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, مهی, فهي, اسدیدعلیكن كت, ام یخیش

(. 1400. )ي, كبری, بهمنرضای, علیفاطم

و  يا هیال يدر سبک ها ینیآفر ییبایز

با  سهیمجد در مقا اتیعاشقانه غزل نیمضام

شاهنامه بزرگ  يو بصر یمضمون ییبایز

 .329-311(, 43)18, ی. هنر اسالمیمغول

در عصر حاضر است كه روزگار آن د وران زبانزدۀ هفتم هجري و از سخنشاعران سمجد همگر از 

ها و نبود تصحیح معتبري از دیوان مجد، یکی از كمتر مورد توجه قرار گرفته است. پراكندگی نسخه

تاریخی، شاهنامه بزرگ مغولی است  ۀدالیل گمنامی اوست. یکی از آثار ادبی مقارن با این دورترین عمده

شود. بررسی تطبیقی این دو اثر شناسی از آثار فاخر ادبی و هنري قرن هفتم محسوب میه از نظر زیباییك

هاي مجد همگر بر اساس شناسی حائز اهمیت بسزایی است. در پژوهش حاضر غزلاز نظر زیبایی

ابی قرار گرفته و با اي در پنج الیۀ آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایدئولوژیک مورد ارزیشناسی الیهسبک

هاي منابع شاهنامه بزرگ مغولی مقایسه شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

هاي دیوان مجد همگر نشانگر آن شناسانۀ سطوح مختلف غزلاي انجام شده است. مطالعۀ سبکكتابخانه

داشته است. دستورمندي و دور بودن از هرگونه ویژه  است كه او به الیۀ آوایی و بُعد موسیقیایی كالم توجه

تعقید، پرهیز از كاربرد واژگان نامتداول و ناهمگن با فضاي غزل، تک معنایی بودن ابیات و تکیه بر مضامین 

ها توانست به وجود عاشقانه از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر است. نتایجی كه پژوهشگر به تبع آن

هاي غزل شناسانه و تبیین ممیّزهببرد. پس از بررسی سبکسجم در بخش غزلیّات نیز پیبرخی شعرهاي نامن

خوانی ندارند و جایگاهشان در میان سایر انداز كّلی قالب غزل در دیوان مجد هممجد، شعرهایی كه با چشم

لیات مجد همگر د. از سوي دیگر زیبایی در غزشها و انتسابشان به مجدهمگر مورد تردید است، معلوم غزل

 با زیبایی در شاهنامه بزرگ مغولی همخوانی دارد.
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ای اشعار همگرسبک شناسی الیه  

 بهمنی کبری، فاطمی علیرضااسدی،  فهیمه، کت کن شیخی امیدعلی

 

 مقدمه 

دیوان اعران تراز اوّل روزگار خود بود. ق(، از ش.ه 684ـ  607محمّد( همگر یزدي )احمد )اهلل بن اجه مجدالدین هبهخو

نویسان، اغلب تذكره. بود مجد همگر در دوران او بسیار معروف بوده است و سخنوري و ذوق هنري او شهرۀ خاص و عام

سنجی و دقّت مجد در حوزۀ نقد شعر موجب نکتهآید، ها برمیكه از تذكرهاند. چنانسنجی او را ستودهوري و نکتهسخن

ون از دیوان مجد در شد تا هنگام داوري در سنجش عیار كالم دیگر شعرا، به او مراجعه كنند. تصحیحی كه اكنمی

صورت ست. تصحیح دیگري از دیوان مجد بهو پایۀ پژوهش حاضر نیز آن بوده ـ تصحیح احمد كرمی ادسترس است 

 .عابدي و مشاورۀ عباس ماهیار(دكتر محمود ، به راهنمایی 1376هی صورت گرفته )مصطفی منصف، نامه دانشگاپایان

با توجه به شهرت  بیت دارد. 2654دیوان مجد حدود  ،ههایی كه مصحح در دست داشتدر این تصحیح با توجه به نسخه

تواند شناسانۀ كالم او میمطالعۀ سبک آمده در دیوانش،وجودهاي بهو اعتبار مجد در میان معاصران خود و آشفتگی

ها در بر شناساندن جایگاه ادبی او به مخاطبان، در صحّت و سقم انتساب برخی از اشعار یا محل قرار گرفتن آنعالوه

ین عناصر كالم نیز در مطالعه تراي كه به واسطۀ آن در هر بخش كوچکشناسی الیهدیوان، راهگشا باشد. خاصه سبک

هنري دیگري به نام شاهنامه  -در همین مقطع تاریخی شاهد آفرینش اثر ادبی شود.متن در نظر گرفته میو تحلیل 

لذا بررسی این دو اثر  ؛شناختی بسیاري استبزرگ مغولی هستیم كه از نظر مضمونی و بصري دارایی عناصر زیبایی

 قرار داد. عنوان یک ضرورت مورد توجهتوان بهادبی در این مقطع تاریخی را می

 .درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاكنون پژوهش مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است 

گذشته از معرفی مجد در كتب سبک شناسی و تاریخ اند. حال آثاري به بررسی سبک شعري و آثار مجد پرداختهاینبا

« مجد همگر و نقد شعر»اي با عنوان اشعار او صورت گرفته است. مقالهشماري نیز پیرامون هاي انگشتادبیات، پژوهش

مجد  نامه چاپ شده است.فصلنامۀ كاوش اهلل خادمی و حسین كرمی )مصحح دیوان مجد( در(، توسط روح1393)

قالۀ ذكر كردند. مسنجی معروف بود و گاه نیز در قیاس میان عیار شاعران گوناگون از او طلب داوري میهمگر به سخن

 بارۀدررا هاي مجد شده ـ همانگونه كه از عنوان آن معلوم است ـ به این بُعد از شعر مجد توجه كرده و بوطیقا یا نظریه

خادمی و كرمی مقالۀ دیگري نیز در باب شعر مجد همگر در فصلنامۀ تخصصی ت. اس كردهشعر و شاعري بررسی 

شیرازي از  بررسی سبک شعر مجد همگر»ضوع مقاله چنین است: اند. موشناسی )بهار ادب( به چاپ رساندهسبک

ترین پژوهش به پژوهش حاضر عنوان مقاله گواه آن است كه از نظر موضوع نزدیک«. ( است1391دیدگاه مسائل ادبی)

رسی كرده ر قصاید شاعر ـ برباید باشد. حال آنکه  این مقاله صنایع كالسیک بیان و بدیع را در دیوان مجد ـ  با تکیه ب

 است. 

در شمارۀ « وجو در احوال و اشعار مجد همگرجست»اهلل خادمی و محمد حسین كرمی، مقالۀ دیگري نیز با عنوان روح

خواهند كلّیتی از محیط، زندگی و دیوان این مقاله براي مخاطبانی است كه می .اندآیینۀ میراث به چاپ رسانده 55

بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر با دیگر نسخ خطی و »ها با انتشار مقالۀ شعر مجد همگر بدانند. احمدرضا یلمه

هاي نگاشته نامهها در نسخ خطی توجه كرده است. از میان پایانبه رباعیات مجد و صحت و سقم انتساب آن« چاپی

( نوشتۀ 1391)« نقد و تحلیل غزلیات مجد همگر»شده در باب شعر مجد همگر، با توجه به موضوع مورد بحث ما، 

ایش بررسی هخیال و تصویرسازيهاي شاخص ادبی شعر مجد، صوریژگیساره نیکوكار، حائز اهمیّت است كه در آن و

هاي ذكرشده، از وجه یا وجوهی تفاوت مقالۀ حاضر در بررسی شواهد و ارائۀ نتایج، با هر كدام از پژوهشاست.  شده
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
311 - 329  

هاي مختلف سبکی و درنتیجه تردید در صحّت انتساب هاي مجد در الیهدارد، بررسی عناصر زبانی، ادبی و فکري غزل

 .كنداست كه آن را از سایر كارها جدا می هترین بحث مسئلها به قالب غزل، محوريبرخی شعرها یا عدم تعلّق آن

 شناسی. سبک1

)دهخدا،  شودسبیکه گفته میشده سبک در لغت به معنی گداختن و ریختن زر و سیم است و به پارۀ نقرۀ گداخته

