Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 10, Issue 1, Issue 2018

Correcting Ghias’ Poetry Collection and�In
troducing His Poetry Style
Reza Ghanbari Abdolmaleki *
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Group of Public Lessons, Faculty of Humanities,
Damghan University, Damghan, Iran, abdolmaleki@du.ac.ir

Abstract
Ghiasuddin Ali Yazdi known as "Ghias" was a well-known poet and painter from the
tenth and eleventh century AH who was known for the design of silk fabrics to
"Naqshband". He, in addition to skill in the art of Naqshbandi, was also capable of
poetry and had a collection of beautiful poems. His poetry collection includes various
poems odes and sonnets, quatrains and Masnavi. All of these has been corrected and
published only once by Hussein Masarrat in 2014. This study, by examining this
publication, will show its weaknesses and inadequacies in several sections: 1) the
method of correction is uncertain and inauthentic; it is deductive; 2) many of the verses
are recorded with distortions that, by affecting the meaning of the original text, have
changed a lot of it. In addition to these points, the mistakes related to suspensions,
yy,,,, ,, ccffff ,, add eecrr ggggs lllll l aooo ee ..........
.... rrasss crr eeciinn ff
aaaa ��
collection has many drawbacks; for this reason, this article tries to refer to some
of them and the need to re-examine his collection. The elements of the style of Ghias
poetry are also analyzed in this essay in terms of familiarity and normality. The most
important norms in the poetry of Ghias are syntactic, spatial, and archaism. In this
yyyyyy ee yyyoo eecall iii s aatt ff eee ,,,,,,
,, tt ff eee aeiiiiii i cccciisss nn aaaa ��
poetry.
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ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او
∗

رضا قنبری عبدالملکی
چکیده

غیاثالدینعلییزدی،متخلصبهغیاث،شاعرونقاشمشهورسدههایدهم ویمازده هجمریاسم کمهبمهسمب 
طراحیبررویپارچههایزربف بهنقشبندمعروفبود.غیاثافزونبرمهارتدرهنرنقشبندی،درشماعرینیمزتوانما
بود.دیواناوشاملمثنوی،قصیده،قطعه،رباعی،غزلاس کهتاکنونفقطیکباربمهاهتمما حسمینمسمرتتدرسمال
ییهایآنرادرچندبخم نشمان
3131تصحیحومنتشرشدهاس .اینجستاربابررسیاینچاپ،ضعفهاونارسا 
خواهدداد3:مروشتصحیح،نامشخصونامسمتند،بمهگونمهایقیاسمیاسم 2ممبسمیاریازابیماتبماتحریفماتو
تصحیفاتضبطشدهاس

بهطوریکهباتأثیربرمعنایمتناصلی،تاحدّبسیاریآنرادگرگونکردهاسم .افمزونبمر

ایننکتهها،بایدبهاشکاالتمربوطبهتعلیقات،غلطهایچاپی،بدخوانینسخه،ضبطابیاتبهصمورتنقطمهچمیننیمز
یکوشدبااشارهبمهبرخمیازآنهما،
اشارهکرد.تصحیحمسرتتازدیوانغیاثاشکاالتیدارد بههمینسب اینمقالهم 
ییزدایمیو
ضرورتتصحیحدوبارةدیوانرابررسیکند.عناصرسبکیشعرغیاثنیمزدرایمنجسمتار،ازمنظمرآشمنا 
یشود.مه ترینجلوههایهنجارگریزیدرشعرغیاثدرزمینههاینحمویوزممانی،آرکائیسم ،
هنجارگریزیتحلیلم 
یشود.دراینگفتارسعیشدهاسم تمابمایمادآوریایمنبخم ازهنجمارگریزی،قسممتیازکارکردهمای
مشاهدهم 
زیباییآفرینیدرشعرغیاثبررسیوتحلیلشود.
واژههای کلیدی
سبکشناسی هنجارگریزی یزد صفویه
دیوانغیاث  
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1ـ مقدمه
غیاثالدینعلییزدی،معروفبهغیاثنقشبند،ازشاعراننامداردورةصفویوازسمرآمدانزممانخموددرهنرهمای
نقاشیوخوشنویسیوطراحیپارچههایزربف بود.حمای حکوم صفویازکارگاههماینسماجیبمهرونم ایمن
اثنقشبندشدکهدرتاریخنساجیایرانک نظیربود.اوبماآممدنبمه
صنع انجامیدوموج ظهورطراحبرجسته،غی 
اصفهانوریاس برکارگاههایسلطنتی،برجستهترینطراحپارچهدرتاریخنساجیایرانشمد.غیماثدراوایملسمدة
یازده نیزحیاتداش

امابیشترینفعالی وآثاربهجایماندهازاومربوطبهنیمةدو سدةده هجریاس .مجموع

یتموان
یشمودامماازمحتموایآنآشمکارامم 
اطالعاتبهدس آمدهازاحوالغیاث،اندکاس وبهدیواناومحدودم 
دریاف کهاینشاعربهسب فضلودان ومهارتدرفنتنقشمبندی،ازشمهرتیبسمیاردرداخملوخمار ازایمران
برخورداربودهاس

ینویسد«:تابافندةروزگاردرلیلونهاربمهتمار
یداندوم 
چنانکهنصرآبادیاوراازنوادرزمانهم 

شعاعوپودشهابدربافندگیاس مثلآننقشبندیوبافندهایصمورتنبسمته»(نصمرآبادی.)13:3137،هم چنمین
دربارةطبعلطیفوذوقسلی غیاثنیزمیگوید«:قطعنظرازاینهنر[نقشبندی]،خوشطبیع ودرس سملیقهبمو د»
یگفم وشمنونده
یبیگافشار«صدبی مسلسلم 
(همان.)13:قدرتطبعغیاثدرشعربهحدّیبودکهبهقولصادق 
یبیگافشار.)317:3127،
یفهمیدکهبابدیههگفتهشدهاس »(صادق 
نم 
دیوانغیاث3801بی داردوانواعقال هایشعریمانندمثنوی،قصاید،قطعات،رباعیاتوغزلیاتدرآنمشاهده
یشود.انتشاراتاندیشمندانیزدنخستینبارایناثررادرسال3131چاپکرد.اینچاپمقدمهایدربابزنمدگیو
م
شرحاحوالشاعرومعرفینسخةدردسترسمصححدارد.بسیاریازابیاتدراینچماپ،بماتحریفماتوتصمحیفات
فراوانضبطشدهاس وباتوجهبهنبودنسخهبدل،برخیازابیاتهمچنانمبه ونادرس باقیمانمدهاسم .نگارنمدة
یکوشدتما
اینجستاربادسترسیبهتنهانسخةموجودازایندیوانمکهمصححمحتر نیزازآناستفادهکردهاس مم 
فشدهراتصحیحکند.
باخوان دقی تر،برخیازابیاتتحری 
دراینجستار،افزونبرتصحیحبرخیازابیاتدیوانغیاث،سعیشدهاسم تماازمنظمرهنجمارگریزی،پمارهایاز
کارکردهایزیباییآفرینیدرشعراوتحلیلشود.هنجارگریزیوانحرافاززبمانمعیمار،یکمیازویژگمیهمایسمبکی
خاصشاعراندورةصفوی،بهویژهشاعرانسبکهندی،اس وغیاثازجملهشاعرانیاس کهبمرایبرجسمتهکمردن
زبانشعرخودازهنجارگریزیاستفادهکردهاس .
تحلیلسبکشناسیشعرغیاثدرایننوشتار،حاصلبررسیهمةدیواناوس .نتایجارائهشدهدرایمنبمارهکمهبمر
3801بی مشتملاس ،حاصلمقایسهوتطبی آنبا3188بی ازدیموانوحشمیبمافقی(313تما333ق)وحمدود
3108بی ازاشعارطال آملی(317تا3810ق)و3718بی ازکلی کاشانی(338تا3803ق)اس .

