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Abstract  
Lyrical literature" as one of the most widespread types of literature, is presented 

in the context of the "literary and emotional" role of language and expresses the 

personal feelings and emotions of the "speaker". The purpose of this type of 

literature is to report and express the feelings of the speaker and at the same time, 

to please the audience. Each of the speakers of lyrical literature, according to the 

theme of their work, has used components that have given a lyrical color to their 

work and have distinguished it from other literary works. The methods of using 

lyrical elements in each of the systems of Persian literature are numerous and 

diverse. Factors such as "lyrical compositions and interpretations", "soft and 

delicate descriptions", "sad and isolationist atmosphere", "loving and beloved 

action", "inner monologues of the main character", etc. The most manifestations 

of lyrical literature. This study tries to study the lyrical poems of "Badnauni's 

sinner", one of the unknown poets of the return period, by using the "role of 

thought" in Halliday's role-playing approach. This lyric poet used different 

methods to express his lyrical thought, and it is noteworthy that he changed his 

attitude during his poetic period, and from his initial attitude, which was similar 

to the love poems of the Iraqi style house, in the period. One of life tends to the 

view of the poets of the "school of occurrence" and burning. This study tries to 

answer the question that based on the paradigm of thought, the evolution of the 

worldview of the "Bedouin sect" in lyrical poems, what changes have caused the 

level of "verbs" used? Findings show that the change, decline and ultimately 

degradation of the status of "beloved" as the main character of his lyric poems, by 

reducing the presence of this partner in "material and mental processes" and the 
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high frequency of "question marks" Which means "rebuke and rebuke" has been 

shown. 
Keywords: lyrical literature, role-oriented approach, intellectual role-

playing, Bedauin mozneb. 
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 چکیده 

زبان مطرح « ادبی و عاطفی»ترین انواع ادبی، در چهارچوب نقش عنوان یکی از گستردهبه« ادبیات غنایی»     

گزارش و بیان احساسات  ،این نوع ادبیهدف پردازد. می« گوینده»به بیان احساسات و عواطف شخصی  شود و می

مایة اثر هر یک از گویندگان ادب غنایی به اقتضای درون گوینده و در کنار آن، لذّت بخشیدن به مخاطب است.

ساخته  متمایز ر آثار ادبیده و آن را از سایبوی غنایی بخشیوها رنگاند که به اثر آنهایی بهره گرفتهخود از مؤلفه

های ادب فارسی متعدد و متنوع است. عواملی مانند های کاربرد عناصر غنایی در هر یک از منظومهاست. شیوه

، «عشوقکنشگری عاشق و م»، «آلود و انزواطلبیفضای غم»، «توصیفات نرم و لطیف»، «ترکیبات و تعبیرات غنایی»

هستند. این پژوهش تالش  ترین نمودهای ادب غناییو ... از شاخص ،«درونی شخصیت اصلیهای گوییتک»

« مذنب بدایونی»در رویکرد نقشگرایی هلیدی به مطالعة اشعار غنایی  «فرانقش اندیشگانی»گیری از کند با بهرهمی

یی فی برای بیان اندیشة غناهای مختلبپردازد. این شاعر غزلسرا از روشیکی از شعرای ناشناختة دورة بازگشت 

نکتة قابل تأمل این است که وی در طول دورة شاعری خود دچار تحول نگرش شده و از  خود استفاده کرده و

ای به دیدگاه شعر ای از زندگیدر دوره ،هسرای سبک عراقی بودنگرش ابتدایی خود که مشابه شعرای عاشقانه

بر مبنای فرانقش این پرسش پاسخ دهد که  پژوهش سعی دارد به شود. اینو واسوخت متمایل می «مکتب وقوع»

به کار « افعال»در اشعار غنایی، باعث ایجاد چه تغییراتی در سطح « مذنب بدایونی»بینی اندیشگانی، تحول جهان

عنوان شخصیت به« معشوق»دهد که تغییر، افول و در نهایت تنزل مقام های پژوهش نشان مییافتهرفته شده است؟ 

بندهای »بسامد باالی و « فرآیندهای مادی و ذهنی»در  از طریق کاهش میزان حضور این مُشارکاصلی غزلیات وی، 

 دارند، نشان داده شده است. « تابمؤاخذه و ع»که معنای  »پرسشی
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 .اندیشگانی، مذنب بدایونی، رویکرد نقشگرایی، فرانقش ادبیات غناییها: کلیدواژه

 مقدمه -1

است که ناشناخته مانده و هنوز  یخط یها، نسخهیاز آثار ارزشمند فرهنگ و ادب فارس یبخش

عرصة ادبیات فارسی، پژوهشگران  فیاز وظا یکیراستا  نیو چاپ نشده است. در ا حیتصح

 یرا برا قاتیتحق ریسا جادیا ةنیزم ی،آثار خط حیتصح رایسنگ است؛ زآثار گران نیا یایاح

 یموجب رشد و تعال گرید یسازد و از سویفراهم م یپژوهش یمندان به کارهامحققان و عالقه

 یالشعراهمچون ملک یبزرگادبا و اندیشمندان  ،رانیشود. در ایم فرهنگ و ادب آن کشور

را  یارزشمند یخط یها، نسخهیوسفی نیغالمحس ی ونی، محمد قزوییهما نیبهار، جالالد

مندان بتوانند اند تا پژوهشگران و عالقهنگاشته یقاتیها شرح و تعلآن یو مقابله کرده و برا حیتصح

عنوان نخستین پژوهشگر به تصحیح دیوان ة این سطور، بهنگارند .بهره ببرند یمل یهاهیسرما نیاز ا

ارزشمند و آثار  نیاز ا یکیبا  تا از این طریق عالقمندان قریحه پرداختهاشعار یک شاعر خوش

 چیتا کنون موضوع هآشنا شوند. این دیوان « یونیاشعار مذنب بدا وانید»، به نام مغفول مانده

 نیلزوم پرداختن به ا نیصورت نگرفته است؛ بنابر ا یپژوهش چیآن ه ةنبوده و دربار یقیتحق

کشور  یادب ةبه جامعو سبک ادبی بازگشت قاجار  ةشاعر  دور کیشناساندن  یموضوع برا

 یهابتوانند گام ی،پنهان ادب فارس یهانهیمندان به گنجضرورت دارد تا پژوهشگران و عالقه

 ةدور اجتماعی – یاسیشاعر از اوضاع س ینیبجهان»همچون  ییهانهینمودن زم روشن را با یبعد

 د.بازگشت بردارن

دانشگاه  یمرکز نةکتابخا ،یمل ةمهم از جمله کتابخان یهاکتابخانه مانهدر سا وجوجست پس از 

سازمان پژوهش و  ةکتابخانی، ، آستان قدس رضویاسالم یمجلس شورا ،ملک ةتهران، کتابخان

و  گانیشیم ةکتابخان رینظ گرید یکشورها یهااز کتابخانه یو بعض فیلأدفتر ت یزیربرنامه

. نسخه انجام نشده است نیا یبر رو یقیو تحق حیکه تصح شدمشخص  ،انگلستان یمل ةکتابخان

 نیغالمحس ی ونی، محمد قزوییهما نیبهار، جالالد یالشعراهمچون ملک یدانشمندان بزرگ

 یقاتیآنها شرح و تعل یو مقابله کرده و برا حیرا تصح یارزشمند یخط یها، نسخهیوسفی
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است  ییالگو نیند، ابهره ببر یمل یهاهیسرما نیمندان بتوانند از ااند تا پژوهشگران و عالقهنگاشته

 نیاز ا یکمعرفی یشود با یم ینوشتار سع نیدر ا نیشود. بنابرا انیپژوهش دانشجو یبرا یتا راه

نگارنده  ریمس نیآشنا شوند. در ا دیجد فرهنگی – یاثر ادب کیآثار فراموش شده، خوانندگان با 

از جمله فهرستگان نسخه  یخط یها هدر فهرست نسخ شتریب یهابه تعداد نسخه یابیدست یبرا

 یفارس یخط یهاج پانزدهم، فهرست نسخه یتیدرا ی)فنخا( به کوشش مصطف رانیا یخط یها

 و تاشکند –ازبکستان  علوم فرهنگستان و تاشکند – یرونیب حانیابور یشناسشرق یتویانس

دوشنبه( به  هر)ش کستانیتاج یو آثار خط یشناسشرق یتویانس یفارس یخط هاینسخه فهرست

 .افتیدست  یهجر 13مربوط به قرن « مذنب وانید» یوجو پرداخته و به چهار نسخه خطجست

 3مجلد  کیکه در  یمل یکتابخانه مجلس شورا ینسخه خط اند از:موجود عبارت یهانسخه

 :باشدیشاعر م نیا اتیو رباع اتیغزل شاملنسخه 

 1063 /1نسخه اول: تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:  - 1

کا،  یب ق،ینوشته شده است؛ خط: نستعل بیدر آن بدون ترت اتیو رباع اتی: غزل94تا  1صفحه  از

 x 5/14 اندازه سطر، 14(. 94 – 1ص ) 94 ،ییج مقوا ،ی؛ کاغذ فرنگ14قرن  لیتا ظاهراً در اوا

