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چکيده
شریف رضی ( 604هـ ).شاعر و ادیب عرب و فخرالدّین عراقی ( 466هـ ).شاعر نامور ایرانی از جمله شاعران برجستهای هستند که
در قالب غزل ،سرودههای دلنشینی از خود بر جای نهادهاند و هر یک ،با توجّه به عوامل بیرونی و درونی و نیز توانایی خـوی ،،از
آن به عنوان ابزاری به منظور بیان اندیشه و عواطف خود بهره جستهاند .اشعار عاشـاان رضـی و عراقـی بـا وجـود فامـل زمـانی و
تفاوت زبانی ،دربردارندۀ مفاهیم و اندیشههای همسان بسیاری است .این امر ،نگارنـدگان را بـر آن داشـت تـا بـا اسـتفاده از شـیوۀ
تطبیق اندیشههای عاشاان دو شاعر ،به جستجو دربارۀ مضامینی بپردازند که در غزلشان به دو شاعر هویّت میبخشند .ماال حاضـر
در پی آن است ضمن بررسی ویژگیهای ادبیّات تغزّلی دو شاعر ،به رهیافتی از طرز تفکّر و مشرب اعتاادی آنها دسـت یابـد .بـا
عنایت به نتایج به دست آمده ،غزل دو شاعر ،از مبنایی عرفانی و آرمـانی سرچشـمه مـیگیـرد و دارای مشـابهتهـای مضـمونی،
همچون وفاداری ،پاکدامنی ،بلندهمّتی و ...است که این امر ،از نوعی همسویی اندیشگانی در غزلشان حکایت دارد.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیای ،شریف رضی ،فخرالدّین عراقی ،غزل ،عشق.

 .1تاریخ دریافت1334/2/22 :

تاریخ پذیرش1334/4/23 :

 .2رایانام نویسندۀ مسئولomidjahanbakht@gmail.com :
 .3رایانامهghkarimifard@yahoo.com :
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعریف موضوع

«ادبیّات تطبیای ،از شاهکارهای ناد ادبی است که به سنج ،آثار ،عنامـر ،سـبکهـا ،دورههـا ،جنـب،هـا و
چهرههای ادبی و به طور کلّی ،ماایسـه ادبیّـات در مفهـو کلّـی آن در دو یـا چنـد فرهنـب و زبـان مختلـف
میپردازد» (قاسمنژاد .)61 :1324 ،به عایدۀ غنیمی هالل ،ادبیّات تطبیای ،زمینه را برای خـرو ادبیّـات بـومی
از انزوا و عزلت فراهم میکند و آن را به عنوان جزئی از کلّ بنای میـرا ادبـی جهـانی ،در معـر

افکـار و

اندیشهها قرار میدهد (ر.ک :غنیمی هالل)66-60 :1323 ،؛ امّا این بدان معنا نیست که ادبیّـات تطبیاـی بـرای
نادیده انگاشتن ویژگیهای امالت در ادبیّات بومی یا جایگزین ساختن ادبیّات دیگر به جای آن مـیکوشـد؛
بلکه «رسالت پژوه،های تطبیای در درج نخست ،غنیسازی ادبیّات ملّی از رهگذر بهـرهگیـری از ادبیّـات
بیگانه است» (ندا )33 :1363 ،و بر آن است تا با دعوت به پیوند با ادبیّاتهای دیگر ،ادبیّات بـومی را پشـتیبانی
نماید (ر.ک :جمالالدّین.)33 :1363 ،
از نگاه نظریّهپردازان ادبیّات تطبیای ،کمتر ادبیّاتی را مـیتـوان یافـت کـه در دایـرهای بسـته و مدـدود در
جریان باشد و از مرزهای خود پا فراتر نگذاشته باشد .در این میان ،ایرانیـان و ملّـت عـرب ،بـه دلیـل باورهـای
مشترک اسالمی و فرهنگی ،از دیرباز همواره نوعی ارتباط و پیوند با یکدیگر داشتهاند کـه ایـن همگرایـی بـه
طور چشمگیر در ادبیّات آنان تجلّی یافته است؛ لذا بررسـی ادبیّـات ایـن دو زبـان مـیتوانـد گـامی بـه سـوی
کشف تبادل ادبیّات و نااط مشترک میان آنها باشد.
از جمله زمینههای قابل تطبیق در حوزۀ ادب فارسی و عربی ،عرم «غـزل» بـه عنـوان لطیـفتـرین قالـب
شعری است که شریف رضی( )1شـاعر متعهّـد عـرب و فخرالـدّین عراقـی( ،)2شـاعر متـدیّن ایرانـی ،در آن بـه
جایگاه شایستهای دست یافتهاند و از بستر آن بـرای گسـتردن بسـاط مضـامین عاشـاانه و اندیشـههـای عارفانـ
خوی ،به نیکی مدد جستهاند.
 .6-6ضرورت ،اهمّيّت و هدف