و سنجش تراز هاي ارزیابی متون ادبی ترین روششناسی یکی از مهمدر اصطالح ادبی، سبک : ذیل سبک(.1373

)پراوندجی و  سبک شیوه متمایزي از كاربرد زبان به منظوري خاص و براي ایجاد تأثیري ویژه است هاست.آن هنري

هاي شود اما در سالشناسانه شمرده میهاي سبکدوره اوج بررسی 1950هاي دهه سال .(35: 1393همکاران، 

گذراند تجدید حیات خود را می ۀاكنون دورهاي دیگر از اوج فرود آمد و شناسی نسبت به دانشسبک 1985تا  1975

ید محسوب هاي نقد ادبی جدشناسی دانشی است متعلق به چند قرن اخیر و یکی از شاخهسبک (.49: 1373)غیاثی، 

شناسی یعنی دانش عنوان یک بحث ادبی جدي در ادبیات كالسیک ما مطرح نبوده است. سبکشود. این دانش، بهمی

ها. بنیاد كار این دانش، بر شناسایی شیوۀ كاربرد زبان در سخن یک فرد یا گروه یا در یک متن یا گروهی از متن

: 1391وایی، واژگانی،نحوي، معنایی و كاربردي( استوار است )فتوحی، تمایز، گوناگونی و گزینش زبانی در الیۀ زبان )آ

هاي سبکی یک فرد، گروه، دوره یا یک شی علمی براي دست یافتن به ویژگیشناسی روبر این اساس سبک(. 92

(. مبحث سبک یکی از مباحث 168: 1393مکتب است كه داراي رویکردهاي متفاوتی است )مشهور و همکاران، 

)زكریایی كرمانی شناسی را ایجاد كرده است ان سبکاي تحت عنوعات نقد ادبی و هنري است كه شاخهر مطالاصلی د

كارگیري و تأثیر آن هشناسی تحلیل بیان زبانی متمایز و توصیف هدف از ب، بنابراین سبک(205: 1397و همکاران، 

  .(61: 1391)دسپ و همکاران، است 

هاي زبان ادبی یکی از گونه ،عبارت دیگرشود؛ بهاي زبان در نظر گرفته میهایی است كه بركاركرد ادبی، یکی از كاركرد

هاي كاربرد نظریه در حال تغییر و تحول است. نیز ادبیات عرصۀ است، تکامل دنبال به زبان كه گونهزبان است و  همان

علم بدیع هاي معنایی و اصطالحات در حیطه الیه ،داشتهشناسی كاربرد یانی كه پیش از این تنها در زبانزبانی و ب

البته این تحوّل  .(23: 1394)اعظم كثیري،  شودنی صریح و ضمنی آثار هنري میهاي معاادبی سبب روشن شدن الیه

دهد، بلکه در سطوح مختلفی ممکن است اتفاق افتاده باشد. گسترۀ ادبیات، تنها در سطح نحو و واژگان روي نمی

 نماندن دور براي هنري و ادبی آثار است. آفرینندگان مختلف معانی و مضامین ها،اسلوب ها،سبک زوال و ظهور صحنۀ
از این رو  ؛مداوم و البته آرام زبان ادبی، نیازمند ابزاري هستند كه بتوانند از تکرار و ابتذال مصون بمانند حركت این از

اي در نظرش باشد، هاي جدید و خاّلقانهگیرد و الگوها و روشهر آن كسی كه بتواند در این عرصه طرزي نو پیش ب

و اثر خود كمک كرده باشد. امروزه در سیر مطالعات تاریخ خود سبک شناخته شود و درنتیجه به دوام تواند صاحبمی

غیاثی، اند )داشته فرد توفیقبهو منحصر ها بیفتند كه در بنا نهادن طرز تازهاند بر سر زبانهایی توانستهادبیات، آن

1374 :141-142). 

 ایشناسی الیهسبک .2

-شناسی است و سبکسی و كاربردشناسی از مبانی زبانهاي آوایی، واژگانی، نحوي، معناشنامطالعه زبان بر اساس الیه

هایی كه در مطالعات یکی از روش(. 68: 1393اند )درپر، طوح زبانی به مطالعه سبک پرداختهشناسان نیز بر اساس س
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ای اشعار همگرسبک شناسی الیه  

 
 بهمنی کبری، فاطمی علیرضااسدی،  فهیمه، کت کن شیخی امیدعلی

 

اي زبانشناختی شناسی پایهاست. این شیوه از سبک «ايشناسی الیهسبک»شود، شناسی نوین بدان توجه میسبک

به صورت و فرم و برخی نیز به تجزیه و  ،شونداي بررسی میشناسی الیهواسطۀ سبکبرخی از سطوحی كه بهدارد. 

توان گفت كه در این شیوۀ نوین زبانشناسانه، از طرفی شوند؛ بنابراین میتن مربوط میتحلیل گفتمان و ایدئولوژي م

هاي برجستۀ شناسی انتقادي. مشخصهگرا مطرح است و از طرف دیگر سبکشناسی صورتهاي مربوط به سبکبحث

د و كشف و تفسیر شواي در هر الیه به صورت جداگانه روشن میشناسی الیهها در سبکسبک و نقش و ارزش آن

شناسی و نقش ایدئولوژي عناصر مربوط به هر الیه هاي صوري متن با محتواي آن و تأثیر زیباییها و مؤلفهمشخصه

 (. 84و  25: 1392)نک، درپر،  شودمی تبیین

توان از لذا می ؛هاي سنتی و مدرن در تحلیل آثار ادبی و هنري مختلف استتركیبی از شیوه «ايشناسی الیهسبک»

بر بررسی سیر تطور تاریخی زبان اثر، این شیوه براي بررسی آثار كالسیک و مدرن بهره جست. در این روش، عالوه

هاي هنري و فکري و همچنین شیوۀ گزینش فرم و انتخاب و تركیب اجزاي كالم در محورهاي جانشینی و ویژگی

كند؛ هاي متفاوتی بررسی میپژوهشگر سبک را در الیه «ايالیه شناسیسبک». در شیوۀ شودمینشینی ارزیابی هم

ها یا سطوح مورد نظر در انداز است؛ الیهشناسانه نیز از این چشمانتخاب چنین اصطالحی براي این روش سبک

یۀ آخر تحت ها از دو البرخی پژوهش)در  ایدئولوژیک آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی واند از: اي عبارتشناسی الیهسبک

ها تجزیه و عنوان خرد الیهها بهاین الیه(. 237: 1391شود( )فتوحی، شناسی و كاربردشناسی یاد میعنوان معنی

(. 271: 1392شوند )درپر، جه به بافت موقعیتی متن تحلیل میهاي سبکی برآمده از این چهار الیه با تود ویژگیكاركر

گر از آشفتگی به دور باشد یا اینکه آشفتگی آن به حداقل شود، تحلیل پژوهشموجب می هالیه و جداگانبررسی الیه

ها اي استفاده كرد كه در آنها از فرآیند تجربه رابطهالیهشناسی توان براي بررسی سبکدر این زمینه میبرسد. 