 {301 – 3سم }ف :  22

 1063/  2نسخه دوم: تهران مجلس: شماره نسخه  - 2

 {301 – 3: ف(. }248 – 95صفحه ) 154 ات؛یو رباع اتی. شامل غزل248تا  95ص  از

  .نوشته شده است بیبدون ترت اتیو رباع اتیغزل زینسخه ن نیا در

 1063/  3م: تهران مجلس: شماره نسخه سونسخه  - 3

بخش شامل  نیاست. ا یحروف تهج بیمرتب به ترت اتیو رباع اتی: غزل 406تا  249ص  از

 {301 – 3: ف(. }406 – 249ص ) 158است:  تیب 1200

 یمل یهمان نسخه کتابخانه مجلس شورا قایدر دانشگاه امام صادق )ع( است که دق گرید نسخه

 .است

 ن.  3029. شماره مدرک: 131252. شماره رکورد: per.. زبان مدرک:  MF نوع مدرک: 
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  بیت.  14گ.  204سم.  22*5 /14خشتی باریک. 

 .4548و مرکز اسناد دانشگاه تهران: شماره نسخه:  ینسخه چهارم: نسخه کتابخانه مرکز - 4

 سطر 8گ،  115 ،یقهوه ا ماجی. جلد تیتا؛ کاغذ: فرنگ یبه خط خود شاعر، ب ق؛ی: نستعلخط

(7 x 13).  11اندازه x 17.  :{3492 – 13اسم }ف.  
 

 بیان مسألة پژوهش -2

مایة اصلی است که درون« بازگشت»یکی از شعرای دورة قاجار و سبک ادبی « مذنب بدایونی»     

به خود اختصاص داده است. وی در « عشق زمینی»و بطور خاص « عشق»اشعار وی را مفهوم 

الدین اصفهانی، حافظ و کمالبسیاری از غزلیات عاشقانه، به شیوة پیشینیان خود از جمله سعدی، 

و همان تصویری را که امثال سعدی از  نگریسته« عاشق و معشوق»و رابطة  «عشق»... به مفهوم 

« مکتب وقوع»رنگ و بوی  ،اند، ارائه داده است؛ اما در برخی از غزلیات ویمعشوق، ترسیم کرده

بینی این شاعر در جهان نیز قابل مشاهده است، که این امر نشان از تغییر نگرش و« واسوخت»و 

توان با استفاده از رسد میبا توجه به این تحولِ نگرش، به نظر میدوران زندگی خود دارد. 

های مؤلفهاین شاعر توجه کرد و  «اشعار غنایی»شناختی به تحلیل و مطالعة رویکردهای نوین زبان

یکی از اهداف اصلی این بندی کرد. سطح زبانی شعر وی شناسایی و طبقهاین تحول را در 

پژوهش، معرفی دیوان اشعار یکی از شعرای سبک بازگشت و شناخت سبک و اندیشة وی در 

 است.  و بطور خاص غزلیات عاشقانه زمینة اشعار غنایی

که در -« اندیشگانی، بینافردی و متنی»های زبان براساس سه عنوان گرایی، سازهدر رهیافت نقش 

گیرد. از دیدگاه هلیدی الگوهای مورد تحلیل و بررسی قرار می -شوندمی اصطالح فرانقش نامیده

 کند و نقش اندیشگانی نمود پیدا می قالب فرآیندهایتجربه و مفاهیم ذهنی خالقان آثار در  

و تجربیات  هااندیشهاز  ،هاهای سازندة آنیندها، عوامل و موقعیتتوان با بررسی انواع فرآمی

طور ذاتی در درون زبان را هم بگرایی سعی دارد رویکرد نقشسازندگان آثار ادبی آگاهی یافت. 

هایی نظیر فرهنگ، نظام خود توضیح دهد و هم در صدد آن است که رابطة زبان را با نظام

فعل و با های زبان، با محوریت با توصیف و تحلیل سازه ورها بیان کند. این نظریهاجتماعی و با
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نظر داشت تأثیر فراز و فرودهای اجتماعی و تحوالت زندگی شخصی صاحبان آثار ادبی در 

گیری آن آثار، در پی کشف و تفسیر ذهن و جهان خالقان آثار ادبی و تحلیل عوامل مؤثر شکل

به عنوان جزء اصلی جمله توجه داشته و آن « فعل»به  ردرویکاین  هاست. گیری آثار آندر شکل

کند. این پژوهش با در نظر بندی میطبقه« ایمادی، ذهنی و رابطه»لی با عنوان را در سه دستة اص

 پاسخ دهد که: ویکرد، سعی دارد به این پرسشداشتن این ر

، باعث «غزلیات عاشقانه»در « مذنب بدایونی»حول جهانبینی ، تفرانقش اندیشگانی بر مبنای -

  شده است؟   به کار رفته «لافعا»ایجاد چه تغییراتی در سطح 
 

یفی )شامل تحلیلی بوده و شیوة اجرای آن توص –نوع مطالعه و روش پژوهش، توصیفی      

ها و چرایی یندهای نقش اندیشگانی و تحلیلی )شامل کاوش زمینهبررسی چگونگی آرایش فرا

« مذنب بدایونی»یندها( است. جامعة آماری، دربرگیرندة تمام غزلیات گیری خاص آن فراشکل

 است.    « فعل»نیز و واحد تحلیل « غزل»است. واحد نمونه 
  

 پیشینة پژوهش -3

شناسی نقشگرا در غرب، در ایران نیز برخی از پژوهشگران به تحلیل شدن زبانپس از مطرح     

به نقش و کاربرد و  (1384زاده )پرداختند. آقاگلهای این رویکرد متون ادبی براساس آموزه

و ضمن تبیین مباحث نظری  هگرا در تحلیل و توضیح آثار ادبی پرداختاهمیت رویکرد نقش

جان و میرزا خان. استگرایی پرداخته چوب نقش، به تحلیل غزلی از حافظ در چهارهلیدی

گرایانه از گفتمان شعری و عوامل مؤثر در ارتباط شعری ارائه تحلیلی نقش ( کوشیدند تا1385)

خوان »شعر  یشگانیفرانقش اند لیتحل»( در پژوهشی با عنوان 1399جهانی و حسینی )دهند. 

و پس از آن  یذهن یندهایاز فرا شعراین نشان دادند که اخوان در  ...ثالثاخوان یاز مهد« هشتم

 کیداستان، حضور  ییاست. شکل روااستفاده را کرده  نیترشیب یو کالم ایرابطه یندهایآفر

قصه و  یساختار وصف ةدوم، غلب یراو ای نقال عنوانو پس از آن حضور شاعر به تینقال در روا

 ندهایآنوع فر نیکاربست ا لیدال نیتراز مهم توانمی را رستم خوانبا داستان هفت وندیپ نچنیهم

های بنیادین گلستان ( با کوشش در شناخت مؤلفه1394و الهیان ) زادهمنشی شعر دانست. نیدر ا
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ها به این نتیجه رسیدند در ساخت و انتخاب انواع فرآیند هاهای اصلی آنسعدی و تبیین ویژگی

ها با هم است؛ فرآیند رفتاری بارزترین از آنجا که موضوع گلستان مربوط به انسان و روابط انسان

( پس از توصیف افعال غزلیات حافظ از 1394فرآیند در بوطیقای فکری سعدی است. امیرخانلو)

، به این نتیجه رسیده که کاربرد انواع فرآیندها در غزلیات حافظ، فرایندهای نقش اندیشگانیمنظر 

الدی میعنوان شاخصی سبکی لحاظ شود. ها باید بهدارای دالیل خاصی است و نوع کاربرد آن

االسرار های شهودی کشفبه بررسی نقشگرایانة تجارب عرفانی در رؤیانوشت (1397و وفایی )

در  یزبان یندهایمشخص فرآ ریسکه ی پرداخته و نشان دادند االنوار اثر روزبهان بقلو مکاشفات

« طلب»سالک از مقام  یصعود ریس نیدر جهت تبب «یذهن»به  «یماد»مراحل مختلف مکاشفه از 

 6افعال موجود در در در پژوهش خود  (1396نیا )صادقی دلبری وکار رفته است. ه ب« فنا»به مقام 

