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  تأملي در ساختارهاي لفظي و معنايي شعر عسجدي مروزي
   1عليرضا شعبانيان

دانشگاه تهران ،ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي  
  چكيده

ود بـه  هـا نـامي نيـك از خـ     ها و سفينه م عسجدي مروزي از جمله شاعراني است كه در تذكرهيحك
طـوس،    رديف شـاعراني بـزرگ چـون حكـيمِ     نويسان نام او را هم  يادگار نهاده است و گاه تذكره

آنچـه از   انـد.  اند و سبك سياق نوشتاري وي را مورد ستايش قـرار داده  آورده عنصري و منوچهري
بـه ايـن كـه     بـا توجـه   .باشد ار ساير اديبان و شاعران ميها و آث برگرفته از تذكره ،وي بر جاي مانده

اي  نامـه  شـناخت بر آن داشت كـه  را  نگارندهنگرفته، بررسي قرار پژوهش و  اشعار او تاكنون مورد
و كاركردهاي زيبايي شناختي اشعار  مختصر از سبك و سياق نوشتاري اين شاعر بزرگ ارائه نمايد

شـايد   ،اسـت ود وي پراكنـده و محـد   از آنجا كه اشعار به دست آمدة را مورد بررسي قرار دهد. او
ر نوشـتاري و  توان تـا حـدودي سـاختا    ولي مي نتوان به طور كامل شاكلة لفظي وي را تشريح نمود،

در ايـن مقالـه تخيـل و تصـويرپردازي و همچنـين شـيوة بـه         تصويري و تكنيكي وي را بازگو كرد.
تبيـين   شـاكلة فكـري وي  و مورد بررسي و تحليل قرار گرفتـه  شعر او كارگيري عناصر نظم آفرين 

شناسـي اشـعار وي سـاختارهاي لفظـي و       گرديده است. همچنين با بررسي مختصات زباني و شـكل 
 معنايي وجوه هنري اشعار عسجدي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 

  
  .معنا لفظ، ساختار، شعر، ،مروزي عسجديهاي كليدي:  واژه

                                                                                                                   
 25/04/1395؛ تاريخ پذيرش: 10/12/1394ت: تاريخ درياف. 

1. E-mail: Alireza_shabaniyan@yahoo.com 
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  مقدمه
ست ا و حكيم قرن چهارم هجري عسجدي مروزي، ابونظرعبدالعزيز بن منصور، شاعر

هجـري ثبـت    432هـا   سال مرگش را در تذكره .جا زيست نهماو در  دكه در مرو متولد ش
گونه آمده است كه از شاعران  از زندگي او اطالع كاملي در دسترس نيست و اين اند. كرده

مـدح  اي معـروف او را   دربار سلطان محمود غزنوي بوده و در سال فتح سومنات در قصـيده 
اعصار و قـرون رفتـه     هاي او از جملة شاعراني است كه آثارش به تاراج انقالب. گفته است

جاي نمانده  رزيادي از او ب چيزها نقل شده،  ها و سفينه اي كه در تذكره جز ابيات پراكنده و
غـل و غـش     اهل كمال كامـل عيـار و بـي    زر كالمش بر محك«هدايت نوشته است:  است.

گوينـد سـه هـزار بيـت ديـوان       سلطان مذكور را بدو الطاف غيرمحصور بـوده، شده ال جرم 
  ).1350:1282،هدايت( »نرسيده حقير نظر بهاما ، دارد

و اختر آسمان فصاحت ناميده و خطة مرو را به  كان بالغت محمد عوفي او را عسجد
 كـه: و دولتشاه افصح الفصحايش خطـاب كـرده   ) 53:1361،عوفي(وجود وي مباهي دانسته 

   .)39:1371،(سمرقندي» گويد  مي قصايد را متين و ماليم«
ـ    چچنان از  و د و پيـرو او ه مشهور است او از شاگردان عنصـري بـوده و در ايـن راه مقلّ

نخستين كساني است كه در شعر و سخن منظوم بـه صـنايع بـديعي توجـه كـاملي دارد و در      
اي از اشـعار او را   بخش قابل مالحظه د.استفاده از كلمات غريب و الفاظ نامأنوس اقتدار دار

 مصـنوعي   شـهرت او بـه دليـل قصـيدة     اما علت عمـدة ، دهد هجوها و مدايح وي تشكيل مي
  هاي بديع نقل شده است. ها و كتاب ست كه به عنوان شاهد صنعت تكرير در تذكرها

ظـاهر  قصايد او و چند پاره كه باقيماندة قصايد وي است، از نظر وزن و قافيه و شكل 
هاي عنصري شبيه اسـت و اگـر قبـول كنـيم كـه عسـجدي        و گاهي از حيث طرح به قصيده

عرش متـأثر از  هـاي شـ   بايد سـبك او را بـه تأييـد قرينـه      شاگرد او بوده و به سال از او كمتر،
توجه خاص او به صنايع بديعي روش خاصـي  « .)446: 1335 (مصفا، اسلوب عنصري بدانيم
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وطـواط، عبدالواسـع جبلـي و بسـياري از      رشـيد  پـس از او قطـران،   اد نهـاده اسـت كـه   را بني
  .)6 :1348، (عسجدي» اند كرده سرايندگان ديگر آن را دنبال

  الف) شكل شناسي شعر عسجدي
از  اشـعار پراكنـده   اي ازاز عسجدي آثار چنداني به دست نيامده است و تنها مجموعه

هستند و شناسايي قوالب آنهـا ميسـر    غالبا به صورت ناقص و مبهم است كهوي در دسترس 
ن و استوار در مورد شكل شناسي شعر وي بعيـد بـه نظـر    ـر متقـرو اظهار نظ هميناز  .نيست
نقـل شـده   ها كه اشعار مندرج، غالباً از تذكرهتوجه به اين موضوع  رسد. در ديوان وي با  مي

ت. البته اين نكته را نبايد از ها به رباعي و قطعه اختصاص يافته اساست، بيشترين بسامد قالب
تـوان چنـدان   ميـان معتبرتـر اسـت و قطعـات را نمـي     ياد برد كه صحت قالب رباعي در ايـن  

اي از مانـده  زيرا گاه ممكن است هر يك از اين قطعات بخش بـه جـا   ،داراي اعتبار دانست
ت استوار توان به صورقطعات نيز نمي ازسويي با بررسي مضموني؛ يك قصيده يا تغزل باشد
هاي مدحي و تغزلي مشـاهده  مضمون گاه در قطعات نيز، ،زيرا ؛ددرباره صحت قالب نظر دا

ز نظر زباني و مضموني رباعيات او اطمينان بيشتري وجود دارد. رباعيات او اة دربار .شودمي
هـاي هسـتي شناسـانه و رازآلـود عسـجدي دربـارة       انديشه .هاي خاصي هستندداري ويژگي
وار بـه  ردد؛ او گاه خيامگدر هستي، در اين رباعيات ظاهر مي ان و فلسفه حضورزندگي انس
   گويد:نگرد و ميجهان مي

گذردبرخيز چه خسبي كه جهان مي
  

گـذرد   مـي  ستان كه كـاروان بِ بويي 
)29(عسجدي، ديوان:   

  آورد:وشت تراژيك انسان سخن به ميان ميو گاه از سرن
شـيمما درغم خويش غمگسـار خوي 

سرگشــته و شــوريده كارخويشــيم  
  

محنـــت زدگـــان روزگـــار خويشـــيم 
مصــياد نــه ايــم و هــم شــكار خويشــي 
)48:(همان  

  پردازد:ز به توصيف و مغازله با معشوق ميو گاه ني
ـيم از ذقنـت    سرو از قد اي گشته خجل آب حيات از دهنـت و مـاه از رخ و س
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صاحب نظري كجاسـت تـا درنگـرد
  

ــه   ــتصــد يوســف مصــر در ت پيرهن
)25 :(همان  

او در ايـن   سـادگي و انعطـاف زبـاني    ،رسد  نكته مهمي كه در قالب رباعي به نظر مي  
قالب است. قصايد به دست آمده از او نيز داراي شاكلة مألوف قصيده سرايان متقدم است و 