. این موضوع برخالف (176: 1395، )مهرابی و ذاكر كنندتوجه می ،شودجمله برقرار میاي كه میان دو عنصر رابطه

ها در ها را بدون در نظر گرفتن محتواي خاص آناي از صورت بالغت است كه مجموعهاساس صرفا  شناسی برسبک

پژوهشگر در هر الیه به عناصر زبانی یا اندیشگانی مربوط به آن الیه  .(31: 1396)درپر، كند مه متون شناسایی میه

ه ادعاهاي خالق شناسی ایدئولوژیک بحث كنکاو دربارر صورت نخواهد گرفت. در بحث الیهدر كا داخلیپردازد، لذا تمی

چنان شود كه اي كوشیده میشناسی الیهبر اساس سبک  (.176: 1398)مزینانی و نصیري،  اثر نیز مطرح است

هاي سبکی در هر الیه به تحلیل مؤلفهآمده از تجزیه و دستهها ایجاد شود كه نتایج بپیوستگی و ارتباطی بین الیه

ایدئولوژي  سهم هر الیه در كشفو ها هاي متنی و كالن الیهدرنتیجه ارتباط میان خردالیه ؛جر شودتقویت نتایح الیه من

 .(42: 1392)درپر،  شودمتن مشخص می

 شاهنامه بزرگ مغولی .3

از نظر برخی از محققین ازجمله ابوالعال سودآور  از دوره ایلخانی است. اي مصورشاهنامه بزرگ یا كبیر مغول، نام نسخه

، جاناتان بلوم، هیلن براند، شیالر كن باي و سیمپسون در راستاي كسب مشروعیت از طریق برقراري پیوند رو شیال بل

هایی هنامه كه افزودن نگارهشامیان ایلخانان و شاهان اساطیري ایران صورت گرفته است. اما این مقوله نه تغییر در متن 

طلبی مغوالن بوده است اي مشروعیتبه آن است كه ضمن اهمیت دادن در شکل دادن به نگارگري ایرانی، ابزاري بر

 (.58: 1396)افهمی و همکاران، 
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ریر، شود. براي نمونه بر پایه گزارش گالري هنري فهایش بدین نام خوانده میاین نسخه به دلیل اندازه بزرگ برگ 

متر است. پژوهشگران معتقدند كه شاهنامه بزرگ مغولی در سانتی 7/39در  6/57مرگ اسکندر »هاي نگاره برگ

به همین دلیل در برخی منابع به آن  ؛روزگار فرمانروایی ابوسعید ایلخانی در كارگاه پررونق دربار او نوشته شده است

ن اثر نفیس به سبب موجود نبودن آغاز و پایان كتاب معلوم نیست . تاریخ دقیق ایجاد ایگویندشاهنامه ابوسعیدي می

 (391-392: 1393)شهراد،  است ه.ق رقم زده735-730بندي كلی تاریخ احتمالی آن را اما در نتیجه یک جمع

موارد ها، مضمون نگاره است. در تمامی موارد مضامین و حتی در برخی مهم انتخاب نگارهاصول در این كتاب یکی از 

اند تا بتوانند تبادر معانی میان رخدادهاي حکومت ایلخانی و تاریخی اساطیري اي انتخاب شدهها به گونهعنوان نگاره

ها به موارد خاصی اشاره ها را بازتاب و تداوم پادشاهان اساطیري ایران معرفی كند. بخشی از نگارهها نشان داده و آنآن

ها را بازتاب دهد و بخشی كه نشانگر هاي درونی آنات قومی و سیاستی در منازعایلخان دارد كه پیروزي سالطین

ها سعی شده تا در قالب شاهان خوب و بد شاهنامه راهبرد دقیقی در نگاره شخصیت آنان در قالب شاه آرمانی است.

خود به مبانی مشروعیت هاي حکومت و بیرون راندن این افراد از گفتمان شاه آرمانی و تعهد براي پوشش دادن ضعف

جاي اقوام ایرانی، تركیب تصویري كه عناصر بر جانمایی نژادي ایلخانان بهها، عالوهساختار بصري نگاره ایرانی بوده است.

زمینه به فضاي اند و همچنین تبدیل فضاي پسنامتجانسی از تاریخ ایلخانی و تاریخ اساطیري را با هم تركیب كرده

بلر و بلوم  (.60: 1396بر باورپذیر كردن گفتمان براي بیننده كرده است )افهمی و همکاران، عصر ایلخانی سعی 

انطباق با شرایط ناآرام سیاسی و با تأكید بر مضامینی مانند جلوس خرده  هاي شاهنامه بزرگ درمعتقدند كه نگاره

بخشند و آن را با عظمت تاریخی ایران مربوط اند تا به یک سلسله در حال زوال جانی دوباره بشاهان و ... انتخاب شده

 (.62: 1381)بلر و بلوم،  سازند

هاي شاهنامه و تأثیر پایداري كه به جاي قد است كیفیت نگارهتها معن نگارهشیال كنبی نیز درخصوص ماهیت ای

(. 36: 1382)كنبی،  استالوقوعشان بازتابی از اعتماد به نفس عمیق ایلخانان در زمان فروپاشی قریب ،گذارندمی

معتقد است این اثر  ،كار رفتهكه در نگارش این شاهنامه بزرگ بههاي گوناگونی سیمپسون نیز با تکیه بر تنوع سبک

ایلخانان )ابوسعید( از هویت مغول و رویدادهاي خاص  منزله اندیشه شخصی و پیامی سیاسی درباره یکی از تصوراتبه

(. با این تفاسیر شاهنامه بزرگ دوره مغول با تحوالتی كه از نظر بصري 27: 1388تاریخی ایلخانی است )سیمپسون، 

كوشیده تا مضمون این اثر بزرگ را نیز در راستاي اهداف سیاسی خود تعبیر  ،هاي شاهنامه ایجاد كرده استدر نگاره

 كند.

مقایسه با زیبایی مضمونی و ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در های الیهآفرینی در سبکزیبایی .4

 بصری شاهنامه بزرگ مغولی

 الیۀ آوایی .4.1

هاي خود از عناصر چراكه او تقریبا  در تمامی غزل ؛آورد شمارترین الیۀ سبکی غزلّیات مجد بههالیۀ آوایی را باید برجست

كار نگرفته گونه وزن نامتداولی بهگیرد. مجد همگر، هیچموسیقیایی و صنایع لفظی بدیع به شکل قابل توجهی بهره می

و روان است؛ بلکه به تناسب بافت معنایی كالم، اوزانی را برگزیده كه در دورۀ او كامال  تداول دارند. وزن جویباري 

كار رفته در غزلیّات مجد است. به جز این وزن، ترین اوزان بهمقصور، یکی از متداولمجتث مثمن مخبون محذوف /
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مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف، هزج مسدّس محذوف، هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف، رمل مثمن محذوف 

، 453، 409، 399: 1375قه نشان داده است )همگر، ها عالكارگیري آناوزانی هستند كه مجد به به همقصور، ازجمل /

در بخش قافیه نیز همچون وزن، مشخصۀ سبکی خارج از هنجاري (. 430، 411،  421؛ 451، 400؛ 446، 443، 403

عصر خود جدا و متمایز كند، وجود ندارد؛ لیکن او تالش كرده است، از طریق شگردهایی كه بتواند مجد را از شاعران هم

 هاي خود را برجسته گرداند.از قوافی میانی، الیۀ آوایی و بعد موسیقیایی غزلالقافیه یا استفاده  چون رد

مرا بودي  كس  ــار  ــا ی مرا ی بودي  فس  ن م ه  گر 

 گر رسته گشتی زین درک جانم پریدي بر فلک

 تا دسترس بودي مرا با چرخ در ناوردمی ... 

 علم الهی چون ملک در جان و دل پروردمی

 (.479)همان:                                   

كارگیري ترین بُعد آوایی و موسیقیایی شعر كالسیک هستند. هراندازه تمایل شاعر به بهصنایع مختلف بدیع لفظی، مهم

انداز، مجد همگر ازجمله تر است. از این چشمتر و پررنگاین صنایع بیشتر باشد، ساحت موسیقیایی كالمش برجسته

هایش، ذهن مخاطب پیش از پرداختن به معنا، متوجه بیشتر غزل شعرایی است كه بسیار به این شیوه متمایل است. در

حرفی )تکرار صامت( و چه هم صدایی )تکرار مصوّت( در اكثر آرایی، چه از نوع همشود. صنعت واجآهنگ كالم می

 هاي او نقش پررنگی دارد. غزل
ــرا ــواب م ــرد خ ــاره ب ــب ــک ــو ی ــال روي ت ــی  خ

 

ــرا  ــاب م ــد در شــــت ــن ــک ــو اف ــگ وصــــل ت  درن

 (.399: 1375)همگر،                                 

 گردد.این صنعت گاه نیز به طریق تتابع اضافات ایجاد می

غم جر  ه ــه  مرمبســــی ب ع تی  فزاي كــاســــ  ا

 

ــم  ــرغ غ ــج ــجغ ه ــنبســـــی ــک ــاه م ــرك ــم ــزايغ ع  اف

 (. 453)همان:                                          

 بسامد است. آرایی تکرار كلمات پرپس از واج

ندر اســــت و چو زو ـــک كام س كه   لبش مجوي 

 

 نیافت كام سکندر تو چون توانی یافت 

 (.409)همان:                                           

، به طرق گوناگون مورد استفادۀ مجد همگر قرار گرفته است هاي چهارگانۀ بیترد كلمه و قرار دادن آن در گوشه

 العجز، الی العروض، الی االبتدا / ردالعجز الی الصدر، ردالعروض الی االبتدا، الی العجز / رداالبتدا الی العجز(.)ردالصدر الی 

ــــت ــــق تــو یــک دمــم كــم نــیس  غــم عش

 

ــیســــت                        ــم ن ــز غ ــو ج ــی رخ ت ــونســــم ب  م

 (. 410)همان:                                            

ها سبب شده است تا از میان شگردهاي گوناگون این صنعت، ردالعروض الی العجز بسامد بسیاري از غزلمُردَف بودن 

 بسیار باالتري داشته باشد.