1ـ 1پیشینة تحقیق
یهمایانجما شمده،تماکنونهمیچپژوهشمیدربماب
سبکشناسیشعرغیاث،مقدمةنقدشعراوسم .برپایمةبررسم 
سبکشناسیشعراینشاعرانجا نشدهاس وفقطگزارشچندتذکرهنویسازاحوالاودردس اس کههمیچیمک
پاسخگویسؤاالتپژوهشگرانادبیاتفارسیدربارةجایگاهشاعریغیاثنیسم .قمدیمیتمرینمنبمعدرایمنزمینمه،
تذکرةنصرآبادیاس کهضمنپرداختنبهزندگیواحوالغیاث،نمونههاییازاشعاراورانیزذکرکردهاس .بهجمز
یبیگافشار،امیناحمدرازی،آذربیگدلینیزدرآثارخودبهزنمدگیواحموالو
نصرآبادی،تذکرهنویسانیمانندصادق 

ضرورتتصحیحدوبارةدیوانغیاثوسبکشناسیشعراو383 /


اشعاراینشاعرپرداختهاند.
دردورةمعاصرنیزچندنویسندهوپژوهشگربهآثارواشعارغیاثتوجهکردهاندومقاالتینیزدراینبارهنگاشتهاند
کهمه ترینآنهاعبارتاس از:
.3یحییذکاء«،غیاثنقشبند،نقاشیتوانا،شاعریخوشقریحهوبافندهایچیرهدس »،مجلةهنمروممرد ،سمال،3
شمارة(3آبان33،)3113م 7
.2عبدالعلیادی برومند«،چهارهنرمندبازشناختهدرعصرشاهتهماس صفوی»،نامةبهارستان،سال،2شممارة،2
دفترچهار (پاییزوزمستان 283،)3118
.1صدیقهرمضانخانی«،غیاثالدیننقشبندیزدی،هنرمنددورةصفویه»،فرهنگیزد،سالهفمت ،شممارة(21پماییز
31،)3111م 38
.1آرتورپوپوفیلیسآکرمن«،سیریدرهنرایران»،ترجمةنجفدریابنمدریودیگمران،تهمران:انتشماراتعلممی
فرهنگی2131،1 ،3117،م 2138

یاکبرتشکریبافقی«،درآمدیبرصمنع بافنمدگییمزددرعصمرصمفوی»،پمژوه ناممةتماریخاجتمماعیو
.1عل 
اقتصادی،سالدو ،شمارةاول،بهاروتابستان01،3132م 13
یاکبرشریفیمهرجردی«،هنرنساجیوپارچهبافییزددردورةدرخشانصمفوی»،مجلمةچیمدمان،سمالدو ،
.1عل 
شمارة(2تابستان.382-383،)3132
درمیاناینپژوه هافقطیحییذکاءبهطورمستقلبهغیاثپرداختهاس

بقیةآثماربمهطمورضممنیازاوسمخن

گفتهاندوفقطبهجنبةطراحیوبافندگیاوتوجهداشتهاند.

پرس هایمه اینجستارعبارتاس از3:مچهضرورتیبرایتصمحیحدوبمارةدیموانغیماثوجموددارد؟2مم
یهایسبکیایندیوانازنظرزبانیوادبیوفکریچیس ؟
ویژگ 

2ـ زندگی غیاث
غیاثالدینعلینقشبند،متخلصبهغیاثدراواخرنیمةاولقرنده (حدود317ق)دریزد3متولدشد.برخیازتمذکره
نویسان،2ویراازنوادگانموالناکمالخطاط1مشهوربهعصار،ازخوشنویسانمعروفعصرصفوی،دانستهاند.غیماثدر
حکوم هایشاهطهماس (حکم311:م318ق)،شاهاسماعیلدو (حکم311:م311ق)وشاهمحمدخدابنمده(حکم م:
330م311ق)،دریزدساکنبودودرکارگاهبزرگ دراینشهر،بهطراحیوباف پارچههایابریشممیمشمغولبمو د.
یزددرآنروزگاریکیازمه ترینمراکزابریش بافیایرانبود اماتولیدپارچههایمصموّردرکارگماههمایآن،بمههممان
شیوةقبلادامهداش ودرطراحیآنهاابتکارجدیدیرخنداد تااینکهغیاثدرپایانایندوره،سمبکنموینیدرطراحمی
ایننوعپارچههاپدیدآوردوپایهگذارمکتبینویندراینزمینهشد(پوپ.)2138:3117،
دردورةشاهعباس(حکم3811:م)330کارگاهیدراصفهان،بهنا کارگاهشاهی،برایتولیدمنسوجاتدربارایجما د
یبافیایران،مانندیزدوکاشانوتبریز،برایرون بخشمیبمهایمنهنمربمهپایتخم 
شدهبود و هنرمندانیازمراکززر 
یشدند.غیاثدرایندوران،هنرمندیبلندآوازهوصاح سبکبود.اوبهفرمانشماهعبماسازیمزدرهسماار
دعوتم 
اصفهانشدوبهریاس کارگاهشاهیمنصوبگردید.
شهرتغیاثدراینزمان،مرزهایایرانرابهسمرع درنوردیمد چنمانکمهفرمانروایمانهنمد،عثممانیوبیمزانس

1

،دورةجدید،سالده ،شمارة(،3پیاپی)17بهار3137

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهار


متن
/ 338

خواستاربافتههایاوشدندوبهامیددریاف آن،هدایاییبرایویارسالمیکردند(مستوفی.)121:3111،شاهعبماس
یکهپنجاهقطعهازپارچمههمایاورا
یفرستاد،بهطور 
نیزبرایتحفهبرخیازدس بافتههایغیاثرانزداینپادشاهانم 
بهاکبرشاهگورکانیپیشک کرد(پوپ.)2138:3117،
غیاثپسازسالهازندگیمرفتهانهدراصفهانوتوجهبسیارشاهعباسبهاو،دراواخرعمرپسازدوریازدربمار،
بهزادگاه ،یزد،بازگش و درمحلة دارالشفاء 1منزل 0گزید.ویبهسب سالهاریاس برکارگاهسملطنتی،نزدیکمی
بهشاهعباسودریاف هدایاییازپادشاهانسرزمینهایدیگر،بهثروتیبسیاردس یاف چنانکمهبمهقمولیکمیاز
تذکرهنویسان«اسبابتجملونفایسازچینیوکت وامالکاوبهحدّیرسیدکهمحاس وه ازحسابآنبهعجز،
اعتراف[کرد]»(مستوفی.)123:3111،
نیمةدو عمرغیاثدریزدیکسرهبهپارساییومرد داریگذش

چنانکهمعاصران نوشمتهانمد«:مجتهمدوشم 

یبیمگافشمار:3127،
یشد»(صمادق 
یداش آنروزطعا وشراببراوگوارانم 
زندهدار»بودو«اگریکروزمهماننم 
یسرودوسرانجا دراوایلقرنیازده هجمری
.)317غیاثدرسالهایپایانیعمر،دربیشتراوقات اشعارزهدآمیزم 
دریزدبدرودحیاتگف .برپایةوصیت درآرامگاهیکهبرایخوددرباغچةدارالشفایصاحبیساختهبود،بهخماک
ساردهشد(مستوفی.)123:3111،میرابوطال سخیدرمادهتاریخزیر،دربابتاریخمرگغیاثچنینگفتهاس :
شهـــــرة دوران فـــــرید روزگـــــار

ثانــــی مانــــی «غیــــاث نقشبنــــد»