باشد. نكته قابل توجه در اين قصايد اين است كـه بسـامد لغـات      مضمون اصلي آن مدح مي
بي و وفور به كارگيري صنايع در اين مورد چشمگير است. همچنين غالـب غـزل نيـز بـه     عر

با اين حال چندين  ؛در شعر او وجود ندارد هاي بعد شكل گرفته،  شكل مستقلي كه در دوره
 ها چشمگير است.دارد كه سالست و نرمش زبان در آنمورد تغزل در آثار او وجود 

  هاي فكري   ويژگي ب)
تـوان دريافـت كـه وي داراي      شعار اندكي كه از عسجدي به جـا مانـده، مـي   با همين ا

منظومه فكري خاصي بوده است. او معتقد است بايـد از ايـن خـواب غفلـت بيـدار شـويم و       
توانـد    جهان و واقعيت آن را البته با كمي تمايالت عشرت طلبانه دريابيم. البته اين ابيات مـي 

  دي نيز باشد: گرايانه عسج  نشانگر انديشة دم
گـذردصبح است و صبا مشك فشان مي
گـذرد   برخيز چه خسـبي كـه جهـان مـي    

  

گـذرد   درياب كه از كـوي فـالن مـي    
گــذرد  بــويي بســتان كــه كــاروان مــي

)30(همان:     
نكته مثبت و عامل تمايز عسجدي از ساير مديحه سرايان دربار غزنوي اين اسـت كـه   

سـرايان،     شـوند. در آثـار اغلـب مديحـه      فداي ممدوح نمي غالباً در شعر او طبيعت و اجتماع
زنـد؛ مـادح شـاعر اسـت و       گويي همه چيز اين دنيا به اطراف رابطة مادح و ممدوح دور مي

كنـد و بـه زبـوني      ممدوح يك صورت مطلق. او هنگام مدح بيش از حد چرب زبـاني نمـي  
كنـد، بلكـه آن را     سكوت اختيار نميطرفي و   افتد. نسبت به اتفاقات اجتماعي موضع بي  نمي

  در شعر خود تجلي مي بخشد. 



 113   يمروز يعسجد شعر ييمعنا و يلفظ يساختارها در يتأمل

 

 

هـاي اخالقـي بسـيار برجسـته       چنانكه مشهود است در دورة عسجدي وجود نابسـاماني 
دهد. بيت زيـر بيـانگر وجـود زنـدگي       بوده است و وي مدام در مورد مسائل اخالقي پند مي

  دوگانه و تزوير در دورة عسجدي است:
اهــدي ديـــدميهمــان كــز يكــي ز

  
ــدو      ــم و خ ــل و خَل ــنم از خي ــي بي هم

)53:(همان  
  يا قطعه زير كه به صورت آشكار و صريح بيانگر تزوير در جامعه اوست:    

گفتم همي چه گوئي اي هيـز گلخنـي
گفتم يكي كه مسجديم چون نه غرمنم

  

گفتا كه چه شـنيدي اي پيـر مسـجدي    
گفتا تو نيز هـم نـه چنـين پيـر زاهـدي     

)57(همان:  
  تازد:  كند و حتي به شاه بي درايت نيز مي  گاهي دايرة انتقادش را گسترده تر مي

زان در مثل گذشت كه شطرنجيان زنند
  

ــي    ــدان ب ــده چــو كلي ــاهان بيه ــده ش ك
)55(همان:  

  داند:  ظاهرا از درگاه پادشاهان نيز گريزان است و آن را همراه با آفات بسياري مي
هركـــه بـــر درگـــه ملـــوك بـــود

  
ــود     ــدوك ب ــا خَ ــار ب ــين ك از چن

)30(همان:  
دون توانـايي بلنـد   ـاني را كـه بـ  ـد است و كسـاو سخت به توانايي و قدرت افراد معتق

  گيرد:    كنند به سخره مي  روازي ميـپ
جغد كه با بازو با كُلنگـان كوشـد

  
بشكندش پر و مرز گردد لَت لَـت  

)25:(همان   
آثـار او قابـل مشـاهده اسـت. در بنيـان فكـري       همچنين يأس عميـق او از زنـدگي در   
را كه خـود زائيـدة انديشـة    1گرايي يا قدرگرايي  عسجدي مي توان اعتقاد به نوعي سرنوشت

  دوران است مشاهده كرد:   2جبرگرايانه 

                                                                                                                   
1- fatalism 
2- determinism 
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فغان زدسـت سـتم هـاي گنبـد دوار
چــه اعتبــار بــر ايــن اختــران نــامعلوم

  

فغان ز سفلي و علوي و ثابت و سيار 
تماد بر ايـن روزگـار نـاهموار   چه اع

)31(همان:   
هـا وجـود دارد و قطـب      در روزگار عسـجدي نـوعي تمركزگرايـي در تمـام گفتمـان     

هـاي    سرماية حكومت است و او براي اينكه بتواند روزگارش را بگذراند بايد به درخواست
فـي  حكومت تا حدودي تن دهد، زيـرا شـاعران تنهـا در دربـار محـل حضـور دارنـد. از طر       

اند؛ بـه همـين دليـل بـراي اتفاقـات و        شده مذهب و قدرت نيز در حكومت متمركزگفتمان 
توان توجيه علمي و منطقي تراشيد و از طرفي هنوز نوعي از تعصبات دينـي در    حوادث نمي

دهنـد تـا انديشـة عسـجدي را       گفتمان ها وجود دارد. همه اين عوامل دست به دست هم مي
يندگونـه دارد؛  آنظـام فكـري عسـجدي زنـدگي مـاهيتي فر      پرورانند. دراي قدرگرا ب  انديشه

دويدني است كه عاقبت خوشي نيز ندارد و درماندگي در پي دارد؛ به عبارتي يك تراژدي 
  مداوم است:

همي دوم به جهان اندر از پس روزي
  

دو پاي پر شغه و مانده بـا دلـي بريـان    
)51همان:(  

ها و تمـايالت نفـس     ه انسان همواره اسير خواستهدر عين حال عسجدي معتقد است ك
  آيد اثر افعال اوست:  خود است و هر چه بر سرش مي

ما در غم خـويش غمگسـار خويشـيم
  

ــيم   ــار خويشــ محنــــت زدگــــان روزگــ
)48(همان:  

  گيرد:  او در عين حال كه به بخيالن خرده مي
خواجه بزرگست و مال دارد و نعمت

ذاشتبخلش آنجا رسيده است كه نگ
  

نعمت و مالي كه كس نيابد از آن  كام 
شوخ به گرمابه بـان و مـوي بـه حجـام    

)جا(همان  
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از ديگر خصوصيات شـعري عسـجدي انعكـاس صـريح احـوال اجتمـاعي، جريانـات        
باشد كه نتيجه واقع بيني و آشنايي شاعر بـا    نظامي و سياسي و زندگي و وضعيت دربارها مي

  متر او به عوالم خيالي و اوهام و خياالت است. محيط مادي و خارجي و توجه ك
تا شاه خسـروان سـفر سـومنات كـرد

  
كردار خويش را علم معجـزات كـرد   

)26(همان:  
ود و از عشـق  ـشـ   دي عاشـق مـي  ـد دارد. عسجـ ـمانن  اي بي  رهـر او گستـنيز در نظ عشق

  گذرد:  گدازد تا جايي كه در مقابل معشوق از خون خويش نيز مي  مي
ــته نظـــري تيـــز نكـــردد ر تـــو دل خسـ

پرهيـــزكن از دود دلـــي كـــز غـــم تـــو 
  

كز ديده هزار گونه خون ريـز نكـرد   
خون گشت و ز دوستيت پرهيز نكرد

)جا(همان  
 ،اما با اين همه بايد اين نكته را در نظر داشـت كـه معشـوق عسـجدي در تمـام مـوارد      

در شـعر، بـر اثـر وضـع     معشوقي اين جهاني و كامالً محسوس است. وجود ايـن نـوع عشـق    
اقتصادي شاعران در دربار شـكل گرفتـه اسـت، زيـرا در ايـن دورة شـاعران دچـار فـراق و         

شوند و از طرفي مباحـث عرفـاني هنـوز آنچنـان گسـترش پيـدا نكـرده اسـت و           هجران نمي
  معشوق و معشوقه زميني است.