 یانیب ،یرفتار ،یارتباط ،یذهن ،یماد ندآیدر قالب شش فر بیبه ترت را رزادیپ ایکوتاه زو داستان

را نشان  سندهینو نیبسامدها، طرز تفکر و نگرش ا نیبر ا هیبا تک کرده و بندیطبقه یو وجود

مشخصة  یرفتار ندآیو سپس فر یماد ندآیکه فر دهدهای این پژوهش نشان مییافته. نداهداد

 یماد ندآیبا توجه به کاربست فراوان فر گر،ید یاست. از سو رزادیپ هایداستان یشناختسبک

  است. انهیگراواقع رزادیپ دگاهیگفت که د توانیم
 
 

 مبانی نظری پژوهش  -4

 و مختصات زبانی این دوره« بازگشت»سبک ادبی  -1 -4

 ؛ر از تحوالت سیاسی و اجتماعی استثأتحول سبک شعر، قبل از هر چیزی متتردید تغییر و بی     

گیری سبک تواند در شکلل شخصی شاعر، میئسالی چون سنت ادبی، نوع مخاطب و مئالبته مسا

بر اثر حمالت مغول و تأثیر عمیق آن بر  شعر فارسی از قرن هفتم به بعدثیرگذار باشد. أادبی ت

ای گرایی و یا پرداختن به مسائل ذهنی روی آورد. به گونهاوضاع اجتماعی و ادبی ایران، به درون

که در غزل این دوره تنها تصویری ذهنی و خیالی از معشوق در بعد زمینی و آسمانی در اندیشة 

شاعر وجود دارد. بنابراین بحران اوضاع اجتماعی، مجالی برای شاعر جز اینکه به درون پناه ببرد، 
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های حکومتی دورة صفویه هر ر شعر دورة بعد با توجه به ویژگینگذاشت. بازتاب این اندیشه د

د؛ عنوان سبک اصفهانی یا هندی ادامة حیات داالبی تازه و نو به خود گرفت و بهچند شکل و ق

های درونی و تطبیق آن با عالم خارج اما در کلیت خود هرگز از قلمرو ذهن و پرداختن به اندیشه

تا  1148ه )حدود تاریخی، یعنی افشاریه و زندی ةدر طول دو دور «بازگشت»سبک فراتر نرفت. 

  گذاری شد.هـ ( پایه 1200

کنندگان به ها را اگر بازگشتآن کنند وخود سبک جدیدی تلقی نمیه دورة بازگشت را خودب»     

احیاکنندگان سبک خراسانی و عراقی خواهیم خواند... قالب شعر در دورة  سبک خراسانی ندانیم، حتماً

اواخر دورة قاجار بگذریم، وزن شعر این دوره  هایتصنیفاز بازگشت فاقد هرگونه ابتکاری است و اگر 

غزل و مثنوی و قطعه و رباعی و دوبیتی و گاه مستزاد و نیز حکایت از تحول و تازگی ندارد. قصیده و 

ها، هایی است که مورد توجه شاعران این دوره قرار گرفته است و از میان قالبترین قالبمسمّط از معمول

  (  277 – 268: 1380)نک: خاتمی، « قصیده و غزل پرکارترند

قرن، دبی در طول نیمآن مسایل فرهنگی و اتبع ا به دالیل سیاسی و اجتماعی و بهاین مکتب بن     

حیات  ةار به صورتی هدفدار و منسجم ادامقاج ةرا برای خود بنا نهاد که در دور هاییاصول و پایه

اما با  ؛عراقی و خراسانی است ةتتبع و تقلیدی از شعر دور مذکور عموماً ةداد. زبان شعر دور

یابیم که شعرای بازگشت، آن چنان که باید، تسلط کامل بر میطالعه آثار شعرای این دوره درم

های گذشته )عراقی ـ خراسانی( ندارند، و سایر موارد دیگر زبان شعر دورهقواعد صرفی و نحوی 

ثر أل زبانی این دوره متئگر برخی مسابدین سبب زبان شعر آنان خام و ابتدایی است. از سوی دی

شاعران و نویسندگان این دوره، در پریشانی  .زندیه است ه وافشاری ةاز سبک هندی و یا دور

سرایی قدما های شعر و تمرین در روش سخناحوال غالباً در گوشة فراغتی به مطالعه در دیوان

دهد کوشیدند. بروز عناصر فردی، کنج عزلت گزیدن و پرداختن به شعر و سخنوری نشان میمی

ها در عنصر تطبیق شرایط با دورة مغول و یافتن خواسته نشینی و پرداختن به درون؛ یعنیکه گوشه

شعر و نیز قطع ارتباط با اجتماع بیرونی و در نتیجه غافل ماندن از زبان تازه، همه و همه عواملی 

اند. )نک: دزفولیان و شاملو، اند که مسیر شعر را به دورة عراقی و یا پیش از ان سوق دادهبوده
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گویی و رهانیدن آن از پیچیدگی و مغلق احیای زبان فارسی ،این دورهادعای شعرای . (92: 1388

تسلط کاملی به قواعد و جزئیات زبان روزگار گذشته ندارند؛ از این رو اشکالت  بوده است؛ اما

 (. 97 – 93: )همانخورد.  ها آشکارا به چشم مینحوی زبان آنفراوانی در ساختار صرفی و 
 

 «واسوخت»وقوع و مکتب  -4-2

در غزل  یممتاز گاهیجا ،قرن دهم لی، در اوا«واسوخت»مشهور آن  ةمکتب وقوع و شاخ     

بعد از سبک  یها را در موضوعات شعریو دگرگون راتییتغ نیشتریب وهیش نیدارد. ا یفارس

بیزاری و رویگردانی عاشق »از مصدر مرکب مرّخم به معنی  «واسوخت» نموده است. جادیا یعراق

ه فراگیری البته نه ب -باشد. مضامین واسوختی از ابتدا همراستا با جریان سوختمی «معشوقاز 

 است.کشیده شده نظم وت از جانب شاعران مختلفی به ت و ضعفی متفابلکه همواره با شد -آن

که رفتار واسوختی طوریبه بوداز اعتدالی نسبی برخوردار  یمضمون واسوخت در سبک خراسان

زند. در سبک عراقی هرچند می و محبوبِ اشعار سبک خراسانی سرزه از محبّ اندابه یک

 از کمرنگ هاییرگهکند؛ امّا زند و عاشق بر مفرشِ نیاز نزول میه مییبر مسند ناز تک «معشوق»

 از شیوه این. آیدمی چشم به نیز عراقی سبک شاعران هایسروده در گوییواسوخت

 سوختی اشعار الیالبه در بیشتر عراقی و آذربایجانی خراسانی، هایسبک در که گوییواسوخت

واسوخت تغییر نمود و شکلی مستقل یافت. واسوخت  مکتب آمدن کار روی با گرفت،می قرار

سرایی و گرایی زاده شدند. وقوع نیز تحت الگوی حقیقتو سوخت هر دو از بطن وقوع

 (. 56 – 55: 1393)نک: خدیور و فرجی،  .انگاری شکل گرفته استحقیقت

مکتب وقوع  ةبرجست یهایژگیاز و «عاشق و معشوق نیمسائل ب تیواقع انیب»زبان و  یسادگ     

معشوق  یتوجهیکه با ب یبلکه هنگام ؛خردیناز معشوق را نم عاشق ،اتیغزل گونه. در ایناست

کردن و انتقام هی. تنبدیگشایو سرزنش م هیکند و زبان به گالیاعراض م یشود، از ویمواجه م

عاشق از معشوق،  یگردانیعاشق و معشوق، رو نیروابط و حاالت ب انیگرفتن از معشوق سنگدل، ب

 در مکتب وقوع است. غزل  یهایژگیو ذلت معشوق و... از و یخاکسار انیب ،و تنزل معشوق هیتنب
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 «مذنب بدایونی»نگاهی اجمالی به زندگی، شیوة شاعری و اندیشة  -4-3

 یهاافتیشده و در ره رفتهیکامالً پذ یکار ارزشمند و علم کیعنوان متون امروزه به حیتصح     

اشعار  وانیدبه پژوهش،  نیدر ا .شائبه استیمنقح و ب یاصل، داشتن متن نینخست ،یادب دیجد

مراحل روش  ةاست. خالص توجه شده نینابیب ةوینسخه و بر اساس ش 4با استفاده از  مذنب بدایونی

 به شرح زیر است: پژوهش

 اساس؛ ةاستنساخ نسخ -

 شده با اصل نسخه؛استنساخ ةنسخ یبازخوان -

 و ثبت اختالفات؛ گرید یهانسخهشده با متن استنساخ ةمقابل -

 اختالفات؛ ةها به شکل مجموعاختالف نسخه قیتلف -

 .به ضبط نص مطلوب افتنیاساس و اختالف نسخ و دست  انیم یداور -

نامه توان به زندگیمجموعه اشعار مذنب بدایونی، تنها منبع موجود است که از بافت متنی آن می

و جهانبینی این شاعر غزلسرا پی برد. با توجه به اینکه جامعة مورد مطالعة پژوهش حاضر، غزلیات 

 وی است، بنابراین برای معرفی این شاعر به ابیاتی از این غزلیات استناد شده است.  
 