آن کــــه بـــود از امـــة سحــــرآفرین

دســـو او را پـ ــای در جـ ــای بلنــــد

مــی ریدنــد آن کـــه نقــا او بــه جــان

صــورتآرایـان چ ـین بـــیچــونوچنــد

بــــود پـــیا از امــــة صـــورت ر

صــورت «بهـــزاد» و «مانـــی» ریشخنـــد

عاقبــــو از نســـخة هســـ ی بشســـو

نقـــا او بافنــــدة ایــــن نـــه پرنــــد

ـــواهی ار تـــاریخ او از روی رمــــز

کننـــد

ســازا ایــن مصــرا را بــر تخ ــه نقــا

در حســـار ار ن ـــی نقــــاد

کـــرد رن پنهـــان «غیـــاث نقشـــبند»
(ادیب برومند)211 :1831 ،

یآیمدکمهتماریخممرگ
برپایةحسابابجد،باحذفحرف«غ»کهرخ«غیاثنقشبند»اس ،عدد3837بهدس مم 
یشود،بمین08تما78سمالبمودهباشمد،تماریخ
شاعراس .بهاینترتی ،اگرعمرویچنانکهازدیوان 7دریاف م 
والدت شایدنیمةقرنده (317-317ق)باشد.
2ـ 1اندان غیاث
غیاثدرزندگیخوددوبارازدوا کردوصاح ش پسر1شدکههمگیآنهامانندپدر،اهلفضلوهنربودند.
ازمیانپسرانغیاث،نا معزالدینبهصورتمعزوابنغیاثبررویبرخیازپارچههایعهدصفویباقیمانمدهاسم 
یالدیناردبیلیقرارداش .سبککارغیاثدرایمنپارچمه
کهیکیازآنهاپارچةزربفتیاس کهبررویقبرشیخصف 
بهخوبیآشکاراس (مسرت.)22:3131،افضل،پسردیگرغیاثنیزازهنرمندانبمزرگعصمرخمودبمودودردربمار
سلطانصفویمقا وجایگاهیممتاز3داش .
یبردوبهجزمهارتدرنقشمبندی،درشمعرنیمز
زکیاییزدیازنوادههایهنرمندغیاثاس .اودراصفهانبهسرم 
دستیتواناداش .زکیادراصفهاندرگذش واینچندبی ازاوبرجایماندهاس :
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روز عمرت شب شد و در فکر اسبابی هنوز

بر تنو هر موی صبحی گشو و در وابی هنـوز

از ک ان هس یات بیا از ک ـنواری نمانـد

از پـی کسب هـوا در سیـر مه ـابی هنـوز
(نصرآبادی)318 :1811 ،

8ـ ضرورت تصحیح دوباره دیوان غیاث
8ـ 1معرفی نسخة طی
یشمودو
یمانندوجودداردکهاکنوندرکتابخانةمرکمزیدانشمگاهتهمراننگهمداریمم 
ازدیوانغیاثتنهایکنسخةب 
اساسکارحسینمسرتدرتصحیحدیوانشاعرقرارگرفتهاس .
نسخهبابی :
ای سینههای پر غــ و ای دیـدههـای تــر

کو نالــه را سـرایو و کـو گریــه را اثـر

یپذیرد:
آغازوبابی زیرپایانم 
هــر زن کــه حدی ــث کینــه پــر درد کنــد

بایـــد کــــه ودا

انـــة مــــرد کنـــد

ایننسخهباشمارة1017وشمارةمیکروفیل 73،0112بمرگداردوکتابم آنبمهسمدةدوازدهم هجمری(3333و
3282ق)بازمیگردد.ایننسخهکهبهخطنستعلی تحریرشدهاسم ،حمدود3801بیم داردودرقالم همایقصمیده،
غزل،مثنوی،ترجیعات،مقطعات،رباعیاتاس .برخیازتذکرهنویسانتعدادابیاتدیوانغیاثرانزدیکبمهچهمارهمزار
بی نوشتهاند(ایمان،)182:3113،بههمینسب م 
یتواندریاف کهایننسخهدربردارندةهمةاشعاراینشاعرنیس .
نگارندهبادردس داشتنتصویریازایننسخهومطابق آنبادیوانچاپیشاعر،برآناس تابهعل هایزیمر،
ضرورتتصحیحیتازهازایندیوانراتبیینکند:
.3روشتصحیحنامشخصونامستند(بهگونهایقیاسی)اس .
.2بسیاریازابیاتباتحریفاتوتصحیفاتضبطشدهاس .
.1ابیاتیدرمتنافتادگیداردوبهصورتنقطهچیناس .
8ـ 2تحری ات و تصحی ات
اشکالاصلیدیوانچاپیغیاث،بخ هاییاس کهمصححمحتر بهسمب ناخوانمابمودننسمخةخطمی،کلممهیما
یشمود.مصمححدرایمنبماره
یکندودرنتیجهمعنیبی مبه ونادرس م 
کلماتیراتحریف،تصحیفویاتعویضم 
یگوید«:چوندیوانیگانهبود،طبعاًخوان برخیازواژههامیسّرنشد»(مسرت.)7:3131،براینمونهبهچندبیم 
م
یشودکهمصححنتوانستهاس آنهارادرس بخواندوضبطصحیحآنهارابهکاربرد:
اشارهم 
مـردا دیـدة مـا بـا همـه سیــل افشانــی

پــیا ــا

قــدمو میــل تبسّــ دارد

(غیاثالدین نقشبند)31 :1838 ،

درنسخةخطیآمدهاس :
مـردا دیـدة مـا بـا همـه سیــل افشانــی

پیـا ــا

قــدمو میــل تیمّــ دارد

یشودضبط«تبسّ »درباف معناییبی ،مفهو مناسبینداردو«تیمّ »ضبطدرس اس .
چنانکهمشاهدهم 
دربی دیگریآمدهاس :
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میـــزان عـــد بینـــی و روز آن دادگـــر

گـــر من هــای ظالـــ و مظلـــوا بن ـــری

(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

کلمة«روزآن»درنسخةدس نویسبهصورت«وزّان»ضبطشدهاس کهبهمعنی«وزنکنندهوترازودار»اس وبما
معنایبی نیزمتناس اس :
میـــزان عـــد بینـــی و وزّان دادگـــر

گـــر من هــای ظالـــ و مظلـــوا بن ـــری

نمونههاییدیگرازتحریفاتوتصحیفاتدیواندرجدولزیربیانشدهاس .
بیو محرّف
غممممر

بیو صحیح

آسمممای احبممماببُممممودورنممممهغیمممماث غمممممر

آسممممای احبمممماببُمممممودورنمممممهغیممممماث

کمممیدلممم راهممموسقصمممروسمممرایمممواناسممم  کممممیدلمممم راهمممموسقصممممروسرابسممممتاناسمممم 
اثالدیننقشبند)71:3131،
(غی 



نقطمممممةموهممممممو ،جسممممم نممممماقصکعبمممممم  نقطممممممةموهمممممممو ،جسمممممم نمممممماقصکعبممممممم 
جلمممموهبممممهیممممکآندهممممدوجممممودوعممممد را جلمممموهبممممهیممممککمممموندهممممدوجممممودوعممممد را
(همان)381:



درکمعمّمممممابکمممممنایبمممممهدَرَکجمممممایتمممممو درکمعمّممممممابکممممممنایبممممممهدَرَکجممممممایتممممممو
زخممممممةچنمممممگفنممممماپمممممردهورِنمممممایتمممممو زخمممممممةچنممممممگفنمممممماپممممممردهدرِنممممممایتممممممو
(همان)321:



هزبمممممممممرِوفممممممممما،صفمممممممممدرِروزِکممممممممین هزبممممممممممرِوغمممممممممما،صفممممممممممدرِروزِکمممممممممین
جوانبخمممممم م عبمممممممماسِبممممممممادادودیممممممممن جوانبخممممممم م عبممممممممماسِبمممممممممادادودیممممممم من
(همان)311:



خواجممممهبممممهجممممانتمممموکممممهدرچشمممم مممممن خواجمممممهبمممممهجمممممانتممممموکمممممهدرچشمممم ممممممن
حاصمممممملافممممممالکزخممممممسکمتممممممراسمممم م  حاصمممممملاوقمممممماتزخممممممسکمتممممممراسمممممم 
(همان)310:



هممممممرزهدرایمممممممینکممممممن بممممممی ازایممممممن همممممممرزهدرایممممممممینکمممممممن بمممممممی ازایمممممممن
زنمممممگقفمممممادرخمممممورکممممممونخمممممراسممممم  زانکمممممهقفمممممادرخمممممورکممممممونخمممممراسممممم 
(همان)



ازمحنممممممم زمانمممممممهوازتهمممممممم حیمممممممات ازمحنمممممممم زمانممممممممهوازنفممممممممرتحیممممممممات
درهمممرقمممد دودسممم نمممدام بمممهسمممرزنمممد درهممممرقممممد دودسمممم نممممدام بممممهسممممرزنممممد
(همان)337:



بمممممممهخمممممممداییکممممممممهقهممممممممرِاومجمممممممدا بمممممممهخمممممممداییکممممممممهقهممممممممرِاومجمممممممدا
کمممممممممردانسمممممممممانزسمممممممممنخبوزینمممممممممه کممممممممممردانسممممممممممانزمسممممممممممخ،بوزینممممممممممه
(همان)281:



حیفاتارائمهشمدهدرجمدولبماالممکمهفقمطبم ه
اگراشتباهاتچاپیموجوددرمتندیواننیزبهتحریفاتوتصم 
یهایفراوانیداردکمهبسمیاریاز
نمونههاییازآناشارهشدماضافهشود،میتواندریاف کهدیوانچاپیغیاثکاست 
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یرود ه چنینابیاتیکهتصحیفوافتادگیوابهما داردنیمزتصمحیح
آنهابامقابلهومطابق بانسخةاصلیازمیانم 
خواهدشد.
8ـ 8ترکیب اشعار با یکدی ر
یکیدیگرازمشکالتدیوانچاپیغیاث،ایناس کهمصححمحتر دوشعرجداازیکدیگررا،بااینکمههمرکمدا 
یشود:
وزنعروضیجداگانهدارند،بایکدیگرترکی کردهاس .بهیکنمونهازآنهااشارهم 
هلــــه میمــــونلقــــای گربــــهســ ـیر

کَــــــلبُـــــزِ لولیــــــان بـــــازی ر
(غیاثالدین نقشبند)133 :1838 ،

اینبی ،مطلعمثنویجداگانهایاس کهدرادامةبی زیرآمدهاس :
گــــوید بـــه زبـــان ،حکایــو از شــــو

معشـــوقهنمـــا بـــه چشـــ و ابــــرو

یشود.چنانکه
یایاس کهبامطلع«هرخانهکهپیرزندرآید»آغازم 
درنسخةدس نویس،اینبی ،بی آخرمثنو 
یشودترکی ایندوشعربایکدیگرافزونبراینکهساختاریناهمگونارائهکمرده،معنمایکلمیشمعررانیمز
مشاهدهم 
دره کردهاس .
3ـ سبکشناسی شعر غیاث
3ـ 1هنجارگریزی
هنجارگریزیبههرنوعاستفادةزبانیازکاربردمعناشناختیتاساختارجملهاشارهداردکهمناسمباتعمادیومتعمارف
ییزدایمیدر
زباندرآنرعای نشود(داد )118:3111،درحقیق یکیازمؤثرترینروشهایبرجستگیزبانوآشمنا 
یدهد.
شعراس وازیافتههایمه فرمالیس هاس .امروزههنجارگریزیاساسبحثهایسبکشناسیراتشکیلم 
شعردرحقیق چیزیجزشکستنهنجار()Normزبانعادینیس واینشکسمتنهنجماربماایجمادیمااعممال
یشود.هنجارگریزیدرشعرانواعمتنوعیداردکهازبُعمدزبمانیتمابعمدمعنماییآنرادربمر
تغییراتیبرزبانانجا م 
یگیرد مانند:هنجارگریزینحوی،هنجارگریزیمعنایی،هنجارگریزیواژگمانی،هنجمارگریزیآوایمی،هنجمارگریزی
م
زمانی،هنجارگریزیگویشی.
3ـ1ـ 1هنجارگریزی نحوی
«توسّعوتنوّعدرحوزةنحویزبانازمه ترینعواملتشخصزبمانادباسم »(شمفیعیکمدکنی.)20:3101،از
یهایمه زبانادبیایناس کهشاعرباایجادتغییراتدربخ نحویدستورزبان،ارکانجملهراجابهجاکنمد
ویژگ 
وشیوههایغیرمعمولجملهبندیرابهکاربرد.انحرافازقوانینحاک برهمنشینیواژههاوبهه ریختننحوجملمههما
یبرنمد«.درشمعرکالسمیک
درزبانمعمولومعیار،روشیاس کههمةشاعرانبرایرسیدنبهزبانشعرازآنبهرهم 
فارسی،هنجارگریزینحویعموماًبهمنظورحفظنظا موسمیقاییشمعر،ممثالًبمرایرعایم قموانینعمرو وقافیمه
یشود»(محسنی.)373:3138،
یگیردوازاینروی،اینفرایند،جزییازفنشعرمحسوبم 
صورتم 
بالغیونسنتی،بخ اصلیمباحثزبانشناختیشعررادرعل معانیمطرحکمردهانمدموضموعاتیماننمدمخالفم 
یتوانتطبی 
قیاسنحوی،ضعفتألیفویاتعقیدلفظیراباموضوعهنجارگریزینحوی،مطرحشدهدرزبانشناسی،م 
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داد.افزون براین،مباحثدیگرعل معانیمانند،حذف،تقدی وتأخیر،اطنابوایجمازنیمزازهممیندیمدگاهدرخمور
بررسیاس .البتهآشکاراس مباحثعیوبفصاح کلمهیاکال کهدرعل معانیمطرحاس ،درفمنشمعرنموین،
یرود(همان.)311:
جزوراههایرسیدنبهزبانشعربهشمارم 
3ـ 2انوا هنجارگریزی نحوی در شعر غیاث
3ـ2ـ 1فاصلة میان اجزای فعل مرکب
میزانتکراراینویژگینحویدرشعرغیاثبهطورمیانگینیکباردرهر28بیم اسم .باتوجمهبمهاینکمهمیمزان
یتواندریاف کمهشمعر
تکراردردیوانوحشی3به،21دردیوانطال آملی3به18ودرشعرکلی 3به11اس ،م 
غیاثدراینبارهتقریباًمطاب باهنجاردورانخودبودهاس .درجدولزیرمیزاناینتکرارهانشاندادهشدهاس .