  عسجدي كاركردهاي زيبايي شناختي در شعر ج)
هـايي هسـتند كـه تصـرفات در       مركـز و نقطـه   ،انگيز  خيال هاي  صورت عناصر خيال و

گـردد و ذهـن شـاعر بـه كمـك آنهـا در مفـاهيم عـادي و ارتباطـات            رد آنها ميمعاني بر گ
ه، ـد: تشبيـ ـخيـال شـامل عناصـري ماننـ     ةحـوز  كنـد.   زندگي با طبيعت به نوعي تصـرف مـي  

   .باشد  ص و ... ميـاز، تشخيـاره، مجـاستع
در حقيقت محـور  گيريم.   پي ميپيوند ميان خيال و اجزاء شعر او  گيچگونمقاله را با 

  .دهيم  مي تدقيق قرارمورد را  عمودي و افقي خيال شاعر 



 1395، بهار و تابستان 9 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   116

 

 

  تشبيه
خـورد كـه    مورد تشبيه به چشـم مـي   159 بيت) 327( عسجدي به جا مانده از آثار در

ن اضـافة تشـبيهي اسـت    ها طرفيني عقلي دارند. درعين حال چندين مورد آكمي از آن تعداد
اند و قابل توجـه اسـت كـه در زبـان عسـجدي معقـوالت در تشـبيه          حسي به حسي كه تماماً

 داراي مشبه به حسي هستند:

 زليخا) (عروس، فكر

ــرم ــر فكــ ــت بكــ ـــد قبولــ ــه اميـــ بــ
بـــــه انـــــواع نفـــــايس خويشـــــتن را 

  

بهـــــر يوســـــف مصـــــري زليخـــــاچـــــو 
ــا  ــرده آســــ ـــي كــــ ــان نوعروســـــ بســــ

)21(همان:  

  (تشبيه بليغ) بيهي:اضافه تش
ــان ــوت ايمـ ــه قـ ــت بـ ــار قيامـ ــاز كـ بسـ

 اضافه استعاري) طبيعت: (روي

به پشت ژنده پيالن برنشسته ناوك اندازان
 

بـــه جـــام بلـــور انـــدر از دور گـــويي    
  

آب اســـتغفار  بشــوي روي طبيعـــت بــه
)31(همان:  

چو عفريتان آتشبار بر كـوه گـران پيكـر   
)37(همان:  

ميـــــان يخســـــتي فروزنـــــده اخگـــــر
.)122مان: ه(  

  استعاره
استعاره نمود  آفرين اوج تخيل هنري و ايجاد ادراك زيبايي شناسانه در عنصر تصوير

اي است به كلمة ديگر يـا انتقـال معنـي     انتقال مفهوم كلمه؛ استعاره روح شعر است«يابد.  مي
طـرف ديگـر     ذهـن و ارائـه   حذف يكي از طرفين اسـتعاره در  .يك شي است به معني ديگر

مـورد   93د حـدو  برجاي مانـده از عسـجدي  در اشعار  .)118:1371،(براهني »ت در كلمهاس
نكته قابل توجه اين است كه استعاره در اشعار او نقش فرعـي  كه  خورد استعاره به چشم مي

  گيرد.   در تصاوير فرعي مورد استفاده قرار مي و كند  مي ايفا
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قراردادي و   كه تاحدودي به صورت ديگر اينكه اغلب استعارات او استعاراتي هستند
 انـد و در   استعاراتي كه براي مخاطبين به شناخت درآمـده  اند؛  يافته خودكار در شعر او نمود
كنـد و در    گاهي در شعر ابتدا چيزي را به چيزي تشبيه مـي  هستند. اصل داراي نقش تشبيهي

در سـبك خراسـاني بسـيار     كند كه ايـن اتفـاق    ابيات بعدي از آن به صورت استعاره ياد مي
هـاي فرهنگـي و     ثير ساير بافتأاين خصيصه در وضعيت زبان كه خود تحت ت معمول است.

ن واي كـه در قـر    خصيصـه  ؛زباني فاقد ابهام است ،ست ريشه دارد. زبان اين دورهااجتماعي 
  شود:  ششم و هفتم معكوس مي

           ( موي سفيد ) مصرحه                    مشك ( زلف )، سمن
ستتامشك سياه من سمن پوشيده

  
خون جگرم بديده بر جوشيدست 

)24:ديوان، (عسجدي  
  كاروان (عمر) مصرحه

گذردبرخيز چه خسبي كه جهان مي
  

گـذرد   بويي بستان كه كـاروان مـي   
) 29همان: (   

  الله ( صورت ممدوح ) مشك ( زلف )  مصرحه
تيغ هجرهدل گشته رخنه رخنه به زاري ب

  
ه زارالل زآن مشك توده توده برآن گرد 

)42(همان:  
  (استعاره مكنيه)خس 

بدان رسيد كه بر ما بـه زنـده بـودن مـا
  

خسخداي وار همي منتي نهد هـر  
) 45(همان:  

  در بيت زير ضمن اينكه پسته استعاره از دهان معشـوق اسـت، شـاعر از صـنعت كنايـه     
  ز بهره برده است:ـني

ــدازز لــب عنــاب را خــون در دل ان
  

ــن    ــكر افكـ ــدر شـ ــوري انـ ــته شـ زپسـ
)45(همان:   
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تـري نسـبت بـه      استعاره از بسـامد پـائين  اين است كه عسجدي  مل درآثارأقابل تنكته 
تر اينكه تمـام تشـبيهات بـه جـز معـدودي از آنهـا         تشخيص و تشبيه برخوردار است و جالب

مشخص است؛ مـوارد مختلفـي    طرفيني محسوس دارند و در استعارات نيز اين حالت كامالً
درك زيبائي شناختي غالب دوره چـه از   نخست آنكه، له دخيل باشند.ئتوانند در اين مس  مي

شعر فارسـي هنـوز    ثانياً، كند.  سوي مخاطبين و چه از سوي شاعران چنين نظامي را طلب مي
. سـوم  ي اسـت يها هنـوز بسـيار ابتـدا     ييدر نخستين مراحل رشد و حركت خود است و زيبا

 ةگـرا بـودن شـيو     گرايانه خود عامل مهمي در برون  اينكه عدم رسوخ عرفان و مباحث درون
و دليل چهـارم اينكـه رواج علـوم عقلـي و حاكميـت      ، انديشيدن و تلفيق در اين دوره است

رو شدن با جهان خارج ندارد با روح ايـن قـرن آميختـه    ه ب استداللي كه ترسي از روة انديش
بـه دليـل وجـود     ورانـسخنـ كـه   ،دـبعـ  ونرـن دوره بـا قـ  ـشرايط فكري ايـ  است و همچنين

، گرا هسـتند   درون اي كامالً  داراي روحيه هاي سياسي و اجتماعي  خفقان هاي مكرر و  جنگ
  . متفاوت است

  تشخيص
ار قـرون اوليـه   ـر اشعـ ـكـه در سايـ   هـگون  همان ك دارد وـي فانتزيـذاتاً ماهيت تشخيص

هاي اصـلي    دهد. تشخيص يكي از بنيان  مد بسيار بااليي را به خود اختصاص ميبسا ،بينيم  مي
كنـد و داراي يـك     گراست. صنعتي است كه حد وسط ذهن و عين را اشغال مـي   شعر برون

مورد تشـخيص وجـود    67در اشعار عسجدي قريب به  پايه دروني و يك پايه بيروني است.
شـعر   نماينـد. در   د و مخاطب را مجذوب خود ميكدام حالت محوري دارن دارد كه گاه هر

 هنگـامي  ؛عسجدي روح زندگي و نشاط در تمام اشياء و اجزاي صامت جهـان جريـان دارد  
  همـدردي  هنگام سوگ و شكوه به همـدلي و  است و در انگيز  كه شاد است تمام دنيا طرب

صور معقول نيـز جـان    هاي او حتي  پردازد. اين نكته قابل ذكر است كه در تشخيص  او ميبا 
  يابند:  انساني مي

كان خاك بر سر آرد و بحر آب در دهن
  

صيت سخاي او چو به دريا و كان رسد 
)30:همان(  
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ميفكن زينهـاررحمتي كن پرده از رخ بر
  