بطور مذهب دورة قاجار است که در بسیاری از غزلیات خود مذنب بدایونی از شعرای شیعی     

 های مذهبی خود اشاره کرده است:مستقیم به دین و گرایش
 

به دل ـــور  تاد ش یام و ف ـــ ماه ص ید  ـــ  هارس

ــت و آتش   هر آن که دل به والی علی به بس
                            

شتیبرای عاشق بی   دل چه مسجدی چه کن

 برای همچه  محبی چه دوزخی چه بهشــتی
 

 

شود که مذنب بدایونی روزگاری با استناد به تعدادی از ابیات موجود در نسخ مشخص می     

 دراز پیشة شاعری داشته و بسیاری از غزلیات را در دوران کهنسالی خود سروده است:

 یشرم  یمرتض  یعل تو   عیشف گرددیکه م       بشوتائب  کدمی تیمعص هفتاد سالپس از 

 یرضا شرم یموس یآخر به پا بوس عل یمذنب             رو یرا از بر ا ایخرقه زهد و ر فکنیب
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 است. در غزل وی واژگانی« غزل»ترین قالب شعری در دیوان اشعار مذنب بدایونی، قالب رایج 

وضوح دارند که به و ... بسامد چشمگیری« سنگدل»، «رحمبی»، «ظالم»، «کشته»، «ریزخون»مانند 

در شعر دورة عراقی است. البته گاهی نیز بار معنایی این واژگان تشدید شده و  «معشوق»یادآور 

 اند:جایگزین شده« مقتول»و « قاتل»، «قتل»با واژگانی مانند 
 

ـــ ـــرمس  نظرش ت برون آمده باز آن بت طرار س

تل کند صـــد چو چه توان گفت  گر ق  منی را  
           

تل من و   لب ق طا یداراو  لب د طا  ...من 

 خطاکارو پیشــه و مغرور ترکســت و جفا
 

« معشوق»در برابر « عاشق /شاعر»ر مذنب، نشان از تنزل مقام در شع« سگ»وجود واژگانی مانند      

حقیر شمردن خود در برابر معشوق، هر چند در دورة عراقی »الشعرای بهار، است. از دیدگاه ملک

توان برای آن یافت؛ اما در دورة صفویه یک نوع انحطاط ذاتی در مقابل معشوق یا توجیهی عرفانی می

ممدوح بود و این حالت یکی از آثار شومِ تسلط مغول و نشر تصوف بود از آن جمله خود را در شعر به 

 (. 53: 1351)بهار، « نسبت دادن یا ممدوح را به درجة الوهیت رساندن« سگ و گربه»

سگا سنگی چون  سندم ز دربانشبه   ن از دور خر

 آرم    خوایم به حبله  چون نمیز دور ا نگشـت می 
        

شانند بر خوانش   سگ آن عزت کجا دارد که بن

ـــتی رســـانم بر نمکدانش ـــور انگش خت ش  ز ب
 

به شیوة سایر شعرای دورة بازگشت از ورود لغات متداول در زبان مردم « مذنب»زبان شعر      

)عامیانه( به دور نمانده است. زبان شعر وی بطور کلی خالی از پیچیدگی و ابهام است و 

های زبان ویژگی ورد.خاصطالحات فلسفی، کالمی، نجومی یا علمی به ندرت آن به چشم می

  و« آمیختگی واژگان کهنه و نو»، «زهترکیبات و لغات تا»توان در مواردی شامل شعری وی را می

های از ویژگی «تکرار»و « تلمیح»و امثال این موارد خالصه کرد. « زبان ساده و به دور از ابهام»

 بارز شعری وی است: 
 

پا دارد    که دل در خم آن زلف چلی  هر 

 غم گشت سپید        حضرت یعقوب ز دیدة
            

جا دارد   گر خورد خون جگر از غم دل 

خا دارد ـــق زلی له بر دل ز غم عش ـــع  ش
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 به لب نهاد آن حب نبات قهوهچون 

به  یدم گفتم              قهوهعکس رخ او   د
                            

 خورد آب حیاتقهوه خورد،  قهوه او 

مات هان شـــده در ظل ید چرا ن ـــ  خورش
 

های بیانی است که به روش« عشق»شده در غزلیات مذنب، مفهوم پربسامدترین مفهوم مطرح     

نیز در موارد « اندیشة مالمتیه»مختلفی مورد بازنمایی قرار گرفته است. در کنار این مفهوم، ردپای 

را برترین مفهوم هستی و « عشق»شود. مذنب در این غزلیات، بسیاری در غزلیات وی مشاهده می

. در نگرش مالمتی خود به شمار آورده استها و مکانترین مفاهیم را جزو محبوب« می، میکده»

 شخصیت اصلی هستند:« ساقی»و « / عاشق من»در این غزلیات، 

 من مرد کار تقوی و زهد و ریا نیئم      

 مذنب بیا که عارف و عامی فروشــند       
                

ست رها کردکی می   یار را  توان ز د

قرار را ل یکــده دارا م یر  پ ــه  خر ب  آ
 

 

 

 

 

 

در  اصلی شعر مذنب بدایونی هستند و هایمایهاز دیگر درون «های سیاسی و انتقادیاندیشه»     

 وضوح اوضاع جامعة ایران در عصر مشروطه ترسیم شده است:اشعار وی به

ـــی عجــب رواج گرفــت  ... دین عیس

ــ ب ــی م ــگ ــرن ــن ف ــر   ای ــگ ــن ــا ب  ه

ــــم  ــان آمــد   مشررررو هاس  در مــی

ــــیــخ و زاهــد و مــفــتــی   واعــظ و ش

ـــهر   ــــت در این ش  هر طبیبی کــه هس

مدرســـه آی    به   ...     از همه بگذر و 
        

خوارش  بود  کرده  حمــد کــه   بعــد ا

می ــــان  ــه  چــه س یمــارشب ت ننــد   ک

ــدارش ــه از جــان شــــدن خــری ــم  ه

ــرک وارش ــی و خ ــام ــارف و ع  ع

ـــه ـــر بســــــت ـــگ ـــن ـــازشب ـــد زن  ان

ــرون کــس از کــارش ــارد ب ــی  ســــرن
 

 یاکوبسنرومن « رویکرد ارتباطی»در انواع ادبی در « های زباننقش» -4-4

ــــاقی بیــار بــاده و پر کن پیــالــه را        س

 یک جام دیگرم بده زان به یاد دوســت
                                  

ــاله را  ــراب دو س ــم بریز ش ــرخوش  کن س

له را ندوه این چند ســـا مای ا  ســـاکت ن
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 سم،رمانتی دورة در مفهوماین  .است غنایی ادبی نوع هاآن تریندر بین انواع ادبی، یکی از شایع     

شمار  به اییغن شعر عنصر ترینبه عنوان مهم «عاطفه و احساس» ةواژدچار تطور اساسی شد و کلید

و « احساس» ةاز دو کلم نکهیاست، به شرط ا یسخن گفتن از احساس شخص ،ییشعر غنا» آمد.

