تشبیه در حوزۀ موسیقی معنوی پربسامدترین آرایههای ادبی هستند .از دیگر
ویژدیهای این نسخج خطی بکاردیری ردیفهای فعلی است؛ بگونجای كه بخش زیادی از اشعار
دیوان ،مردف هستند .عیوب قافیه نیز در منظومج فارغنامه بسیار دیده میشود .از مهمترین
مضامین فکری این كتاب ،میتوان مواردی را چون «بنمایهها و باورهای اساطیری ،اندیشههای
اخالقی ،اندیشههای مذهبی ،مدح و ستایش ،دعا و اصطالحات نجومی» ذكر كرد.
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مقدمه
تحلیل زبانی و محتوایی متن بدون فراهم آوردن ن سخه ای منقّح و پیرا سته بیهوده ا ست؛ بر این ا ساس ت صحیح
متون كهن ،اهمیت و ضییرورت دارد و درحقیقت یکی از راههای شییناخت پیشییینج فرهنگی ،فکری ،ادبی و زبانی
دذ شتگان ،شناخت آثار آنها ست« .ح سینبن ح سن دیالنی رود سری» معروف به «فارغ دیالنی» ،صاحب دیوان
«فارغنامه» یا «جنگنامه» یا «والیتنامه» با م ضمون جنگهای ح ضرت علی (ع) در عر صلۀ حما سههای تاریخی-مذهبی
ا ست .وی همچون سراینددان بزرگ فار سی از جمله ابن ح سام و ربیع به شرح زنددانی و نبردهای ح ضرت علی
(ع) پرداخته است .این سرودهها در مدح «حضرت علی (ع)» صبغج مدح آمیخته با نوع خاصی از شعر فارسی دارد
كه همان حماسیییههای تاریخی و دینی اسیییت .كتاب فارغنامه همچون خاوراننامه خیالی اسیییت و بسییییاری از
رویدادها ،مکانها و شخصیتهای آن خیالی است .این كتاب در زمان شاه عباس صفوی كه اوج مذهب تشیع است
با هدف ترویج مذهب شیعه سروده شده ا ست كه سرایندۀ آن ،این كتاب را به شاه عباس صفوی تقدیم كرده
است.
نگارنددان در این مقاله به بررسی ویژدیهای سبکی فارغنامه ،از سه منظر فکری ،زبانی و ادبی پرداختهاند .همچنین
بدنبال پاسخگویی به این سؤال هستند كه برجستهترین ویژدی سبکی فارغنامه چیست؟
ضرورت و سابقۀ پژوهش
شییاعران بسیییاری در ادب فارسییی هسییتند كه شییعر ناب آنها مجال پای بیرون نهادن از دنجینههای درانسینگ
ن سخههای خطی و كتابخانههای كهن نیافته اند .شنا سایی ،پژوهش در زنددی و شعر این سراینددان و ن شاندن
آنان بر سریر ملک سخنوری بر دستره و غنای ادب فارسی افزوده و همچنین زمینج شناخت هرچه بیشتر ادبیات
فارسی را فراهم مینماید.
تاكنون دربارۀ احوال «حسییینبن حسیین فارغ دیالنی رودسییری» پژوهش جدی صییورت نگرفته اسییت؛ جز موارد
اندكی از جمله اینکه «ابراهیم فخرایی» در كتاب «در قلمرو شعر و ادب دیالن» به شمهای از زنددی وی ا شاره
دارد و با توجه به اینکه او را با «فارغ رشتی» اشتباه میگیرد ،اشعار «فارغ رشتی» را كه در روزنامج «نسیم شمال»
به چاپ ر سیده ،به وی من سوب میداند .اولین بار «جهانگیر سرتیپپور» در كتاب «نامها و نامداران دیالنی» این
دو شییاعر را از هم متمایز میکند و «فریدون نوزاد» نیز در مقالهای مختصییر كه در فصییلنامج «دیالن ما» به چاپ
رسانده ،به معرفی این شاعر و نسخههای خطی وی می ردازد.
روش پژوهش
روش پژوهش در این ر ساله تو صیفی-تحلیلی ا ست و در دردآوری اطالعات از روش كتابخانهای ا ستفاده دردیده
اسییت .آنچه از ویژدی سییبکی بالغی در این اثر ،مورد توجه قرار درفته ،با بررسییی تکتک ابیات و اسییتقراء نکات
سییبکشییناسییی در حوزۀ بالغت این تحقیق ،دارای جنبج كمی و كیفی اسییت و از سییوی دیگر ،آنچه درخصیوی
تحقیق در نسخه صورت درفته ،تحقیق كتابخانهای محسوب میگردد.
بحث و بررسی
معرفی فارغ گیالنی و فارغنامه
«حسینبن حسن فارغ دیالنی رودسری» از شاعران قرن  45و اوایل قرن  44هجری است .از خانواده و بستگان و
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شرایط زنددی او هیچ اطالعی ،جز آنچه از شعر وی بدست میآید ،در دست نیست.
وین دو اسمند اكرم و احسن (فارغنامه :بیت )34
نامم فارغ حسینبن احسن
از سال دقیق تولد و وفات فارغ ،اطالعی در د ست نی ست ،اما در ابیاتی از مثنوی فارغنامه به دیالنی و رود سری
بودن خود اشاره دارد.
مییعییدن شییییییییعیییییان بییود بییه خییدا
خاصیییه دیالن اسیییت كه هسیییت مولد ما
كیییه بیییه رودسیییییر شیییییدم میییوجیییود
نییبییود رشییییت و دسییییگییرم مییولییود
(همان :ابیات)3414- 3455
نام شاعر حسین ،پدرش حسن و از مردم دیالن میباشد .در زادداه خود به تحصیالت دینی پرداخت .مردی آداه
و متقی به سرور متقیان «علیبن ابی طالب (ع) » شناخته شد .برای تکمیل دانش سفری به نجف ا شرف نمود،
ولی معلوم نی ست در مح ضر درس كدام ا ستاد ح ضور یافت و تا كدام درجج كمال پیش رفته ا ست .بنا بر دزارش
خود او به هنگام بازدشییت به ایران در سییال  495چون تحمل دوری از زادداه را نداشییت ،از راه بغداد به دیالن
بازدشت .آنگاه كه به رودبار رسید ،به توقف كوتاهی نادزیر دردید .در این سفر ،با درویشی صاحبدل و صافیضمیر
به نام «محمد مداح» آشنایی یافت .درویش با افکار عارفانه و رفتار صوفیانج خود روح او را مسخر نمود .چهار سال
در رودبار بماند و به دسیییتگیری درویش «محمد مداح» به تزكیج روح پرداخت و مس وجود با كیمیای طلب و
مجاهده روز و شب زرتاب ساخت؛ آنگاه از مراد اجازه درفت تا به ر شت بازدردد (نگاهی به دو مقالج فارغ دیالنی،
نوزاد :ی .)19
وی به درخواست و پیشنهاد «محمد مداح» و «عبدالرزاق محمدبن ابراهیم» ،برادرزادهاش ،داستانهایی از زنددانی،
دالوریها و معجزات «حضرت علی (ع)» را به رشتج نظم میکشد.
سیییینییج الییف اسییییت ازطییریییق حسییییاب
سییییال تییاریییخ اییین خییجسییییتییه كییتییاب
كییرد دیییییالن بییه عییدل خییود تسییییخیییییر
كییه در اییین سییییال شییییاه عییالییم دیییییر
(فارغنامه :ابیات )413-416
در سال  4555ه ی .ق .دیالن دستخوش انقالب دردید .احمدخان دیالنی از س اهیان شاه عباس شکست خورد و
به شیروان فرار نمود .شاه عباس دیالن را به تسخیر خود درآورد و در چنین روزهای دردناک و خونباری ،حسین
در ر شت دوشج انزوا اختیار نمود و بیاعتنا به واقعیات ،به سرودن مثنوی خود یعنی فارغنامه پرداخت؛ بدان امید
كه به نام و تخلصش حسین فارغ ،جنبج جاودانگی بخشد.
معرفی نسخههای خطی فارغنامه
احمد منزوی در فهرسیت نسیخههای خطی تعداد  44نسیخج خطی دیوان فارغ دیالنی را از كتابخانههای مختلف
ایران فهر ست كرده ا ست (فهر ست ن سخههای خطی فار سی ،منزوی ،ج  :1ی  .)315در این پژوهش با توجه به