ــت   ــات از دهن ــل آب حي ــته خج اي گش
  

ــز  ــي ك ــيچ   كس ــد ه ــدمتت دوري كن خ
  

ــات كــرد   ــرا غمــت هــدف حادث جــان م
  

روز رسوا آفتـاب  تا نگردد بعد چندين
)22: (همان  

از قد و ماه از رخ و سيم از ذقنـت  سرو
) 25: (همان  

ــردا   ــود گـــردون گـ بـــرو دشـــمن شـ
)21همان: (  

تا عشـق سـوي مـن نظـر التفـات كـرد       
)27: (همان  

ل عسجديساختار تخي  
بـر چگـونگي    اط ميان صور خيـالين در شـعر اسـت و   ارتب پيوند و  شيوه ،لتخي ساختار

صوير و ارتباط آن با عناصر ديگر مربوط است و همچنـين بـه صـور خيـال در     گيري ت شكل
تـرين عامـل در چگـونگي     لـف مهـم  مؤشك ذهن   بي بخشد. اي مي متن، شكل و هيئت ويژه
بـه طـور   اما نبايد از ياد برد كه ذهن بـه مثابـه عنصـري اسـت كـه       ،ساختار تخيلي متن است

هـايي چـون فرهنـگ، مـذهب،      مؤلفـه  كنـد.   مداوم در ساختاري بزرگتر خود را تعريف مـي 
شرايط جغرافيايي، تاريخ و سنت ادبي در ديالوگي مداوم با ذهن قرار دارند و به ذهن شكل 

ثر ؤگيري كرد كه عالوه بـر ذهـن مؤلـف عوامـل مـ      توان اين گونه نتيجه بخشند. پس مي مي
 دكتـر شـفيعي   ثرنـد. ؤگيري ساختار تخيـل و ماهيـت آن م   ديگري وجود دارند كه در شكل

گونه خلـق   ، ذهن شاعر دويبلندر در ساختمان هر شع نويسد: در اين باره چنين مي كدكني
سازندة شعر است  يو ابداع يا كوشش هنري دارد. در يك سوي، طرح مكرر مجموع اجزا

كه چگونه با يكديگر تركيب يافته و ساختمان مكرر شكل عمومي شعر را به وجـود آورده  
هـاي   ها و يادها و تاثيرات خود در زمينـه  وزه، خيال شاعر از مجموع تجربهاست و در اين ح

مختلف ممكن است ياري بگيرد تـا شـكل اصـلي و طـرح كلـي شـعر كـه مـا آن را محـور          
گمان آفرينش و قدرت خيـال شـاعر در ايـن      بي. آيد خوانيم به وجود  عمودي اثر هنري مي
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 اي كوچـك يرهگـر، يعنـي افقـي و تصـو    جهت، داراي همان اهميتي است كه در محـور دي 
   .)180:1370( يعني تك تك ابيات وجود دارد يان،ب

وي معتقد است در هر شعركوتاه و يا يك بيت واحد، ذهن شاعر و خالقيت تصويري 
اما در ساختمان  ،نامد مي "محور افقي"او متوجه ساختار افقي شعر است كه اصطالحاً آن را 

كند ذهن سراينده نـه تنهـا    مي عر موضوع واحدي را دنبال يا بيان شعر بلند، بين ابياتي كه شا
متوجه طرح تصويري و تركيب اجزاي ساختمان كلي و شـكل عمـومي شـعر اسـت كـه در      

نامـد و   مـي  "محـور عمـودي  "ابيات متوالي اسـت و آن را اصـطالحاً    "عمومي ةرابط"واقع 
ثرات عـاطفي و حسـي در   أت و تخاطرا ها و معتقد است در آن خيال شاعر از مجموع تجربه

جويد. نيروي آفرينش تصوير و قدرت خيـال   هاي مختلف، براي بيان موضوع سود مي زمينه
  .)181(همان: شاعر در اين نوع ساختار به همان اندازة ساختار افقي شعر حايز اهميت است

و  اند در شعر كهن پارسي، شاعران كمتر به ساختار تصويري در كل شعر توجه داشته 
اند. از اين رو ابيات زيـادي   بيشتر تالش خود را صرف گنجاندن تصاوير در يك بيت كرده

يت اما در ارتباط با كلّ ،توان يافت كه از لحاظ تصوير و انديشه بسيار موجز و زيبا هستند مي
كنند. اين مسئله بـه ويـژه در سـبك هنـدي اهميـت بسـياري پيـدا         اي ايفا نمي نقش ويژه ،اثر
از نظر بسـياري از اديبـان قـديم، پيوسـتگي معنـوي دو يـا چنـد بيـت عيـب بشـمار            كند. مي
محـور   .خواهـد بگويـد در يـك بيـت بگنجانـد      آمده و شاعر موظف بوده هر چـه را مـي   مي

كند  اي است كه شاعر درك مي عمودي خيال، در واقع نشانگر تجربه ذهني يا عاطفي يگانه
توان اهميت بيشتري بـراي آن   دهد. از اين رو مي ميو در سراسر يك قطعه شعر آن را ارائه 

  متصور شد.
هايي كه از او   شود. غزل واره  شعر عسجدي نوعي گرايش به غزل و تغزل ديده مي در

دي اسـت كـه از ميـان رفتـه اسـت و چنانكـه       ـب قصايـ ـت تشبيـ ـباقي مانده است، در حقيقـ 
و با پيـروي از اسـلوب   ا بعدي است. ةوررن ششم و دـاستقالل غزل از آغاز ق ةدور ،دانيم  مي

تصـرفي عقالنـي آن را بـه صـورتي      كوشد تصاوير ديگران را بگيرد و با  شعري عنصري مي
  .)480همان:( گيرد  كند و در حقيقت از صنعت به جاي طبع كمك مي گر  تازه جلوه
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ع مـدح اسـت و نـو    ةكنـد بيشـتر در حـوز     اسـتفاده مـي   هايي كه او در اين دوره  اغراق
ممـدوح را   ،به عنوان مثـال  .)477:(همان هاي او بسيار ساده و نزديك به واقعيت است  اغراق

  كند:  مانند باران گريه مي وداند   در زيبايي پيغمبر مصري مي
ــي ــه مكـ ــوبي نـ ــه خـ ــري بـ ــر مصـ پيغمبـ

  
وار بـــاران قطـــره قطـــره همـــي بـــارم ابـــر 

  

ــو نمكــي    ــم لــب بمكــم ت مــن بوســه زن
)56 ديوان،، (عسجدي  

 خيره از اين چشم سيل بار روز خيره هر
)41(همان:  

زيرا تصاوير شعري ايـن   ،هاي بسيار كمي دارد  ل، اغراق در شعر اين دوره نمونهكُ در
له بسيار مهمي در استفاده عسـجدي از  ئمس دوره بيش از حد امكان نزديك به واقعيت است.

ش، خاص و درباريان يا شـعرا  صنايع تصويرساز وجود دارد و آن اينكه هنگامي كه مخاطبان
  رود: بسامد استفاده از صنايع در آثارش بسيار باال مي، هستند

سـربه نوبهار جوان شد جهـان پيـر ز
  

ز روي سبزه برآورد شاخ نرگس سـر  
)32:ن(هما  
دهد و يا با  اما هنگامي كه مخاطب او مخاطب عام است و هنگامي كه پند و اندرز مي

  آيد: ن بسامد پايين ميگويد اي خويشتن سخن مي
  

كرددل دوش هزار چاره سازي مي
  

 كرد ميدوست عشق بازيةبا وعد 
)29(همان:  

در شعر عسجدي اين است كه او هنگام مواجهـه بـا    نكته ديگر در كاربرد صناعات تصويرساز
تشـخيص   اما در مقابله با مخاطب عـام  برد،  بسيار بهره ميتشبيهات غريب  مخاطب خاص از استعاره و

ـين هنگـامي كـه بـا عـوام رو     نمايند.   ي را ايفا ميبيشتر و تشبيهات نزديك به ذهن، نقش رو ه بـ  همچن
ـيار پـايين        ،معناسـت  شود و مقصودش از شعر پند و اندرز و مي ـناعات لفظـي بس ـتفاده از ص بسـامد اس
  آيد: مي
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 عمـرچرا نه مـردم عاقـل چنـان بودكـه بـه
 ريچنان چه بايد بـودن كـه گـر سـرش ببـ     