جدول:3میزانتکرارجابهجاییفاصلةمیاناجزایفعلمرک 
وحشیبافقی

طال آملی

کلی کاشانی

غیاثنقشبند

3/21

3/18

3/11

3/28


نمونههاییازشعرغیاث:
دارا بــه راه ســرو قــدت چشــ اشــکبار

تا در رهـو ز دیـده کـن صـد گهـر نثـار
(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،

چــون پــای در رکــار ســعادت درآوری

گــردی فــراز بــارگی تیــز تــک ســوار
(همان)111 :

نبنــدد قضـــا بــیرضــای تـــو نقشــی

نبینـــد زمـــین بـــیوجـــودت زمـــانی
(همان)181 :

بــــه حمــــداه کــــه از تأییــــد داور

مــرا گشــو ایــن چنــین صــبحی میسّــر
(همان)113 :

نمونهایازشعروحشیبافقی:

کشیده عشـق در زنجیـر ،جـان ناشـکیبا را

نهاده کـارِ صـعبی پـیاِ صـبر بندفرسـا را
(وحشی بافقی)81 :1832 ،

نمونههاییازشعرطال آملی:

مــرا ایــن بــ

کــه گــاه نک ــهدانــی

ســــخن پیرانــــه گــــوی در جــــوانی
(طالب آملی)1 :1831 ،

عیــد بی رو ــو چهــره بــا جهــان را

آر ز جــــوی بهــــار داد ــــزان را
(همان)8 :





ضرورتتصحیحدوبارةدیوانغیاثوسبکشناسیشعراو331 /


نمونههاییازشعرکلی کاشانی:

در مقامی کز زوالا میشوی ود هـ فنـا

بردهای چون شمع در پیری رگ و ریشه فرو

(کلی کاشانی)1 :1881 ،
ربایــد لشـــکر

هـــو

چـو ط ــل نغمــهگــر بـر نـی ســوار اســو

از ســـر مـــرد

(همان)3 :
نمودار:3فاصلهمیاناجزایفعلمرک

وحشی

غیاث

%21
طال آملی
%22

%11
کلی کاشانی
%28

3ـ2ـ 2جابهجایی ارکان فعل مرکب
گاهدرشعر،بینهمکردواس وصف پی ازآن،جابهجاییرخدهدوعلت آن،وجودمحدوی همایموسمیقایی
مانندرعای وزنوقافیهاس .

جدول:2میزانتکرارجابهجاییارکانفعلمرک 
وحشیبافقی

طال آملی

کلی کاشانی

غیاثنقشبند

3/31

3/31

3/31

3/32


ندیـد کـه آتـا شـد آشـکار

ســوز دلــ ز دیــدة تــر مــیشــود عیــان

از آر ک

غیــاث از ــوار غ لــو گــرد بیــدار

کــه امســالو نمــیبینــی چــون پــار

(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،
(همان)132 :
ورشید گر بـه سـایة ح ظـو کنـد قـرار

دســو زمانــه اده ـ شــب را کنــد جــدار
(همان)111 :
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نمونهایازشعروحشیبافقی:

شده نزدیک کـه هجـران تـو مـا را بکشـد

گر همـان بـر سـر ـونریزی مـایی بـاز آ
(وحشی بافقی)81 :1832 ،

نمونهایازشعرطال آملی:

وشـــه ـــون رزان را

بــادهفشــاران کــه مــیکننــد ل ــدما

در د مجـــرو

آبلـــــة پایشـــــان ز روی شـــــرافو

یمــو گــوهر شکســو تــا کیــان را
(طالب آملی)8 :1831 ،

نمونهایازشعرکلی کاشانی:

بهــر ثــوار ســازد آزاد مــر روحــا

عار اسو تیـغ او را از صـ جـانسـ انی
(کلی کاشانی)11 :1881 ،

نمودار:2جابهجاییارکانفعلمرک

وحشیبافقی

غیاث

%28

%23

طال آملی
%27

کلی کاشانی
%21

3ـ2ـ 8فاصلهاف ادن میان حرف ن ی با فعل یا شناسها
یافتد.
گاهیبینفعلمنفیوحرفنفیویژةآنویاشناسهایکهبایدبهپیشوندمتصلشود،فاصلهم 

جدول:1میزانتکرارفاصلهافتادنمیانحرفنفیبافعلیاشناسهاش
وحشیبافقی

طال آملی

کلی کاشانی

غیاثنقشبند

3/01

3/72

3/318

3/18


از حــوالی ــود حاجبــان بــار

آن دَا اگــر نــه حل ـ تــو گــردد معــاونا

راننــد

کــرد آگهــ ز ســیرت کرّوبیــان عــر

تنها نه سیر و گـرد

(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،
ا ـر بـه مـن نمـود
(همان)31 :
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نــه بــر یــک طــرز دارا نظــ و اشــعار

ز اقســــاا ســــخن هســ ـ

بــــردار

(همان)111 :
ایـ ـن گـــل نـــه قـــرین ـــار بایســـو

ســروی چــو تــو بــا تــو یــار بایســو
(همان)133 :

گلــــه از غلّــــة مــــنِ بــــیبــــرگ

نــه همــین بــرگ را بــه چشــ نهشــو
(همان)131 :

نمونهایازشعروحشیبافقی:

نه دس ی داش بر سر ،نه پایی داش در گل

به دسو ویا کردا اینچنین بی دسو و پا ـود را
(وحشی بافقی)81 :1832 ،

نمونهایازشعرطال آملی:

می نـه عروسـی اسـو کـز نظـارة رویـا

ســیر تــوان کــرد چشــ تشــنه دالن را
(طالب آملی)8 :1831 ،

نمودار:1فاصلهافتادنمیانحرفنفیبافعل

وحشی
غیاث

%20

%11
طال آملی
%21

کلی کاشانی
% 1

3ـ2ـ 3جدایی ضمایر م صل م عولی و م ممی از فعل و اتصا آنها به حرف ،تکواژهای وجهی ،ص و ،ضمیر،
قید و اس نکره
اینویژگیدردیوانغیاثفراوانیباالییداردویکیازشگردهایرایجاودربههم ریخمتننحمومرسمو جممالت
اس .
جدول:1میزانتکرارجداییضمایرپیوستةمفعولیومتممیازفعل
وحشیبافقی

طال آملی

کلی کاشانی

غیاثنقشبند

3/11

3/08

3/71

3/11


ب

که وردا گوشما از چنگ عشقو همچو عود

چون رباب میتوان دیدن رگ از بـاالی پوسـو
(غیاثالدین نقشبند)11 :1838 ،
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اسـو

صد جهان راز تواا در د و لب ـامو

لطف پنهـان تـواا در ـور آن مـیبایسـو
(همان)13 :

بـــا مَنَـــو میـــل آرمیـــدن نیســـو

وز تـــو مـــا را ســـر بریـــدن نیســـو
(همان)13 :

آن لب که به جز شکر توا

ورد زبـان نیسـو

میترس از آن لحظه کـه در شِـکوه درآیـد
(همان)33 :

نمونهایازشعروحشیبافقی:

تواا سررش ه داری ،گر پرا سوی تو معذورا

که در دسو ا یاری نیسو مر ِ بند بر پا را
(وحشی بافقی)81 :1832 ،

نمونهایازشعرطال آملی:

مـــرا از چنـــگ هشـــیاری رهـــا ســـاز

بـــه مدهوشـــان ویشـــ آشـــنا ســـاز
(طالب آملی)1 :1831 ،

نمونهایازشعرکلی کاشانی:

در ایــن بهــار ،گنــه گــر فرشــ ه بنویســد

بشـــوید ز نامـــة اعمـــا

نـــ هـــوا

(کلی کاشانی)18 :1881 ،
نمودار:1جداییضمایرمتصلمفعولیومتممیازفعل

وحشیبافقی
%21
طال آملی
%23

غیاث
%13
کلی کاشانی
%37

3ـ2ـ 1رای فکّ اضافه
رایفکّاضافهنق مهمیدربهه ریختننظ معمولاجزایجملهداردویکیازروشهایجدایینهمادجملمهاز
گزارةآناس .
جدول:1میزانتکراررایفکّاضافه



وحشیبافقی

طال آملی

کلی کاشانی

غیاثنقشبند

3/11

3/12

3/08

3/12
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تا ضرّ و ن ـع را قـدر از شـغل ،عـز بـود

زان برطرف شدسـو مکافـات یـر و شـر
(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

فقیهـــــان را غـــــر

 ،باالنشـــــینی

طبیبــــان را هــــو  ،دیــــدار بینــــی
(همان)111 :

عـــدوی تـــو را افســـر از ـــا

بـــاد

گریبـــانا از دسـ ـوِ غـ ـ چـــا

بـــاد

(همان)113 :