تمام انواع احساسات، چه احساسات  یعنی م؛یریها را در نظر بگآن میمفاه نیترعیوس «یشخص»

مهم دیگری که از دوران رمانتیسم  معیار (.112: 1352 ،یعی)شف «یچه احساسات روح و یفرد

بود. شاعران رمانتیک سعی کردند زبان  «زبان»در شعر غنایی مورد توجه قرار گرفت، توجه به 

  .(48-52: 1373: پاینده، نکشعر ضمن موسیقایی بودن، به زبان مردم جامعه هم نزدیک باشد )

 عاطفی زبان  و نقشِ «ادبیات غنایی» -4-4-1

آن عواطف و  منشاء شود کهرو میهایی روبهمخاطب با صحنه ،غنایی نةعاشقا روایاتدر      

بر  متن« کارکرد عاطفی»داستان است. در چنین متنی « اصلیشخصیت »احساسات گوینده یا 

توصیفات نرم و »، «ترکیبات و تعبیرات غنایی»عواملی مانند  آن غالب است. «کارکرد ارجاعی»

نداشتن ارجاع برون متنی »، «کنشگری عاشق و معشوق»، «آلود و انزواطلبیفضای غم»، «لطیف

کاربرد متعدد »، «های درونی شخصیت اصلیگوییتک»، «ساختار نحوی ساده جمالت»، «پیچیده

ترین نمودهای از شاخص« های رزم و بزمتوصیف صحنه»، «عناصر بیانی از جمله استعاره و تشبیه

در این نوع ادبی، شاعر درک شخصی و نتایج  های شعر فارسی هستند.ادب غنایی در منظومه

کند. محیط آثار غنایی، محیط تأثرات تأثرات خود را از دنیای اطراف خویش بیان میتفکرات و 

و احساسات شاعر است که وی احساسات خود را به کمک سیماهای هنری بیان کرده، سعی در 

نماید را تجسم می« خویشتنِ خویش»کند. گوینده در این آثار ایجاد حسی مشابه در خواننده می

 کند.تأثرات خویش را از محیط و اطراف خود بیان میو  در اثنای آن، 

 

 
 

 «نقش عاطفی زبان»و « غزلیات عاشقانه»ارتباط  -4-4-2
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از زمان  ارتباطیو ب رونیب و نخورده وندیخاص پ یتیّ گفتار است که با موقع ینوعغنایی شعر      

 یشنونده توجّه داشته باشد به شخص ایاز آن که به خواننده  شیکه ب انگریخودب ی. کالماست

برتر به شمار آمده  یندارد و از نظر نقد ادب یاستدالل ةنظر دارد؛ جنب یالیخ یحضور ای بیغا

و  نهدیشاعر، جهان را وام یشعر «منِ»که در آن است  یفرد ریشع .(17: 1979است. )بلوم، 

 از؛ است گرید شماریبی هامن به میتعمقابل شاعرانه منِ نیا البته ؛نگردیمشیخودرون تنها به

 محققان معاصر. (19: 1398)ناشر و وفایی،  .کندیم جلب خود به رای فراوان مخاطبان رو نیا

رسد به نظر می اشعارا با دقت در ساختار این اند؛ امرا ژانر غنایی دانسته غزلیات عاشقانهاغلب 

؛ یعنی بیشتر به بیان ماجرایی که بین دو شخصیت داستانی «غنایی»تا  «اندروایی»ها از آن برخی

روابط »ها اند. در برخی دیگر از داستاناتفاق افتاده، پرداخته (عاشق و معشوق هستند که در اینجا)

 .معشوق در متن بیشتر بازنموده شده است عاشق و «عاطفی

 زبانیهای رویکرد نقشگرایی هلیدی و فرانقش -4-5

شود. فرانقش اندیشگانی، دهی میگرا براساس سه فرانقش سازمانمند نقشدستور نظام      

و فرانقش متنی. فرانقش اندیشگانی عبارت است از بیان دوبارة تجاربی که در  فرانقش بینافردی

اندیشگانی، اند. از آنجا که فرانقش ذهن انتقال یافتهه ارتباط با جهان خارج  ایجاد شده و سپس ب

داد )گروه یند )گروه اسمی و وصفی( و رویب فرآیند )گروه فعلی( مشارکین فراحاصل ترکی

های دستوری را داراست. گذشته از طریق سازههای تجربیِ ظرفیت بازنمایی واقعیتقیدی( است؛ 

« ذرایینظام گ»این ظرفیت بالقوه توسط ساز و کار یا سیستم بیان فرانقش اندیشگانی در زبان که 

د. مقصود از گذرایی با آنچه در دستورهای سنتی آورده شده )فعل شوشود؛ عملی مینامیده می

یندها و معانی بازنمایی انواع فرا به شیوة»متعدی در برابر فعل الزم( یکی نیست؛ بلکه نظام گذرایی 

 ( 11: 2004، )سیمپسون« گردددر جمله اطالق می
 

 بازنمایی الگوهای تجربه در سطح زبانفرانقش اندیشگانی و  -4-5-1

)مهاجر  محتوای کالم و گفتمان است. اییگو و تیواقع ییمتضمن بازنما یشگانیفرانقش اند     

کاربر  ،یکارکرد تجرب در. شودیم میتقس یو منطق ی( و به دو کارکرد تجرب27: 1376 و نبوی،
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کارکرد در جمله،  نی. محصول ادینمایم انیزبان ب قیخود را از طر رونیب اییدن اتیزبان تجرب

 برای و است جمله از ایو مشخصه یشگاناندی فرانقش از ایشود که مؤلفهیم دهینام ییگذرا

 رود.یبه کار م - ابدیمی نمود فعل در که –در جمله  ندهافرای متفاوت انواع نمودن مشخص

 (96: 1394 ،یشانی)ا
 

 یندهافرانقش اندیشگانی و جزئیات فرا -4-5-2

. عنصر پیرامونی، مشارک، فرآیندشود: می تقسیم بخشسه  اندیشگانی به فرانقشاز منظر  «بند»     

 شوند و هر کدام سه زیربخش دارند:تقسیم می« فرعی»و « اصلی»فرآیندها به دو دستة 

 ای، ذهنیمادی، رابطه فرآیندهای اصلی: -

 (26: 1393رفتاری، کالمی، وجودی )هیلدی و حسن  فرآیندهای فرعی: -

به کارگیری عناصر پیرامونی و توضیح زمان، مکان، چگونگی و غیره در مورد وقوع فرآیندها      

کنندة نگاه نویسنده به دنیای اطرافش، به رویدادها و تفکر وی نسبت به دنیای تواند بازنماییمی

تواند به سبکی شخصی یا گروهی تبدیل ویسنده به جزئیات میبیرون باشد. میزان ریزبینی و توجه ن

عناصر پیرامونی سزایی دارند. وم، معنا و قصد نویسندگان نقش بهشود. این عناصر در انتقال مفه

 شدهدادهاطالعات « کردنخاص»؛ زیرا باعث محدود و برندیممضمون تجربی متن را باال 

 طوربهیند هستند و وقوع فرا« شیوة»و « دلیل»، «مکان»، «زمان»دهندة شوند. این عناصر نشانمی

 دهند. یند درگیر نیستند؛ بلکه در مورد آن به ما اطالعاتی میمستقیم در فرا

 

 «فرعی»و  «اصلی»انواع فرایندهای زبانی  -4-5-3

 بیرون جهان در رخدادی یا کنش دهندةنشان که فیزیکی اعمال شامل مادی، هایفرایند     

 گذرایی نظام در فرایند ترینمتنوع فرایند این. ..وساختن  ،کردنپرتاب دویدن، :مانند د،نباشمی

 مربوط شواهد هاآن شوند.مربوط می مانآگاهی درون دنیای از ما تجربة به ذهنی هاییندفرا است.

 بندهای .دنرومی به کار توصیف و شناسایی با هدف ،ایرابطه هاییندفرا .هستند کردنحس به

 یک یا صفت اسنادی یندهایاسنادی و شناسایی. در فرا :شوندمی تقسیم دسته دو به ایرابطه
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 مسند و حامل هاینام به کنندهشرکت دارای دو و شود می داده نسبت چیزی یا کسی به ویژگی

 نظیر شناختیروان و انسانی نوع از و فیزیکی رفتار از یندهاییفرا، رفتاری فرایند. است

: 2004متیسن،  و هلیدی( .هستند شدنخیره و دیدنخواب کردن، خندیدن،سرفه کشیدن،نفس

 نشان نیز وجودی هایفرایند و« گفتن»نوع  از هستند بندهایی فرایندهای کالمی. (252 – 248

 (256)همان:  دهدمی روی یا دارد وجود چیزی که دهدمی
 

 هاتحلیل دادهبحث و  -5

در دیوان مذنب بدایونی براساس سبک و  «غزل عاشقانه»بندی انواع طبقه -5-1

 مایهدرون

بدایونی را در برگرفته  بیشترین حجم دیوان اشعار« زلغ»همانطور که اشاره شد قالب شعری      

رابطة و « عشق زمینی»مفهوم به بیان  گیرند ودر نوع ادب غنایی جای میاست. اغلب این غزلیات 

عشق »عاشقانه با موضوع غزل  100اند. جامعة آماری این پژوهش پرداخته «عاشق و معشوق»

از دیوان اشعار این شاعر دورة بازگشت است. با مطالعة متن این غزلیات و تحلیل محتوای « زمینی

