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Abstract  

The flow of mystical poetry flourished after the emergence of 

prominent poets, especially Rumi, and also after the Mongol invasion. 

One of the famous poets is Qasim Anwar, who was famous during his 

lifetime. The multiplicity of manuscripts available from his divan 

confirms this to some extent. In this article, we examined the 

effectiveness of the poet's lyric poems from Shams Molavi's lyric 

poems at three linguistic, rhetorical, and musical levels with descriptive 

and analytical methods and an intertextual approach. And we concluded 

that the poetry of Qasim Anwar, under the influence of the literary 

tradition before him, is often devoid of poetic passion and resembles 

poetic scientific interpretation of mystical issues with the specific 

linguistic dictionary of Sufis, revolves more around imitation and 

repetition and is devoid of creativity and initiative and his words and 

those of his contemporaries follow tradition. 
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 با سشم غزلیات از انوار قاسم غزلیات تأثیرپذیری بررسي
 بینامتني  رویکرد

   جرک مهنوش
 آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسی، ادبیات و زبان رشته دکتری دانشجوی
 ایران  رودهن، اسالمی،

a.   

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد،  عباسی الهحبیب

 کیده چ
 رواج و رونق مغول حملة از پ  نيز و( مولوي ویژه به) آن هايموج کوه ازظهور بعد عرفاني، شعر جریان

 هرۀش خویش حيات روزگار در که است انوار قاسم آن، نام صاحب شاعران از یکي. کرد پيدا چشمگيري
 ارجست این در. کندمي یيدتأ را مهم این حدودي تا وي دیوان از موجود خطي هاينسخه کثرت. بود آفاق

 -توصيفي ورر با موسيلایي و بالغي زباني، سطح سه در مولوي شم ِ غزليات از را شاعر غزليات تأ يرپ،یري
 از پيش ادبي سنت يرتأ  تحت که انوار قاسم شعر گرفتيم نتيجه و کردیم بررسي بينامتني رویکرد و تحليلي
 خاص نيزبا قاموس با عرفاني مسائل از منظوم علمي تلریر یک هب و تهي شاعرانه ج،بة و شور از اغلب خود،
 ابتکار و القيتخ یعني شعر؛ نهاني لطيفة آن از و چرخد مي تکرار و تلليد مدار بر بيشتر است، شبيه صوفيان
 .است ماقبلي مولوي مابعدي سخن برخالف وي عهدان هم و او سخن و خالي

 .بينامتنيت مولوي، شمس غزليات انوار، قاسم غزليات عرفانی، شعرها: کلیدواژه

  

                                                            
 ده مسئول:. نویسنmah.jorak@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-4924-413X
https://orcid.org/0000-0001-7367-934X


 9 |جرک و عباسی 

 

 مقدمه
است؛ چه هم شعر است و هم عرفان و تصوف و به تعبيري « مضاعب»شعر عرفاني، هنري 

(. این جریان 27: 6833کدکني، )شفيعي« هنري است پيچيده شده در داخل هنري دیگر»
از تا ار در جهان از آغهاي ماندگار و تأ يرگ،فربه و پر فراز و نشيب شعر فارسي از جریان

هاي بزرگ و سترگي در آن پدیدار شده و هنوز این موجامروز بوده است که کوه
ها جلب توجه جهان و جهانيان مي کنند؛ سنایي، عطار و مولوي، این سه اقليم موجکوه

اغراق شعر جهان اند که فضاي بيکرانة شعر عرفاني فارسي و بيپهناور، سه کهکشان مستلل
گر را اند و یکدیکنند و در ضمن کمال استلالل، سخت به یکدیگر وابستهحاطه ميرا ا

 (. 83کنند )همان: تکميل مي
هاي شعر عرفاني فارسي با شاعران وابسته به م،هب محمد بن کرام؛ یعني نخستين تجربه      

ود، ريابورر بوزجاني در سدۀ چهارم هجري قمري که از پيشاهنگان این جریان به شمار م
( و بعدها شاعران دیگري هم پ  از وي، شعر 586: 6871کدکني، شود )شفيعيآغاز مي
هد و راه نسرایند، اما این سنایي غزنوي بود که جریان شعر عرفاني را بنيان ميعرفاني مي

 سازد. را براي ظهور عطار و سنایي و همة شاعران عارف پ  از خود هموار مي
جهان اسالم در جنب فلسفه آلمان، حلوق  ةني را که متاع قابل عرضجریان شعر عرفا      

موج و به ویژه پ  از ظهور و بروز این سه کوه ،است فرانسه و... به جهان غرب و امروز
بعد از حملة مغول، رونق و رواج چشمگيري پيدا کرد و شاعران صاحب نامي پدید آمد 

هاي خطي موجود از دواوین کثرت نسخهحيات خویش شهرۀ آفاق شدند و   که در روزگار
ها گ،شت و جامعه کند، اما هرچه از زمان حيات آنها تا حدودي این مهم را تأیيد ميآن

 انتوميتر شد. از همين رو، رنگرنگ و کمروي به علالني نهاد، این شهرت و ج،به کم
 ۀبه سه دور 6فر از تصوالخيبندي ابوسعيدابيتاریخ شعر عرفاني فارسي را با تکيه بر دوره

ن سازي، چوحال یا عصر تراژدي آن با شاعر جریانۀ حال، قال و احتيال تلسيم کرد. دور
قال یا عصر کاریکاتورهاي  ۀرسد. دورشود و با مولوي به کمال و انجام ميسنایي آغاز مي
 هاي هشتم و نهم هجري قمري است و شاعران فراروي آن: شاه قاسمشعر عرفاني، سده

و  ( 368، محمد شيرین مغربي )متوفي (386-788اهلل ولي )شاه نعمت ،(387 - 797انوار )

                                                            
مجلة دانشکده ادبيات (. قاصر از معني نو حرف کهن. 6838اله. )بندي رجوع شود به: عباسي، حبيببراي این تلسيم. 6

 .31-96(، 51و  59)62، و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم
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د و دورۀ احتيال که تصوف و شعر عرفاني در آن به هستن( 367-367عبدالرحمان جامي )
 ویژه در عهد صوفيه.شود بهدکاني براي فریب و نيرنگ تودۀ مردم تبدیل مي

تالر شد تا نشان دهيم وي  غزليات قاسم انوار،بررسي نلد و  در جستار حاضر ضمن      
جایگاه  ایمهمچنين کوشيده .استچه ميزان تحت تأ ير غزليات شم  تبریزي مولوي بوده 

، نخست براي تحصيل این مهم بعد مولوي تبيين کنيم. شعر عرفاني ۀدر زنجير قاسم انوار را
ه گاو آن ر کردیمه و زندگي شاعاي اجمالي به تاریخ اجتماعي و سياسي آن دوراشاره
 .کردیم يررسبدر سه سطح زباني، بالغي و موسيلایي از غزليات شم  را  پ،یري ويتأ ير

 . پیشینۀ پژوهش2
ایي هدربارۀ موضوع این جستار، پژوهش مستللي صورت نگرفته است. در این ميان پژوهش

ي ها بررسمه برخي از آندربارۀ زندگي و شعر قاسم انوار صورت گرفته است که در ادا
 شود.مي
« قاصر از معني نو، حرف کهن»( و 6877) «معرفي و نلد آ ار قاسم انوار»دو ملالة       
اله عباسي به بررسي و معرفي و نلد آ ار قاسم انوار و نيز بررسي شعر ( از حبيب6838)

(، 6866ي )برزگر خالل« نگرشي نو به شاه قاسم انوار»عرفاني قاسم انوار پرداخته است. ملالة 
مات ملایسه و تحليل تطبيلي ملا»کند. ملالة ابعاد مختلب زندگي قاسم انوار بررسي مي