من یی  نهــا ت ــدوه  نیــد ان ك گوش   مردمــان 

 

ــــیــدایــی مــن   رحــمــت آریــد دمــی بــر دل ش

 (. 456)همان:                                            
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كالم  اي داشته است و سعی كرده بدین طرق بُعد آواییها تالش آگاهانهاز جناس نیز در اكثر غزلمجد براي استفاده 

 تر كند.لیمخود را تک

كاربردتري چون جناس هاي كمتري چون جناس مضارع، الحق، مطرف، اشتقاق و الخ، جناسهاي رایجبر جناسعالوه

 مركب، تام و یا خط نیز حضور قابل توجهی دارند.

ـــبــک چنــدان كــه در راهم  ران یــک ران س

 

ـــــود یـــک ران دوران زیـــر دو رانـــت   ش

 (.408)همان:                                        

واسطۀ صنایع مختلف بدیعی، گاه منجر به پدید موسیقی درونی یا معنوي شعر به سازيتمركز مجد همگر در برجسته

اي را در همۀ ابیات ممکن است دیگري است؛ بدان صورت كه بعضا  كلمهشود كه خود صنعت لفظی آمدن التزام می

 تکرار كرده باشد.

 چشم من جز چشمی، چشم تواي كه بی

 تو ندید

 ز آرزوي چشم تو چشم رهی یک چشم

 زد

 چشمۀ حیوان ولیک دارد چشمۀ نوش تو

رضوان كه چشم جنت  با خیال چشم تو

 است

 

 ندیدهیچ چشمی چشمی از چشم تو نیکوتر  

شمه شمی چ شوخ چ شم  سار خور جز به چ

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــدی  ن

 چشمی پر از گوهر چشمه من زان چشمه جز

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــدی  ن

ــمۀ كوثر ندید... ــمش نیاید چش  حور در چش

 (.420)همان:                                   

 كلمۀ متضاد را در همۀ ابیات در مقابل هم آورده باشد. دو یا
م یا  ـــبح اســــت  یا ص مامیا رب آن روي اســــت   اه ت

ـــت آن رخ زیبا و زلف ـــام اس ـــت و نه ش ـــبح اس  نی نه ص

 

ـــک دام  ـــت یا از مش ـــام اس ـــت یا ش  یا رب آن زلف اس

ــــام آخر كــدام ... ـــبح و ش  روي و زلف او كــدام و ص

 (.451)همان:              

افتد و گاه نیز ممکن است در این موارد نیست؛ بعضا  در كلمات قافیه اتفاق می ههاي مجد در الیۀ آوایی منحصر بالتزام

دست، غزلی نوع شروع یا پایان ابیاتی را یکدست گرداند كه شروع مصاریع در ابیات پشت سر هم با حروف اضافۀ یک

همگر  در غزلیات مجد مجدتوان گونه را میهایی از صالبت قصیدهروشن(. سایه479از مصادیق آن است )نک، همان: 

هاي مجد در غزل ،شودمحسوب می سراییبه چشم دید. استفاده از صنعت موازنه كه از شگردهاي متداول در قصیده

 .رایج است

ــالــب دلگیر برآریــد ــا جــانم از این ق  ی

 

 یا كامم از آن دلبر كشمیر برآرید 

 (. 411)همان:                                     

 عشـــق تو دارد ســـرم چه جاي فرا  هنوز

 

 

 

 هنوز دا  تو دارد سرم چه جاي غرور

  (. 394)همان:                                      
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هاي كالسیک كنار هم آمدن واژگانی با آهنگ نزدیک به یکدیگر است كه گرچه شیوۀ دیگري از غناي موسیقیایی غزل

نشینی لیکن شفیعی كدكنی از آن تحت عنوان جادوي مجاورت یا افسون هم ؛در بالغت كالسیک عنوان خاصی ندارد

ها در كنار صنایع لفظی بدیع و سایر عناصر (. این شیوه در برخی غزل26ـ  16: 1377كدكنی، )شفیعی كندیاد می

نشینی حرم، همچون دوري روي، رقعۀ غم و حرمت  یهایموسیقیایی، الیۀ آوایی كالم را تقویت كرده است. در تركیب

 ها را بارزتر ساخته. كلمات، صوت و آواي آن

ته ـــ ندنه من ز دوري روي تو گش ـــ  ام خرس

 

 

 

 است به پشتی صبر خود مغرور نه دل شده

  ( 394)همان:                                            

ــر او  ــمــم ب ــۀ غ ــع ــرد رق ــه ب ــري ك ــوت ــب  ك

 

 

 

 پرش بسوزد از تاب حرمت حرمش

  (. 444)همان:                                            

 الیۀ واژگانی .4.2

کات ضروري رفته در متون اهمیت زیادي دارد. توجه به رمزگان از نكارههاي بی الیه واژگانی توجه به نوع واژهدر بررس

مجد همگر، عصر خلق تركیب نیست و سرایی عصر غزل .(180: 1395)خراسانی و همکاران،  در بررسی این الیه است

گیرد. مجد همگر نیز از این نظرگاه متفاوت عمل نکرده و هاي دیگري صورت میگریزي به شیوهآفرینی و عادتزیبایی

توان گفت میزان تركیبات منحصر به فرد او از نُرم دوره نیز كمتر است. تركیباتی نظیر شراب آتش عشق حتی می

( / عشاق بالجوي، سرو سهی قد )همان: 425( / با  وعدۀ وصل )همان: 412م مست )همان: ( / چشم نی339)همان: 

 ( و الخ، تركیباتی هستند كه ممکن است در شعر شاعران درجۀ چندم قرون هفتم و هشتم نیز دیده شود.430

ست. با وجود این، یکی از هاي مجد معموال  از واژگان مهجور یا كلماتی كه داراي غرابت استعمال باشند، به دور اغزل

رغم مهجور نبودن، براي قالب غزل چندان بههایی است كه هاي غزلیّات او در الیۀ واژگانی، كاربرد واژهترین ویژگیمهم

هاي قرن هفتم رواج و روایی ندارند. این واژگان البته در تعداد اندكی از رسند؛ خاصه اینکه در غزلمناسب به نظر نمی

كار رفته گویی، خوانی ندارند. واژگان بههایش نیز همهایی كه از هر نظر با سایر غزلخورد؛ غزلشم میها به چغزل

 مربوط به تغزّلی هستند كه قرار است به مدح بینجامد.

 از آن جمله است غزلی با مطلع

 ز پــیــش از آنــکــه بــرتــابــی عــنــانــت

 

 دلم همراه شد با كاروانت...  