نمونهایازشعروحشیبافقی:

یک بار ناا مـن بـه غلـ بـر زبـان نرانـد

مــا را شــکایو از قلــ ِ مشــکبار توســو
(وحشی بافقی)13 :1832 ،

نمونهایازشعرطال آملی:

ریـ ـاحین را رقـ ـ بـــر صـ ـ حة ـــا

چــو تصــویر معــانی در یــا اســو
(طالب آملی)18 :1831 ،

نمونهایازشعرکلی کاشانی:

ندیده وصف توان کـردنا کـه بـر گهـر

ز دور ســوزد مــر ن ــاه را پــر و بــا
(کلی کاشانی)13 :1881 ،

نمودار:1رایفکّاضافه

وحشیبافقی

غیاث

%20

%11

طال آملی
%23

کلی کاشانی
%31

3ـ 8هنجارگریزی معنایی
«حوزةمعنیانعطافپذیرترینسطحزباناس وبی ازدیگرسطوحزباندربرجستهسازیادبیمورداستفادهقرار
یگیرد.همنشینیواژههابراساسقواعدمعناییحاک برزبانهنجار،تابعمحدودی هایخاصخوداسم »(صمفوی،
م
.)17:3111
هنجارگریزیمعناییدراشعارشاعرانعهدصفوی(سبکهندی)،باتوجهبهدس یابیبهمعمانیبیگانمهوپرورانمدن
یشمود.درحقیقم شماعرانایمنزممان،در
مضامینبکرشعریومتفاوتازمضامینعرفوهنجمارادبمیتعری مفمم 
هنجارگریزیمعنایی،بهمعانیومضامینمعمولیورایجدرادبفارسیوشخصمی هماوعناصمرمشمهورداسمتانیو
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یکنند یعنمیچیمزیرا
ینگرندوبهخالفآمدعادتدربارةآنهاداوریم 
قرآنیواسطورهایو...اززاویهایغیرعرفیم 
یپردازندکهدرعرفوهنجارادبمی،
یستایندکهدرعرفوهنجارادبی،نکوهیدهشدهاس وبهنکوه آنچیزیم 
م
ستای شدهاس (توحیدیان.)313:3132،درمتونبدیعفارسیازآرایهایبهنا «تغایر»نا بردهاند منظورازصمنع 
تغایریامغایره(تحسینمایُستَقبَح)و(تقبیحمایُستَحسَن)،آناس کهمتکل بروجهلطیفیچیمزیرابسمتایدکمهنمزد
عمو نکوه شدهاس وچیزیرانکوه کندکهدرنزددیگمرانسمتودهاسم (شممسالعلممایگَرَکمانی:3177،
یدانسمتند
 )311برایمثال،شاعرانتاپی ازقرنیازده آبحیاتراستودهاندودستیابیبهآنرانشانةلطفح مم 
ینگریستند زیرابهآنسرچشمهدس یافتمهبمودامماغیماثدربرخموردبما
وبیشتربهخضربادیدةرشکوغبطهم 
داستان«خضروآبحیات»،هنجارشکنیومخالفخوانیکردهاس وبرخالفعمرفوعمادتشماعرانگذشمته،در
یگوید:
نگرشکنایهآمیزبهآبحیات،آبخضروآببقا،م 
بــــه جــــوینی و ســــع ر و ســــرکه

فـــــار از ضـــــر و آر حیـــــوان
(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

شک از رشک ذاللا لـب سرچشـمة ضـر

تر ز تأثیر شـمالا ،چمـن رضـوان اسـو
(همان)13 :

هــــزاران ســــر ســــزای افســــر زر

هــزاران جــان ز آر ضــر ــو تــر

پـــای قاصـــدی بـــاد

کـــه کـــرد از غـــ  ،د پـــر دردا آزاد

فـــدای ـــا

(همان)112 :

کلی کاشانیگوید:
با بـار منّـو ضـر آر بقـا سـبک نیسـو

آبی که وش وار اسو ،از چشمة سرار اسـو
(کلی کاشانی)18 :1881 ،

ای که آر ضر را با مـی برابـر مـیکنـی

کی غمی از اطر ک

آر حیوان میبـرد
(همان)221 :

وحشیبافقیگوید:
من که به وصل تشنهاا ،ضر چه آب آورد

رفع عطـا نمـیشـود تشـنة ایـن زال را
(وحشی بافقی)31 :1832 ،

لیـــل از ـــوان تـــو رایـــوســـ انی

ِضِــر از فــیض جامــو تشــنهجــانی
(همان)831 :

صائ تبریزیگوید:
بیرفیقان آر وردن میدهد جلـو ثمـر

ضر را از دیدهها شرمندگی پوشیده اسـو
(صائب تبریزی،1811 ،

از این جلو که تنها ورد آر زندگانی را

ندان

)1111 :3

ضر پیا مردمان چون سبز میگـردد
(همان)2318 :
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یکند اماهیچگاهمانندکلی وشاعراندیگرقرنیازده ،کماررابمهتمرک
البتهغیاثدردیوان خضررانقدملیحم 
ادبشرعینکشانید.
یشودومعجزةمشهورایشمانزنمدهکمردنمُردگمان
درسن ادبی،حضرتمسیح(ع)به«دَ »زندهکنندهاششناختهم 
اس

اماغیاثبرخالفعُرفوسنت ادبیاتعرفانی،درگاهممدوح (علیبنموسی(ع))رابردَ مسمیح(ع)برتمری

یدهدومیگوید:
م
زایــ ـرانِ در او از اثــــر بــــاد و هــــوا

نــده بــر معجــزة ضــر و مسـیحا دارنــد
(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

ودرجایدیگرگوید:
ســاقی از آن بــاده کــه از رنــگ و بــو

ضــر و مســیحا شــده زو فــیضجــو

در قـــدح ریـــز کـــه بــــار دگــــر

گیـــرا از او عمـــر جـــوانی بـــه ســـر
(همان)183 :

یگوید:
کلی کاشانیم 
فــیض دا مســیح بــه د مردگــان گــذار

آمد طبیـب مـرگ ،تـش

دوا بـ

اسـو

(کلی کاشانی)13 :1881 ،
دا عیســی ز دلــ عقــدة ــاطر ن شــود

چون حبار این گرهی نیسو که بر باد بـود
(همان)888 :

«معنیبیگانه»یکیازاصطالحاترایجدردیوانهایشاعرانسبکهندیاس

اماشاعراناینسبک،معنایدقی و

روشنیازاینتعبیرارائهنکردهاند«.معنیرنگین،معنیبرجسته،معنیپیچیده،معنینازک،معنیدورگردوغیمره،هممه
یپورملکشاه.)13:3117،فرهنمگنویسمان،تعریمفجمامعو
تعابیریبرایمعنیبیگانهوتقریباًه معناباآناس »(غن 
یشمود
مانعیازمعنیبیگانهارائهنکردهاند اماازگفتههایبرخیازآنهامانندصاح غیاثاللغاتاینگونهبرداشم مم 
کهمعنیبیگانه،معادلمعنیتازهوبکروبدیعاس .درهنجارگریزیمعنایی،همنشمینیواژههمابرپایمةقواعمدمعنمایی
حاک برزبانهنجارنیس

بلکهپیروقواعدخاصخوداس .بهاینترتی ،صنایعیماننداستعاره،مجماز،تشمخیص،

یشموند،ازمهم تمرینعناصمرایجماد
پارادوکسو...کهبهصورتسنتیدرچمارچوببمدیعمعنمویوبیمانمطمرحمم 
یاند.
ییزداییهستندودرچارچوبهنجارگریزیمعناییدرخوربررس 
آشنا 
3ـ8ـ 1تشخیص (جانداران اری)
گردون گرف ه تشو ـود آیـد بـه موکبـو