با علم به اینکه رضی و عراقی از شاعران نامدار در سـرودههـای عاشـاانه هسـتند ،پیرامـون رویکـرد و ماهیّـت
غزلیّات آنها؛ بهویژه غزل رضی ،شبهات و ابهاماتی مبنـی بـر ابـاحی بـودن عشـق و جسـمانی بـودن معشـو
وجود دارد .نوشتار حاضر ،با این فرضیّه که غزل آن دو ،از آبشخوری عرفـانی مایـه مـیگیـرد ،مـیکوشـد از
زاوی ناد تطبیای ،به ماهیّت چکامههای تغزّلی آنها ،رهیافتی تدلیلی داشته باشد.
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 .9-6پرسشهای پژوهش

 مضامین و اندیشههای همسو در غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی کدامند؟ دو شاعر ،در غزل با کدا نگاه و رویکرد به عشق نگریستهاند؟ رضی و عراقی از چه ابزارهایی جهت ابراز اندیشهها و احساسات تغزّلی سود جستهاند؟ .3-6پيشينة پژوهش

پیرامون شریف رضی و فخرالدّین عراقی ،به مورت جداگانـه پـژوه،هـای قابـل تـوجّهی ،مـورت گرفتـه
است که از جمل آنها میتوان بـه ماالـ «تأثیرپـذیری عراقـی از بزرگـان ادب و عرفـان» از اولیـایی (،)1322
اشاره کرد که در آن پیرامون تأثیرپذیری عراقی از بزرگانی چون ابن عربی ،غزالی ،فردوسی ،سـنایی و عطّـار
نیشابوری بدث شده است« .جلوههای بدیع در غزلیّات فخرالدّین عراقـی» از قـادری و رجبـی ( )1362کـه در
آن ،بازتاب دان ،بدیع در غزلیّات وی مورد بررسی قرار گرفته و بـه گونـههـای آرایـ ،لفظـی و معنـوی در
الرضي » از آبدانان و گلمغـانیزاده ( )1362کـه در آن بـه
شعر او اشاره شده است« .الوجدانیّات يف أشعار ال ّشریف ّ
عنامر شعر وجدانی رضی؛ از جمله درد و اندوه؛ شادی؛ سوزناکی؛ شو و اشتیا و ...پرداختـهانـد« .بررسـی
نوستالژی در شعر فخرالدّین عراقی» از دهاانی ( )1366که در آن به جوانب مختلف نوستالژی و تـأثیر عوامـل
ایجاد آن در روحی شاعر پرداخته شده است« .جستاری بـر مرثیـههـای شـریف رضـی و مدتشـم کاشـانی» از
مدمّدرضایی و کیا ( )1363که در آن به سوگسرودۀ مدتشم کاشانی و سوگسرودههای شریف رضـی بـر
مبنای ش ،رویکرد روایـی  -تـاریخی ،روایـی  -سیاسـی ،عـاطفی ،تخیّلـی ،اخالقـی و فلسـفی پرداختـهانـد.
«هستیشناسی از منظر ابن عربی و فخرالدّین عراقی» از حسینی غریب و مرفی ( )1330کـه در آن بـا اسـتفاده
از روش سندکاوی به بررسی قلمروهایی چون هستیشناسی ،حضرات خمس ،عشق ،اعیـان ثابتـه و تجلّـی از
منظر ابن عربی و عراقی پرداخته شده اسـت« .شخصـیّت نمـادین امـا حسـین (ر) در شـعر شـریف رضـی» از
سیاوشی و واعظی ( )1332که در آن ،جنبههای گوناگون شخصیّت اما حسین (ر) در شعر سیّد رضی مـورد
تدلیل قرار گرفته است« .بررسی ماایسهای تغـزّل شـریف رضـی و غـزل سـعدی» از سـبزیانپـور و همکـاران
( )1332که در آن ،تصاویر و مضامین به کار رفته در غزلیّات دو شـاعر را بـا هـم ماایسـه نمـوده و بـه سـبک
غزلسرایی آنها نیز اشاراتی داشتهاند.
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