 (.408)همان:                                          

 كلمه زدیک. گونه نه دور است و به صالبت قصیدهرفته اصوال  از لطافت بافت غزل سبک عراقی بكارواژگان به

 یا كنایۀ عنان برتافتن و ... تمام قراین موجود، ازجمله واژگان غزل، به ما ران در معنی اسب و چهارپا یک

 از یک قصیده باید باشد كه به احتمال زیاد به دلیل آشفتگی این شعر نه یک غزل، بلکه تغزلی  گویند كهمی

 :گونههاي تغزلاز نمونه (. 422و  408هاي مجد شده است  )همان: ها، وارد غزلنسخه
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ید به تن دم بار دگر  نازنین  جان  كه   مژده 

شاره زنخنده شو بر فلک و ب صبح   زنان چو 

 بود بی رخ نور شـــمع شـــهملک لگن مثال 

ـــمس زمان مه زمین ـــاه محمد گزین ش  ش

 بر ســر خاكســار من آتش فرقتش رســید

ـــد تازه ش ید  جان ام جان،  ید   از رخ آن ام

 

 ســرو روان یاســمین باز ســوي چمن رســید 

سرو تیغ شرق همچو خور خ سیدكز ره   زن ر

 فروز ملک باز ســوي لگن رســیدشــمع جهان

ــ ــوي وطن رس ــفر خطا و چین باز س  یداز س

 آنچه ز باد مهرگان بر ســر یاســمن رســید

به من  هان  كام ج به من نمود،  خت رخی  ب

ـــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــد  رس

 (.424)همان:                                    

تیغ زن و ذكر نام شاه و اقتدارش از بیت سوم به  استفاده از واژگان و تركیباتی چون، ملک و تشبیه آن به لگن، خسرو

اند. این قراین بعد نیز مؤید دعوي ماست. واژگانی چون ختا، چین، مهرگان و ... در بافتی مدحی به كار گرفته شده

لیکن  ؛جاي گرفتهكند. شعر دیگري در بخش غزلّیات در بخش غزلیّات را تقویت می ياحتمال قرار گرفتن اشتباه شعر

بر واژگان در واژگانش حتی نه در حیطۀ تغزل بلکه مربوط به بخش تنه و قسمت مدح ممدوح هستند. این ابیات عالوه

 (.478الیۀ فکري و نیز بالغی از غزل فاصله دارند )نک، همان: 

اج قابل استفاده از كلمات عربی در دیوان مجد، در حد بسیار معمول است و واژگان تركی مغولی كه در این دوره رو

هاي مجد داراي واژگانی با معناي نزدیک یا كاركردي شبیه به شود. اكثر غزلهاي او دیده نمیتوجهی دارند ـ در غزل

توان به نظام فکري شاعر شود كه از طریق آنها میهاي او واژگانی دیده مییکدیگر هستند، به عبارت دیگر در اكثر غزل

ژیک او را مشخص كرد. از این رهگذر، اكثر واژگان در حیطۀ مضامین عاشقانه هستند پی برد و ستون فقرات الیۀ ایدئولو

هاي سبک عراقی تداول دارند. چندین و چند واژه یا تركیب مشخص كرد كه در عاشقانه توان در یک غزلو معموال می

جدایی، عشق، صبر، زلف،  ( /430سرو دالراي، سرو سهی قد، عشاق بالجوي، خورشید رخ، موي، ناله و ... )همان: 

عشق، دوري/ فراق، لب و دندان، لعل ناب، سرشک، مجنون، ( / 493بوسه، دل شکسته، نرگس مخمور و ... )همان: 

وجود عاشقانه بودن فضاي اكثر  ها مشتی است نمونۀ خروار. با(. این400وصل، رقیب، رخ گلگون، حسن )همان: 

نیز به تبع عاشقی روي  كند. البته قلندري اوغزلّیات قلندرانه نیز استفاده میهاي مجد، او بعضا  از واژگان حوزۀ غزل

بلکه، هجران گر كه صداي اعتراض از دل غزلیّات او برآید نیست؛ او شاعر قلندري عصیان ،عبارت دیگر هد؛ بهمی

، میّلاشی، دیوانگی، شود. قس بودن وصال موجب سوق دادن شعر به سمت فضاي قلندرانه میرمعشوق و دور از دست

)نک، همان:  توانند موجب به وجود آمدن این نوع شعر شوندمست، میکده، پیر و الخ، ازجمله واژگانی هستند كه می

411.) 

 الیۀ نحوی .4.3

 یا معموال  از تعقیدآید. كالمش ترین مشخصۀ شعر مجد همگر در الیۀ نحوي به حساب میسالمت نحوي برجسته

 افزاید.  هایش اغلب بر بالغت سخن میو حذفش هنجارگریزي نحوي ندارد است، كان به دورنامتناسب ارجابجایی 

 هایی كه جمالت كوتاه و ایجاز لفظی را در پی دارند.اند؛ حذفهاي مجد، اغلب به قرینهحذف
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ـــبر و مفرمــاي دوري  اماز من مخواه ص

 

  كم طاقت صبوري و برگ فراق نیست 

 (.403)همان:                              

 غت سخن افزوده است:الگرفته بر بهاي صورتگاهی حذف

 گفتی كه وصل ما و تو را اتفاق هست         ما مّتفق شدیم و تو را اتّفاق نیست

 (. 403)همان:                                                                                         

و این نکته موجب اختصار  شدهبر حذف فعل و معطوف ساختن كلمات، عالمت مفعول حذف در مصراع دوم بیت، عالوه 

 و ایجاز بالغی گردیده است.

اي كه جا شدن آن، براي برخی از شعراي كالسیک فرصتی است در جهت بالغی كردن كالم؛ شیوهرقص ضمیر یا جابه

شود، بلکه احتماال  براي رعایت اي مجد در حد معمول است و  خارج از نُرم و آگاهانه محسوب نمیهكاربرد آن در غزل

 اختصار و به ضرورت وزن است. 

 كن به وصل خویشم برنا و چشم روشن 

 

 كزین توانی اقبال آسمانی یافت 

 (409)همان:                                      

ز مواردي از كاربرد در شعر مجد نی رود.كار می جاي ضمیر مشترک به ضمیر شخصی بهدر متون كالسیک ما گاه 

 شود.جاي ضمیر مشترک دیده می ضمیر شخصی به

 این قصه هم بدان كشد ار تو تویی كه من

 

 روزي تظلّمی به در پادشا برم 

 (.446)همان:                                    

 رفته است.  كار ضمیر مشترک( به) معنی خودجا در یک« تو»ضمیر 

كند. به عبارت دیگر از این منظر نیز شعر او از نُرم دوره فاصله مجد همگر در كاربرد نحو سبک خراسانی، افراط نمی

 ندارد. 

 تکرار فعل و جمالت كوتاه:

ـــت یا ماه تمام ـــبح اس ـــت یا ص  یا رب آن روي اس

 زیبا و زلفنی نه صبح است و نه شام است آن رخ 

شک دام  ست یا از م شام ا ست یا   یا رب آن زلف ا

 

ـــام آخر كدام ـــبح و ش  روي و زلف او كدام و ص

 (.451)همان:                                           

(؛ 456آمدن دو حرف اضافه براي یک متمم )همان: ( / 456و  409ساز از فعل )همان: فاصله گرفتن پیشوند منفی

هاي نحوي غزل مجد است كه در سبک ( از دیگر ویژگی421استفاده از حرف اضافۀ با به جاي به )همان: همچنین 

كه گفتیم سالمت نحوي و دستورمندي بارزترین ویژگی نحوي مجد است و كمتر خراسانی رواج بیشتري دارد. چنان

 توان دید كه ابیاتش داراي تعقید لفظی باشند. غزلی می
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 الیۀ بالغی .4.4

هاي معاصران، پیشینیان نظیري است كه در غزلهاي كمهاي مجد همگر عموما  بیت تخلص ندارند و این از ویژگیغزل

شویم )نک، همان: هاي فاقد بیت تخلّص مواجه میحال آن در دیوان او كرارا  با غزل .افتدندرت اتفاق میو پسینیان او به

 كند.ها به تخلص خود یعنی همگر، اشاره میاو در برخی غزل و الخ(. با وجود این 400، 399، 453، 456

 لبت گر چشم هر چشم آشنا صد چشمه راندبی

 

 چشم بخت مجد همگر چشمۀ ساغر ندید 

 (. 420)همان:                                    

هاي توان كنایهها میتمامی غزل استعارۀ تخیلیه( براي مجد در اولویت است. دراده از كنایه، تشبیه و استعاره )استف

كند از ها از نوع كنایۀ ایما و داراي وسائط نزدیک هستند. مجد بعضا  تالش میمتعددي را پیدا كرد كه البته اكثر آن

گردند. امري كه زده خارج میهاي معمول و رایج از حالت عادتتري كند؛ از این رهگذر، كنایهها استفادۀ خّلاقانهكنایه

 د.شواستفادۀ هنري از هر دو معنی دور و نزدیک كنایه میسّر میواسطۀ به 

 دانی كه من از زلف تو كی دست بدارم

 

 آن روز كه از ناخن من موي برآید 

 (. 430)همان:                                            

دارم، امّا به هیچگاه از زلف تو دست برنمیگوید، می« موي از ناخن برآمدن»گرچه با توجه به معنی مورد نظر كنایۀ 

دارم كه موهاي تو در ناخن و در چنگ من باشد )در نظر گرفتن گوید: زمانی از موي تو دست برمیتعبیر دیگر می

 معنی ظاهري كنایه با توجه به مصراع نخست شعر(.