تـــا جـــا کنـــد میانـ ـة یــل رکابـــدار
(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،

رد حکایو د چون شنید گ ـو مـو

محــل شــکر ،شــکایو کجــا بــود در ــور
(همان)112 :

3ـ8ـ 2تضاد
ســوز دلــ ز دیــدة تــر مــیشــود عیــان

از آر ،ک

ندیـد کـه آتـا شـد آشـکار
(همان)111 :
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بــرد تــا مُصــلح و م ســد از آن بهـــر

بـــه دکّـــان نوشـــدارو دارا و زهـــر
(همان)111 :

3ـ 3هنجارگریزی واژگانی
هنجارگریزیواژگانییکیازشیوههاییاس کهشاعرازطری آنزبانخودرابرجستهمیکند اینگونهکمهبرپایمة
یآفریندوبهکارمیبندد(صفوی.)10:3111،ایننموع
قیاسوگریزازقواعدساخ واژةزبانهنجار،واژهایجدیدم 
هنجارگریزی،برمحورجانشینیکال استواراس وشاعرباگریزازشیوةمعمولیساخ واژهدرزبان،واژههاییتمازه
یکند.هنجارگریزیواژگانی،آنطورکمهدرشمعرشماعرانیماننمدکلمی 
یآفریندوبااینشیوه،زبانخودرابرجستهم 
م
کاشانی،حزینالهیجیوصائ تبریزیآشکاراس ،درشعرغیاثمشاهدهنم 
یشود.
کلمة«شف اندود»نمونهایازهنجارگریزیواژگانیدرشعرکلی اس کهبابهرهگیریازواژههایمعمولوترکیم 
آنهابایکدیگرساختهشدهاس :
صبح پیـری را شـ قانـدود کـردی از حنـا

قامـو ـ را کـه مـیآرد بـرون از انحنــا
(کلی کاشانی)1 :1881 ،

3ـ 1هنجارگریزی آوایی
یبردکمهازنظمرآوایمیدر
یزندوصورتیرابهکارم 
شاعردرایننوعهنجارگریزی،ازقواعدآواییهنجار،گریزم 
یشمو د:
زبانهنجارمتداولنیس (صفوی.)13:3111،ایننوعهنجارگریزی،بهدوصورتدردیموانغیماثدیمدهمم 
تشدیدمخففوتخفیفکلمات.
3ـ1ـ 1تشدید مخ ّف
یگویند.نمونههاییازاینهنجارگریزی
اضافهشدنیکوا بهوسیلةمشددشدنآنرادراصطالح«تشدیدمخفتف»م 
یشود:
درشعرغیاثدیدهمیشودکهبهیکنمونهازآناشارهم 
روشــن بــود دلیــل کــه بســیار دی ـدهانــد

صد پشّه بیا سـو ه از تـار یـک شـرار
(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،

کانــــدر شـــب تیـ ـره اعمـ ـیِ مـــادرزاد

نقــا پــر پشّــه دیــد انـــدر بــن چــاه
(همان)221 :

3ـ1ـ 2حذف و تخ یف کلمات
یشود:
گاهیدرواژهیاترکیبی،یکیاچندوا حذفومخفتفم 
ـــاتون چـــو شـــنید ایـــن فســـانه

زد آتــــــا غیــــــرتا زبانــــــه
(همان)133 :

م ــر ز محنــو آشــور دور آگـــه شــد

که ویا را قمر از هاله در حصار اندا و
(همان)18 :

نبــود همــره مــن ه ـیچ چی ـز جــز غ ـ د

نبود همـدا مـن هـیچ کـ

جـز آه سـحر
(همان)111 :

3ـ 1هنجارگریزی زمانی در شعر غیاث
یتواندازگونةزمانیزبانهنجاربگریزدوصورتهاییرابهکارببردکهپیشتردرزبان،متداولبمودهانمدو
شاعر«م 
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ینامند»(صمفوی:3111،
یهاراباستانگراییم 
امروزدیگرواژگانیاساخ هاینحویمردهاند.ایندستهازهنجارگریز 
ییزداییدرنظریةفرمالیس ()formalismاس .
.)18باستانگرایییکیازشگردهایآشنا 
3ـ1ـ 1کاربرد واژههای کهن
یهایشعرغیاث،پیوندشعراوبمازبمانوادبکهمنسمالفارسمیواسمتفادهازواژههماوترکیبماتو
یکیازویژگ 
ییزدایمی
یشود.اینموضوع،یکیازشیوههمایآشمنا 
عباراتآنزباناس کهبهصورتپراکندهدراشعاراومشاهدهم 
یرود.
یهایمه شعرغیاثبهشمارم 
بهوسیلةعناصرگذشتةزباناس وازویژگ 

غیاثدرحوزةباستانگراییواژگانی،بهجایاستفادهازکلماتمتداولزبان،ازکلماتقدیمییاتلفمظهمایقمدیمی
یکند.درادامهبااشارهبهکاربرداینکلماتدرشعرگذشتگان،بهبرخیازاینکلماتدراشعارغیماث
واژههااستفادهم 
اشارهم 
یشود.
بارگیبهمعنیاس 
چــون پــای در رکــار ســعادت درآوری

گــردی فــراز بــارگی تیزتــک ،ســـوار
(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،

برفـــو اهـــرمن را بـــه افســـون ببســـو

چـــو بـــر تیـــزرو بـــارگی برنشســـو
(فردوسی)81 :1 ،1832 ،

یگویند.
بهنا ایزد،بهمعنی«ماشاءاهللگفتن»اس واینعبارترادرمحلتعج م 
بنـــاا ایـ ـزد در ایـ ـن صـــبح فرحنـــا

تمـــاا نامـــههـــا از جـــرا شـــد پـــا
(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

بنــاا ایــزد شاهنشــهی اســو روزافــزون

امیــد لــق همیــدون بــدو گرف ــه قــرار
(فر ی سیس انی)112 :1812 ،

زی بهمعنیزین 
گرچـــــه در فـــــنّ نک ــــهپــــردازی

زیــــب ایـــران و رشــــک تورانـــــ
(غیاثالدین نقشبند)113 :1838 ،

بــــران ســ ـ یهــــا بمالیــ ـد پــــر

هــ انــدر زمــان گشــو بــا زیــب و فــر
(فردوسی)231 :1 ،1832 ،

هزبربهمعنیشیر
چنــان عــاجز از تــو رســیده بــه کــاا

کـــه مـــور از هزبـــری کشـــد ان قـــاا
(غیاثالدین نقشبند)183 :1838 ،

3ـ1ـ 2کاربرد «همی»
دابهدا ون د از رشک همیریـزد چشـ

که یالـو بـه د از دیـده نهـان مـیآیـد
(همان)31 :

نویـــد عیــد ،بریـــد قمـــر همــیآورد

پریــد نــا ن پــایا ز فــر اســ عجا
(همان)111 :

،دورةجدید،سالده ،شمارة(،3پیاپی)17بهار3137

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهار


متن
/ 321

3ـ1ـ 8کاربرد «اندر» به جای «در»
یهایشعرگذشتهبهویژهدورةاولزبانفارسیاس .اینویژگیدر
کاربردحرفاضافة«اندر»بهجای«در»ازویژگ 
شعردورةصفوی،باستانگراییدرزبانشاعراس .
ز ذاتــو کــه شــد مظهــر کــلِّ احســان

جهـــان دگـــر بیـــن انـــدر جهـــانی
(همان)181 :

اندر این عرصه مده زحمو ک  ،گـر ـواهی

روضة ُلـد کـه مـأوای کـ آزاران اسـو
(همان)13 :

اندودهای به ن ـو سـراپا و پـ

بـه جهـل

انـــدر میـــان شـــعلة نـــار آرمیـــدهای
(همان)121 :