ماال حاضر به عنوان پژوهشی نو در زمین تطبیق غزلیّات دو شاعر ،بر آن است به شیوۀ تومـیفی – تدلیلـی و
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بر مبنای «مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیای» ،به واکاوی مضامین سرودههـای عاشـاان آن دو بپـردازد؛ چنـدان
که هدف ادبیّات تطبیای بر مبنای مکتب مذکور ،بررسی پدیدۀ ادبی از طریق ماایس یک ادبیّـات بـا یـک یـا
چند ادبیّات دیگر ،یا ماایس ادبیّات با سایر قلمروهای دان ،همچون هنرهـای زیبـا ،فلسـفه و ...بـه منظـور پـی
بــردن بــه روابــو و وجــوه مشــابه فکــری و تخیّلــی اســت (ر.ک :علــوش 13 :1362 ،و )33؛ از آن رو کــه در
مورت مشابهت میتوان بین دو ادیب یا دو ادبیّات از زبان مختلف ،بدون هرگونه ارتباط تاریخی مسـتایم یـا
غیرمستایم ،تطبیق برقرار نمود (ر.ک :عبود.)32 :2001 ،
 .6پردازش تحليلی موضوع
 .6-6درونمایههای غزليّات رضی و عراقی
 .6-6-6عشق آرمانی

عشق ،بخ ،عظیمی از مدتوای انسانی شعر را تشکیل میدهد و از آنجا که از احساسات سرچشمه میگیـرد،
عامل پیوند میان انسانهاست« .عشق ورزیدن ،ویژگی خاصّ دنیای آدمی است و از آغاز آفـرین ،تـا کنـون،
با جلوههای رنگارنب و دلنشین خود ،رنج حیات را برای او تدمّلپذیر کـرده اسـت» (مختـاری.)46 :1322 ،
رضی و عراقی در اشعارشان ،به ماتضای ظرفیّت و استعداد پذیرش خوی ،،از مضمون «عشق پـاک» ،سـخن
به میان آورده و با بیانی هنرمندانه به ابراز آن پرداختهاند.
عشق در غزلیّات رضی ،کن ،میان قلب و عال و مبارزۀ منزلت و خاکسـاری عاشـق اسـت .بـا ایـنهمـه گـاه
احساس بر غرور پیروز میشود؛ ولی هیچگـاه بـه سسـتی و تبـاهی نمـیانجامـد .رضـی در عشـق ،همـواره بـه
ویژگیهای معنوی معشو توجّه دارد و اگر به خواستهای در وی چشم مـیدوزد ،آن خواسـته نیـز معنـوی و
روحانی است .وی از عمق جان نسبت به معشو عشق میورزد و به خاطر اکسـیر ااتـیاش کـه رو و جـان
وی را فراگرفته است ،معشو را تا جایگاه تادّس فرامیبرد و در زمرۀ «رؤیا و آرمان» خوی ،قـرار مـیدهـد.
رضی به اماکن مذهبی و مادّس سوگند یاد میکند که بیان دارد مدبوبهاش همچون جـان ،گراناـدر اسـت و
مشتاقانه آرزومند ومال اوست:

 .1نَظَرتُي ي ظ
يَ نَظ ي يرةً بظي ييافَی ظ
ف تانَي ي
َ
 .2وأُق ظس ي ييا بظالوق ي ي ي ظ
وف عَلَي ي ي أ
َ ُ ُ
ياو العيی ي ي ي ي ي ي ظ وبانیی ي ي ي ي ي ي ظ
ظ
َ َ
َ .3وأَرتي ي ي ي ي ي َ
ظ
س َخالظصي يفً نَي ي و مل
ََ .4لَني ي الي يفي ُ

الع ي ي ي ظ ظن ي ي ي ظّ بَي ي ي قَ ي ي يذاها
يعَ َ
َج ي ي ي َ
ظ
يار َوَني ي ي َرَن َاه ي ييا
َوَنيي ي َشي ي ي ظ َد اجلم ي ي َ
َوَزن ي ي ي ي َزَم واملقي ي ي ي ظيام وَنيي ي ي ي َس ي ي ي ي َقاها
تَ ُكونی ي ي ي ي ي ييا نَ ني ي ي ي ي ي ي ظ إظذاً ُنفَاه ي ي ي ي ي ييا
(يبتا ،ج )654-653 :2
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(ترجمه .1 :در منطا خَیف« ،نگاهی» به تو نمود که نهتنها موجب روشنی چشمم نشد؛ بلکه همچون خـار و خاشـاک
برای ،بود( ،که اشک از چشمانم روان کرد) .2 .سوگند به ایستادن بر کوه «عرفات» و به کسـی کـه سـنگریزههـا را بـه
چشم دید و آنها را پرتاب کرد .3 .و به رکنهای کعبه و سازندگان آن و به آب زمز و ماا ابـراهیم (ر) و هـر کـس
که از آن نوشید  .6که تو دُردان وجود مَنی و اگر آن نباشی به یاین ،آرمان و آرزوهای ،هستی).

رضی ،برخالف شاعران اِباحی ،معشو را به خاطر جذّابیّت ظـاهری نمـیسـتاید .وی ،شـاعر غـزل عُـذری و
عفیف و عشق او در کمال شور ،ظرافت و نزاکت ،همرنب عشق دلباختگـان بَـدَوی اسـت کـه در «نگـاهی»
مدصور مانده و هرگز به قلمرو گناه نزدیک نمیگردد:
ظ
حاج ييف
َعشييق ُ َوَنييا ظ ،،یَيعلَي ُيا لَُ ،

ظسييون نَظَييرا ،و ظ
العاش ي ُقو َو ُ
ضي ُيرو ُ

(مهاو ،ج )176 :1
(ترجمه :عاشق شد و خدا گواه است که نیاز من از این عشـق بـهجز دیـدن رُخسـار مدبـوب نیسـت[ ،آری] عاشـاان،
گونهگوناند).

عراقی نیز در باب عشق ،معشو را تا سر حـدّ تاـدّس مـیسـتاید و عشـق بـه وی را از جـان خـوی ،عزیزتـر
میشمارد ،در عالم دلدادگی تا جایی پی ،میرود که ارزش یک ارّه از اندوه عشق و اشتیا بـه مدبـوب را
از تما جواهرات عالم و حتّی از آب گوارای حو

کوثر ،گواراتر و خوشتر مییابد و بر این عایده اسـت

تا زمانی که دغدغه و سودای عشق ،در وجودش جریان دارد ،سرآمدِ هم عالمیان خواهد بود:
مــرا ،گرچــه ز غــم جــان مــیبرآیــد