 جای داد: توان در دو دستة اصلیها مشخص شد که بطور کلی این اشعار را میآن

-پرداخته« رابطة عاشق و معشوق»نخست غزلیاتی که به پیروی از شعرای سبک عراقی به بیان  -

پیرو بزرگانی مانند سعدی شیرازی  در شیوة شاعری خود، مذنب در این دسته از غزلیاتاند؛ 

 الدین عبدالرزاق اصفهانی است؛و کمال

رابطة عاشق و »نگرش شاعر نسبت به دستة دوم غزلیاتی هستند که با تحول و دگرگونی  -

مایة این دسته از غزلیات، متمایل به سبک مکتب اند. سبک و درونشکل گرفته« معشوق

 است. « بابافغانی»و « وحشی بافقی»و شعر امثال « واسوخت»و  «وقوع»
 

 

 « نوع نخست»ها در بافت متنی غزلیات انواع فرایندهای زبانی و بسامد آن -5-2
از فرایندهای  ،در غزلیات نوع نخست، به اقتضای درونمایة هر یک از غزلیاتمذنب بدایونی      

« عشق، عاشق و معشوق»مشارک با عنوان  3است. در این غزلیات  زبانی مختلفی بهره گرفته
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با  اییندهای رابطهفرایب های اصلی غزل هستند. در بافت متنی این غزلیات به ترتشخصیت

« عاشق»درصد، بیشترین تعداد فرایندها را به خود اختصاص داده است. شاعر در جایگاه  45حدود 

های اخالقی معشوق های جسمانی و ویژگیدر قالب این فرایندها، به توصیف ظاهر، ویژگی

روی، »های شعر سبک عراقی دارد. ای مشابه معشوقدر این غزلیات معشوق، چهرهپرداخته است. 

ای به مخاطب معرفی معشوق از طریق فرایندهای رابطه« ، لب، گونه، قد، رخ و گیسوانِچشم

معشوق »ارائه شده و او را مشابه « معشوق»های اغراق گونه از ؛ در برخی موارد نیر توصیفاندشده

ای در این غزلیات را باید در توصیف حاالت تنها کاربرد فرایندهای رابطه کرده است.« آسمانی

 «های ویاغراق در بیان ویژگی»و  «معشوق زمینی»درونی شاعر )عاشق( و نیز به تصویرکشیدن 

 به دور از هر گونه خالقیت و نوآوری خالصه کرد.
 

همی ــه روی نســــبــت  هنــد ب  مــاه را   تود

ته هم چو او  ـــ یان بس به م جا کمر   ماه از ک

 ای بگو  مــه دیــده نرگس کجــا بــه عــارض

نهای  ما         شررراه دادر وی  خسرررو ز

 نهنــد      دیگر چــه اعتمــاد بر آن ملــک می

نه تا ـــ نب بر آس نان مذ ـــر جا هاده  س  ن
 

چاه را  ماه بر زنخ آورده  یده   کس د

هاده کاله را به ن ـــر  به س  ماه از کجا 

یاه را... ـــ خال س هانش و  چه د  یا غن

میــد مکن دادخواه را ــاا  از خویش ن

ــپاه را سررلطان  اگر که رنجه نماید س

چه می قاه رادیگر  خان به جهان  ند   ک
 

 

درصد، نسبت به سایر فرایندها بسامد  28با حدود  1«مادی»یندهای فرادر مرتبة بعد      

ظاهر شده و « کنشگر»در اغلب این فرایندها، در قالب نقشِ معنایی « معشوق /وت»بیشتری دارند. 

های ظالمانة معشوق قرار گرفته ای منفعل دارد که تحت تأثیر کنشچهره« عاشق /من»در مقابل 

بیشترین سهم را در عرصة کنشگران غزل مذنب بر عهده دارد. این شخصیت در « معشوق». است

                                                           
« مادی» های آموزشی هستند؛ میزان باالیی از فرایندهایها و نگرشدر متون تعلیمی که شامل دستورالعمل».  1

فرآیندهای وجودی و  -ها زیاد نیستکه غالباً وجه امری و تجویزی در آن -شود؛ اما در متون رواییمالحظه می

 (.174: 2004)هلیدی و متیسن، « ای بسامد باالیی دارند.رابطه
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است. تنها کارکرد  «معشوق زمینی»غزلیات نوع نخست مذنب، به تناسب غلبة مضامین غنایی، 

جویانه، به دور از هر قصد و شرکت در تعامالت لذت حضور این معشوق در بافت متنی غزلیات،

در غزل مذنب، سیمای معشوق در غزل وی « عشق»تحول محتوایی  غرض پنهان و نمادین است.

کنشگر »یابد. به عبارت دیگر وی عشوق کارکردی سیاسی و اجتماعی میم سازد ورا دگرگون می

توان ادعا نیز میدر برخی از غزلیات  د.دهرا، در مقام معشوق قرار می« عرصة سیاست و قدرت

پرستانه و جویانه، تنهای لذتگریرسد؛ زیرا اوالً از کنشکرد که معشوقِ کنشگر به تکامل می

به جایگاه  تکراری دورة نخست جدا شده؛ ثانیا از جایگاه سیاسی و اجتماعی فاصله گرفته و

از دیگر کنشگران گرِ آسمانی، به تعالی رسیده است. در قالب کنش اش بازگشته و ثالثاً لیاص

جان مثل صبا، چمن، ماه و مفاهیم ذهنی مثل عشق، امید و وفا مؤثر در غزل مذنب، کنشگران بی

زدایی و هنجارگریزی بخشی، سبب آشناییهستند. کاربرد این گونه از کنشگران عالوه بر تنوع

کنشگران در شعر مذنب را باید در تبعیت وی از گردد. فراوانی این گران  میدر عرصة کنش

های استعاری، لزوم استفاده از های ادبی گذشته در بکارگیری این کنشگران در ساختسنت

 وجو کرد. های عرفانی جستنمادهای برگرفته شده از طبیعت و نیز هماهنگی با ساختار سروده
 

تا ـــیر  ب ــا کــه زلیخــای من اس ــــد توبی  ش

  تا به پای شرریرینی ز سرررچه خلقتی که 

ـــهان جمله آرزو دارند      شررهیتو آن   که ش
                          

می  ن یف کــه قــدر ورا  ح نیهزار   دا

که  مانیچه آدمی   نکوتر ز حور غل

ـــنــت کننــد دربــانی ـــتــانــه حس  در آس
 

 
 

ــی ز کــجــا  مه آن ــه چــه دان ید میب  آ

ناز    مه  با این ه که  فا جوســــت   آن ترک ج
            

ــا پــی دل بــردن مــا   یدمیگــوی  آ

ـــیــار بــه جــا می یدمیآیــد و بس  آ
 

 

 

ـــر زخــاک  گمــان        بی برآریم فردا کــه س

 تا صــبح نصــحیتم مده در عشــق کان  صــنم       

ـــند و هجر یار         ـــق تو پرس  مذنب اگر ز عش
                 

 
 

 ما باشــد کســی که حکم کند در میان

به خون   مارنگین نموده خنجر خود را 

 ما شاهد بس است  چهره چون زغفران
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 دل شهری تو با کرشمه و ناز    ربودی

 به نیم غمزه چشم و اشاره ابرو  
                                   

 چه شیخ و زاهد و صوفی چه پیر و برنا را 

 وحشیان صحرا را رام کنیبه خویش 
 

درصد، در مرتبة بعد قرار دارند. پرکاربردترین مصدر  23با بسامد حدود  ذهنی فرایندهای     

در غزلیات نوع « معشوق»است. از آنجا که « دانستن»و « نگریستن« »دیدن»فعلی در این فرایندها 

امید چندانی به وصل او ندارد؛ از این رو مدام او « عاشق»نخست مقامی متعالی و آسمانی دارد، 

 کند:می« تخیل»و « تصور»را 

ـــهر ما خون می  ایکند عیارهفریاد که اندر ش

مان ـــم مرد به چش یدنش آخر   من کی توانم د

 ایگونهکرد پرسشامشب خیال از صبر من می

ـــرت ناید س ـــم  بر ما فرو   مفهوم شـــد از چش

یال روی تو     نب نگر اشــــک خ مذ یده   در د
                 

 ایخونخوارهشوخی بتی غارتگری مردم کشی  

شم خود در حیرتم در آن چنان نظاره  ایکز چ

 ایگفتم چه پرســـی حال او ســـرگشـــتة آواره

 ایآخر چه کم گردد ز تو گر بر خورد بیچاره

 ای بر هر طرف سیاره ایماهیست بر هر گوشه
 

 