د بیــــدار بــــر وی اق ــــدا کــــرد

دو فـــر

انـــدر ق ـــای او ادا کـــرد
(همان)138 :

3ـ1ـ 3کاربرد «از بهر»
جـان فــدای دسـو تــو کـووردی از کــرا

از بهــر توبــه دادنــ از آســ ین بــه در

از ایــن گلبانــگ صــد ره بــه موشــی

(همان)111 :
کــه هســو از به ـرِ جــن ِ ــود فروش ـی
(همان)111 :

3ـ1ـ 1کاربرد «زو» به جای «از او»
به هر دو گـاا دو جـا زو پیـاده مـیگشـ

مرا چو چرنِ سیهکاسه داشـو زیـر و زبـر
(همان)111 :

ســاقی از آن بــاده کــه از رنــگ و بــو

ضــر و مســیحا شــده زو فــیضجــو
(همان)183 :

باتوجهبهبسامدتقریباًباالیباستانگراییدرشعرغیاثدرمقایسهباشاعراندیگرقرنیازده ،ممیتموانگفم ایمن
پدیدهازموضوعاترایجهنجارگریزیدرشعراوس .
3ـ 1هنجارگریزی گویشی
یکنمد.چنمینانحرافمیاز
یشودکه«شاعرساخ هاییراازگویشیغیراززبانهنجارواردشعرمم 
گاهیمشاهدهم 
ینامی »(صفوی.)13:3111،دردیوانغیاث،گاهیواژههاواصطالحاتیاززبان
زبانهنجارراهنجارگریزیگویشیم 
یشودکهبراینمونهبهیکیازآنهااشارهمیشود:
بومیممحلیشاعردیدهم 
ســــا آینــــده از چنــــین کشــــ ی

جــای گنــدا بــرا بــه انــه سِغشــو
(غیاثالدین نقشبند)131 :1838 ،

سغش درگوی یزدیبهمعنی«سنگریزه»اس .



ضرورتتصحیحدوبارةدیوانغیاثوسبکشناسیشعراو321 /


1ـ ن یجهگیری
یهایبهعملآمدهازشعرغیاثومقایسةآنباشعرشاعرانه عصروی،یعنیوحشیبافقیوطال آملمی
برپایةبررس 
یتوانچنیننتیجهگرف کهسبکغیاثازنظرلفظومعنامتعمادلتمرازشمیوةسمایرگوینمدگانقمرن
وکلی کاشانی،م 
ییهایوحشیبافقیوخیالبافیهایطال آملیوجودندارد.
یازده اس .درشعرغیاثنشانیازوقوعگو 
یهایسبکیخاصشاعراندورةصفویاس وغیماثازجملمه
هنجارگریزیوانحرافاززبانمعیار،یکیازویژگ 
شاعرانیاس کهبرایمتفاوتوبرجستهکردنزبانشعرخمودبمهایمنموضموعتوجمهنشماندادهاسم .مهم تمرین
یشود.
جلوههایهنجارگریزیدرشعرغیاث،درزمینههاینحویوزمانی(آرکائیس )مشاهدهم 

غیاثشاعرآرایهنیس
یرف
بهشمارم 

یهایادبی،ویژگمیهنمری
یزیس کهصنع پرداز 
بلکهشاعرزباناس .ویدردورانیم 

امااوبسیارطبیعیازبرخیصنع هایبدیعیدرشعرخموداسمتفادهکمرد.بهمرهگیمریازواژگمانو

تعابیرمحاورهای،استفادهازترکیباتبدیع،استفادهازبرخیکاربردهایکهنصرفیونحویوکاربردگستردهازصمنایع
لفظیومعنویازویژگ 
یهایمه سبکشعرغیاثاس .
دیوانغیاثتاکنونفقطیکباروبهاهتما حسینمسرتتتصحیحومنتشرشدهاس .دراینجستار،بمابررسمیچماپ
ییهایآندرچندنکتهنشاندادهشمدهاسم )3:روشتصمحیح،نامشمخصونامسمتند(بمهگونمهای
اخیر،ضعفهاونارسا 
یکهبرمعنایمتناصلینیزتأثیرگذاشمته
قیاسی)اس )2بسیاریازابیاتباتحریفاتوتصحیفات،ضبطشدهاس بهطور 
اس وتاحدّبسیاریآنرادگرگونکردهاس

بنابراینتنقیحوتصحیحدوبارةدیواناوضروریاس .

پینوشوها
.3
بیچاره کسی که شـهر یـزد

وطـن اسـو

زین هر دو ب ر کسـی کـز اهـل هنـر اسـو

بیچــارهتــر آن کــه نقشــبندیا فــن اســو
ناچار کسی که هر سه باشد چو مـن اسـو

صادقیبیگافشار،صاح تذکرةمجمعالخواصکهغیماثرادریمزدمالقماتکمردهبمود،اصمال ویراشمیرازیوازاوالد
سعدیدانستهاس (صادقیبیگافشار.)317:3127،
(.2مستوفیبافقی)123:3111،
.1موالناکمالالدینبنموالناشهابالدین،خطوطنسخ،ثلث،رقاعوتوقیعرانیکومینوش وپیوستهبهکتاب قرآنمشغول
بود(افشار.)318:3171،
.1
کــه از دقّــو هنـــر را تـــازه کـــردا

هنــــــرور را بلنـــــدآوازه کــــــردا

بــــه بــــیماننـــدیاا کردنــــد اقـــرار

فرنـگ و روا ،و هنــد و چیــن و بلغــار
(غیاثالدین نقشبند)111 :1838 ،

.1محلةدارالشفاء،دارالشفاءنا بنائیبودهاس کهبهدستورخواجهشمسالدینصاح دیوانایجادشدونا آنبرمحلةآن
عمارتباقیماند.درهمةمتونتاریخییزدذکر«دارالشفایصاحبی»ضبطشدهاس .
.0خانةغیاثدرکویدارالشتفاییزد،درصدرخانههایبزرگاناینشهرقرارداش .اینخانهافزونبرکاربردخش وآجمر
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دربنایآن،ه ترازباغچةدارالشتفایصاحبیساختهشدهکهنزدیکبهدهمترازدیگربناهاییمزدپمایینتمراسم امماهمچنمان
استواروپابرجاماندهاس .اینخانةتاریخیزیباودوطبقةاعیانیباگچبریچش نوازوبمادگیریگانمهاشبمهنما خانمة«ملمک
ثاب »بهشمارة2112درفهرس آثارملتیکشوربهثب رسیدهاس .شاهعبماسصمفویدرسمفرشبمهیمزد،درهممینخانمه
میهمانغیاثبود.
شادروانایر افشارمینویسد:دکترمحمدکری پیرنیادرسال3118خانهایدرخیابانمسجدجامعیزدبمهاونشماندادهکمه
منسوببهغیاثنقشبندبودهاس (افشار.)723:3171،
.7
چـــو ســـا عمــر در ایــن حســرتآبــاد

رسانیــــدی میـــان شصـــو و ه ــــاد
(غیاثالدین نقشبند)132 :1838 ،

.1
بـــر ســـر صـــد هـــزار گونـــه عطـــا

شـــــا دُرا از دو دُر داده ـــــدا

افضـــل و اکمـــل و رفیـــع و معـــزّ

کــــه نبیــــن زوالشــــان هرگــــز

اصـــغر اســـو و ابوال ضـــایلِ ـــرد

صــاف در ســیرت و بــه صــورت ،دُرد
(همان)111 :

.3
ســـــالک شـــــاهراهِ دیـــــن و دُوَ

چشـــ بیـــدار بخـــو مـــن« ،افضـــل»

ای کـــه جــــا در بســــا شــــه داری

بایــــدت حــــدِّ ــــود ن ــــه داری
(همان)113 :
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