ارزش و قدمت نسخهها 6 ،نسخه مورد استفاده قرار درفته است:
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 -4ن سخج كتابخانج مجلس تهران به شمارۀ « »544 /645453دارای  471صفحه بطور متو سط  44بیت به خط
نستعلیق نه چندان زیبا نگاشته شده ،از پهنا  35سانت و از طول  63سانت میباشد .از اول افتاددی دارد و عناوین
داستانها با رنگ قرمز نگارش یافته است و بجای شماره و عدد در پایین هر صفحه ،دو كلمه از بیت آغازین صفحج
بعدی آورده میشییود .كاتب آن اسییمعیلبن عزیزاهلل یمانی در رمضییان سییال  4444نگاشییته اسییت و اهدایی از
محمدعلی كریمزاده تبریزی است (دیالن در قلمرو شعر و ادب ،فخرایی :ی . )537
 -6نسخج دانشگاه تهران به شمارۀ « 73 »65944صفحه ،در هر صفحه بطور متو سط  44بیت و  45بیت نیز در
حا شیه بطور مورّب تذهیب به خط ن ستعلیق نگا شته شده ا ست .از ابتدا افتاددی دارد و همج عناوین دا ستانها با
سیا ه پررنگ ،نگارش یافته و بجای شماره و عدد در پایین هر صفحه ،دو كلمه از بیت آغازین صفحج بعد آورده
میشود كه نگارندۀ آن «فخرالجاح حاجی محمدمیرزا بابا راخ» است (همان :ی .)534
خصوصیات سبکی فارغنامه
در مطالعات سبکی ،رویکرد یافتن مشتركات سبکی در یک اثر نسبتبه آثار دیگر شاعران ،برای تبیین سبک دوره
و عصر ،موردنظر نیست ،بلکه امروزه هدف از بررسیهای سبک شناسانه ،یافتن ویژدیهای خای سلیقهای و هنری
ا ست كه میتواند شاعر را از دیگر شاعران آن عر صه جدا نماید .به عبارت دیگر ،هدف ما این ا ست كه آنچه را در
این اثر ،برج ستج سبکآفرین ا ست م شخص سازیم؛ همچنین «در مطالعج یک دورۀ ادبی یا یک جریان ادبی یا
ادبیات یک قوم ،عالقج ما متوجه جنبههای فردی و وجوه متمایز اسییت» (مبانی سییبکشییناسییی شییعر ،سییمیعی
دیالنی :ی .)54
سطح فکری
در این سطح ،عناوین موضوعی ،افکار و اندیشههای فکری مطرح در فارغنامه معرفی میگردد .از مهمترین مضامین
فکری این كتاب ،میتوان مواردی چون «بنمایهها و باورهای اساطیری ،اندیشههای اخالقی ،اندیشههای مذهبی،
مدح ،ستایش و دعا و اصطالحات نجومی» را ذكر كرد.
عناوین موضوعی فارغنامه
طرح مسائل غیرعادی و خرق عادت در منظومج فارغنامه بسیار برجسته است .جلوههای حماسج دینی فارغنامه در
قالب موجودات ناشناخته ،افسانه و افسون ،طلسم و جادو و مطالب حیرتانگیز ظهور مییابد .بسیاری از داستانهای
فارغنامه خیالی است .ادرچه وجود حضرت علی (ع) یک امر حقیقی در این داستانها محسوب میشود ،ولی هیچگاه
برای ایشان چنین صحنه هایی روی نداده است و چنین جنگهایی كه تاریخ دواه آن باشد ،مشاهده نشده است.
سرزمینهای موردنظر نیز در فارغنامه ناشناخته است.
برخی از عناوین موضوعی فارغنامه
بخشیدن یک قطار شتر به سائل نابینایی كه درسنه بود و بینا كردن چشمان او -6 ،خاتم بخشیدن امیرالمؤمنین
به سائلی در بین نماز -3 ،بینا كردن دختر پارسایی كه خود چشمانش را با چاقو بیرون آورده بود -1 ،داستان
صعصعه با امیرالمؤمنین و آوردن دالیل و مدارک برتری آن حضرت بر لوط ،نوح ،موسی ،عیسی -5 ،داستان بلعیده
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شدن پسر اسود توسط نهنگ و در چاه افتادن علی اسود و نجات معجزهآسای آنها توسط حضرت علی كه با یک
دست نهنگ را از دریا میکشد و با دست دیگر علی اسود را از چاه بیرون میآورد -4 ،داستان جدا شدن سر ابراهیم
ادهم توسط نره غولی و متصل كردن سر ابراهیم ادهم به جای خود ،توسط دستان مبارک حضرت علی (ع)-7 ،
فریبِ ابراهیم ادهم توسط پیرزن و نسبت دادن قتل به او و نجات معجزهآسای او توسط حضرت علی كه مرده را
زنده میکند و قاتل را معرفی میکند -9 ،داستان پیدا شدن چاهی در بیابان و سیراب شدن لشکریان حضرت-4 ،
هویدا شدن نجف اشرف به دست خدابنده-45 ،فتح كردن خیبر به دست حضرت علی (ع) -44 ،نبرد حضرت علی
(ع) با علقمه و هشام و نجات دادن قنبر -46 ،بیرون آوردن  95شتر ماده از قبر صالح برای صمصام توسط حضرت
علی (ع) -43 ،نجات شهر عسکریه از شیران درنده توسط حضرت علی (ع) -41 ،آرزوی ماهی برای طعمج غذای
پنج تن آل عبا شدن و برآورده شدن آرزوی او -45 ،نبرد حضرت علی با قیسبن حره و فتح قلعه و مسلمان شدن
ببری كه همه از او وحشت داشتند -44 ،قصج نبرد حضرت علی با قتال ملعون و پاک كردن قلعج سالسل از وجود
او كه سبب ایمان آوردن مرم شد -47 ،نبرد حضرت علی با عنقای فارسی و كشته شدن او با ذوالفقار حضرت علی،
 -49معجزۀ حضرت علی در كمک به سائل و اعجاز بردن او به شهر بربر -44 ،رام كردن شیر توسط حضرت علی
و حمل بار توسط شیر كه سبب ایمان آوردن یهودا پادشاه جهودی شد-65 ،نبرد حضرت علی با قحطبه و شکست
او -64 ،نبرد حضرت علی با عمر عنتر و كشته شدن عمر عنتر به دست علی.
بنمایهها و باورهای اساطیری
مهمترین بنمایههای اساطیری فارغنامه كه در متون پهلوانی دیگر هم دیده میشود ،چنین است:
الف) حضور آفریدههای اهریمنی مانند دیو ،اهدها ،جادو ،غول ،شیر ،ببر ،ماهی ،مار غول پیکر ،اهدر.
ب) برخی معجزات اساطیری حضرت علی (ع) مانند:
باز كرد ن دست دیو توسط حیدر ،كشتن اهدها توسط حضرت علی (ع) ،سوار شدن حضرت علی (ع) بر مرغی كه
سر تا پایش از زر و جواهر بود و رفتن به جابلسا ،آواردی اهدها توسط اهدهای دیگر و عطای سنگنوشته به اهدها
توسط حضرت علی كه سبب بازدشت اهدها به وطن خود شد ،سبقت درفتن حضرت علی در دویدن از مركب
تندرو و همچنین كبوتر در آسمان ،رفتن حضرت علی به درون آتش ،زنده نمودن مرده ،تبدیل ریسمان به اهدها،
بیرون آوردن هاله ای نور از یقج خود ،دونیم شدن دبری از شام توسط دو انگشت اعجازانگیز حضرت علی (ع) كه
برای خراب كردن مرقد حضرت علی (ع) آمده بود.
مدح و ستایش
فارغ دیالنی در دیباچج دیوان خود پس از س اس و ستایش خداوند و خاتم رسالت ،سلطان سریر والیت ،پیامبر
اكرم (ی) و بیان اسمهای اعظم و نعت حضرت علی (ع) ،به مدح و تمجید شاه عباس صفوی پرداخته و حتی
كتاب خود را به او تقدیم كرده است.
تییییا بییییود یییییاددییییار در ایییییّام
دییفییتییم اییین نییامییه را بییه نییام شییییاه انییام
نییام شیییییاه جییهییان بییود بییه جییهییان
تییا از اییین نییامییه هسییییت نییام نشییییان
شیییییاه عییبییاس ظییلّ سیییییلییطییانییی
میییظیییهیییر نیییور ذات سیییییبیییحیییانیییی
(فارغنامه :ابیات )94-74