برخی از تشبیهات به همگر هستند.  هاي مجدیک غزلی سشناترین عناصر جمالتشبیه و استعاره مهمپس از كنایه، 

 خورد؛چشم می ها بهلحاظ هنري قابل اعتنا هستند و نوآوري در آن

 قدبر دیدۀ من پاي نه اي سرو سهی

 

 قد ز لب جوي برآید؟نه سرو سهی 

 (430)همان:                                           

نیازمند تالش ذهنی مخاطب است. بسامد تشبیهات مضمر در  تشبیه دیده به جوي كامال  ضمنی است و دریافتش

ها )فضاي غزلیّات مجد بسیار است. همچنین است توجه ویژۀ او به استعارۀ تخییله كه با فضاي فکري غالب بر غزل

موجب حضور محسوس  ،بخشی همراه هستندها با جانهاي تخییله كه بسیاري از آناستعاره .عاشقانه( سازگاري دارد

 شوند. برخی عناصر از جمله عشق، غم یا خیال معشوق در غزلّیات می

ــــت ــرس ــف ــی م ــه هــمــدم ــم ب ــــم غ ــن پس  زی

 

ـــیســـــت  ـــدم ن ـــم ـــرا آرزوي ه ـــه م  ك

 (410)همان:                                        

اي مرسوم است؛ لیکن بعضا  كند، كه این شیوهابیات پایانی به مدح اختصاص پیدا می ،در بسیاري از غزلیات مجد

 د. شوشود و ابیات مدحی طوالنی میمحدودیت فضاي غزل در نظر گرفته نمی

. از آن جمله استتشبیهات موجود در یکی از شعرهاي بخش غزل، كامال  به فضاي مدح و تنۀ اصلی قصیده مربوط 

روان و اسکندر در دولت و ثبات به وح در جایگاه و مقام به مشتري و سلیمان و در عدالت به نوشیناست تشبیه ممد
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صنایع بالغی، ازجمله استعارۀ مصرحه، مجاز، و  1هاسازه در كاربرد سایر هنر(. 478چرخ و مشتري  )نک، همان:  قطب

در  ،كه همراه با تصویرسازي ویژه و متفاوت باشدگونه مشخّصۀ زبانی و سبکی ایهام، تلمیح، مراعات نظیر و الخ هیچ

فرسود اي كه بارها و بارها دستشود و همۀ این عناصر كاركردي معمول و رایج دارند. شیوهغزلیّات مجد مشاهده نمی

 سایر شعرا نیز بوده است.

 
 : اسکندر و درخت سخنگو، شاهنامه بزرگ مغول، گالري هنري فریر واشنگتن.1تصویر

به نگاره اسکندر  تواناز آن میان می .خوردهاي شاهنامه بزرگ نیز به چشم میصنعت مبالغه و تشبیه در نگاره كاربرد

 و درخت سخنگو اشاره كرد.

 یکالیۀ ایدئولوژ.4.5

اي تلفیقی مورد توجه هاي این دوره، شیوهاي از غزلهاي مجد، عموما  خط سیر مشخصی دارند. گرچه در دستهغزل

باشد. عشق، عرفان، قلندریات و بعضا   یک غزل ممکن است به دو، سه یا حتی چهار موضوع پرداخته شده است و در

كنند و معموال  نیز در ابیاتی ممکن است مدح گنجانده شده باشد؛ لیکن برخی شاعران محتواي منسجمی را دنبال می

لحاظ فکري هاي او به. غزلگر در دستۀ دوّم جاي داردپردازند. از این منظر، مجد همبه یک یا نهایتا  به دو مضمون می

شعر  ،عبارت دیگر كند؛ بهمنسجم و پریشان پرهیز میهایی با ظاهر ناداراي انسجام هستند و او از سرودن غزلاغلب 

ي شود كه در آن میدان تفسیرهامجد  به لحاظ فکري، آبستن احتماالت گوناگون نیست و آنچه ابهام شعري نامیده می

هاي او اصوال  وجود ندارد. تفکّر عاشقانه، ستون فقرات و نقطۀ كانونی در غزل و گون و تعبیرهاي مختلف فراخ استگونا

هایی را مشاهده خواهیم كرد؛ هاي مجد همگر است. البته از كلیّت ماجرا كه بگذریم، در شاكله و بافت غزل، تفاوتغزل

                                                           
قرار داده و به معنی هر نوع خالقیّت هنري و ادبی است )نک،  artistic devices كدكنی آن را معادل . هنر سازه اصطالحی است كه شفیعی 1

 (. 28: 1391كدكنی، شفیعی
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هاي اگر محتواي عاشقانۀ او با توصیف زیبایی ،طور مثالشود؛ بهادي حفظ میان تا حدود زیامّا انسجام فکري او همچن

كند و اگر گله و شکایت آغاز كرده باشد نیز بر همان شیوه معشوق شروع شده باشد، با توصیف نیز ادامه پیدا می

آمیزد. بخش متفاوت هم میگله و آرزومندي را در  ،ها نیز وصفورزد. البته كه در بخش قابل توجهی از غزلمداومت می

 دهد.هاي او مرتبط است. او گاه دو یا حتی چند بیت را به مدح اختصاص میهاي مجد به مدحالیۀ ایدئولوژیک غزل

 اگــر بــه بــام بــرآیــد بــرد نــمــازش مــاه

ـــوي من اي كــاش ـــود قــدمش رنجــه س  نمی ش

ـــر له ز س به دج هان رود  پا ـــ  ز رشــــک من ز س

ــر او ــم ب ــم ــۀ غ ــع ــرد رق ــه ب ــري ك ــوت ــب  ك

 

مش  ن ـــ ـــود ص من ش ـــ تکــده آیــد ش ب ــه  گر ب  و

مش ل ق تی  نجــه داشــــ من ر پی  ــامــه از  ــه ن  ب

ــجــمــش ــۀ ع ــف ــی ــل ــد خ ــوان ــخ ــارس ب ــر ز پ  اگ

ــش ــرم ــت ح ــرم ــاب ح ــرش بســـــوزد از ت  پ

 (.444)همان:                                       

سرایی مجد ماهیّت غزل اي از این شعرها به دلیلشوند. دستهگونه نیز دیده میهاي، تغزّلدر میان بخش مدحی، غزل 

هاي شاعر نیز منافاتی ندارند. لیکن اند و با چارچوب كلّی غزلشده سرایی بدین شیوه سرودهو متابعت او از فن قصیده

هاي مختلف هاي مجد در الیهزیرا غزل ؛اعتبار بگذاریمها را باید به پاي تصحیح نامعتبر یا نسخ كموجود برخی از آن

 ها تمایز عمده دارند. دهند و با آننمی یۀ واژگانی و فکري( این شعرها را در زیر چتر خود جايسبکی )خصوصا  ال

 
 موزه متروپولین. شاهنامه بزرگ مغول،: خورد؛: انوشیروان غذایی را كه پسران مهبود آوردند، می2تصویر

پنداري و شب حاكمان مغول در راستاي همسانروان به یرسد تالش براي همانندي چهره انوشنظر می در این نگاره به

 توان تعبیر كرد.مشروعیت می
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 یکی از شعرهاي بخش غزلیّات با مطلع:

ـــروري ـــهــانــت س ــــل پــاک و گوهر بر ش  اي بــه اص

 