( به بررسي اصطالحات عرفاني 6861ملدم )کرامتي« عرفاني در دیدگاه عطار و قاسم انوار
 پردازد. پ،یري از عطار ميدیوان براي ا بات تأ ير

 . روش پژوهش و قلمرو آن 7
 .ستا ي با رویکردي بينامتنياسناد-يفيتوص-يلي، رور تحلملال نیور پژوهش ما در ار
ضمن ارائه تصویري روشن از زمانه و زندگي شاعر و بيان مباني  ميبر آن جستار نیدر ا

نظري بينامتنيت و همچنين بررسي سه سطح زباني، بالغي و موسيلایي غزليات شاعر، نشان 
 ميزان تحت تأ ير مولوي بوده است.  دهيم که قاسم انوار تا چه
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 . بحث و بررسي2
 شرایط تاریخي و شرح حال شاعر. 2-2
در آن جریان دارد از ادوار پرآشوب و اضطراب تاریخ  عرفاني اي که شعرتاریخي ۀدور

 ۀدمنشانه تاتار در سدراجتماعي و سياسي ایران است. هنوز کشور از ایلغار ناگهاني و د
« ةاندیو»و به خود نيامده بود که دچار بالي ناگهاني و ویرانگر  کردهنهفتم قد راست 

آن هم « زنجير بر گردن تندر مي افکند»او که  ؛شد( 387-781دیگري به نام تيمور لنگ )
شدند تا آنجا زماني که ایلخانان مغول، اندک اندک ج،ب فرهنگ ایراني و اسالمي مي

کشور ما  اي بهو آرامش نسبي کردهتشيع اختيار ها مسلمان شده و کيش که آخرین ایلخان
 ةزیرا هر وقت این سطل چاه به آستان« چه چاره با بخت گمراه؟»روي نهاده بود. اما 

 روشنایي رسيده، دوباره وارونه شده و در بن چاه افتاده است.

 یک سال بعد از درنوردیده شدن، طومار حکومت آخرین ایلخان مغول، انوشيروان عادل    
در منطله سراب آرربایجان کودکي دیده به (.  98:6876 ،: منوچهر)ر.ک.  792در سال 

جهان گشود که نام و نسب او را على بن نصير بن هارون بن ابي اللاسم حسيني موسوي 
الدین و قاسم انوار یا شاه قاسم انوار. او در تبریز تحصيل اند و للب و شهرتش را معيننوشته

-، فرزند و جانشين صفي(765-785مریدان شيخ صدرالدین موسي ) ةکرد، سپ  به حلل

درآمد. در اندک زماني، مراتب کمال را طي کرد و به دستور ( 198-789الدین اردیبلي )
مرشد خویش در جواني به هرات رفت و در آن شهر به ترویج و تبليغ تعاليم صوفيه 

-این واقعه سبب شد براي تسویه حساب اتفاق افتاد. 6احمد لر ةپرداخت. تا هنگامي که واقع

اي را دهد و عنها را بکشها تهمت جروفي بزنند و بعضيهاي شخصي با برخي افراد به آن
نفي بلد کنند. قاسم انوار از گروه دوم بود. پ  از مدتي آوارگي در سمرقند و بلخ به 

راه در محلي به  ةهرات بازآمد و بعداز چندي اقامت، آهنگ زادگاه خویش نمود. در ميان
چون وضعيت اقليمي آن ناحيه را سازگار طبع خویش یافت،  و اسم خرجرد جام فرود آمد

سراي نااستلامت  387اآلخر رحل اقامت افکند و در آنجا لنگري ساخت. سرانجام در ربيع
  .(72-57 :6877ر. ک: عباسي، ) دنيا را بدرود کرده به دار آخرت شتافت

                                                            
ین الدرجوع شود به: سمرقندي، کمال ؛ودتاریخي که سوء قصد ناکامي به جان شاهرخ ميرزا ب ةاین حاد ۀ دربار. 6

  .861-865الهور، ، 6. به اهتمام محمد شفيع، ج مطلع سعدین و مجمع بحرین(. 6651عبدالرزاق. )



 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 07

 

 آیدهاي عهد شاعر و روزگاران برميي مختلب شعري و تاریخهاچنان که از ت،کره
نيز به دليل کثرت  و (لدمة کلياتم :6887 ،قاسم انوار ر.ک: ها براي اقوال مختلب ت،کره)

هاي سراسر جهان موجود ها و کتابخانهنسخ خطي دیوان و دیگر آ ار شاعر که در موزه
و صاحب  قاسم انوار از شاعران فرارو ( 29236 -29298 : 8ج  ،6898ر. ک: منزوي،) است

 هاي بعد بوده است.نام عهد خویش و حتي سده

 وضعیت شعر در عصر تیموری. 2-7
عمده فعاليت شعري شاعر به شهادت کليات آ ار وي در دو قالب غزل و مثنوي بوده است. 

نوي. دوم مث ةقالب غالب در شعر بود و قالب درج ،قال شعر عرفاني ۀقالب غزل در دور
هاي مسلط در شعر به ترتيب مثنوي و غزل هستند. آ ار حال که قالب ۀبرعک  دور دقيلاً

ابوري و اله نيشقاسم انوار تبریزي، لطبهاي به نام بازمانده از چهار شاعر برجسته این دوره
 کند.الدین، این نظر را تأیيد مياله ولي و شرفشاه نعمت

دو سبک عمده وجود دارد:  -ین قالب شعري استکه پرکاربردتر-در غزل این دوره 
یکي سبکي که در آن سالمت لفظ و فصاحت بيان و روشني معني بيشتر و باریکي و 
-پيچيدگي مضامين کمتر است و غالبأ سخن سعدي، حافظ، عبيد و خواجو را به یاد مي

اید از ب ین راالداله ولي و شرفاله نيشابوري و شاه نعمتآورد. قاسم انوار تبریزي، لطب
از جهت  تر وصاحبان این سبک به شمار آورد. شعر اینان روي هم رفته از حيث لفظ متين

سرو توان آنان را پيرو اميرخسبک شعرایي است که مي ،تر است. سبک دیگرمعني روشن
و حسن دهلوي خواند، اینان بيشتر در بند معاني باریک و مضامين نازکند و شور سخن و 

 ،شان کمتر و عيوب لفظي و صوري در شعرشان بيشتر است، کمال خجنديلطب کالم
: 6885 ،)یارشاطر کاتبي ترشيزي و خيالي بخاري را باید از این دسته شمرد، شيخ آرري

656 .) 
مثنوي عمدتاً داراي بعدي تعليمي بوده و محصول خودآگاه شاعر است. همچنين غزل 

اعر است و در نتيجه احساسات و درونيات که بُعدي هنري دارد، محصول ناخودآگاه ش
کند. در غزليات شم  مولوي، چيرگي با فرم هنري و در نتيجه ناخودآگاه شاعر را بيان مي

است در حالي که قاسم انوار با اینکه عمدتاً در محتوا و مضمون و نيز در حوزۀ زباني وامدار 
ني، بعد هنري آن چندان قوي موالناست در غزليات وي چه از لحاظ فرم بيروني و چه درو
ل توان جست. بنابراین، غزنيست و دليل آن را در چيرگي عرفان و تصوف ابن عربي مي
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قاسم انوار بُعد تعليمي مثنوي را دارد. در ادامه براي تبيين این مسئله که چه ميزان غزل 
ویيم؛ از جمي خودآگاه انوار متأ ر از غزل ناخودآگاه مولوي است از رویکرد بينامتني بهره

 پردازیم.این رو، در اینجا به اجمال به بينامتني مي

 . بینامتنیي2-2
در  يفرانسو االصليمنتلد بلغار ،6ستوایکرجوليا  ،يادب ةینظر کیعنوان را به ينامتنيب