نوآوریهای سبکی فارغ دیالنی و ویژدیهای شعری او در فارغنامه 634/

بطور كلی فارغ در آغاز و شروع دا ستانها كه ق صد پرداختن به ق سمت جدیدی یعنی دا ستان دیگری را دارد ،در
ابیاتی بعنوان مقدمه فضاسازی میکند و با استفاده از كلمات و لغات عربی در ستایش و حمد خداوند و پس از آن
مدح و منقبت پیامبر (ی) و امام علی (ع) به شیوهای ساده ،وارد شرح داستان میشود.
هیییُوَ بیییاقیییی و غیییییییره هیییالیییِک
لییییه الییییمیی یَلیی یکُ اِنیی یَّهُ میی یالییییک
هسییییت بیرون ز حیید و حصیییر و شیییمییار
ز آنییکییه اسیییییمییاء آن شیییییه ابییرار
اسیییییییداهلل عییییلییییی ولییییی اهلل
نیییام مشیییییهیییور شیییییاه عیییالیییییییجییاه
خیییلیییق را میییقیییتیییدا و راهییینیییمیییا
وصیییییی مصیییییطییفییی و شییییییییر خییدا
قیییبیییلیییج دیییین و عیییالیییم و آدم
سییییییبییییب آفییییرییییینیییشِ عییییالییییم
جیییمیییلیییج خیییلیییق راسیییییت اومیییوال
حیییییییدر میییرتضییییییی شییییییه واال
(همان :ابیات )541-549
خواننده با خواندن این ابیات با فضای داستان كه نمایش قدرت و كماالت حضرت علی (ع) است آشنا میشود.
اندیشههای اخالقی
اصییول عقاید اخالقی و تربیتی فارغنامه را میتوان در مواردی چون «دعا ،طلب عفو و بخشییش از درداه خداوند،
درخواسییت كمک و یاری از حضییرت علی ،پیروزی و كامیابی شیییعیان ،ناامیدی از خلق و دراز كردن دسییت نیاز
ب سوی حق ،بیان معجزههای ح ضرت علی (ع) ،پندپذیری ،ناپایداری جهان و بیاعتباری مالاندوزی ،بلندنظری و
وسعت دید در طریق معرفت ،ترغیب در پیروی از پیر ،آزاددی و وارستگی» خالصه كرد.
به حق نام های نامی تو (ه مان :ب یت )63
كییرددییارا بییه اسیییییم سیییییامییی تییو
ب گذر از جرم و خ فت فارغ (ه مان :ب یت )69
كیییه روا سییییییاز حیییاجیییت فیییارغ
خد مت پیر خود به جان نکنی (ه مان :ب یت )145
دییفییت تییا سیییییییر المییکییان نییکیینییی
ره نیابی به قرب حضییرت من (همان ،بیت)144
نشییییینییاسیییییی طییریییق طییاعییت میین
اندیشههای مذهبی
دقت در اشعار فارغ دیالنی ،بیانگر پایبندی به تعالیم و تفکرات دینی مذهبی است .مضامین مذهبی این شاعر
همان مضامین تکراری مرسوم در عصر بوده است .مذهب و دوستداری ائمج اطهار بویژه امام علی (ع) در اشعار فارغ
برجستگی خاصی دارد؛ چنانچه شاعر با اشعار و با ذكر شخصیتهای برجستج دینی چون «پیامبر ،حضرت علی و
ائمج اطهار همچنین شخصیتهای خیالی منفور دینی چون قتال ملعون ،قیسبن حره ،علقمه ،هشام ،قحطبه ،عمر
عنتر ،و حارث» دویی قصد القای تفکر مذهبی خای خود را دارد.
در دو كشیییتی نشیییسییی ته یک نوح ند ()55
مصیییییطییفییی و عییلییی یییک روحیینیید
كییه بود فرض بر ج م یع كسییییان ()459
مییین بیییه تیییورات خیییوانیییدم و قیییرآن
بر شییییه عصییییر خود ك ننیید دعییا ()454
كییه زن و مییرد در صییییبییاح و مسییییا
اصطالحات نجومی
فارغ در شعر خود از ا صطالحات نجومی و ا سامی ستاردان كمک درفته ا ست كه از آن میان میتوان به سحاب ،مریخ،
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ماه ،زهره ،زحل ،و مشتری اشاره نمود .از كاربرد این اصطالحات در شعر این شاعر نمونههایی را بهاختصار نام میبریم.
كیییرده رمیییح عیییدودیییر او پیییییییکیییار
دشییییتییه هییر یییک سییییحییاب آتشییییبییار
سییییر سیییییییاره را كشیییییییده بییه سیی ی یخ
كیییرده سیییییوراخ سییییییییینیییج میییرییییخ
خییویییش را مییهییجییج لییوایییش سییییاخییت
میییاه در بیییوتیییج فیییلیییک بیییگیییداخیییت
بییه سیییییرور و سیییییرود كییرد آهیینییگ
زهییره در بییزم او هییمییی زد چیینییگ
شیییید در اییین بییزم مشییییکییل او حییل
در وحیییل میییانیییده بیییود پیییای زحیییل
بییه وزیییرانییش از سیییییر تییمییکییییین
مشییییتییری داده طیییییلسییییان رنییگییییین
بییه دبیییییران مییُلییک او بییخشیییییییید
تیییییر هییم خییامییه از دوات كشیییییییید
(همان :ابیات )46-454
سطح زبانی
سبک نمودار دزینش و تركیب شاعر و نوی سنده از امکانات متعدد زبانی ا ست .یکی از عوامل مهم در جدا سازی
سبکها ،زنددی شاعر و شیوۀ بیان آن است .اینکه عامل زمان ،عالوهبر شیوۀ بیان ،نقش مهمی در این طبقهبندی
دارد ،شییاید به این علت اسییت كه نمیتوان زمان جامعه و فضییای فکری را از كارها و آثار شییاعر جدا كرد و اینکه
صرف ًا موضوع یا ماهیت شعرها مشابه باشد ،دلیلی بر یکسانی آنها نیست .ضمن اینکه همج این عوامل یعنی زمان،
دوران ،ماهیت و فضای فکری و شیوۀ بیان و ...مؤثرند.
زبان دیوان فارغ دیالنی ،ساده و روان میباشد .بسیاری از ویژدیهای زبانی سبک خراسانی در آن مشهود است و
ازآنجاییکه سرایش این منظومه مربوط به دورۀ صفوی است ،ویژدیهای زبانی سبک عصر صفوی نظیر واههها و
تركیبهای ساختگی و عامیانه نیز در آن دیده میشود .فارغ دیالنی بیشتر به معنا و مفهوم شعر دقت دارد تا
بکاردیری ابزار و صناعات ادبی.
برخی ویژگیهای زبانی فارغنامه چنین است:
نوآوری در ساختار تركیبات و اصطالحات :فرایند خلق شعر در ذهن شاعر از احساس و تفکر سرچشمه میگیرد
و برای سروده شدن و ظهور شعر ،تركیبهای جدیدی از واهدان را در كنار هم مینشاند؛ این مقوله باعث ایجاد زبانی
خای در شعر میشود و شاخص آن ،كاربرد تركیب و ساختهای جدیدی است كه شاعر آفریده است .در ابیات زیر
نمونههایی از این تركیبهای نو را در سخن فارغ میبینم:
«كام بخش ناكامان ،نیکنامی ده نکوكامان ،ماه چرخ آستان عرش سریر ،مظهر نور ذات سبحانی ،مخزن سرایر ،بدر
انور احسان ،سیالب معصیت ،مه مهر كائناتافروز ،راهب خجستهضمیر ،شه تاجبخش عالمگیر» نمونههایی از این
تركیبها است.
فارغ به تركیب سازی عالقه ن شان میدهد و بنوبج خود در نوآوری ا صطالحات جدید سعی نموده ا ست .در این
دیوان با تركیب و توصیفهای زیبا ،بدیع و شگفت روبرو میشویم.
استفاده از مخفف كلمات
كییافییری بییتپییرسیییییت بیید عییمییلییی
رفییت سیییییوی مییدییینییه خیییییبییر انییام
شیییییاه میییردان چییو میییهیییر روزافیییروز
دییاه بیییییگییه چییو رو بییه شیییییهییر آرد