تري  فعــت آســــتــانــت آســــمــان مشــــ ــه ر  وي ب

 (478: )همان                                          

طور كامل مربوط به قصیده هستند و ارتباطی شد، ابیاتش در الیۀ فکري نیز به بررسیچنانکه در الیۀ واژگانی و ادبی 

تنها با غزل، بلکه حتی با تغزّل نیز ندارند. محور عمودي ابیات تماما  به مدح مربوط است. وصف بزرگی، كرم، شجاعت نه

حد و حصر شاعر جوري و تقلّاي بیعراقی، خاكساري، رنو قدرت ممدوح الیۀ فکري آن شکل داده است. در غزل سبک

قراري هاي مجد این مقدار از عجز و بیلیکن در غزل ؛هاي محتوایی و فکري پر رنگ غزل استدر مقام عاشق، از بخش

با وجود اینکه در  .هاي معشوق، از حد نُرمال دوره كمتر استآمیز او از زیباییبینیم. توصیفات اغراقرا معموال  نمی

تابی را از حد س است، لیکن او بیعراقی، وصال عموما  دور از دستر یز به تبعیت از تفّکر عاشقانۀ سبکاندیشۀ او ن

آلود و غمبار حزن تنگرفتن بافگذراند. تأكید بسیار زیاد مجد بر صنایع لفظی و الیۀ آوایی شعر، یکی از دالیل شکلنمی

عد فکري شعر چندان متمركز نشود؛ شود، مخاطب بر بُمیمشحون بودن ابیات از عناصر لفظی موجب در غزل است. 

است تا برانگیختن عواطف و  چنانکه خود شاعر نیز جدیّتی بر این مقوله ندارد و اصوال  بیشتر در پی مضمون سازي

و در  اي را در تمامی ابیات به طریق التزام بیاوردكند واژهنه تالش میهاهیجانات درونی مخاطب. هنگامی كه شاعر آگا

)براي نمونه  كندپی كنترل و هماهنگی آن با سایر ابیات است، طبیعی است كه الیۀ ایدئولوژیک را فداي الیۀ آوایی می

 (.420و  451نک، همان:  

 
 

 دار، شاهنامه بزرگ مغول، محل نگهداري: كتابخانه دانشگاه هاروارد.: نگاره نبرد بهرام گور با گرگ شاخ3تصویر
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فاوت هاي مجد همگر متامّا نکته اینجاست كه قلندرانه ؛قلندرانه در دیوان مجد چندان پررنگ نیست هايسرودن غزل

گري ظاهري، ریا و ... مطلقا  هاي مجد همگر اعتراضی نسبت به صوفیبا روند كلّی سرایش این نوع شعر است. در غزل

 هاي معشوق است. شود او به این نوع شعر روي بیاورد، نامالیمتیوجود ندارد و آنچه سبب می
ــ ــی ــق ن ــر مــطــل ــازارگــر كــاف ــه ب ــنــه ب  م آدی

ـــینیــد ـــوق نش ــا می و معش ــــارع ره ب  بر ش

ــــازیــد هنــگ بس ــه آ چنــگ ب من  ــۀ  ــال ــا ن  ب

ـــهره و قالش ــــدم ش ــد كــه ش ــدان یر ب پ ــا   ت

ــــت چــه تــدبیر  بیچــاره دل از كــار فتــاده اس

خورده مش  ت یر ســـ قشت عبــۀ عشـــ ج  ام و 

 

ــد  ــرآری ــر ب ــی ــب ــک ــن آوازۀ ت  در روي م

ــد ــرآری ــر ب ــی ــوش و ده و گ ــی و ن  و آواز ن

ــز ــن زم ــا زاري م ــدب ــرآری ــر ب ــۀ زی  م

ــرآریــد ــیــر ب ــه در مــیــکــدۀ پ ــــتــم ب  مس

برآریــد یر  ب ــد ــــه و ت ــدیش ــه ان ین كــار ب  ا

ــرآریــد ــــتــۀ مــن تــیــر ب ــاري ز دل خس  ب

 (.411)همان:                                   

كم به جهت ه و دستهاي عارفانه كه حتی در شعر بسیاري از شاعران غیر عارف دورهاي مجد از اندیشهدر غزل

هایی شاعر روحّیات شخصی و هیجانات درونی خود شود، خبري نیست. در معدود غزلكار گرفته می سازي بهمضمون

دهد؛ بدان معنا كه آنچه را ممکن است از سر قبض و بسط روحی و عاطفی براي او اتفاق افتاده باشد، به را بروز می

 كشد.تصویر می

می كرد غم  بر  کیــه  ت كی  می  ــــادي دیــد بوي ش  گر 

میگر  ه مر كردي  ــا كــه  می مــان حر م تی دل  ف ــا  ی

 

 

ــاي  ــردمــی كــی پ ــوي درمــان ب ــنــد دردمــیور ب  ب

 ور زانکــه بودي همــدمی بودي كـه غم كم خوردمی 

 (.479)همان:                                           

 
 ر.گالري هنري فریمحل نگهداري: : نگاره سوگواري بر مرگ اسکندر، شاهنامه بزرگ مغول، 4تصویر

اند توان اوج تالش براي به تصویر كشیدن اندوه را مشاهده كرد و هنرمندان به زیبایی توانستهدر شاهنامه بزرگ نیز، می

 این مسئله را به تصویر بکشند.
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 گیرینتیجه

و  گانههاي پنجاست؛ نتایج حاصل از بررسی جداگانۀ الیه بنديپژوهش حاضر در شش مورد قابل دستهموارد منتج از 

بنابراین او  ؛هاي دیگر استكردن الیۀ آوایی بیش از الیهتمایل شاعر به برجستهند از: اها عبارتبرآیند مشترک آن

ها، خاصه الیۀ ایدئولوژیک شعر نیز زمان با ساحت موسیقایی كالم به دیگر الیهنی را كه موجب شود مخاطبش همازتو

هایی كه موجب افزایش آهنگ و صنایع لفظی و اصرار بر استفاده از شیوهدقّت كند، ایجاد نکرده است. كاربرد انواع 

سازي و تلطیف فضاي غزل، ویژگی آسان ها قابل مشاهده است.در سطح موسیقیایی بسیاري از غزل ،موسیقی كالم شود

شنا پرهیز كرده. است كه در الیۀ واژگانی قابل مشاهده است. مجد همگر تا حد امکان از كاربرد واژگان مهجور و ناآ

هاي تركی مغولی كه به روزگار او رواج ها از حد مرسوم عصر شاعر نه فراتر بلکه كمتر است؛ از واژهكلمات عربی غزل

هاي اي ندارد و ترجیح او بر آن است تا از تركیبو شیوۀ تازه سازي مجد سخنكند. در تركیباند استفاده نمیپیدا كرده

 آید.ن سیاق رایج، استفاده كند؛ به عبارت دیگر نوآوري و خلّاقیتی در این حوزه به چشم نمیمتداول عصر خود به هما

هاي غزل مجد از تعقید لفظی به دور است. سالمت نحوي، دستورمندي و عدم ابتذال در این حوزه ویژگی مهم غزل

خراسانی و تأثیرپذیري او از  هاي او عمومٌا بالغی است. نزدیکی مجد همگر به فحول شعراي سبکمجد است. حذف

هایش بارز و برجسته باشد. تکرار افعال در جمالت هاي نحوي شعر پیش از او در غزلآنان موجب شده است تا ویژگی

 هاست.یا آوردن حروف اضافه قبل و بعد از متمم از جملۀ این ویژگیپی، فاصله گرفتن پیشوند از فعل دركوتاه و پی

كند و استفادۀ از این عنصر بالغی را فاقد بیت تخلص است. در كاربرد كنایه بعضا  خلّاقانه عمل میهاي مجد اغلب غزل

هاي هاي مصرحۀ مجد از نوع استعارهبرد. استعارهرود، فراتر میاز آنچه در معنی ادبی و اصطالحی صرف انتظار می

ر به استفاده از استعارۀ تخییله است؛ امري كه موجب دیگرانند و البته بسامدشان چندان نیز باال نیست. توجه او بیشت

ها شده است. در دار بودن بار معنایی برخی عناصر، ازجمله عشق، غم و عناصر نزدیک به آنتر شدن و جانعاطفی

تعداد رو ایناز ؛تر شود و مخاطب را به تالش ذهنی بیشتر واداردبخش تشبیه بعضا  تالش كرده تا تصویرآفرینی او هنري

اندیشۀ او در غزل از هرگونه ابهام به دور است و جایی براي تفسیر و  كاربرد تشبیهات ضمنی و مضمر قابل توجه است.