مطرو کرد  «منطق مکالمه» ژهیوبه ،2نباختي هايتحت تأ ير اندیشه 18اواخر دهة 
ن متن بر مت کی يرگ،اريتأ  ياصطالو، بررس نیاو از ا يتلل .(72: 6839 ،8کی)مکار
اس آن، ارتباط که براس شمرديدهندۀ متن برمرا از عناصر شکل ينامتنينبود، بلکه او ب گرید
اعرانه ش يهاواژه انيم ينامتنيرابطة ب ایارتباط  کیهمراه مؤلب و خواننده همواره به انيم

 آیديمچنين بر حاتيتوض نیاز ا .گ،شته است يِعرها در متون شمتلدم آن تیو موجود
: 6868لق، )نامورمط« است يباشد، نظر ياز آنکه کاربرد شيب» یيستوایکر ينامتنيکه ب
 .(618ا615

مطالعه درخصوص ارتباط  ،7يو ژن 1ژنت ،9فاتری، ر5مانند بارت ياز کریستوا، افراد پ 
 با توسعه بود که يژرار ژنت فرانسو ن،ايم نیگرفتند و در ا يرا پ گریمتن با متون د کی

که  یيزهايهمة چ»در مفهومِ  3يمند کرد و به ترامنتنها را نظاممطالعات، آن نیبه ا دنيبخش
ژنت در  .(Genet, 1997: 1دهد، رسيد )يم ونديپ گریپنهان به متون د ایمتن را آشکارا 

ها و قولللن»که  دانديم «گرید در متن يکاربرد آگاهانة متن»را  ينامتنيمحور ب ،يترامتن
اشارات  ،ي(، سرقت ادبرنديگيقرار م ومهي)که معموالً داخل گ گرید يها از متنبازگفت

 . شودي( را شامل م828: 6872 ،ي)احمد« نلل به معنا ز،يآمهیناک
  د:شويم ميبه سه گونة زیر تلس ينامتنيژنت، ب يبندميتلس براساس

                                                            
1. Julia kristeva  

2. Bakhtin 

3. Makaryk 

4. Barth 

5. Rifater 

6. Gennete 

7. Jenny 

8. Teranstexuality 
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ست. به ا گریمتن در متن د کیحضور آشکار  انگرِيب»شده: المو اع حیصر ينامتنيب -6
 يعنی ؛مؤلب متن دوم در نظر ندارد مرجعِ متن خود ،ينامتنينوع ب نیتر، در اعبارت روشن

 «.متن اول را پنهان کند

است. به  گریمتن در متن د کیحضور پنهان  انگرِيب»شده: و پنهان حیرصريغ ينامتنيب -2
 .(822: )همان «خود را پنهان کند نامتنيتا مرجع ب کوشديم ينامتنينوع ب نیا گر،یعبارت د

 ليدل نيخود را ندارد و به هم نامتنيب يکارمؤلب متن دوم قصدِ پنهان: »يضمن ينامتنيب -8
مرجع  يحت داد و صيرا تشخ نامتنيب توانيها منشانه نیکه با ا برديرا به کار م یيهانشانه

نوع  نی... در ارديگيانجام نم حیصورت صربه گاهچيعمل ه نیاآن را هم شناخت. 
د، متوجه دارن يکه نسبت به متن اول آگاه يمخاطبان خاص يعنی ي؛عدۀ خاص تينامتنيب
 (.36ا37: 6831مطلق، )نامور «شونديم نامتنيب

اري یکریستوا در تحليل و تبيين نظریات باختين دریافت که مؤلفان، متون خود را به       
آفرینند، بلکه این متون را با استفاده از متون از پيش موجود تدوین ارهان اصيل خود نمي

کنند و یک متن جایگشتي از متون و بينامتنتي از فضاي یک متن مفروض است که در مي
نند کهاي متعدد اخ، شده از دیگر متون با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثي ميآن گفته

معناي یک متن، نه معنایي مستلل و منحصر، بلکه فرآیندي است که بين  و بدین ترتيب
یابد. باختين معتلد بود: یک متن و همة متون مورد اشاره و مرتبط با آن موجودیت مي

اي به زمينة دیگر، از یک گروه حيات کالم با انتلال از دهاني به دهان دیگر، از زمينه»
 . (276 :1981)«یابدنسلي به نسل دیگر، دوام مي اجتماعي به گروه اجتماعي دیگر، از

کز گيرد که در آن به جاي تمراي پویا در نظر ميمفهوم بينامتني، متن را به عنوان حوزه    
ند. هاي ارتباطي در مرکز تحليل و تفسير هستبر ساختارِ خودبسندۀ متن، فرآیندها و شيوه

ت و کلمات دیگري که در پ ِ کلماتِ توان در یک متن یافهمواره متون دیگري را مي
ایي هآشکار متن، پنهانند. مفهوم بينامتني مستلزم آن است که متون را نه به عنوان سيستم

 هایي تاریخي و ناهمگن درک کنيم و بتوانيم ا ر وجامع و یکپارچه، بلکه به عنوان شبکه
گر شکل ر ساختارهايِ متنيِ دیها را در آن بيابيم؛ زیرا متون با تکرار و تغيي«دیگري»ردپاي 
 پردازیم.گانه شعري در اشعار قاسم انوار ميگيرند. در ادامه به بررسي سطوو سهمي
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 . تأثیرپذیری غرلیات قاسم انوار از غزلیات شمس در سه سطح0

 ،دو عامل سنت و ميراث ادبي و مخاطبان شعر ،از ميان عوامل تغيير و تحول شعر شکبي
تأ ير سنت و ميراث ادبي چندان است که مانع از ؛ امل بوده استوع دیگر تأ يرگ،ارتر از

هرگونه تحول و تجدد در شعر وي شده است و تا اندازه زیادي شخصيت شاعر را 
گ،اري آن را تلليل داده است. التفات شاعر نيز به مخاطبان الشعاع قرار داده و تأ يرتحت

بيان او را تعيين کند و باعث عدم تعليدهاي  ۀومعنایي سخن و شي ةعام باعث شده که زمين
. تأ ير همين 6دستوري واژگاني، معنایي و بالغي و نرمش موسيلایي در شعر وي شود

سبب شد که معاني و افکار بازاري و الفاظ و لغات محاوره در شعر راه یابد »مخاطبان عام 
 ،و هند رایج شدملدمات سبک معروف هندي که در عصر صفوي در ایران  و تدریجاً
 .(65: 6811، کوب)زرین« فراهم آید

داري یا عدم سبک قاسم انوار به بررسي تر شدن بحث و ا بات سبکاکنون براي عيني
شناسي در سه سطح زباني، بالغي و موسيلایي اجمالي غزليات وي از منظر سبک

 پردازیم.مي

  سطح زباني. 0-2

بيش  (751: 6838است )احمدي، « شناخت شعر هستي شاعر و دليل فهم و ةخان»زبان که 
ادین اي است نامرئي که روان ما را با بيان نمجامه»از آنکه دستگاه انتلال اندیشه و پيام باشد 

چه شاعر آن را  ؛همچنين عنصر ضروري شعر است .(287 :6871،  8)ساپير 2«پوشاندمي
عر گانه شان یکي از ارکان سهزب ،سازد. از همين روظرف تخيل، عاطفه و اندیشه خود مي
ل حاص»رود و سبک نيز هاي ادبي به شمار ميکالسيک و عامل اساسي پيدایي سبک

 .(82 :6872 )شميسا،« انحراف و خروج از هنجارهاي عادي زبان است
 5شک قاسم انوار مانند هر شاعري یا اهل زباني از امکانات زباني نامحدوديبي