زشییییتروی و سیییییییهدل و د غ لی ()435
شییییه دییین و لشییییکییر اسییییالم ()1375
بود شیییش سییییالییه ظییا هراً آن روز ()353
از خیییالییییق دمیییار بیییردارد ()4154

نوآوریهای سبکی فارغ دیالنی و ویژدیهای شعری او در فارغنامه 633/

الییغییرض بشییییینییو اییین حییکییایییت را

تیییا بیییییییابیییی ره هیییداییییت را ()164

استفاده از افعال پیشوندی
بیییركشیییییییییدنییید لشیییییکیییر اسیییییالم
آنییچیینییان آن پسییییر بییه دسییییت عییلییی
پییس رسیییییول مییهیییییمیین سیییییتییار
مییدعییای دل میین اسیییییت هییمییییین

صییییلییوات و دعییا ،درود و سییییالم ()6435
بییود كییز راه دررسیییییییید نییبییی ()617
بر درفییت از سییییر ع لی دسییییتییار ()554
پیییادشیییییاهیییا بیییرآوری آمییییییین ()749

آوردن «همی» برای مضارع اخباری و ماضی استمراری
جیییز بیییراه عیییلیییی نیییمییییییی یییوییییم
دائییییم آزار خییییلییییق میییییییییکییییردم
بییییانییییگ جیییینییییگ بییییرآوردنیییید
واژگان و اصطالحات عامیانه
بشییینو این داسیییتییان كییه شییییاد شیییوی
ای كییه از شییییییییعیییییان ایشیییییانییی
بییینیییده در رودبیییار ییییاری داشیییییت
بییینیییده را هیییمیییدم و بیییرادر بیییود
بییینیییدۀ كیییوی خیییواجیییج قییینیییبیییر

یییاعییلییی یییا عییلییی هییمییی دییویییم ()73
خ لق م یکشییی تم و ه می خوردم ()647
مرد میییدان طلییب ه می كردنیید ()4455

تیییازه اییییمیییان و اعیییتیییقیییاد شیییییوی
پیییییییرو راه دیییین و اییییمیییانیییی
كییه بییه جییان ،تخم مهر شییییه میکییاشییییت
بییلییکییه بییا جییان و دل بییرابییر بییود
داشیییییت بسییییییییار میینییقییبییت از بییر
(همان :ابیات)649-676