که دانی یاق  ـــ به هر س  بریز خون خالیق 

ـــتم   ـــس گذار نش به ره یت  یدن رو  برای د

ــد   ــان باش  یکی ز حســن نکوئی به اعتبار لس

ـــکین       بیا به خانقه  ما به بین  که مذنب مس
                      

ــدارد  ــار ن غب ــا  بت گرد عــذارت   چرا کــه 

ـــت منزل آن مه که ره گذار ندارد  کجا اس

 مبنــد دل تو بر آنکس کــه اعتبــار نــدارد

ـــت در عالم به هیچ کار ندارد  به غیر دوس
 

 

بسامد در یکی از فرایندهای کم« درصد 3حدود »با درصد محدودی نیز « یندهای رفتاریفرا»

و  «گریستن»در فعلی در این فرایندها ابافت متنی این دسته از غزلیات هستند. پرکاربردترین مص

نیز در فرایندهای رفتاری مشارکت « معشوق«. »من / عاشق»است و مشارک اصلی آن  «نالیدن»

 و ترحمی به حال عاشق ندارد:« خنددمی»رخالف عاشق مدام دارد؛ اما ب

 بگریم شـــب تا به ســـحر بر ســـر راه تو

ــیدن احباب   ــب ز وفا آی به پرس  یک ش
                             

صر ما  شک ب شود راه تو ز ا  تا پاک 

ما ند اثر  ما که در دهر ن  زان پیش 
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ـــود         خنده کنی لب می  شـــاید درد من کمتر ش

 آفتابی تو ولی ز آنجا که روز من شـــب اســـت  

 
         

 کنیو آزار دیگر می زنیغمزه میبــاز  

 ...کنیکی سر اندر خانه تاریک من درمی

 مذنب بدایونی (1) ترتیب بسامدی فرایندهای زبانی در بافت متنی غزلیات

 «غزلیات نوع نخست: به شیوة سبک عراقی»
 

نقشِ معنایی  نوع فرایند مُشارکان فرایند ردیف

 مُشارک

 مصادر فعلی

 

1 

 

 

 

 «معشوق»تو 

 بودن، شدن شناخته / حامل ای رابطه

 آمدن، ربودن، رام کردن «فاعل»کنشگر  مادی

 زهر ریختن

 پدیده ذهنی

 

 ، خواستندیدن، دانستن، نگریستن

 کردنکردن، ناز ، غمزهخندیدن رفتارگر رفتاری

 

2 

 

 «عاشق» من

 بودن، شدن شناخته / حامل ایرایطه

 افتادن نشستن، ستاندن، «مفعول»هدف  مادی

 ، خواستندیدن، دانستن، نگریستن مُدرک ذهنی

 ، شکوه کردنگریستن، نالیدن رفتارگر رفتاری

عاشق و »ما  3

 «معشوق

 ظلم کردن، پنهان کردن،  «مفعول»هدف  مادی

 همراهی نکردن

 کردن، بخشیدن، مشهور شدنجلوه شناخته / حامل ایرابطه عشق 4

 

 «نوع دوم»ها در بافت متنی غزلیات انواع فرایندهای زبانی و بسامد آن -5-3

رنگ شدة سوخت که افرادی چون بابافغانی شیرازی در قرن دهم در کنار جریان کم     

در همین قرن وحشی بافقی اندیشة  گیرد.کنندگانش بودند، مکتب واسوخت شکل میدنبال
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: 1350معانی، دادن به مضامین واسوختی قرار داد. )نک، گلچینمحوری اشعار خود را در جلوه

از سوخت به »های اصلی اشعار مرحلة گذار عنوان ویژگی(. از چهار شاخصه به12 – 10

 شود: در موارد زیر یاد می« واسوخت

خورد و به این طریق خدمات خود را به یاد معشوق افسوس میهای پیشین خود عاشق بر کرده -

 آورد؛جفاپیشه می

 آورد؛شاعر در شعر خطاهای معشوق را به یاد او می -

 دهد؛کند و به این طریق معشوق را انذار میعاشق تهدید به رفتن می -

تن ، منتها شرط آن برگشخواندصورت پنهانی معشوق را به جانب خود میعاشق در شعر به -

 گرفتن اوست. خطاهای گذشته و طریق وفا در پیش معشوق از

 «عشق و معشوق»دیدگاه واقعی و حقیقی نسبت به مفهوم  ،خود« نوع دوم»در غزلیات  مذنب     

شود. در مقابل معشوق یافت نمی« عجز و تسلیم محض»پیدا کرده و دیگر در شعر وی نشانی از 

نیست که عنان  «معشوق ظالم و قدرتمند»کند، دیگر آن معشوقی که در این گونه اشعار ترسیم می

های ظالمانة  نجز گریستن و نالیدن در برابر ک ایچاره عاشق را در اختیار داشته باشد و عاشق

عتاب قرار را مورد « معشوق»وی نداشته باشد. در این دسته از غزلیات مذنب در موارد بی شماری 

همراه بودن با هر »کند. در نمونة زیر به طور ضمنی معشوق را متهم به از وی شکوه میمی دهد و 

   کند که در قالب این ویژگی نوعی بار معنایی نامطلوب نسبت به معشوق ارئه شده است:می« کسی
 

هان می ما روی ن  داری؟از چه ای دوســـت ز 

ــه مــا می ـــم ب ــــة چش  نفکنــدی از مهرگوش

ـــی از مهر و وفــا همراهیت  و کــه بــا هر کس

ــارم و مهرت بخرم ـــپ ــه تو بس  من اگر دل ب

ــا     بت ــــاق  بر دل عش مکن  ظلم  ین  یش از ا  ب
                                     

ما را نگران می   داریروزگاریســـت که 

 داری...زدگان میخوب پاس دل این غم

 ؟داریدل ما را ز چه ره غرقه به خون می

 داری؟سان میما را به چهگو نگاهش دل 

 داریمذنب از تســت که او را به فغان می
 

 

ـــرایتی ــه دلم نمود س  هلــه خوار خــار محبتــت ب

 ام به عشـــق تو مبتال  نوا شـــدهشـــکســـته بیدل من

عایتی  یب ر به من غر ـــود ز لطف اگر کنی   چه ش

نایتی قان ع ـــ عاش به  که  له بر در تو زنم صـــال   ه
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جان تو ز خیال روی به  ـــی مرا  تد آتش مان ف  هر ز

 زده آن چنان به دل آتشــم      بت مهوشررمغم فرقت 
              

سته مهربانز چه ای  ست حمایتی خج  نکنی ز دو

ـــرایتی ـــم به عطش نکند س  که اگر فرات به دم کش
 

 

من دل خون  ــه  ــــارت دادی گر ب ــه اش  خســـت

ـــوم نزد رقیب  ـــته ش  خنک آن روز که من کش

ـــتمت بهر چه بود؟      این همه جور و جفا و س

ــــت      ــه ایــنس ــان زمــان  مــذنــب عــادت خــوب
                         

ــــارت دادی؟  قیــب از چــه بش ــه ر ــــارت ب ین اش  ز

ــت دادی ــال ــط ــه ب ــری ب ــم ــه ع ــد ک ــن ــوی ــگ ــا ن  ت

 ز آن که خود را تو به خون ریختن عادت دادی...

ــه غــرامــت دادی ــــان جــان ب ــبــت در رهش  عــاق
 

 

کاربرد انواع فرایندها، تفاوت کامالً محسوسی با غزلیات نوع نخست دارد.  ،زلیاتدر این غ

های عاشق و کاهش کاهش چشمگیر فرایندهای مادی و نقش کنشگری معشوق، افزایش کنش

فرایندهای ذهنی و رفتاری از نمودهای اصلی تغییر نگرش مذنب به معشوق و تنزل جایگاه وی 

رند؛ اما با هدف نسبت در این دسته از غزلیات نیز بسامد چشمگیری داای است. فرایندهای رابطه

 های منفی به معشوق. دادن ویژگی
 

 

  مذنب بدایونی( 2)ترتیب بسامدی فرایندهای زبانی در بافت متنی غزلیات 

 «وقوع و مکتب واسوخت : به شیوةغزلیات نوع دوم»

 مصادر فعلی مُشارکنقشِ معنایی  نوع فرایند مُشارکان فرایند ردیف

 

1 

 

 «معشوق»تو 

 شهد ریختن در جام رقیب، هدف مادی

 ظلم کردن، تیغ زدن

 همنشین رقیبانستمگر،  حامل، شناخته ایرابطه

 همراه با هر کسی

 _______ ______ ذهنی

 

2 
 

 