  

چو دردسر كُنـدش مردمـان دژم گردنـد    
خــرم گردنــد  بـه ســر بريــدن او دوســتان 

)27(همان:  
بسامد استفاده از صنايع لفظي در اشعار عاشقانه نيز عسـجدي بسـيار معتـدل اسـت. نـه      
بسيار باال و نه بسيار پايين و بيشتر سعي كرده هر دو جانب رو ساخت و ژرف ساخت كـالم  

  هاي او نيز وجود دارد:  له در شكوائيهئاين مس د؛را مورد توجه قرار ده
ــاغ و همــه بــاغ بنفشــهاي روي تــو چــون ب

  
مشت خواهم كه بنفشه چِنم از باغ تو يك 

)24 :ديوان، (عسجدي  
بسامد استفاده از صنايع لفظـي و   ،خيزد كه به مقابله با شاعري ديگري برمي  اما هنگامي

بايـد توجـه داشـت كـه بسـامد بـه        رسـد.  خـود مـي  بديع نويسي براي مفاخره به حد اعـالي  
  كارگيري صنايع لفظي در برخورد با انواع مخاطبان متفاوت است:

 واربـــاران قطـــره قطـــره همـــي بـــارم ابـــر
        

  ل بارروز خيره خيره از اين چشم سيهر 
)41 (همان:  

  همچنين پويايي و حركت در شعر او با به كار گيري انواع قيدها پديدار است:
بح است و صبا مشك فشان مي گذردص
  

گـذرد  درياب كـه از كـوي فـالن مـي     
)29 (همان:  

  عنصر رنگ  
ترين حوزة محسوسـات انسـاني در     آنجه مسلم است عنصر رنگ نيز به عنوان گسترده

هم  ،ثرترين عوامل آفرينش استؤو رنگ يكي از م اي دارد  تصويرهاي شاعرانه سهم عمده
اسـتعاره هـاي    ر و هـم از نظـر اهميتـي كـه در خلـق تشـبيهات و      از نظر مجازهـاي زبـان شـع   

   .)271:1370،شفيعي كدكنيهمان، ( حسي دارد متحرك و
 مشك سياه من سمن پوشيدسـت تا
  
 بياض الله ز نور و سواد الله ز دود 

  

جوشيدست خون جگرم به ديده بر 
)24: ديوان (عسجدي،  

زر نار نرگس سيم و ميان نرگسك
)32(همان:   
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  اشرافي بغهص
بـه   ؛قابل توجه است كه شعر اين دوره شعري است درباري و وابسته به محيط اشرافي

 عسجدي قوت دارد:  صور خيال در شعرصبغة اشرافي همين دليل 

درم دركف تـو بـه نـزع اندرسـت
  

دهــــن شــــهادت ازآن دارد انــــدر 
)51(همان:   

  ) شگردهاي زباني و سبكي عسجديد
توان در اثر عدم تطابق زبـان فارسـي بـا وزن     راساني را ميموارد تخطي زبان سبك خ

تـوان ايـن    دانست و به نـوعي مـي   ،اين زبان دارد عروضي كه ريشه در زبان عرب و ساختار
تـوان   از طرفـي مـي   .گاه و رواني زبان شاعران فارسـي نسـبت داد  آله را به تفاوت ناخودئمس

ت شاعران در سـرودن اشـعار عروضـي    داليل آن را در نوپا بودن شعر عروضي و عدم مهار
گونه فكر كرد كـه فـرم بيرونـي شـعر       توان اين نمايد. البته مي دانست كه تا حدودي بعيد مي

كهن پيش از سرايش شعر توضيح داده شده و ماهيتي استبدادي دارد و اين خود برگرفته از 
ي سـاختار فـرم   گردد؛ يعنـ  كامالً جدا محسوب مي 2از عين 1ديدگاهي است كه در آن ذهن

بيروني از پيش نوشته شده بود و شاعر با فرم شعرش و يا بهتر بگوييم بـا اجـراي شـعرش آن    
زبان سعي كند از اين فـرم   ةحال اگر شاعري چون عسجدي در حيط كرده است. را اجرا مي

بايد در نظر داشت كه در اين دوره آزادگـي و اسـتقالل طلبـي از     .بيرون بيايد عجيب نيست
گـذارد و   هاي انديشة انساني تأثير مـي  بااليي برخوردار بوده است. و اين در تمام اليهارزش 

شود به  ناظر و مؤثر در اعمال است. اين نكته را نبايد از ياد برد كه تمام موارد تخطي را نمي
 است عسجدي شاعري حساب عدم تطابق زباني و عروضي و مقاومت ناخودآگاه گذاشت.

                                                                                                                   
  سوژه -1
  ابژه -2
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معنـايي ثانويـه اهميـت      أثير فرم ظاهري به مخاطب و تأثير فـرم در افـادة  كه در اشعارش بر ت
  .)41 :ديوان عسجدي( »وار باران قطره قطره همي بارم ابر: «دهد زيادي مي

در ايجـاد داللـت    را شود كه عسـجدي قصـد اسـتفاده از فـرم     در مواردي مشاهده مي
صـله از پادشـاه وقـت يـا بزرگـان       هايي كه بـراي دريافـت   معنايي دارد. مثالً در اكثر مديحه

به صورت مشدد آورده شده كه خود نشان دهنده تأكيـد   "سر"و  "زر"نوشته شده كلمات 
يعنـي   ؛له ممكـن اسـت بـه صـورت خودآگـاه انجـام گرفتـه باشـد        ئاين مس بر مقصود باشد.

كـه  عسجدي عمداً براي تأثير بر ممدوح و متوجه ساختن ممدوح، آن را مشدد آورده يـا اين 
  مقصود مدح (صله) در ناخودآگاه او باعث ايجاد شدن چنين ساختي شده است: 

يـــاد كـــرد از لطيـــف طـــبعش بحـــر
  

دلش به وقت سخا، اخترست زر شعاع
  

فـزاي   انش دانه دانة در اسـت جـان   دند
  

گشـــــت پـــــر در و عنبـــــر اَشـــــهب 
)23 (همان:   

كفش به گـاه لقـا، آذرسـت تيـغ شـرر      
) 34(همان:   

اره پـاره عقيـق اسـت آبـدار     هاش پ  لب
)42 (همان:  

شـود و   اسـت كـه در مـوارد مختلـف مشـاهده مـي       "كـف "ة مورد ديگر تشديد كلم
  توان آن را در رابطه با مورد مذكور دانست:  مي

چو وهمش آيد گردون بود به قدر زمين
  

چــو كفّــش آيــد دريــا بــود بــه نــرخ شَــمر 
) 34 (همان:  

ه، امـروزه در  ـار يـا كلمـ  ـاره گفتـ ـع پـ ـد و تقطيـ ـيـ دـاصيت تشـر اسـت كـه خـ   ـقابل ذك
گـردد. چنـين    هـاي مهـم انتقـال احسـاس و حالـت تلقـي مـي        شناسي به عنوان يكي از نقش  زبان
اش بـه زبـان كهـن از واژگـان و      و عالقه گرايانه  مليتوان نتيجه گرفت كه او به خاطر انگيزه  مي

  توانـد بـه خـاطر لهجـة     البته اين خود مي .برد ها و ساختارهاي دستوري كهن بسيار سود مي بافت
ها بيشتر در مواجهه با عوام  ولي نبايد از ياد برد كه از اين بافت، خاص او يعني لهجة مروي باشد

از سويي كلمات عربي زيادي در بعضي اشـعار او وجـود دارد كـه ايـن     . كند و شعرا استفاده مي
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ي دربار باشد و دليل ديگر اينكـه عربـي زبـان علـم آن     دين يا فضا  ةتواند در اثر مؤلف كاربرد مي
دوران بوده و شايد ريشه در تفاخر شاعر دارد و البته اين نكته را هم نبايد از ياد برد كه بسامد اين 

  رود. شدن با درباريان و پادشاه باال مي روه ب كلمات در موضوع مدح و رو
مشـكالت يـاد شـده،     اي ازجـد واضح و مبرهن است كه زبـان عسـجدي   با اين حال، 

داراي زباني است كه تأويل در آن جايگاهي ندارد و زبـاني يـك بعـدي اسـت و فضـاهاي      
توانـد در اثـر عـدم     تك ساحتي بـودن زبـان مـي    معنايي يك رويه هستند و كامالً محسوس.