سطح ادبی
موسییقی بیرونی :مثنوی «فارغنامه» در قالب مثنوی و در  5414بیت به بحر خفیف سییروده شییده اسییت و
همچون حماسییههای دیگر دورۀ صییفوی آمیخته ای از واقعیت و افسییانه اسییت كه البته داه جنبج داسییتانی و
خیال ردازیهای شییاعر و و داه نیز جنبههای واقعی را دربر دارد .انتخاب بحر خفیف با ویژدی موسیییقایی خای آن
بجای دزیدن بحر متقارب ،آنچنانکه در حما سههای پهلوانی و ا ساطیری باب بوده ا ست و ب سیاری از حما سههای
دینی نیز از آن پیروی كردهاند بنظر میرسد ،نوعی نوآوری سبک در خلق این اثر حماسی دینی میباشد.
انتخاب وزن «فاعالتن ،مفاعلن فعلن /فعالت» از سوی سرایندۀ این مثنوی ،بردزیدن نوعی خای از فرم و ساختار
سرایش ا ست تا مخاطب را با عر صج جدیدی از حما سه روبرو نماید .این ا شتراكی بین مثنوی فارغنامه و مثنوی
حدیقجالحقیقه سنایی غزنوی ا ست كه میتواند بیانكنندۀ نوع نگرش شاعر به فرم و ساختار ظاهری شعر با شد؛
یعنی همان موسیقی صامت و مصوتها برای ارائج مفاهیم ویژه ،مانند قداست ،خوشآوایی ،لطافت و معنویت.
موسیقی درونی :بدیع لفظی« :هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرف در مجاورت با حروف
دیگر ،موسیقی خاصی را پدید میآورد كه به آن موسیقی درونی دفته میشود» (موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی:
ی « .)54جلوه های مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها كه از مقولج موسیییقی بیرونی و كناری نباشیید ،در حوزۀ
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مفهومی این نوع موسیییقی قرار میگیرد» (ردیف وموسیییقی شییعر ،محسیینی :ی 44و « .)46موسیییقی درونی در
آرایههای مختلفی همچون جنا سها ،تکرار ،سجع و موازنه دیده می شود» (تکرار ا ساس مو سیقی شعر ،جمالی:
ی .) 43جناس پربسامدترین صنعت در موسیقی درونی اشعار دیوان فارغنامه محسوب میشود.
تکرار :تکرار یا توزیع ،در شعر فارسی توسط سراینددان طرازاول شعر فارسی مورد توجه قرار درفته است؛ در این
كاربرد هنری ،تکرار واجهای همگون و یک سان ،همراه با مفاهیم و معانی واههها در مو سیقی و آهنگ ب سیار مؤثر
است .تکرار ازجمله خصوصیات سبکی بارز در فارغنامه است ،مانند تکرار واهۀ مصطفی و مرتضی در ابتدای هر دو
مصراع در ابیات  55-16در  4بیت متوالی.
میییرتضیییییی آفیییتیییاب نیییور ییییقییییییین
مصییییطییفییی آسییییمییان شییییرع مییبییییین
مییییرتضییییییی مییییاه انییییور افییییالک
مصیییییطییفییی شیییییاه كشیییییورِ لییوالک
مییرتضیییییی از وفییا مییحیییییط سیییییخییا
مصییییطییفییی از سییییخییا بسیییییییط قضییییا
مییرتضییییی قییاسییییم جیینییان و جییحیییییم
مصییییطییفییی خییازن نییعیییییم و مییقیییییم
مییرتضیییییی میینییبییع سیییییخییا و كییرم
مصیییییطییفییی شیییییافییع جییمیییییع امییم
مییرتضیییییی مییظییهییر عییجییایییب دان
مصیییییطیییفیییی میییركیییز غیییراییییب دان
میییرتضییییییی بیییدر انیییور احسییییییان
مصیییییطییفییی مییخییزن سیییییرایییر دان
مییرتضیییییی مییقییتییدای ارض و سیییییمییا
مصیییییطییفییی پیییشیییییوای خییلییق خییدا
در دو كشییی تی نشیییسیییتییه ی یک نو حنیید
مصیییییطییفییی و عییلییی یییک روحیینیید
(فارغنامه ،ابیات)16-55
جناس :شاعران در بهرهدیری از اثرات قرینهسازی و ایجاد ایقاعها و هماهنگیهای موسیقی ،از تکرار بهره درفتهاند
در آرایج جناس ،عنصر دیگری وجود دارد و آن اختالف معانی و مفاهیم واهههاست كه به انتقال و جابجایی موسیقی
از آوا بسوی معنا ،كمک میکند .فارغ بعنوان یک شاعر توانمند از این قدرت موسیقایی جناس آداه بوده و آن را در
دونه و اشکال مختلف مورد استفاده قرار داده است .در بررسی كمّی میتوان به این نتیجه رسید كه بیشترین آرایج
استفادهشده در فارغنامه جناس است:
شییییمییع و جییان جییهییان فییارغ كیین ()35
نیییام خیییود ورد جیییان فیییارغ كییین
تییا رخ صییییاحییبالییزمییان بییییینییی ()464
كییه تییو بییر تییخییت و بییخییت بیینشییییییینییی
پییایییج قییدرت از مییلییک دییذرد ()431
سیییییایییج چیییتیییرت از فیییلیییک دیییذرد
حقتعییالی اسییییت واصیییف ایشییییان ()454
میین كییه در وصییییف آن ولییی نشییییان
بییه كییه اول ز اكییمییل و اجییمییل ()3554
بیییا هیییمیییان رخیییت و خیییلیییعیییت اول
برده سییی یالب معصییییییت ر خ تم ()3545
یی یا عیییلیییی فیییارغ سیییییییییهبیییخیییتیییم
شییید روان با سییی اه خود سیییاروق ()1494
چییون بییه دوزخ روانییه شییییید طییاروق
دشییت آنچاه همچو حصیین حصییین ()1491
بییهییر اصییییحییاب حضییییرت شییییه دییین
بیییود دییییوی وزییییر او میییاروق ()1444
چییون بییه دوزخ فییکیینیید جییان سییییاروق
محرمیت در حریم حرمیت سییییاخیت ()555
سییییرفییرازت بییه تییاج عییزت سییییاخییت
هییم بییه نییامییش قییرار م یُلییک م یَلییک ()46
هییم بییه نییامییش مییدار فییُلییک فییَلییک
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واجآرایی :تأثیر هماهنگی آواها و خوشآهنگی حا صل از تکرار ،داهی ب صورت كامل در واهههای شعری رعایت
نمی شود ،بلکه فقط در برخی از صامتها و یا م صوتها تکرار صورت میگیرد .اینجا ست كه این تأثیر از لونی دیگر
میگردد و جانفزاتر و تأثیردذارتر است (واجآرایی و تکرار در شعر خاقانی ،كرمی و حسام ور :ی .)439
در ابیات  4647تا  4649حرف «س» در ابیات ،زیاد تکرار شده است.
جیییز تیییو فیییرییییادرس نیییدارم مییین
یییا عییلییی جییز تییو كییس نییدارم میین
تییو ك یسِ بییی كسییییان و میین بییی كییس

می یُردم از بیییی كسیییییی بیییه دادم رس

ت ضمینالمزدوج« :آن ا ست كه در اثنای جملج نظم و نثر ،كلماتی را پیو سته یا نزدیک به یکدیگر بیاورند كه در
حرف روی موافق باشند؛ ازآنجاكه عالوهبر رعایت حدود سجع و قافیه ،در اثنای جمله ،كلمات مسجع ،قرینهبندی
شدهاند ،آن را نیز تضمینالمزدوج میگویند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ی  .)19این صنعت ادبی نیز
در مثنوی فارغنامه كمكاربرد است.
اوسییییییت قسییییییام دوزخ و جیییینییییت در كییف اوسییییت زحییمییت و رحییمییت ()766
چیییون نیییبیییی دیییفیییت دَمیییُک دَمیییی بییا عییلییی دییفییت لییَحییُمییک لییَحییمییی ()54
كییعییبییه و اهییل مییکییه را یییک سیییییر كیینییم از ضیییییرب تیییییغ زیییروزبییر ()454
موازنه و تر صیع :موازنه اسییتفاده از همسییانی وزنی واهدان و حفظ قرینهها در درون كلمات دو مصییراع اسییت.
اصلیترین عامل ایجاد موسیقی تقارن است كه شاعران به بهترین و زیباترین شکل در موازنه یا مماثله از آن بهره
میگیرند .درحقیقت نوعی از سییجع متوازن اسییت كه در فواصییل نثر یا نظم تکرار میشییود (نگاهی تازه به بدیع،
شییمیسییا :ی  .)35داهی این هماهنگی از سییجع متوازن فراتر رفته و با هماهنگی در وزن و حرف روی كلمات
قرینه شده ،صنعت ترصیع را میآفریند (فنون بالغت وصناعات ادبی ،همایی :ی.)11
مییرتضیییییی آفییتییاب نییور یییقییییین ()16
مصییییطییفییی آسییییمییان شییییرع مییبییییین
مصیییییطییفییی شیییییاه كشیییییور لییوالک

میییرتضیییییی میییاه انیییور افیییالک ()13

آن یییکییی پییادشیییییاه خیییییل رسیییییل

و ین ی کی پیشییییوای اهییل سییییبییل ()765

آنییکییه قییایییم بییه ذكییر او اسییییت فییلییک

آنکییه دایم بییه مییدح اوسییییت ملییک ()4513

مو سیقی كناری (قافیه و ردیف) :مو سیقی كناری یکی از جلوههای مو سیقی در شعر ا ست كه نقش پررنگ و
مؤثری در باال بردن جنبج موسیییقایی شییعر و برانگیختن عواطف و احسییاسییات خواننده دارد» (نگاهی دیگر به
موسیقی شعر ،فیاضمنش :ی .) 495درمورد اهمیّت و تأثیر قافیه و ردیف بر شعر ،فواید بسیاری ازسوی ادیبان و
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ناقدان ذكر شده ا ست كه بنظر میر سد نقش مو سیقایی آنها بهتر و مهمتر از دیگر نق شها ست« .نغمه و آهنگ
حاصییل از تکرار الفاظ هماهنگ ،همگون یا همسییان قافیه و ردیف ،لذّتی به آدمی میبخشیید كه نزدیک اسییت به
لذّتی كه از استماع نغمهای دریافت میکنیم» (پیوند موسیقی و شعر ،مالح :ی .)93
ردیف :در هیچ زبانی به اندازۀ زبان فارسی از ردیف استفاده نشده است« .به دفتج كارشناسان از مهمترین عوامل
پیدایش ردیف در شعر فارسی ،وجود فعل ربطی در این زبان است» (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی:
ی  .)475در مثنوی فارغنامه از میان  5414بیت 955 ،بیت مردف هستند كه از این تعداد 535 :بیت ردیف
فعلی؛  55بیت ردیف اسمی؛  75بیت ردیف ضمیر؛  95بیت ردیف تركیبی و  45بیت هم ردیف حرفی هستند.
پربسامدترین ردیف ،فعلی است .فارغ دیالنی در بکاردیری این صنعت بسیار دقیق عمل كرده است و معموالً قوافی
بکاررفته در مثنوی فارغنامه بسیار ساده و پركاربرد هستند.
جدول بسامد اشعار مردف در مثنوی فارغنامه
تعداد اشعار مردف