ه کرده بمدد مي جا که نبوغ فردي و قدرت کيمياگري اوبرخوردار بوده است و تا آن

                                                            
 .58-88، شعر فارسي و ساخت شکني در شعر مولوي. تهران: سخن. سایه آفتاب در(. 6838پورنامداریان، تلي. ). 6
 .22-26. تهران: هرم . شناسي عموميزبانۀ دور(. 6873ر. ک: سوسور ، فردینان دو. ). 2

3. Edward Sapir 
4. Longue  
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اعم از واژگان کهنه و نو، ترکيبات  6عظيم امکانات زباني ةانتخاب و گزینش از این مجموع
و نحو تأ يرگ،ار پرداخته تا به سبک مستلل و فردیت شاعرانه دست یابد. آن دسته شاعراني 

 دوم و سوم از جمله قاسم ةلب شاعران درجاند، اندکند. اغل شدهئکه به چنين توفيلي نا
 اي شده و کمتر به تفرد در سبک و زبانملهور زبان ادبي پيش از خود یا سبک دوره ،انوار
 اند.یافته دست

العاده مند نبودن از نبوغ واالي فردي و توان کيمياگري فوقشاه قاسم نيز به دليل بهره
دار کرده و کمتر توفيق یافته تا به کردر همان بستر سنت ادبي پيش از خویش حرکت 

اي خروشان طغيان کند و زبان نرم و هنجار رایج را در هم شکند و قيامتي در زبان رودخانه
همچنين از آن رو که فاقد شخصيت فکري و اندیشه تازه بوده در انتخاب کلمات  .برپا کند

به بيان  .(686 : 6813، )نيما« اي هم خلق نکرده استتلفيلات تازه»به تشخص نرسيده و 
و گریز  لکتيک وابستگي به سنتادی»بيني و نگرر خاصي بوده و از دیگر، چون فاقد جهان

به سبک ویژه خود هم دست  از این رو،استفاده نکرده، ( 218: 6872 احمدي،)« از سنت
 نيافته است.

يات غزلت واژگان و ترکيبا ۀنحو و نه در حوز ۀنه در حوز ،هنجارگریزي زباني خاصي
زباني وي، بسامد باالي واژگان و ترکيبات و  ةهاي برجستاز شاخصه .شاعر، مشهود نيست

ا اصلي شعر صوفيانه ر ۀماد»جمالت عربي و تنوع و وفور اصطالحات صوفيانه است؛ چه 
 .(7: 2886دهند )یوسب عوده، تشکيل مي« همين اصطالحات مربوط به ملامات و احوال

دهنده این دیوان شاعر به دست آمده، نشان« ب» ةغزل نخست قافي 68از هاي زیر که نمونه
شرب، مذهب، مدام، یارب، اناالحق، قول کن، مقرب، لب لب، فتب، شأن ، عشق، »  امر است:

نشأه حب، شهب، رفع حجب، نصب، طریق یقين، فاطلب، غيابه جب، اسمعوا منی یا 
، اغلق الباب ایها البواب، شيخ و شاب، اولوالباب ، لب لباب، ظهور و بطون، فصل خطاب

عتاب، الصلوه، خطاب، مستطاب، منکری، ذهاب بالیاب، عفو و عقاب، قشر، عاشق لبيب، 
واقف، حجب عزت، تتق وحدت، یباب، ظل سحاب، اصحاب شریعت، الونعم، ذل، حجاب 
تجرید، هو، انه حسن المآب، قشر خسيس، صدق و صواب، مالذو مآب، مرجع، ثواب و 

                                                            
1. Parole 
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قاب، ابواب، ليس فی الدار غيره موجود، جور رقيب، جلباب، لن ترانی، اغثنی یا ودود، ع
 «.ارنی، من غاب خاب، لبيک، سعدیک، حدیث شيخ و شاب، تواب

د که دهنشان ميواژگان فوق که شباهتي زیاد به واژگان ریل در غزليات شم  دارند،      
ا به حرکت کرده و کمتر توفيق یافته ت بستر سنت ادبي پيش از خویش شاه قاسم در همان
اي خروشان طغيان کند و زبان نرم و هنجار رایج را در هم شکند و قيامتي کردار رودخانه
شرب، انالحق، م،هب، مدام، یا رب، ملرب، شهب، عشق، مستطاب، »: در زبان برپا کند

ن جلباب، ل عتاب، خطاب، منکري، شيخ و شاب، قشر، واقب، رل،  واب و علاب، ابواب،
 .6«تراني، ارني، لبيک

                                                            
 ها:مطلع غزل. 6

 تانااهااا  دال یااکاادم مشاااو خاور  اقابااالااگاااه  ایان  از
 

 خامي شاااکر لحظه یک و جاان  بااده  نور مي دمي 
 

 (95)مولوي، 

 امشاااب مخساااب نشاااين عاالم  بادر  و صااادر هلاه 
 

 فااانصااااب  فاارغاات  فااارا آمااد در باار بااراق کااه 
 

 (886)همان: 

 شااااب از بااپاارس  ناادانااي  تااو را عشااااق چااو
 

 هاااالاااب خشاااااکااي  ز و زرد رخ از بااپااارس  
 

 (282)همان: 

 را مسااااتااان آورد سااااالم آمااد بااهااار آمااد بااهااار
 

 را مسااااتااان آورد پاايااام نخااوبااا پاايااغااامااباار  آن از 
 

 (12)همان: 

 مساااامااا و اساااام شااااده مساااات نااظاارت از اي
 

 شاااکاارخااا هااايلااب ز گشاااتااه جااان یااوساااب اي 
 

 (63)همان: 

 امشاااب مخساااب نشاااين عاالم  بادر  و صااادر هلاه 
 

 فااانااص  فاارغاات  فااارا آمااد در باار بااراق کااه 
 

 (886)همان: 

 شو مساتان  مهمان شاب  به جان اي روز بگ،شات  اگر
 

 شاااو مهمان روز تا شااابي انخویشااابي و برخویشاااان 
 

 (2615)همان: 

 بااالااهااا  فاازوده عشاااالاات  را قاادس طااایااران اي
 

 هاااحااال را روحاااناايااان  تااو سااااوداي حاالاالااه  در 
 

 (2)همان: 
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 بااااخاااااري زیاااان اي دور نااااگاااافااااتاااام
 

 خاااواري باااه دادن رضاااااا ناااتاااواناااي  کاااه 
 

 (2166)همان: 

 ز روي تسااااااات عاااايااااد آ ااااار مااااا  
 

 را ماااا آر عااايااادي  و عاااياااد  اي باااياااا  
 

 (662)همان: 

 جهاااني از فزونتر کااه ضاااماايرم ایاان در کايااي  وتا 
 

 جااهااانيمااي نااکااتااه چااه ز جااهااانااي ناکاتااه   کااه تاو  
 

 (2355)همان: 

 را شاااارابااي  دار پاار حااق شااااراب ز ساااااقااي 
 

 را کااابااااباااي  هاااايدل ربااااناااي  ماااي درده 
 

 (73)همان: 

 هااا رنااگ برآرم چاناادان  هااا نااالااه نابااالام   چاناادان 
 

 هااازنااگ ماان ماانااکااري هاار آیاانااه از باارکااناام تااا 
[ 

 (22)همان: 

 کااناايااد خااطاااب ماان روي نااکااو حااارسااااان بااه
[ 

 کااناايااد خااواب بااه یااوسااافااان از را بااد چشااام کااه 
 

 (618)همان: 

 الاااحشاااااا  یشاااااوي حاااباااه حاااباااياااب  لاااي
 

 مشاااااا عاااياااناااي عااالاااي یااامشاااااي یشاااااا لاااو 
 

 (215)همان: 

 را جاااانااااون و سااااااودا بسااااااوزانااااياااام 
 

 را خاااون ماااوج دم هااار درآشااااااامااايااام   
 

 (686)همان: 