گرا در سيستم جامعه و ادبيات پديد آمده باشد. از سـويي نيـز نگـرش و      رسوخ عرفان درون
اسـت. رابطـة انسـان بـا     رو بسـيار برونگ  1بيني حاكم بر اين دوره نگرشي اپيكوريستي  جهان

دنياي بيرون به صورت تقابلي برقرار است و معشوقه كامالً محسوس است و الجرم زبان نيز 
پذيرد. زمينه  رود تأثير مي هاي ارتباطي كه در آن به كار مي محسوس است. زبان از موقعيت

انواع مخاطبين بـه زبـان و حركـت آن در فضـاي زبـان شـكل و جهـت        و موضوع گفتگو و 
تواند در قالب جوهرهاي مختلفي تحقق يابد بدون آنكـه ماهيـت بنيـادين     دهند. زبان مي مي

آنچه در اين ميان اهميت دارد و به واقع معتبـر اسـت همـان تمـايز      ؛نظام روابطش تغيير كند
انتخـاب و تركيـب گفتارهـا و     ةنحـو  بخشـد.  است و روابطي كه اجتماع بـه آنهـا معنـي مـي    

است كـه كـامالً    اتاي تمايز هاي مختلف داراي پاره كلمات در اشعار عسجدي در موقعيت
مخاطبين  بررسي انواع به موضوع اشعار و مخاطبين و شرايط اجتماعي و فردي وابسته است.

ه را مـدح  خواهـد پادشـا   هرگـاه عسـجدي مـي    تواند راهگشا باشـد.  عسجدي تا حدودي مي
توانـد ريشـه در    رود؛ اين خـود مـي   باال مي در شعر او بسامد استفاده از واژگان عربي ،نمايد

  فضاي زبان دربار و درباريان و فضاي مذهبي دربار داشته باشد:
جان مرا غمت هدف حادثات كرد

  
كرد تا عشق سوي من نظر التفات 

)26: ديوان، عسجدي(  

                                                                                                                   
-272ر، فيلسـوف يونـاني (  هـاي اپيكـو    اپيكوريسم جهانـبيني مبتنـي بر لـذت گـرايي است كه بـر گرفتـه از انديشـه    -1

 باشد.  ق م) مي341
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بسـامد كـاربرد    ،كنـد  گويد و انتقاد مي مردم سخن مي و بر عكس هنگامي كه با عامة
ربي رو ـرود و ميزان استفاده از كلمات عـ  واژگان مهجور (به گمان ما مهجور) بسيار باال مي

  مروي داشته باشد:  ةتواند ريشه در لهج آيد كه البته اين خود مي  به پايين مي
سـيمكسي كه افكند از كان كُه بـه ميتـين

  
   :يا

ـ   اال تاز دمي از كوه پديـد اسـت و ره از س
  

مكــن بــر او بــر بخشــايش و مبــاش رحــيم 
)48 (همان:   

  
راود اندر شَخَست و به ره بر شَخ و كوه ه ب

)37 (همان:  
در برخوردش براي مقابله بـا   عسجدي هنگام نوشتن هزليات نيز به اين زبان نظر دارد.

گويـد    ما هنگـامي كـه بـا خـود سـخن مـي      ا، برد ساير شعرا نيز از زبان بسيار فخيمي سود مي
   شود: مي رزبانش بسيار ساده و روان  با كمترين لغات عربي يا مهجو

خويشـيمما در غم خويش غمگسـار
سرگشــته و شــوريدة كــار خويشــيم 

  

ــيم     ــار خويش ــان روزگ ــت زدگ محن
ــه  ــياد ن ــيم  ص ــم شكارخويش ــم و ه اي

)48(همان:   
رد استفاده عسجدي زبـاني اسـت كـه در    توان گفت كه زبان مو در يك نگاه كلي مي

) كـه  (پهلـوي، سـغدي،...   آيند هاي مهجور به چشم مي فضاي واژگاني آن بسامد باالي واژه
از سـوي   شـود.  ارتباط مخاطب امـروزي بـا شـعر وي تلقـي مـي      گاه خود مانع بزرگي براي 

در مـوارد   بينـيم.  ديگر بسامد باالي استفاده از واژگان عربـي را بـه خصـوص در قـوافي مـي     
هاي قبل نيز مورد  هاي كهن وجود دارند كه در دوره هاي مختلفي از ساخت نحوي نيز نمونه

كاربرد مضاعف حـروف اضـافه بـراي مـتمم، افعـال       شاعران قرار گرفته است مانند:ة استفاد
  كنيم.اي از آنها اشاره ميپيشوند و پيشوندي مركب، و.... كه به پاره

  افعال دعايي
پـيش از صـامت آن    دعا را متداول ساخت فعل دعايي، همواره الفة شيوعسجدي به 

  به كار مي برد:
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پســـر هميشـــه بپايـــاد بـــا پـــدر بـــه مـــراد
  
بـاد   چرخ برخه برخه سعادت به جـانش  از
  

ــته     ــا خجس ــاد ب ــه بمان ــدر هميش ــر پ پس
)36(همان:    

كردگار  احسان از عرش جمله جمله ز
)44 (همان:  

  ضاعفكاربرد حروف اضافة م
  كار رفته است:به در نوشتار قرون متقدم گاهي متمم به همراه دو حرف اضافه 

پل بكَوش اندر بكفت و آبله شد كابليج
  

هوا نشاند بـه بـرگ شـكوفه در يـاقوت    
  

پا به پا را لعمر گها ببسته  از بسي غم 
)22(همان:   

صــبا فشــاند بــه شــاخ بنفشــه بــر عنبــر 
)32(همان:

  ف اضافهكاربرد راي فك و حر
  به جاي نقش نماي اضافه يا حرف اضافه استفاده شده است: "را"در زبان عسجدي گاه از 

ــتن را ــايس خويشـ ــواع نفـ ــه انـ بـ
  

بــا سرشــك ســخاي او كــس را   
  

ــو عــروس كــرده آســا    ــه ســان ن ب
)21 (همان:   

ــد بـــــزرگ رود فـــــرب  ننمايـــ
)23 (همان:  

  افعال پيشوندي و مركب كاربرد
كـاربرد  . شـود   از تركيب فعل ساده و پيشوند سـاخته مـي  فعل پيشوندي فعلي است كه 

  اين افعال در شعر عسجدي بسامد قابل توجهي دارد: 
هـال قبلـة زردشـتافـروز برخيز و بر

  
ــتن را ــانواع نفــــــايس خويشــــ بــــ

  
هم باز برده اللـة سـرخ   گاه ز  خنده ز
  

پشـت  شكم قاقم بـر  نبر افكبنشين و  
)23 (همان:  

ــا    ــرده آســ ــي كــ ــان نوعروســ بســ
)21(همان:     

تر  نرگس كرد هم باز به گريه چشم ز
)33 (همان:  
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   ترديدي، شرطي، تمني، و استمراري "ياي"استعمال 
گر كس  بودي كه زي توام بفكنـدي

  
خويشـــتن انـــدر نهـــادمي بـــه فالخـــن 

)انجا(هم   

  نوهاي غريب و  آوردن مشتقات و تركيب
  تيره سار = تيره سر

اور خامةاين تيره ساتبارك اَلّه از
  

دفتـر  در كه نـام او قلـم قدرتسـت    
)25 (همان: 

  نكته قابل توجه ديگر مطابقه فعل با فاعل  غير ذي روح در شعر اوست: 
به خَد و آن لـب و دنـدانش بنگـر

  
ــاب   ــد در ت ــرا دارن كــه همــواره م

)22 (همان:   

  (موسيقي) هاي زيبايي آفرين لفظي  ه: ويژگي
هاي اشعار اوست، تا جـايي    لفظي يكي از مهمترين ويژگياستفادة عسجدي از صنايع 