955

درصد اشعار مردف

41/65

جدول فوق بیانگر این مسئله است كه از  5414بیت مثنوی فارغنامه ،تنها  955بیت آن مردف هستند ،به عبارتی
بسامد ابیات مردف در این مثنوی 41/65است.
جدول بسامد انواع ردیف در مثنوی فارغنامه
نوع ردیف

فعلی

اسمی

ضمیر

تركیبی

حرفی

تعداد

333

33

71

81

63

درصد

1/47

./.17

0/23

0/40

0/03

همانطوركه از جدول برمی آید ،بسامد ردیف فعلی در مثنوی فارغنامه بیش از سایر انواع ردیف است .فارغ دیالنی
بسیاری از اهداف معنایی و مفهومی شعر را با ردیفهای شعر بیان كرده است و با كمک ردیفها ،بسط معنایی شعر
را ایجاد كرده است.
قافیه :هرچه تعداد صامتها و مصوتهای واهدان قافیه یکسانتر باشد ،قافیه به همان اندازه ،دلنشینتر و آهنگینتر
میشود و ارزش موسیقایی آن نیز بیشتر میشود .در بسیاری از ابیات مثنوی فارغنامه ،قافیهای كه استفاده شده
است در خدمت مفهوم و مضمون شعر است و بیشترین بسامد در دیوان این شاعر اختصای به قافیههای اسمی
دارد .در دیوان او عیوب قافیه فراوان دیده میشود .ایطای جلی پربسامدترین عیوب قافیه در مثنوی فارغنامه است.
اقواء (اختالف حركت ماقبل ردف اصلی و ردف زاید است):
مییتییوجییه شییییدنیید بسییییوی ح یَرم ()444
بیییا دل شیییییاد و خیییاطیییر خیییُرم
ایطاء جلی (تکرار قافیه در آن آشکار است):
هییمییه چییون آهییوان شیییییییر شییییکییار
لشییییکییری بیییشییییتییر ز حیید شییییمییار
ایطاء خفی (تکرار قافیه آشکار نیست):

همییه شییی کر لبییان و شییی یر ی نکییار ()4414
ح لقییه زد درد مکییه را چو مییار ()4555
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انییس و جیین وحییش و طیییییر مییاهییی مییور
دییفییت هییرجییا كییه هسییییت بیییییمییاری

امییر او را بییه جییان و دل مییأمییور ()749
جییملییه را دییر بییه پیییییش میین آری ()974

قافیۀ بدیعی :مقصود از قافیج بدیعی ،قافیه ای است كه در آنها یکی از صناعات ادبی از قبیل اعنات ،تجنیس یا
نوآوری و ابداعی اعمال شده باشد:
الف) اعنات یا لزوم ماال یلزم« :اعنات در قافیه آن است كه شاعر عالوهبر هماهنگی و تناظر هجای قافیه،
هماهنگی و تناظر هجا یا هجاهای ماقبل را نیز رعایت كند و به اصطالح شاعر خود را در دشواری (اِعنات) افکند»
(آشنایی با عروض و قافیه ،شمیسا :ی  .)665بسامد این قافیه در مثنوی فارغنامه بسیار كم است.
تا به مقصیییود خود شیییوی واصیییل ()4164
مییدعییای تییو هییم شیییییود حییاصیییییل
بنده ات من به جان شیییوم صییید دل ()4414
دییر مییراد دلییم شیییییود حییاصیییییل
تییا مییراد دلییت شییییود حییاصییییل ()4414
دلییبییرت را بییه تییو كیینییم واصیییییل
ب)تجنیس :تجنیس در علم قافیه به معنی آوردن انواع جناس در محل قافیه است:
هییمییه را میییییدهییم شیییییفییا در دم
پییهییلییوانییی كییه رسیییییتییم دسیییییتییان

زانییکییه میین چییاره سییییاز هییر دردم ()977
پیییییش او بییود از فییرودسییییتییان ()434

بسامد كاربرد جناس تام و مركب در مکان قافیه در مثنوی فارغنامه بسیار كم است ،اما كاربرد جناس مضارع در
جایگاه قافیه بسیار زیاد است.
هییمییه حیییییران و والییه اش دشییییتییه ()444
چیییون بیییدییییدنییید اهدهیییا كشیییییتیییه
واصییییف او خییدای بییاشیییید و بییس ()653
وصییییف او جییز خییداونیید نییدانیید كییس
روی امییییید بییر رهییت مییالییم ()644
دسییییت شیییسییییتییم ز جییمییلییج عییالییم
ج) ذوقافیتین :ذوقافیتین به شعری دویند كه دو قافیه داشته باشد .در مثنوی فارغنامه بسامد این نوع قافیه نیز
كم است.
قییاسیییم خلیید و نییار و مییاه شیییرف ()4443
شیییییییییر پیییرورددیییار شیییییاه نیییجیییف
د) قافیۀ معموله« :قافیج معموله ،قافیهای است كه محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف رَوی باشد،
بدین ترتیب كه شاعر با عملی ابتکاری ،حرفی جز روی اصلی را رَوی شعر قرار دهد و درنتیجه قافیههایی بیاورد
كه متضمن لطافت یا ابداعی باشند» (آشنایی با عروض و قافیه ،شمیسا :ی .)435در مثنوی فارغنامه بسامد این
نوع قافیه نیز كم است.
مییکییّرم از كییرم تییو دریییا بییی ()737
جییان بییه لییب آمییده ز بیییییتییابییی
لیییییکیین بییود از بییرای زر نییاخییوش ()957
الیییغیییرض شییییید دل ییییهیییودا خیییوش
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اییین چیینییییین كییارنییامییج او راسیییییت