 کاال رحااماات بااگاافاات  پاانااهااان  دل گااور بااه
 

 مساااکاال مااا ز ولي کاانمااي خااواهااي چااه هاار کااه 
[ 

 (6893)همان: 

 اصاااحاااب ومون  اساااات عشاااق مشااارب رباااب
 

 ربااااب انااادکااارده ناااام عااارباااان را ابااار کاااه 
 

 (868)همان: 

 را تو خوانااد خااداي کااه کساااي ناياکاباخاات     چااه
 

 خااادا گشااااااد درت ساااااعاااادت باااه درآ درآ 
 

 (267)همان: 

 اصااحااابکم التااجااهااروا بااابااکاام، فاتاحاناا     اناا 
 

 اثااوابکم تاادنسااوا ال غااابااکاام ماان تااياا سااوا ال 
 

 (6777)همان: 
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آید که قاسم انوار به کرات به انعکاس واژگان از دقت در غزليات شم  چنين برمي
غزليات شم  در اشعار خود پرداخته است. بررسي عناصر بينامتني در سطح زباني 

دهنده این امر است که قاسم انوار عمدتاً به صورت ضمني و در مواردي به صورت نشان
 یح در غزليات خود از تکرار و تلليد واژگاني غزليات شم  بهره برده است.صر

-قاسم انوار در حوزۀ واژگاني متأ ر از زمان خودر بوده و سعي کرده است بيشتر واژه

هاي عهد خودر را نشان دهد و چون تحت سيطرۀ تصوف و عرفان ابن عربي است، معموالً 
 ي و هنري بيشتر از مولوي تا ير پ،یرفته است. از نظر واژگاني کمتر، اما در فرم شعر

 سطح بالغي. 0-7

اضح و خالي رساني، زباني شفاف، وعد پيامپيشتر مت،کر شدیم زبان شاعر به دليل چيرگي بُ
از ابهام و غموض است. این همه به دليل مترجم یا ناظم اندیشه ابن عربي بودن شاعر هم 

تخيل و تصویرسازي قاسم  ۀدایراز این رو، ؛ (692-698 :6812کوب، ر. ک: زرین) هست
نگ مشربش، بسيار تعهد و همانوار در قياس با استادان شعري او، حتي بعضي از شاعران هم

ه از آن دست و هاي خيالي دیوان قاسم تکراري و مبت،ل استو محدود است. اغلب صورت
ایماژهاي  او از خلق .ندهاي خيالي نيستند که باعث کند شدن مسير فهم متن شعر شوصورت

جدید که عمل رهن شاعران خالق است، ناتوان است و چون قادر به خلق ایماژ جدیدي 
 کند و شعر وي فاقد حيات و پویایي الزم است.نيست در نتيجه فرم جدیدي نيز خلق نمي

، این ردیگ هاي ابن عربي بودن از سوياي بودن فرم از سویي و مترجم اندیشهکليشه
اي اي از چهرهالخللهو شاعران هم عهد و هم مشرب او را به کاریکاتورهاي ناقصشاعر 

                                                            

 کااانااادماااي ماااهاااربااااناااي  اکاااناااون عشاااااق
 

 کاااناااد ماااي جااااناااي  اماااروز جاااان جاااان 
 

 (322)همان: 

 باارات روز رساااايااد  کاان نااو عاااشااااق  باارات
 

 زکااات وقاات رسااااايااد کاان ادا لااعاال  زکااات 
 

 (532)همان: 

 را تو دارم هوا دل کز این از باياش   ناادارم جارماي  
 

 چاارا بااگااردانااي  مااي رو ماان روي زعاافااران  از 
 

 (26)همان: 
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اني هاي زیر که تمام شگردهاي بالغي بيگونه شعر عرفاني تبدیل کرده است. نمونهتراژدي
 اي مصداق بارز این مدعاست:کليات شاعرند تا اندازه« ب»غزل نخست قافيه  68

 هاتشبیه
فتاب آ ،کشتي عمر ،مرغ دل ،طان حسنسل روي، آفتاب عشق، تدول جان، یوسب بحرنور،
ي رو ،تتق وحدت ،عالم چو قشر آمد و عاشق لباب اوست، حجب عزت ،جمال ةقبل ،حسن

 تو چون جام مي، بوي تو چون مشک ناب.

 استعاره
 در. دریا، خراب، رباط نخشب، ماه 

 کنایه
در  گنج ،خاک و آب سوداي بستن، دل داشتن، چيزي به روي مهتاب، شب و روشن قصة

 .گردن تابيدن و سرنهادن ،خراب بودن

 تلمیح
 سورۀ یوسب(. 68)آیة   بج غَيابه

بالغي  ۀتوان گفت، بسامد تشبيه از ميان شگردهاي عمدهاي قبل ميبا عنایت به نمونه
 مي توان ،استعاره از تشبيه واالتر است. به عبارت دیگر»حال آنکه در علم بيان  ؛بيشتر است

چشمگيرتر از  2مبتني بر ترکيب  6گفت، هنر شعري قاسم انوار در محور همنشيني یا افلي
 .9مبتني است 5است که بر انتخاب 8محور جانشيني یا عمودي

کار برده شده در غزليات هاي بهها و کنایههاي بالغي خصوصاً استعارهتصویرسازي
فته شده است و تکرار صرف و قاسم انوار به صورت صریح از غزليات شم  به وام گر

                                                            
1. Syntagmatic axis 

2. Combination 

3. Paradigmaticaxis 

4. Selection 

. تهران: درآمدي بر نشانه شناسي هنر(. 6838و ضيمران، محمد. ) 632-671، زبان شناسي عمومي همانجا ۀدورر.ک: . 9

 نشر قصه. 
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 هایي از استعاره وتواند دليلي بر این مدعا باشد. در زیر نمونهها در هر دو ا ر ميتعدد آن
 بينيم.کنایات را در غزليات شم  مي

 استعاره
 .6یوسب جان، دولت عشق، آفتاب روي، مرغ دل، آفتاب حسن

 کنایه
 .2دن، سر نهادنروي در چيزي داشتن، دل بستن، گنج در خراب بو

                                                            
6 . 

 مساااامااا و اساااام شااااده مساااات نااظاارت از اي
[ 

 شاااکاارخااا ايهاالااب ز گشاااتااه جااان یااوساااب اي 
 

 (63)مولوي: 

 بااالااهااا  فاازوده عشاااالاات  را قاادس طااایااران اي
 

 هاااحااال را روحاااناايااان  تااو سااااوداي حاالاالااه  در 
 

 (2)همان: 

 کاانااد ارزان را باااده فااروشاااات مااي لاابااان  هاام
 

 کند گردان را رطال  مساااتات  شاااوخ چشااام دو هم 
 

 (798)همان: 

 گاااارفاااات پااااردیاااادن باااااز دلاااام ماااارغ
 

 گااارفااات  چاااریااادن  قاااناااد  جاااان طاااوطاااي  
 

 (986)همان: 

 آرزوساااات گاالسااااتاااناام  و باااغ کااه رخ باانااماااي
 

 آرزوساااات فااراواناام  قاانااد  کااه لااب بااگشاااااي  
 

 (556)همان: 
 ها:مطلع غزل. 2

 بود چه ساار گشاات خالي چه باید بهرهوس از ساار
 

 بود چااه نظربااي روان باااشااااد ناظار   باهار   جااان چاو  
 

 (968)همان: 

 رجااا و خوف شاااود کم تااا ساااااقيااا گزافااه ده مي
 

 کااجااا از او کااجااا از مااا را اناادیشااااه باازن گااردن 
 

 (88)همان: 