 «عاشق»من 

 حذر کردن از دام کنشگر مادی

 ممتاز کردن خود

 رنجیده خاطرزیرک،  حامل، شناخته ایرابطه

 اغماز کردن، رفتارگر رفتاری
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 ، غرامت دادنحذر کردن کنشگر مادی ما 3

 

4 
 

 عشق

 دانا بودن، دلیر بودن حامل، شناخته ایرابطه

 دانستن پدیده ذهنی
 

 بسامد انواع عناصر پیرامونی در بافت متنی غزلیات مذنب بدایونی – 4 – 5

شود. این عناصر در قالب فرانقش اندیشگانی مطرح می« فرایندها جزییات»های ارائة شیوه     

یندها دارند. بکارگیری عناصر دهند و پیوند نزدیکی با فراقسمتی از سیستم گذرایی را تشکیل می

کنندة تواند بازنمایییندها می، چگونگی و غیره در مورد وقوع فراپیرامونی و توضیح زمان، مکان

ی اطرافش، به رویدادها و تفکر وی نسبت به دنیای بیرون باشد. میزان ریزبینی نگاه نویسنده به دنیا

تواند به سبکی شخصی یا گروهی تبدیل شود. این عناصر در انتقال و توجه نویسنده به جزئیات می

در بافت متنی غزلیات مذنب بدایونی عناصر  د.مفهوم، معنا و قصد نویسندگان نقش به سزایی دارن

بیشترین بسامد را دارند. با توجه به محتوای غنایی غزلیات و فضای « مکان»و « زمان»پیرامونی 

پرکاربردترین عنصر پیرامونی در این غزلیات است و زمان  «شب»آلود حاکم بر آن، زمان غم

 است: «سحر»و « شب»اندوه و گریستن عاشق معمواًل 
 

مال دوســــت گاه نظر بر ج گاه  که   گفتم 

 گر عمر من کفاف ندارد به وصــل دوســت    

 برون بی نقاب نه     خانهقدم ز  شرربیک  
                                        

به  هد  ـــکین د لب تس مانی مالل را ق  ز

به   روم من وصــــال را خاکبا آرزو 

 پیش از این مفکن قیل و قال را شررهردر 
 

 

ین دارم    گ ه ــدو بر دل ان مالمــت  یر  ت بس   ز 

 اســـت و مجلس از اغیار خالی یار اندر بر شـــب

ــاقی که از خود بیخبر گردم  چنانم مســت کن س

 اگر چه عمر خود صـــرف فراق یار خود کردم     
     

 امشررب گیرد قراردل مســـکین من یک دم نمی 

 امشررب کجایی ســـاقی گل چهره خیزو می بیار

ساقی دریغ از می مدار   امشبفدای چشمت ای 

 امشب شد گلم از دست خار به حمداهلل که فارغ
 

 

 

 ونی در بافت متنی غزلیات مذنب بدایونیجدول ترتیب بسامدی انواع عناصر پیرام
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 تفصیلی

 

 

 مثال هازیربخش نوع 
 

 موقعیت
 امشب،، روز، شب، سحرهر زمان، صدسال،  زمان

 فردوس، کاشانه،، کشور، خاک، خانه، شهر، قلب مکان
 

 

 شیوه

 حجیب،بی، بیخبر، بیقرار، مسکینمست،  کیفیت

 خونخوار وفا، سنگدل، سرمست،بی

 بسیار، اندک، درجه

 ، کرشمهغمزهتیر مژگان، تیغ ابرو، غمزه، نیم وسیله

 ها، روزها، یک عمرها، سالماه دیرش گستره

 یک، دو، سه، چهار، پنج، شش بسامد

 از غم هجران علت انگیزه

 بهر کاماز راه وفا، بهر قتل،  قصد
 

 

 گیرینتیجه -6

ارائه شده دو روش و رویکرد « غزل»مذنب بدایونی در اشعار غنایی خود که در قالب شعری      

در پیش گرفته است. وی در غزلیات « رابطة عاشق و معشوق»و بیان « عشق»متفاوت را به مفهوم 

عاشق »نوع نخست، به شیوة شعرای سبک عراقی از جمله سعدی شیرازی به بیان رابطة دو سویة 

ابزاری هستند که مذنب « ای و مادیرابطه»یندهای رداخته است. در این غزلیات فرآپ« و معشوق

ای به بیان برای بیان عشق سنتی و کالسیک بکار برده است. وی از طریق فرایندهای رابطه

ای های ظاهری معشوق زمینی پرداخته و در زمینة توصیف اجزای بدن معشوق، نوآوریویژگی

ای کنشگر و مقتدر خود نداشته است. در قالب فرایندهای مادی نیز چهره نسبت به شعرای پیش از

اندازة سلطان و پادشاه از معشوق ترسیم شده است؛ معشوقی که گاه معشوقی زمینی است، گاه به

شود. تحول نگرش مذنب نسبت یابد و گاه نیز به معشوقی متعالی و آسمانی نزدیک میقدرت می

، بیش از هر چیز از تحوالت اجتماعی و سیاسی دورة قاجاریه «ق زمینیمعشو»و « عشق»به مفهوم 
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رایط و اوضاع سیاسی و شگیرد. های حاکم بر این برهة تاریخی نشأت میو اضطراب و تنش

شده و در بسیاری از « عاشق و معشوق»تدریج باعث تغییر نگرش مذنب به رابطة اجتماعی به

های ظالمانة دیده و ناگزیر نیست؛ بلکه در برابر کنشای ستمچهره« عاشق»غزلیات وی دیگر 

اصلی این تغییر نگرش در سطح  دگشاید. نمووفا به ستوه آمده و لب به اعتراض میبی معشوقِ

فرایندهای زبانی، کاهش حضور معشوق در فرایندهای مادی و نقشِ معنایی کنشگر است. افول 

رایندهای ذهنی مفام معشوق در اندیشة مذنب از سوی دیگر در کاهش حضور این شخصیت در ف
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 ،«ینظام ةو اسکندرنام نیریخسرو و ش» بر هیبا تک ییو غنا یزبان حماس ةسیمقا  ،(1383زهرا ) پارساپور،
 .دانشگاه تهران اتراشتنا :تهران

دانشگاه  یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ةمجل ،«یدر شعر فارس یانواع ادب» ،(1386) یتق ان،یورنامدارپ
 . 22 – 8: صص سوم ة، سال اول، شمارقم

 پایا. ج، تهران: 2، تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت ادبی(، 1380خاتمی، احمد )

(، ردپای واسوخت بر جادة شعر فارسی )از سبک خراسانی تا 1393خدیور، هادی و فرجی، شیما )

: صص 21، شمارة فصلنامة تحلیل و نقد متون زبان وادبیات فارسیدرخشش در قالب یک مکتب مستقل(، 

55 – 84 . 
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بر نگاهی به نقش جنسیت نویسنده در ارائة جزییات داستان »، 1395رضویان، حسین و احمدی، شیوا. 

، صص 1395نامة پاییز (، ویژه34)پیاپی  6، ش 7، د دو ماهنامة جستارهای زبانی، «گرانقشدستور  اساس

343-370  . 

مجلة تاریخ (، بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره، 1388املو، اکبر و دزفولیان، کاظم )ش
 .93 – 102: صص 3، شمارة ادبیات فارسی

سال هشتم،  ،یرشد آموزش ادب فارس ،«یو شعر فارس یانواع ادب(. »1372) محمدرضا ،یکدکنیعیشف

 .9-4: صص 23رة شما

 . 12 – 9: صص 112 ، شهالل، واسوخت: تأثیر شعر بافقی در اردو(، 1350معانی، احمد )گلچین

 .دینشر نو :رازیج دوم، ش ،یانواع شعر فارس  ،(1380منصور ) ،ییفسارستگار

تفسیر متون  فصلنامة تحلیل و، «تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ»(، 1398ناشر، پونه و وفایی، عباسعلی )
 .30 – 13: صص 39، شمارة 11، دورة زبان و ادبیات فارسی

تهران: پژوهشگاه فرهنگ  ،یترجمة کوروش صفو ،یو شعرشناس یشناسزبان(، 1388رومن ) اکوبسن،ی

 .یو هنر اسالم

 شیرایو نده،یپا نیخوزان و حس میمر ةترجم ،یو نقد ادب یشناسزبان(، 1390) گرانیرومن و د اکوبسن،ی

 . ی، چاپ چهارم، تهران: نشر ن2

ترجمة ، شناختی اجتماعی(زبان، بافت، متن )ابعاد زبان از منظر نشانه(، 1393هلیدی، مایکل و حسن، رقیه )

 تهران: سیاهرود.محسن نوبخت، 
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