غ یر او را چییه قییدر تی یییاراسییییت ()4444

جدول بسامد قافیۀ بدیعی
نوع قافیه

تجنیس

ذوقافیتین

قافیج معموله

اعنات

درصد

55/1

49/4

63/6

7/4

موسیقی
مو سیقی معنوی :بدیع معنوی :كلمات با نخهای متعدّی به هم پیو ستهاند و این ارتباط و تنا سبها ،چه لفظی و
چه معنایی ،از پیوسییتگی میان واههها بوجود میآید و نوعی هماهنگی در یک شییبکج منسییجم هنری را بنمایش
میگذارد .قلمرو حوزۀ معنوی شامل تمامی تقارنها ،ت شابهات و ت ضادها ست كه در حوزۀ امور معنایی و ذهنی قرار
میگیرند « .به بیانی دیگر ،همج ارتباطهای پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع ،اجزای مو سیقی معنوی آن اثر را
تشییکیل میدهد .بسیییاری از صیینایع معنوی بدیع مثل ایهام ،مراعاتالنظیر ،تضییاد ،تلمیح ،حسآمیزی و ایهام در
حوزۀ این موسیقی دنجانده میشود» (ردیف و موسیقی شعر ،محسنی :صص  46و.)43
صنایع معنوی یکی از اركان اساسی موسیقی معنوی است كه بر جنبج شناختی یک اثر تأثیردذار است .فارغ دیالنی
با استفادۀ بجا از انواع صنایع معنوی ،عاطفه و حماسج شعرش را به مخاطب منتقل میکند .در میان انواع صنایع
معنوی ،بدلیل ساختار حماسی دینی ،صنعت تشبیه ،استعاره ،تلمیح و مراعاتالنظیر در این مثنوی برجسته است.
شواهدی برای ظهور انواع صنایع معنوی در مثنوی فارغنامه
تشبیه :تشبیه صورت مخیل تصاویر در شعر است« .سادهترین نوع تجربج خیال و بازتاب جهان محسوس در ذهن
شاعر توسط تشبیهات حسی بیان میشود .جهان متن در تشبیهات حسی ،بیرونیتر و همگانیتر است» (سبکشناسی،
فتوحی :ی  .)354اغلب تشبیهات مثنوی فارغنامه از نوع «محسوس به محسوس» است و مشبهبه آنها اغلب
بردرفته از عناصر طبیعت مانند «ماه ( ،)354چراغ ( ،)7شیر ( ،)444چنار ( ،)441شمس و قمر ( ،)356بحر
( ،)659مشعل ( ،)695حیدر ( ،)654بدر منیر ( ،)631چشمج حور ( ،)355سرو ( ،)354باغ ( )4596و ...است.
درحقیقت اركان تشبیه در مثنوی فارغنامه تازدی چندانی ندارد .همان وجهشبههای شناختهشدۀ سنن ادبی را به
مدد مشبهبههای معهود بکار میبرد كه همین عامل معهود و شناختهشده بودن ،سبک شخصی را برای این شاعر
خلق نمیکند ،البته این ویژدی معهود و شناختهشده بودن ،تقریباً در تمام سطوح و الیههای سخن وی دیده میشود.
تشبیهات محسوس به معقول هم در منظومه دیده میشود؛ اما در این منظومه ،شمار تشبیهات معقول به محسوس
و معقول به معقول كمتر دیده میشود.
محسوس به محسوس :آنچنان اهدهای را در دم /همچو كرباس بر درید از هم ()494
محسوس به معقول :با رخی چون هزار چشمج حور /عالم از ماه روی او پر نور ()355
معقول به محسوس :اسم او دنج و عالم است طلسم /نگشاید طلسم را جز اسم ()47
نوع تشبیه
درصد

محسوس
محسوس
./14

به محسوس به معقول
./69

معقول به محسوس
./43

معقول به معقول
./.45

نوآوریهای سبکی فارغ دیالنی و ویژدیهای شعری او در فارغنامه 634/

تشبیهات مثنوی فارغنامه از حیث اركان و براساس فراوانی عبارتند از :تشبیهات بلیغ یا اضافی ،مؤكّد ،مرسل،
مجمل و مفصل.
تشبیه مرسل:
در كیییرامیییات میییعیییجیییزات و هییینیییر
چیییون دو كیییوهیییی فیییتیییاده اهدهیییا
بیییود دیییهیییواره فییییالیییمیییثیییل زورق
نیییوجیییوانیییی لیییطیییییییف و زییییبیییاییییی

كس نبوده اسییت و نیسییت چون حیدر ()654
دشیییتییه از خون حیییاط چون دریییا ()657
دشیییتییه جییاری چو ب حر خونا لحق ()659
ه م چو شیی ی مس و ق مر دلآرا یی ()356

تشبیه مؤكد:
اسییییم او د نج و عییا لم اسییییت طلسییییم
مصییییطییفییی آسییییمییان شییییرع مییبییییین
هم چنین كو در این ج هان شییییاه اسییییت

نگشییییاییید طلسیییم را جز اسیییم ()47
مییرتضییییی آفییتییابِ نییور یییقییییین ()16
آسییییمییان جییالل را مییاه اسییییت ()446

تشبیه مفصل:
چهار صد دز درازی آن مار
هر دو چشمش چو مشعل سوزان
نعره از جگر چو شیر كشید

خ او چو شاخِ چنار ()441
هر یکی شا ِ
همچو كوهش سر چو غار دهان ()445
اهدها را ز یکدیگر بدرید ()491

تشبیه مجمل:
او جسته
ز تیغ
تا شراره
این یک طرف رومی آن طرف اوزبک
چون زرنیخ
آفتاب
شد رخ

چون ستاره به چرخ پیوسته ()44
سگ و روبه چو عمر و بوبک ()445
تیغ اوفتاده از كف مریخ ()445

تشبیه بلیغ:
تیییا ییییکیییی روز میییاه رخسیییییاری
دنج جییان در طلسیییم جسیییم دییذاشییییت

سیییییرو قییدی بییلیینیید مییقییداری ()354
اهدر نییفییس را بییر او بییگییمییاشییییت ()414

جدول بسامد اركان تشبیه در مثنوی فارغنامه
نوع تشبیه

بلیغ

مجمل

مفصل

مرسل

درصد

./9

./64

./61

./35

مؤكد
./46

نگاهی سطحی به اركان تشبیهات مثنوی فارغ نامه ،بیانگر این مسئله است كه تشبیه مرسل و بعد از آن تشبیه
مفصل بسامد باالیی در این منظومه دارد.
استعاره :بیشتر استعارههای مثنوی فارغنامه ،تکراری از نمونههای متون دذشته و از نوع استعارۀ مصرحه و مکنیه
است و یا حداقل نزدیک به آن دسته استعاره هایی است كه دوینددان پیشین ،بویژه شاعران سبک عراقی ،آنها را
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بکار میبردند .واهههای این استعارهها بدلیل آنکه در یک متن حماسی دینی بکار رفته است ،در وهلج نخست
واهههای دینی و پس از آن عناصر طبیعی است .مثنوی فارغنامه ازآنجاكه در قالب حماسج دینی است ،بسامد
استعارۀ مصرحه در آن بسیار است.
استعاۀ مصرحه:
دیییو دییفییت ای سیییی ییهییر اهییل صییییفییا
هییر یییکییی دسییییت و پییای شییییاه نییجییف

این جوان بسییی ته اسیییت دسیییت مرا ()345
بییوسییییه دادنیید بییا هییزار شییییعییف ()611

استعارۀ مرشحه:
ماهِ چرخ آسییی مان عرشِ سیییریر ()91
شیییرف ()635
بار داه
معجز شییییاه
قاسیییم خ لد و نار و ماه شیییرف ()4443

شیییییاه كشیییییورسیییییتییان عییالییم دیییییر
دییوش كیین ای مییحییبّ شیییییاهِ نییجییف
شیییییییییر پیییرورددیییار شیییییاه نیییجیییف

استعارۀ مکنیه و تخییلیه :استعاره و زبان مجازی ،مناسبترین و وسیعترین قلمرو برای بلندپروازیهای تخیّل
ش اعر است كه دفتار را از تنگنای زبان عرف و حقیقی خارج میکند و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند .این
زبان از زبان عادی نشئت میگیرد ،تکامل مییابد و با تمهیدات هنری آراسته میشود؛ بگونهای كه چیزی میگوید و
چیز دیگری را اراده میکند« .در استعارۀ مکنیه و تخییلیه ،مشبهبه حذف میشود و مشبه ذكر میشود؛ لکن مشبهبه
جای خود را به یکی یا چند تا از مناسبات یا اوصاف خود میدهد .استعارۀ مکنیه و تخییلیه در حقیقت یکی هستند،
چون تخیل و كنایه از هم جدا نیستند» (بیان و معانی ،شمیسا :ی  .)46استعارۀ مکنیه در مثنوی فارغنامه بیشتر
بصورت غیراضافی بکار رفته است.
استعارۀ مکنیه از نوع غیراضافی
كییرده رمییح عییدودییر او پیییییکییار ()46
خو یش را م هجییج لوا یش سییییاخییت ()47
بییه وزیییرانییش از سییییر تییمییکییییین ()455
آسییییمییان بر ز م ین نهییاده ج ب ین ()455