هاي خود، وصف، گله و او در عاشقانه .هایش عموما  عاشقانه استمحتواي غزلماند. گوناگون عمال  باقی نمی تعابیر

هاي معشوق زیبایی ندادن وصال در كنار توصیفیزد. فراق معشوق و دستآمهاي عاطفی و درونی را درهم میواگویه

ترین نقطۀ فکري اوست كه البته در این بخش نیز برخالف آنچه از غزل سبک عراقی به شکل معمول انتظار كانونی

این مقوله تأثیر بسیار توجه او به موسیقی و بُعد آوایی كالم در  .گذراندمندي، عجز یا اغراق را از حد نمیرود، گلهمی

ها آوردن ابیات دارد. شاعر اندک توجهی نیز  به مفاهیم قلندرانه و عناصر متعلق به آن دارد. شیوۀ او در بخشی از غزل

روند كه ابیات متعلّق به مدح و ستایشگري بعضا  از حد مورد انتظار در قالب غزل فراتر می مدحی در پایان شعر است.

رد واژگان مربوط به حوزۀ قصیده یا تغزّل ذهن را از پذیرش یا انتساب آنها به بخش غزل، دچار تردید در این موارد كارب

-بر اساس ارزیابی سبک هایی در نسخ یا سهوهایی در تصحیح باید روي داده باشد.رسد آشفتگیكند و به نظر میمی

اب یا درستی درج چند شعر در قالب غزل تردید هاي واژگانی، بالغی و ایدئولوژیک، در صحت انتسشناسانه، در الیه

خوان نبودن بُعد فکري دالیلی جدي وجود دارد. واژگان نامتناسب براي فضاي غزل، نوع صور خیال و همچنین هم

همگر دارد. در شاهنامه بزرگ مغول نیز نظیر دیوان  هاي مجداست كه نشان از ناهماهنگی این شعرها با سیر كّلی غزل

 كه توانسته بر زیبایی اثر بیفزاید. ایدئولوژیک و هم عناصر بالغی وجود داردمجد عنصر 
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 هنر. «(نگاره دو معنایی هايالیه در اينشانه وجوه و استعاري بیان) هانگاره زبان»(. 1394. )آتوسا ،كثیري اعظم

 .44-23 صص. ،(23)11 ،اسالمی

 در داستانی هايگفته شناسیسبک(. »1393)میرزایی، فرامرز. ؛ پروینی، خلیل و ؛ روشن فکر، كبرينعیمه ،پراندوجی

 .31-54صص. (، 2) 5. زبانی جستارهاي. «خلیفه سحر الصباررمان
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ای اشعار همگرسبک شناسی الیه  

 
 بهمنی کبری، فاطمی علیرضااسدی،  فهیمه، کت کن شیخی امیدعلی

 

 ،«بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازي از دیدگاه مسائل ادبی. »(1391)محمد حسین. ، كرمیاهلل؛ ، روحخادمی

 . 270ـ 255 صص. ،3شمارۀ )بهار ادب(،  فصلنامۀ تخصصی نظم و نثر فارسی،

شمارۀ ، آیینۀ میراث، «وجو در احوال و اشعار مجدالدین همگرجست» .(1393)محمد حسین. كرمی، اهلل؛ ، روحخادمی

2. 

 .29نامه، شمارۀ مجد همگر و نقد شعر، كاوش(. 1393محمد حسین. ) كرمی، اهلل؛وحر ،خادمی

 دو: وجه و رمزگان(. »1395) .محمد ،مهر يدیسعو  میمر ،ینیحس ؛نیغالمحس ،زاده نیغالمحس ؛فهیمه ،خراسانی

 .175-193 صص. ،(4) 7 ،زبانی جستارهاي. «ناصرخسرو قصاید گفتمانی شناسیسبک در متمایزكننده عامل

 و شناسیمعنی هايالیه براي جایگزینی ایدئولوژیک و بالغی هايالیه: بررسی و نقد» (.1392). مریم ،درپر

 جستارهاي. «رودمعجنی فتوحی محمود تألیف هاروش و رویکردها ها،نظریه شناسی،سبک كتاب در كاربردشناسی

 .269-280 صص. ،(4) 4. زبانی

 رویکرد با احمدآل جالل از «فرخنده جشن» كوتاه داستان سبکی هايویژگی بررسی(. »1392). مریم ،درپر

 .39-63 صص. ،(1) 4. زبانی جستارهاي. «انتقادي شناسیسبک

 جستارهاي ،«سفید كال  كودكانه داستان در حضور بوشی سبک معنایی؛ نشانه شناسیسبک(. »1396). مریم ،درپر

 .27-46صص. ، (4) 8. زبانی

، مجله جستارهاي زبانی، «كوتاه و رمانشناسی انتقادي داستان هاي مورد بررسی در سبکالیه(. »1393درپر، مریم. )

 .65-94 صص. ،21 ۀشمار

 قرآنی هايتذهیب شناسیسبک»(. 1397 ). رضایعل ،يخواجه احمدعطارو زهرا  ،خوشبخت ؛ن، ایماكرمانی زكریایی

 .228-201 صص. ،(29)14، «اسالمی هنر. تزیینی هايفرم يمؤلفه بر تأكید با شیراز مکتب در

 .16-26 صص. ،2، شمارۀ ، مجلۀ بخارا«جادوي مجاورت» (.1377كدكنی، محمدرضا. )شفیعی

هاي شاهنامه بزرگ مغولی )تحلیل نقش و جایگاه زنان در شاهنامه بزرگ مغولی با خاتون(. »1393شهراد، الهه. )

 .391-408 صص. ،6ۀ ، زن در فرنگ و هنر، شمار«رویکرد بازتاب(

 .68-49 صص. ،1 ۀشمار جهان، معاصر ادبیات پژوهش ،«شناسیسبک تحول سیر. »(1373). محمدتقی غیاثی،

-145 صص/ ،2 ۀشمار جهان، معاصر ادبیات پژوهش ،«شناسیسبک در هاهدف و هاروش» .(1374) محمدتقی. غیاثی،

137. 

 ، همایش مّلی ادبیات غنایی.«خیال در اشعار مجد همگر یزديصور. »(1395) محمّدنژاد، معصومه.

 سبک در تولمین استدالل نظریۀ كاربست جهت تحقیق روش طرح(. »1398). سحر ،نصیري ابوالفضل؛ ،مزینانی

 .67-89 صص. (،3)10. زبانی جستارهاي. «حقوقی شناسیزبان و گفتمان تحلیل شناسی،

 با «مثنوي» ششم و پنجم چهارم، دفتر در زمان انواع بررسی» (.1393) .محمد ،غالم فقیري دخت؛پروین ،مشهور

 .167-190صص.، (1) 5. زبانی جستارهاي. ««ايپیکره -رایانشی شناسیسبک» رویکرد
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 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
311 - 329  

 نظام نقشگراي دستور پرتو در گلستان حکایت چند شناختیسبک تحلیل. »(1395) آرمان. ذاكر، معصومه؛ مهرابی،

 .173-196 صص. ،(29 پیاپی)1ش زبانی، جستارهاي ۀدوماهنام ،«هالیدي مند

شناسی ادب ، متن«و چاپی بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر با دیگر نسخ خطی» .(1391)ها، احمدرضا. یلمه

 .1فارسی، شمارۀ 

 هانامهپایان

ارشد: به راهنمایی محمود عابدي، تهران: نامۀ كارشناسیتصحیح دیوان مجد همگر، پایان (.1376) منصف، مصطفی.

 دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی(.

ارشد: به راهنمایی حسین شهاب رضوي،  نامه كارشناسیو تحلیل غزلیات مجد همگر، پایان نقد (.1392) نیکوكار، ساره.

 یزد: دانشگاه آزاد اسالمی یزد.
 