 بااال ماارده بااال زنااده هااوا و ناافاا  ایاان از رساااتاام
 

 خاادا فضاااال جز بااه نيساااات وطااناام ماارده و زنااده 
 

 (83)همان: 
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ند و از اها برگرفته از سنت ادبيتوان چنين نتيجه گرفت که اغلب آنها مياز این نمونه
هاي خيالي نيستند که در کنار وضوو متن موجب غموض و ابهام آن گونه صورتآن

هاي متن در پژوهش انتلادي ترین ویژگيدیالکتيک غموض و وضوو از مهم»شوند؛ چون 
اکه فرق اساس متن خبري صرف و متن ادبي در این است که متن ادبي چر ،جدید است

خود  ۀژنظام معنایي وی ،تواند درون نظام کلي معنایي از فرهنگي که بدان منتسب استمي
را ابداع کند. هر چند در متون خبري صرف، وضوو مطلب معيار خوبي و بدي متن به 

ون ادبي، بسته به ماهيت متن و انواع ادبي آن کارگيري این معيار در متاما به ،آیدشمار مي
هاي خيالي نيز نه باعث درگيري این متن این صورت .(267: 6838 )ابوزید،« متفاوت است

 ۀکننديينبارز و تع ۀمميز»شوند؛ زیرا به قولي با متون دیگر و نه درگيري متن با خودر مي
آن با رات  اختالف ۀ، بلکه نحویک متن فلط اختالف آن با متون دیگر نيست ۀماهيت ویژ

ه قرائت یگان ]و[ توان درک کردخود نيز هست. این اختالف را تنها از طریق قرائت مي
 «.اي است که با آن توان داللي متن نامحدود مي شودشيوه

 سطح موسیقایي . 0-2

یشيده  اندهاي از پيش قاسم انوار، شعر را ابزار مؤ ري براي ابالغ و انتلال معاني و اندیشه
داند. براي اینکه این معاني و مضامين ما قبلي را مؤ ر ابالغ کند، عالوه بر استفاده از مي

هاي مختلب موسيلي: بيروني، کناري، دروني و معنوي شگردها و ترفندهاي بالغي از جلوه
گوید: باشد که مي( 123 نيز سود مي جوید تا شعرر مصداق این قول شم  قي  )ف.

الفاظ ع،ب و عبارات بليغ و معاني لطيب است که چون  ت شعر کلمات صحيح واما ادوا»
 قي ) «در قالب اوزان ملبول ریزند و در سبک ابيات مطبوع کشند آن را شعر نيک خوانند

البته وزن را پ  از عنصر عاطفه، رکن معنوي شعر، عامل مؤ ري در  (.86 :6812، رازي
کند و هم عواطب را به وجهي ایجاد تخيل ميچراکه هم  ،اندساختار شعر دانسته

 دهد.بخشد و به آن شکل ميکليت شعر را نظام مي نيزانگيزد و برمي
 

                                                            

 اساات خور شااوریده و عاشااق گر نوحه و مطرب
 

 اساااات خور رویيااده و رساااتااه بااود بساااتااه ناباود   
 

 (561)همان: 
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 موسیقي بیروني )وزن(. 0-2-2

در بررسي موسيلي  .اوزان شعر قاسم انوار و اقران او عمومأ مطبوع و خور آهنگ است 
یم. قبل برنخورد ۀخاصي نسبت به دورغزل آغازین دیوان قاسم انوار به مشخصه   88بيروني 

ر بندي کرد و نشان داد که دخيزابي و جویباري دسته ةتوان به دو دستاوزان شعري او را مي
هایي از اوزان . در ادامه نمونهوامدار مولوي است، اوزان خيزابي که تعدادشان کمتر است

 .کنيمخيزابي را که بيشتر داراي ارکان سالم هستند، مشاهده مي

 چرا ما چون ايسرگشته آسيا، اي آسيا، اي
 

 از ما مپوشان راز خود، با ما بيان کن ماجرا 
 

 (8: 6877 انوار،)

 سودا این زا خوشحاليم که را مشکين زلب برافشان
 

 المأوا جنت نسيم او بوي ز یابممي که 
 

 (7)همان: 

 تمنا و عشق زهي شوق، زهي و شوق زهي
 

 توال و حسن زهي سوز، جهان عشق زهي 
 

 (68)همان: 

 هامنت بي رحمت وي ناگهان، رستخيز اي
 

 هااندیشه دربيشه افروخته، آتش اي 
 

 (288: 6ج  ،6818مولوي )

 مشد خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده
 

 شدم پاینده دولت من و آمد عشق دولت 
 

 (561: 7ج  ،6818مولوي )

 خدایا راست ما که عشق، زهي عشق، زهي
 

 یاخدا زیباست چه و است نغز چه و است خوب چه 
 

 (98: 6ج  ،6818مولوي )

قاسم انوار در استفاده این اوزان خيزابي و تند و گاهي مضمون مشابه در این غزليات، 
توان پویایي و حرکت روو و عاطفة سراینده را در متأ ر از غزليات شم  موالناست و مي

 سراسر آن احساس کرد.
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اوزان جویباري چون بحور هزج سالم و مسدس مح،وف آن و رجز  کثرت و فراواني
مند به گریختن از دنيا و روحي او که عالقه ةبا محيط پرآشوب اجتماعي شاعر و زمين

همخواني و تناسب دارد و اگر درصد اندکي از این اوزان  ،عزلت است ةآراميدن در گوش
در ا ر حلول احوال و و واردات  عرخيزابي هستند، آن دسته نيز حکایت از غليان روو شا

 . 6عارفانه دارد

 موسیقي کناری. 0-2-7

کردار ه ب نه تنها شاعر کوششي تازه در جهت استفاده از قافيه و ردیب انجام نداده است که 
ي از اکارگيري قافيه روا داشته و در پارهه هایي نيز در بپدر شعري خویش مولوي تسامح

 از عيوب قافيه خالي نيست.هاي شعر او موارد قافيه
است، بود، شد »هاي فعلي از نوع ها داراي قافيههاي شاعر تنها یک سوم آناز کل غزل

گر شاعرند به هاي اسمي که در آفرینش معني و مضمون جدید یاريو ردیب« و باشد
و چند ترکيب عربي منحصر است. او هرگز به « آفتاب، اميد، امروز»هایي مانند ردیب
ب کننده معني قافيه است و اغلدرستي از ردیب دست نيافته که بداند ردیب کامل درک
ردیب به دشواري موفق غزل بي هاي موفق زبان فارسي داراي ردیب هستند و اصوالًغزل
ي دارد کامأل جنبه استثنای ،شود و اگر غزلي بدون ردیب، زیبایي و لطفي داشته باشدمي

ردیب جزئي از شخصيت غزل است و اگر شاعران »زیرا  ؛(683 :6813کدکني، )شفيعي
موسيلي ردیب را از رهگ،ري دیگر در شعر  ،ردیب بگوینداند غزل بيبزرگ خواسته
یکي از رازهاي عظمت سنایي و خاقاني را  ، از همين رو(691 :)همان «اندایجاد کرده

 .2انددانستهدرآوردن ردیب هاي متکلب 
 

                                                            
غزل در بحر رمل  9ها در بحر هزج مثمن سالم است و تاي آن 1که غزل در بحر هزج و ز حافات آن  66از این ميان . 6

غزل دیگر در بحر مجتث و  2غزل در بحر خفيب و  2تا در بحر رجز مثمن سالم و  8غزل در بحر مضارع و  5مجنون و
 غزل در بحر. 2
 . 692ملدمه به نلل از موسيلي شعر ص  8دیوان سنایي، چام دکتر مظاهر مصفا ص . 2
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« فرجالصبر مفتاح ال»و « چيزي بده درویش را»هاي بلند از نوع در غزليات قاسم به ردیب
خوردیم که ایجاد موسيلي کرده، اینها نيز با وزن توأمان از مولوي برمي« سالم عليکشاه »و 