دشییییتییه هییریییک شییییهییاب آتشییییبییار
مییاه در بییوتییج فییلییک بییگییداخییت
مشییییتییری داد طیییییلسییییان رنییگییییین
بییهییر تییعییظیییییمییش از سییییر تییمییکییییین
استعارۀ مکنیه از نوع اضافی

چشمِ ایمان ( ،)47جمالِ خورشید ( ،)93دلِ دردون ( ،)43سینج مرغ ( ،)44سرِ سیاره ( ،)44پایِ زحل ( ،)44رخِ
آفتاب ( ،)445درِ امید (.)759
جدول بسامد انواع استعاره در مثنوی فارغنامه
استعارۀ مکنیه

اضافی

غیر اضافی

درصد

./35

./75

نوآوریهای سبکی فارغ دیالنی و ویژدیهای شعری او در فارغنامه 614/

كنایه :فارغ دیالنی ازآنجاكه عناصر حماسی را در شعر بیان میکند ،معموالً كنایهها در اشعار او جایگاه خاصی
دارند .بیشتر كنایهها در دیوان او از نوع فعلی و ایماء است.
بلکییه عکسیییی ز روی اوسییییت قَمر ()353
طییلییعییتییی ز آفییتییاب روشییییینییتییر
در كییفِ او از پشیییییه كییمییتییر ()345
من شییییدم خشییییک بییا چ ن ین كر و فر
مراعاتالنظیر :یکی از جنبههای اصییلی مراعاتالنظیر ،ایجاد فرآیند تداعی معانی اسییت كه در كالم باعث ایجاد
تصاویر جدید در ذهن مخاطب دردد (صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی .)4در فرآیند مراعاتالنظیر،
اولین واهه ،موجب ایجاد اولین ت صویر شده و پی هم آمدن واهه های متنا سب یعنی پی هم آمدن ت صاویر خیالی
كه با هم رابطههای متعدد و پیچیدهای دارند و این بخ شی از نیروی شگفتانگیز ت صویر سازی شعر ا ست (بالغت
ت صویر ،فتوحی :ی  .)16فارغ به این نیروی خارقالعادۀ شعر واقف بوده و در جایجای سرودههایش از آن بهره
درفته است:
كییه علی بر تن من اسییییت چو سیییر ()59
بییارهییا دییفییتییه اسیییییت پیییییغییمییبییر
بر شییییه عصییییر خود ك ننیید دعییا ()454
كییه زن و مییرد در صییییبییاح و مسییییا
سییییگ و دربییه چو ع مر و بو بییک ()445
یییک طییرف رومییی آن طییرف اوزبییک
تلمیح :آرایههای ادبی داهی زیبایی میآفریند و داهی مدددر معنی شعر هستند .آرایج تلمیح به این لحاظ ارزش
دوجانبه دارد .توجه به تلمیح از جانب شاعران نیز به تنوع دیدداهها و پربار شدن آثار ایشان میانجامد .با توجه به
دا ستانی بودن متن ،در دیوان فارغ به تلمیحات زیادی برمیخوریم و این صنعت از ب سامد ب سیار زیادی برخوردار
است.
الف :استفاده از آیات و داستانهای قرآنی
لیییِلیییّه الیییمیییُلیییکُ و اِنیییَهُ میییالیییِک
یییا عییلییی انییت قییاضیییییی الییحییاجییات
چیییون عصیییییا افیییکییینییید اهدر شییییید

هی یُوَ بیییاقی یِی و غی ییی یرَه ُهیییالی یِک ()4
یییا عییلییی انییت سییییامییع الییدعییوات ()665
د ید موسیییی ز بیم مضیییطر شیییید ()6954

ب :استفاده از واژههای عربی
هلل الیییحیییمییید فیییی جیییمیییییییع االمیییور
نییعییمییتییش ال یییعییدد الیییحصییییی اسییییت

خییالق خلیید و نییار و ظلمییت و نور ()3147
حد كه به شیییرح بیان نیاید راسیییت ()6361

ج :استفاده از اسامی غنایی
عشیییق آن لیلیش چو مجنون كرد

رو چو م ج نون بییه كوه هییا مون كرد ()6754

درج مادهتاریخ :یکی از كاربرد حروف در دذشته ،كاربرد عددی بود كه دذشتگان با برابر نهادن هریک از حروف
ابجد با اعداد ،آنها را مورد استفاده قرار میدادند .شاعران تاریخهای اتفاقات مهم را برای اینکه باقی بمانند بصورت
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یک حرف مانددار میکردند .امروزه یکی از منابع شنا سایی وقایع تاریخی ،مادهتاریخها ست و كاربرد مادهتاریخ ،در
شعر فارغ دیالنی نیز نشان از اشراف او به این مقولج ادبی دارد:
سییینییجالف اسییییت ازطریق حسییییاب ()416
سییییال تییاریییخ اییین خییجسییییتییه كییتییاب
بیینییده در سییییال نییهصیییید و هشییییتییاد
بیینییده در سییییال نییهصیییید و هشییییتییاد
نتیجهگیری
«حسینبن حسن رودسری دیالنی» متخلص به «فارغ» از شاعران دیالن در سدۀ دهم هجری است .در بررسی
«فارغنامه» نتایج زیر بدست آمد:
مثنوی «فارغنامه» در  5414بیت و در بحر خفیف سییروده شییده اسییت و همچون دیگر حماسییههای دینی دورۀ
صفوی آمیختهای از واقعیت و افسانه است كه البته داه جنبج داستانی و خیال ردازی شاعر بر واقعیت برتری دارد.
انتخاب بحر خفیف با ویژدی موسیقایی خای آن به جای دزیدن بحر متقارب ،آنچنانکه در حماسههای پهلوانی و
اسییاطیری باب بوده اسییت و بسیییاری از حماسییههای دینی نیز از آن پیروی كردهاند بنظر میرسیید ،نوعی نوآوری
سبک در خلق ا ین اثر حماسی دینی میباشد .زبان شاعر ،ساده و روان میباشد و بیشتر به معنا و مفهوم شعر دقت
دارد تا بکاردیری ابزار و صیییناعات ادبی .ازجمله ویژدیهای زبانی این منظومه ،بکاردیری برخی واهه های نادر یا
ساختگی یا به عبارت دیگر ،بیان عامیانه و همچنین واهههای كهن است .همچنین بکاردیری واهدان عربی در این
منظومه ب سیار دیده می شود .سرایندۀ این مثنوی ،از ب سیاری از ویژدیهای زبانی و د ستوری سبک خرا سانی و
هندی بهره برده است.
شاعر منظومج «فارغنامه» با زبانی ب سیار ساده و تو صیفی به روایت دا ستان می ردازد و این بدان معنا نی ست كه
شاعر از صنایع ادبی استفاده نمیکند ،بلکه در زمانی كه شاعر پا به عرصج توصیف میگذارد و همچنین در عتابهایی
كه فارغ به روزدار دارد و یا در دعاها و طلب آمرزشی كه از خداوند و ائمه دارد ،با ادبیات فاخری روبرو هستیم .از
میان صنایع بدیع لفظی در این منظومه ،جناس و پس از آن تکرار ،باالترین ب سامد را دارند .ت شبیه و پس از آن
استعاره پربسامدترین صنایع در حوزۀ بدیع معنوی هستند .تشبیهات بکاررفته در این منظومه اغلب از نوع حسی
به ح سی ا ست .همچنین كاربرد صنایع ادبی چون كنایه ،تلمیح ،و مراعاتالنظیر نیز ب سیار ا ست .درج مادهتاریخ
ویژدی ممتاز فارغنامه محسوب میشود.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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