      بـرد   مـي  كه سعيد نفيسي از او بـه عنـوان بنيـان گـذار توجـه افراطـي بـه شـكل در شـعر نـام          
  . )6 (همان:

تواند داليل مختلفي داشته باشد. از سويي توجـه بـه برونـة      توجه او به صنايع لفظي مي
سويي تخصصي شدن شاعري خود يكي  گراست و از  ونشعر، خود يكي از اثرات انديشه بر

  از داليل توجه هر چه بيشتر وي به صناعات لفظي است.
له ديگر اينكه مقبوليت نزد عوام دراين دوره چنـدان مهـم نيسـت و مقابلـه بـا فضـال       ئمس

برخـورد   "فني"شعر به عنوان  و با له سود مي بردئاين مس اهميت بيشتري دارد. عسجدي نيز از
آن قدرت خودنمايي دارد. از سـويي ديگـر روحيـه تفـاخر ميـان سـاير رقبـا در         كند كه در  مي

بـا تغنـي همـراه بـود و گـاه       درقرون اوليه، اشعار غالباً ثير نيست.أت  دربار غزنوي در اين مهم بي
بايسـت    ي شـعر مـي  ـاما با حرمت يافتن موسيق ،شد  موزون نبودن شعر در ميان موسيقي محو مي
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ثير أرسد اين مهـم در ايـن قضـيه بـي تـ       كشيد و به نظر مي  هايي بار موسيقي را به دوش ميبه تن
 نبوده است.

جـا خـتم     اما قضيه بـه همـين   ،ستبسامد استفاده از صنايع لفظي در اشعار عسجدي بسيار باال
ه له اين است كه عسجدي از اكثر صنايع لفظي در جهت تحقق معنا اسـتفاد ئشود. وجه مهم مس نمي
روسـاختي رابطـة     يعني استفاده از صنايع در هر بخشي داراي داللت معنايي اسـت و اليـة  ؛ كند مي

معناست و اين  يسازد. اين شكل ظاهري در صدد القا ژرف ساختي برقرار مي ةمستحكمي را با الي
و الزم به ذكر است كه اين شگرد زبـاني   كند. معناست كه چنين صورتي را شكل داده و ايجاد مي

  سطح واژگاني وگفتاري مورد بررسي قرار داد.  لفظي را مي توان در دو
) جـداي از  41 :ديوان، (عسجدي "وار باران قطره قطره همي بارم ابر" مثالً در قصيدة 

مـداوم عناصـر جملـه، از طرفـي قصـد دارد قطـره قطـره         تفاخر با تكه تكه كـردن و تكـرار  
في اجـزاي ممـدوح را نكتـه بـه نكتـه بـه وصـف        بگذارد و از طر نمايشگريستن خود را به 

  از سويي همين قطعه قطعه شدن و تكرار، يادآور حالت بغض و بريدن نفس است. .بكشد
گذارد كه اشـاره   ميش انگشت بر تأثير صداها ا  اي از تصاوير شعري  عسجدي در پاره

  ها خالي از لطف نيست:به برخي از آن
از دل و پشت مبارز مـي برآيـد صـد تـرك

  
ي گرفته كاغ كاغ از خشـم مـا همچـون كـالغ    ا

  

كز زه عالي كمان خسرو آيـد يـك ترنـگ    
)47(همان:   

كـاغ كـاغ   چون كالغ از و بيشه جاي كرده كوه
)46 (همان:  

  و همچنين در اين بيت: كه در صدد اجراي صداي كالغ برآمده است.
پل به كَوش اندر بكفت و آبله شد كابليچ

  
عمر گـل پـا را بـه پـا     از بسي غم ها ببسته 

)22(همان:  
كند و بـزرگ شـدن آبلـه را در     را فراتر گذاشته و از شكل نوشتاري هم استفاده مي پا

و مصـوت   "چ"گاهي نيز با تكـرار صـامت    گذارد. تبديل كلمه آبله به كابليج به نمايش مي
  گذارد: را به نمايش مي تعصباني ناشي ازحالت پيچ و تاب خوردن  "اي"بلند 
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ــتمب ــه بــ ــون ز پيچــ ــم چــ ــد دلــ پيچــ
  

ــد      ــه بنـ ــم پيچـ ــم دلـ ــر غـ ــايد بـ گشـ
)30(همان:   

حالـت در اشـعار عسـجدي    ي هاي مختلفي هم از اركستراسيون آوايي براي القا نمونه
 فغـان ز  اي گنبـد دوار هـ  دسـت سـتم   فغان ز" توان به قصيدة: وجود دارد كه از ميان آنها مي

و  "آ"كـه بسـامد مصـوت بلنـد      اره كـرد اشـ ) 31 همـان: ( "سـيار  سفلي و علـوي و ثابـت و  
  هاي اوست. م عسجدي و فريادها و نالهوكشيدن مدا آه ةمجسم كنند "ه"صامت

  وزن
ها از بحـور متفـق اركـان هسـتند. بسـامد       درصد وزن هفتاددر شعر عسجدي قريب به 

درصدي  پنجاهباشد و در عين حال به كار بردن  هاي خيزايي نيز بسيار باال مي استفاده از وزن
ها خواننده را در انتظار شـنيدن شـعري پـر رقـص و طـرب و       هجاي كوتاه در بعضي مصرع

شعري كه جنبشي مدام دارد و مدام در صورت شكستن قالب خـويش   دهد. پرشور قرار مي
حتـي رقصـان تـرين و    ؛ حاصل  بعد از خواندن اشعار، كامالً متفـاوت اسـت    اما نتيجة ،است

  كند براي مثال: ميا لفيق با كالم عسجدي ريتم آرامي پيدها در ت ترين وزن پرجنبش
جغد كه با بازو بـا كُلنگـان كوشـد

  )لن (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع
نگويم بيش وزين بادت بقا و شادي

  (مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل)
را كـــس او ســـخاي سرشـــك بـــا

  (فاعالتن مفاعلن فع لن)

لَـت  بشكندش پر و مـرز گـرد دلَـت    
)25(همان:   

ي تنگ مرا نيك بِپيخست كين قافيه
)جا(همان   

ننمايــــــد بــــــزرگ رود فَــــــرَب
)23 (همان:  

طـور از طريـق     چنين تركيبي را در مسـائل اجتمـاعي و همـين     شايد بتوان موجبات اين
شـاعر عنصـري    ،قابل توجه است كه در ايـن دوره  .جستجو كرد مخاطب شناسي و موضوع

بسيار مورد احترام است. در اين دوره شـاعر از طبقـات    خاص و يجايگاهداراي درباري و 
عوام جدا شده و نگاهي از بـاال بـه پـايين دارد و ايـن فاصـله در ناخودآگـاه وي شخصـيت        
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سـبكي   حتـي در ريـتم  بايد در صدد حفظ وجهة خود باشـد و   پيوستهسازد كه  كاذبي را مي
  . نكند

مخـاطبين   دربـاره اينكـه   دوم  لهئكند. امـا مسـ   له در مورد عسجدي صدق ميئاين مس 
با توجه به مضامين كلي اشعار او و همچنين انواع مخاطبين ، بايد عسجدي چه كساني هستند

له را تا حدودي مورد بررسي قرار داد. مدح، پند و اندرز، شكوائيه، هجو ئتوان اين مس او مي
يـن مـوارد   ا از اما تلفيـق وزن و كـالم در هـر كـدام     .تغزل موضوعات اصلي اشعار اوست و

  .چگونه است؟
د و عسجدي هنگامي كه مشغول مدح است براي بزرگداشت مقام ممدوح از تمام ابعا

شـوند كـه در مقـام     و وزن و كـالم بـه نحـوي تركيـب مـي      كنـد  هاي متن اسـتفاده مـي   تباف
افزايش  "آ"هاي بلند به خصوص  بزرگداشت ممدوح برآيند. در اين حالت بسامد مصوت

گويد و سعي دارد حتي  . نگاه او در نوشتن از پايين به باالست و مدام سپاس ميكند پيدا مي
  مخاطب را بيشتر تحت تأثير قرار دهد. ،وسيله وزن و آهنگ شعره ب

ــا ســومنات كــردشــاه خســروان ســفر ت
ــار ــته را   آثــ ــان گذشــ ــن ملكــ روشــ