 .6دانبه عاریت گرفته شده

 ار اندیش دور علل این کن عشق شراب از مست
 

 را درویش بده چيزي کندمي گدایي تو از 
 

 (7 :6877 انوار،)

 شاادم خناده  بادم  گریاه  شاادم زناده  بادم  مرده
 

 را خویش با کن خویش بي را نيش کرد نور اي 
 

 ( 68: 6، ج 6818، مولوي)

 حرج نه دان فرج را آن غمي آید پيش چو دل اي
 

 الفرج تاومف کالصبر صابران بيش به برخوان 
 

 (661 :6877 انوار،)

                                                            
 ر: انوا. 6

 را اندیش دور علل این کن عشااق شااراب از مساات
 اي نور ایماان روي تو وي جمله احساااان خوي تو 

 

 را درویااش بااده چااياازي کاانااد مااي گاادایااي تااو از 
 اي کاعابااه جااان کااوي تو چيزي بااده درویش را  

 

 (27: 6877)انوار، 

 مولوي: 

 را خویش بااا کن خویش بي را نيش کرد نور اي
 را فاااقآ کاان پاارنااور را عشاااااق ده تشااااریااب

 

 را درویش بااده چيزي را خویش بي کن خویش بااا 
 را درویااش بااده چااياازي را تااریاااق زن باارزهاار

 

 (68: 6، ج 6818)مولوي، 

 قاسم انوار: 

 حرج نه دان فرج را آن غمي آید پيش چو دل اي
 

 الفرج مفتاااو کااالصااابر صااااابران بيش بااه بارخاوان   
 

 (661: 6877)انوار، 

 مولوي:

 الفرج مفتاااو الصااابرکاا غاامش در رو فاارو دل اي
 

 الفرج ماافتاااو کااالصاااباار ماارحاامااش ناامااایااد رو تااا 
[ 

 (886: 6، ج 6818)مولوي، 
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 مولوي: 

 لفرجا تاومف کالصبر غمش در رو فرو دل اي
 

 فرجال مفتاو کالصبر مرحمش نماید رو تا 
 

 (886: 6، ج 6818، مولوي)

ي به هاي مخصوص، هيچ نلشها یا برگردانکدکني، غالباً این ردیببه تعبير شفيعي
ها نوعي ل،ت صوتي و سماعي حاصل لحاظ معنایي ندارند. فلط از ترجيع و تکرار آن

وشيد ها چشم پتوان به لحاظ معني از آنکند و ميمي شود و جنبة غنایي شعر را تلویتمي
 (.677: 6837کدکني، )شفيعي

 موسیقي بیروني. 0-2-2

 پافشاري برخي شاعران در استفاده از صنایع ،هاي تکلب و تصنع در شعر این دورهاز نشانه 
فنون از  هایي در فني خاصویژه صنایع لفظي است تا بدان حد که قصاید و مثنويه بدیعي ب

 ۀچه در دور ؛نمایدالبته چندان طرفه هم نمي .(677 ،6885رک: یار شاطر، )سرایندعلم بدیع مي
 ود،شرکود شعر و شاعري اگر تفننات لفظي جایگزین صفاي معني و لطب تخيل شاعر 

آن و  ویژه جناس و اقسامه طبيعي خواهد بود. قاسم انوار گرایش وافري به صنایع لفظي ب
 .6اما در قياس با دیگران راه اعتدال پيموده است ،ردواج آوایي دا

                                                            
 . جناس و اقسام آن:6

 همه عشااق اساات و نباید به صاافت راساات  کيشاام
 

 رسااايااده اساااات  کيشتيري کااه مرا بر دل از آن  
 

 (92)همان: 

 سااافايااد تاوام اي ملصااااد و ملصاااود     بااازمان  
 

 اساااات بااازچشااامام همااه اوقااات بااه دیاادار تو    
 

 (97)همان: 

 ساااااقي، بسااايااار باااده، کااه تلخ اساااات انتظااار   
 

 خاام آراماايشاااوم از بااهاار ماان   خاامااارچااون ماان  
 

 (663)همان: 

 ساااااقاايااا مساااات خاارابااياام بااه ماااجااام مااي آر   
 

 ماايااار ولااي عاا،ر   مااي آرپاايااش ماااشااااايشاااااه   
 

 (667)همان: 
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 انصاااااف و راه راساااات نبود این کااه واعظااان  
[ 

 باادسااااتو گرفتنااد مساااي  باادسااااتگفتنااد مي  
[ 

 (85)همان: 

 تاااظن نباااشاااادت کااه شااابااه ر بااه گوهرساااات 
 

 مالابااول از آن شاااادیاام کااه باا  قاااباال آماادیم     
[ 

 (257)همان: 

 ام صااف اسات و مطرب صاااف و ساااقي صاااف صاف  باده
 

 مصاااافاین چنين ک  در نياید در  صاااافبا ساااه  
 

 (267)همان: 

 مشاااو طيرهشاااود صاااوفي مااا   تيرهخشااام اگر 
 

 از خم پالوده کاه در این کااساااه هماان اسااات کاه      
 

 (619)همان: 

 آرایيواج

 سااااااقااي ماارا زباااده ناااب مااغااانساااااه داد      
 

 درد درد داد ولااااي در ماااايااااانااااه داد   
 

 (628)همان: 

 دلاام از شاااايااوه شاااايااریاان تااو شااااوري دارد    
 

 دیاااده از طااالاااعااات زیااابااااي تاااوناااوري دارد  
 

 (623)همان: 

 بااوصااااالاات ناارسااااد صاااخاارۀ صااامااا هاارگااز    
 

 اگاارر خاااصااااياات لااعاال باادخشااااان باااشااااد      
 

 (686)همان: 

 نااه از خطاااساااات کااه در ابروي توچين باااشااااد 
 

 تااو نااازنااياانااي و ناااز تااو نااازنااياان باااشاااااد         
 

 (656)همان: 

 بااا زلب و رخاات مساااات مااداميم شااااب و روز 
 

 اي ماااه وفاااپاايشاااااه و اي شااااااه دل افااروز     
 

 (286)همان: 

 کاااناااد صااااارف فااانااااي یاااعاااناااي  فااالااار
 

 عاااايااااار اتاااامااااام تاااار قاااالااااب ناااالااااد 
 

 (666)همان: 

 طاالاابااد  مااي خااود شااااافاااي قااانااون  هاارکااه 
 

 امااروز اساااات کااام بااه کااار ماانااش اشااااارت از 
 

 (268)همان: 
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 موسیقي معنوی. 0-2-0

النظير و تلميح و ایهام صنایع معنوي هستند که در شعر قاسم مجال اغراق، مطابله، مراعات 
متر غزلي ها دارد. کطرو یافته اند از این ميان صنعت تلميح بسامد باالتري از دیگر صنعت

ان جست که از فن تلميح خالي باشد. اشارات به آیات و احادیث و تودر دیوان شاعر مي
هاي پيامبران، تاریخ اسالم و اساطير ملي و قومي و رویدادي عرفاني در شعر و کالم داستان

ها را به صورت سنت شعري از قدما اخ، کرده است. گاهي به او فراوان است. اغلب آن
بار به  88کند از جمله حدود اشاره ميمرتبه ین تاریخي، دیني و یا عرفاني چند ةیک واقع

بار به منصور حالج و دار وي اشارت  29داستان تجلي خدا بر موسي در کوه طور و بيش از 
کرده و ابيات بسياري سروده در حالي که هيچ مضمون تازه و نوي نيافریده است. این 

ه ت که شعر او را مبت،ل ساختاي اسفرکان  و بسامد باالي تلميح و ازدحادم آن به اندازه
ب غزل عرفاني صرف در قال ةالبته نباید از یاد برد از شاعري که قصد پرداختن منظوم .است