  

ردـزات كـم معجـردار خويش را علـك 
 كـرد  از مشكالت نزديك بخردان همه

)26 :مانه(  
بينـيم دقيقـاً اجتمـاع شـانزده مصـوت بلنـد منجـر بـه          طور كه در اين دو بيت مـي   همان

در عـين حـال    شـده اسـت.   "مفعول فـاعالت مفاعيـل فـاعالت   "كشيدگي بيش از حد وزن 
له در موارد مختلـف تكـرار   ئهستند. اين مس "آ"ها مصوت بلند آن موردبينيم كه چهارده  مي

  اشقانه هم همين نگاه از پايين به باال وجود دارد.شده است. در اشعار ع
با عمـوم مـردم، بـه خـاطر      سخنش اما هنگامي كه او سرگرم پند و اندرز است و روي
هـاي   اي دارد و بـاز هـم كشـيدگي     اختالف سطح زندگي، دانـايي و فرهنـگ، لحـن آمرانـه    

  كشند:  كالمي ماهيت خود را به رخ مي
دكوشـ و با كُلنگـانجغد كه با باز

  
 ـ لَ رز گرددبشكندش پر و م تت لَ

)25(همان:    
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  :يا
زاهــدي ديــدمي يكــيهمــان كــز 

  

 
خلـم و خـدو   خيل وهمي بينم از 
)344: 1365(اسدي،    

  
 "فعـولن فعـولن فعـولن فعـل     " هجـا در وزن  22بينـيم   طور كه در مثال اخير مـي   همان

نزديك به پنجـاه   اي باقي مانده،از هيجده هج هستند. ها كوتاهآن موردوجود دارد كه چهار 
درصد هجاهاي بلند متشكل از ساخت صامت و مصوت بلند هسـتند كـه خـود بـه صـالبت      

شـكوائيه   .له بـه نـوعي ديگـر وجـود دارد    ئها هم همين مس در شكوائيه كند. كالم كمك مي
نچنـان  آشـود.   اد تنها با گفتن فراهم نميهمراه با سوز و گداز و فرياد است و اجراي اين فري

 ،راهنـي ببـه نقـل از   ( "كلمـات اسـت   ةليوسـ ه شعر اجرايـي بـ  " گويد: كه رابرت فراست مي
گويد: در نوشته زبان بايـد سـابژكتيو شـود و حادثـه      مي كه فاكنر همان گونهو  )131:1371

  .)121:1369، ( اخوان آبژكتيو گردد
سرنوشـت   طور كه عسـجدي از   همان ؛ها حتي شكل هم بايد شكايت كند در شكوائيه

شود و فرم و بافت شعر شـروع بـه    نويسد. شعر با كلمه فغان شروع مي تراژيك هنرمندان مي
  كنند: اجراي فغان مي

ارهـاي گنبـد دودسـت سـتم فغان ز
  

ثابت و سيار علوي و فغان ز سفلي و 
)31: ديوان، (عسجدي  

خـتم   "ر" دارت بلند و حرف لغـزان و واكـ  قافيه به مصو .موضوع شكايت و فغان است
گـردد. در   كند و در عين حال شعر با كلمه فغان آغاز مي شود كه خود تأثير را مضاعف مي مي

 53كننـد و   د كه كشيدگي كالم را هرچه بيشـتر مـي  نمصوت بلند حضور دار 82، بيتنه طول 
نفـس بلنـد و فريـاد اسـت و جالـب آنكـه        ةاست كه تداعي كننـد  "آ"ها مصوت بلند مورد آن

گويي همـان لحظـه در حـال     ؛انگيز به فرم داده است   فضايي حزن ،"ه"ه صامت حضور دوازد
همـاهنگي آوايـي   موجب كنار هم  در خويش است. تمام اين عناصر ةآه كشيدن در فرم نوشت
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. اما هنگام هجـو و هـزل و شـوخي، اوزان كمـي از نـرمش قبلـي دور شـده و حالـت         شوند  مي
  شود:    احترام بيرون آمده و مشغول بازي مية اً از لفافكنند و زبان نيز بعض ريتميك پيدا مي

عســگري شــكر بــود گــو تــو بيــا مــي شــكرم
  

ار اي نموده ترش روي ار جابد اين شـوخي تـو   
)21(همان:  

. در دارندهاي گوناگوني   نيز در شعر عسجدي با توجه به مضمون و قالب جلوه قوافي
ن عربـي در قافيـه بـه طـور چشـمگيري      هنگام مداحي (قصيده) بسامد بـه كـارگيري واژگـا   

هنگام تغزل و انديشيدن درباره جهـان و كـار جهـان بسـامد كلمـات       اما در ،يابد  افزايش مي
   گيرتر است.  متداول، چشم فارسي و عربي

زبان كوچه و بـازار   جويد كه در  عسجدي در هنگام هزل در قوافي ازكلماتي سود مي
قوافي  گيرياو در به كار مرو هستند. ةتعلق به گويش ويژرواج بيشتري دارند و بيشتر آنها م

دهد و سعي دارد محدوده تصويري و فكري بيت را   هر بيت وسواس خاصي به خرج مي در
  :قافيه متمركز نمايدة روي واژ بر

گر كس بودي كـه زي تـوام بفكنـدي
  

ــن     ــه فالخ ــادمي ب ــدر نه ــتن ان خويش
)377: اسدي (لغت فرس،  

 و هدنهـا خواهـد تمـام بـدن خـود را در فالخـن          ينيم كه عسجدي ميب  ميدر بيت فوق 
هـا    گاه با تمسك به انواع تـوازن  از منظر موسيقايي نيز عسجدي سوي معشوق پرتاب نمايد.

  سعي در ايجاد موسيقي مضاعف به وسيله قوافي دارد:
ــرنهم از ســوختن دل ــه دل ب گــر دســت ب

  
كـالغ  همچـون  اي گرفته كاغ كاغ از خشم ما

  
شمشـير چون شـاه بگيـرد بـه كـف انـدر      

  

 انگُشت من دست در شك يب شودانگشت 
)24:وانيد(  

كـاغ  كـاغ  از كالغ چون كرده يجا شهيب و كوه
)46: همان(  

هـــا شـــم شـــير    بـــيم بيفكنـــد زكـــف   از
)41 :ن(هما   
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  گيري نتيجه
از نخستين كساني است كه در شعر و سخن منظوم بـه صـنايع بـديعي توجـه      عسجدي

شـعر او  فضـاهاي معنـايي    .آن جايگاهي نداردداراي زباني است كه تأويل در و ملي داردكا
زمينه و موضوع گفتگـو و انـواع مخـاطبين بـه زبـان و      و  رويه و كامالً محسوس هستند يك

  .دهند حركت آن در فضاي زبان شكل و جهت مي
الً بـه  اسـت كـه كـام    اتاي تمـايز  هاي مختلـف داراي پـاره   عسجدي در موقعيت رشع

  .موضوع اشعار و مخاطبين و شرايط اجتماعي و فردي وابسته است
 صناعات تصوير ساز هنگام مواجهه بـا مخاطـب خـاص از اسـتعاره و     گيريكاربه در 

اما در مقابله با مخاطـب عـام تشـخيص و تشـبيهات      ،كند تشبيهات غريب استفاده زيادي مي
بـه  هـاي شـعري وي   لـب  اق از آن رو كـه  .نماينـد  مـي  يفـا ا را بيشتري نزديك به ذهن، نقش

اظهار نظر مـتقن و اسـتوار در مـورد شـكل شناسـي شـعر وي       ، صورت ناقص و مبهم هستند
  دشوار است.

معنـايي ثانويـه     بر تأثير فرم ظـاهري بـه مخاطـب و تـأثير فـرم در افـادة      ش در اشعار او
نـوع مخاطـب متغيـر     با توجـه بـه  بسامد استفاده از صنايع در آثارش  دهد.  اهميت زيادي مي

 مخاطب را بيشتر تحت تأثير قرار دهـد شعر،  آهنگ وسيله وزن وه سعي دارد حتي باست و 
  .شوند وزن و كالم تركيب ميكه  كند به نحوي هاي متن استفاده مي از تمام ابعاد و بافهو 
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