 دارد این همه عنایت و التفات بيش از حد به تلميح چندان شگرف و شگفت نخواهد بود.
 ،نآ کاربرد معتدلي دارد و برخالف ،صنعت ایهام در قياس با تلميح در دیوان شاعر

ا اما خور نشسته و ت ،صنعت ایهام در شعر شاعر از هرگونه ابتکار و نوآوري خالي است
 .6هحدي به شعر زیبایي بخشيده است و در طبع خواننده نشاط برانگيخت
زدایي آميزي و آشنایياز دیگر اسباب رستاخيز کلمه چون بيان پارادوکسي و فن ح 

بحث  ،ستاي اي زباني یا به قولي انداز لفظي ویژهچون فاقد برجستگ... قاموسي و ۀدر حوز
 کنيم.و فحصي نمي

 گیریبحث و نتیجه
ي مشربان فکري وعهدان و همکردار همه که شعر قاسم انوار ب گيریمنتيجه ميدر پایان 

ضعب بيان، فلدان ابداع و اطناب و تکلب  ؛اهلل ولي از عيوب متداول شعريچون شاه نعمت

                                                            

 گشاااات توان ماعاروف   تاو  حسااان باااماعارفاات  
 

 بااود تااوان دیاانااار  مااالااک  غااماات  باااناالااد   
 

 (679)همان: 
 هاي زیر بهره بردیم .یعني سطح زباني و بالغي و موسيلایي از کتاب ؛در نگارر بخش پایاني. 6
 . تهران: آگاه.رموسيلي شع(. 6813کدکني، محمد رضا. )شفيعي -

- Short, M. (1996). The Language of Poems, Play and Prose. London: Logman. 
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الي نيست. بعضي از غزليات وي از شور و هيجان صوفيان راستين و در صنایع لفظي خ
ل عشق عرفاني و مسائ ةهاي او بيانگر تجرباما اغلب غزل ،القيدي قلندران خالي نيست

 ةاست که در بيشتر موارد از شور و ج،ب ...حيرت و ،فنا ،تصوف چون وحدت وجود ۀعمد
مسائل عرفاني با قاموس زباني خاص  شاعرانه تهي است و به یک تلریر علمي منظوم از
دیگران  ةبخود او نيست، بلکه تجر ةصوفيان شبيه است و این همه به سبب آن است که تجرب

عهدان وي ماقبلي و سخن مولوي مابعدي است. اگر تجربه خود ایشان است سخن او و هم
 بود زبان خاص خود را داشت.مي

ي شاعر جز همين نوع سخنان از یک شاعر صوف البته با التفات به اینکه روق جامعة عصر
هنرنمایي  آید کمتر قصدکند و شاعر نيز آنگونه که از زندگي شخصي وي برميمطالبه نمي

 شاعرانه داشته است.

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 

ORCID 
 https://orcid.org/0000-0003-4924-413X  Mahnoosh Jorak   

 https://orcid.org/0000-0001-7367-934X  Habibollah Abbasi  

 منابع 
 :انتهر .مرتضي کریمي نيا ةترجم .معناي متن: پژوهشي در علوم قراني .(6838) .ابو زید حامد نصر
  .طرو نو

  .مرکز: تهران .ساختار و تأویل متن .(6872) .مدي، بابکاح
 .مرکز :تهران .هایدگر و تاریخ هستي .(6838) ___________.
 .سنایيتهران:  .نفيسي سعيدتصحيح  .کليات .(6877) .انوار، قاسم

 .نسخ . تهران:شکني در شعر مولويآفتاب، شعر فارسي و ساخت ةدر سای .(6838). پورنامداریان، تلي
انجمن آ ار و  . تهران:استاد دکتر خسرو فرشيدورد ةیادگار نام .(6877). کمال حاج سيد جوادي،
  .مفاخر فرهنگي

 و تصحيح محمد قزویني .المعجم فی معایيراشعار العجم .(6812) الدین محمد.شمس قي  رازي،
 .زوار . تهران:مدرس رضوي کوشش محمد تلي

https://orcid.org/0000-0003-4924-413X
https://orcid.org/0000-0001-7367-934X
https://orcid.org/0000-0003-4924-413X
https://orcid.org/0000-0001-7367-934X


 0017تابستان |  99شماره  | 72سال | متن پژوهی ادبی  | 11

 

 .امير کبير . تهران:جو در تصوفوتجس .(6812) .کوب، عبدالحسينزرین 
 .زرین . تهران:سيري در شعر فارسي .(6811) __________________. 

 . تهران:شناسعلي محمد حقة ترجم .سخن گفتن ةزبان، در آمدي بر مطالع .(6871) .ساپير، ادوارد
 .سرور

 . اهتمام محمد شفيع. به مطلع سعدین و مجمع بحرین .(6651) .سمرقندي، کمال الدین عبدالرزاق 
 . بي نا :الهور

 .هرم  . تهران:شناسي عموميزبان ۀدور .(6873) .سوسور، فردینان دو
 .آگاه . تهران:موسيلي شعر .(6813) .محمد رضا ،کدکنيشفيعي 

 .سخن . تهران:اي براي صداهاآئينه .(6871) _____________________.

 .سخنتهران:  .شم  غزليات  .(6837) _____________________.
محمد  تصحيح ميرزا .المعجم فی معایير اشعار العجم  (،6812) محمد،  الدینشم  ، رازي قي 
  تهران: زوار. .رضوي مدرس محمدتلي و قزویني عبدالوهاب بن
  .فردوستهران:  .شناسيکليات سبک .(6872) .شميسا، سيروس 

  .چشمه . تهران:نظم ،شناسي به ادبياتاز زبان .(6875) .صفوي، کورر
  .سوره . تهران:شناسي به ادبيات، شعراز زبان .(6838) ____________.
 .نشر قصه . تهران:درآمدي بر نشانه شناسي هنر .(6838) .ضيمران، محمد

 ملدمه، تصحيح و تعليلات محمدرضا شفيعي .رالطيمنطق(. 6833. )عطار نيشابوري، فریدالدّین محمد
 .خنهران: ستکدکني. 

 .آگاه . تهران:مسائل عصر ایلخاني .(6876) .مرتضوي، منوچهر
 ي.ترجمة مهران مهاجر و محمد نبو .معاصر يادب يهاهیدانشنامة نظر .(6839) .مایر رنایا ک،یمکار
 .تهران: آگه .2ج 

 .مؤسسه فرهنگي منطله :تهران .8ج  .هاي خطي فارسيفهرست نسخ .(6898) .منزوي، احمد
 .بيرامير ک . تهران:فروزانفرالزمان بدیعتصحيح  .کليات شم  .(6818). الدین محمد مولوي، جالل

 ،يانپژوهشنامة علوم انس .هامتن گریمتن با د کیمطالعة روابط  تيترامتن .(6831). نامور مطلق، بهمن
(91) ،38-63. 

 .تهران: سخن .تينامتنيبر ب يدرآمد .(6868) _____________.
 .تهران: هما .يفنون بالغت و صناعات ادب .(6876) .نیالدجالل ،یيهما
 اول قرن نهم یا آغار انحطاط در شعر نيمةشعر فارسي در عهد شاهرخ ،  .(6885) .ار شاطر، احسانی

  .دانشگاه تهران : انتشارات. تهرانفارسي
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ة المؤسس ت:. بيروتجليات الشعر الصوفی، قراءه فی األحوال والمقامات .(2886). یوسب عوده، امين
  .العربيه للدراسات والنشر

 دفترهاي زمانه.تهران:  .به کوشش سيروس طاهباز .شعر وشاعري ۀدربار .(6813) .نيما یوشيج 
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