غـم عشــات ز جــانم خــوشتــر آیــد

مــرا یــک ارّه انــدوه تــو خــوشتــر

که یـک عـالم پـر از سـیم و زر آیـد

اگرچـــه هرکســـی از غـــم گریـــزد

مرا چون جان ،غـم تـو درخـور آیـد

مــــرا در ســــینه تــــاب انــــده تــــو

بســی خــوشتــر ز آب کــوثر آیــد

چــو ســر در پــای انــدوه تــو افکنــد

عراقـــی در دو عـــالم بـــر ســـرآید
()200 :1336

با تأمّـل در اشـعار بـاا مـیتـوان دریافـت کـه معشـو در ادبیّـات تغزّلـی رضـی و عراقـی ،موجـودی اسـت
زندگیبخ ،و از گوهری برتر که باید به او عشق ورزید و نازش را به جان خرید؛ معشوقی که عشق بـه وی،
با اینکه گاه راید جسمانی دلدادگی را با خود یدک میکشد ،بر مفهومی متعال ،عارفانـه و آرمـانی گـواهی
دارد؛ چنانکه مداّق برجست سوئیسی «دنی دو روژمون» ،1گون آرمانی عشق 2را« ،مذهب ادبـیِ عشـای پـاک
1. Denis de Rougemont
2. Cortezia
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نسبت به زنی آرمانی میداند با نیای،ها ،اخالقیّات ،الهیّات و بدثهـای خـاصّ آن ،کـه از حـسّ احتـرا بـه
معشو و میل خدمت به او سرچشمه گرفته است» (کلود واده .)3 :1322 ،به گفتـ ابـن عربـی ،در ایـن گونـ
عشق ،نگاهِ جان ،ناگهان ،در آین معشو  ،مورت مدسوس خداوند یا تجلّی حقّ را مشاهده مـیکنـد و او را
به عشای به تما و کمال وحدتیافته ،دوست میدارد (ر.ک :دو روژمون)263 :1326 ،؛ چندان که رضـی و
عراقی نیز بر احساس یگانگی خود با معشو امرار میورزند و عشق به وی را آرمان املی زنـدگی خـوی،
میشمارند؛ عشای که ارّهای از انـدوه آن ،مایـ کمـال عاشـق گردیـده و روشـناییبخـ ،رو پرآشـوب او
خواهد بود.
 .6-6-6وارستگی و پاکدامنی

گرای،های دینی ،از جملـه وارسـتگی و پاکـدامنی در اشـعار رضـی و عراقـی ،بازتـاب گسـتردهای دارد .در
همین راستا ،غزل آنان نیز غالباً بر پای اندیش مذهبیشان استوار است؛ با این تفاوت که هرکدا بر مبنـای تفکّـر
و دیدگاه خود بدان پرداختهاند؛ پاکدامنی در غزل رضی به شـکلهـای مختلـف جلـوهگـری مـیکنـد .او در
غزل ،گاه به ومف حاات ومال و موارد مشابه آن نیز میپردازد؛ امّا هیچگاه پایبندی بـه آداب و نزاکـت را
از نظر دور نداشته و از الفاظ و تعبیرهایی ناپسند که گاه برخی شاعران به کار میبردند ،استفاده نمیکند:
 .1تُ َ ظ
ضيياجعُ
 .2إظذا َنَي ي ي

يف ُو ييا
اسَسف يياَُ والسی ي ُ
ظ ظ
ظ
اجي ي ييف
الَايیضي ي يياَُ ن ي ي ي ّ سَ َ

ف أَ ُ ظ
ض ظجیع ي ي ظ
ياو  ،والسي ييی ُ
نامهي ييا ن ي ي ّ
َ َ
ظ
ِ املَاضي ي نََبي َعي ي َدها َع ي ي ّ
أَبَي ي اَلبي ييیَ ُ

(يبتا ،ج )484 :2
(ترجمه .1 :آن زیبارو با من همبستر مـیشـود ،در حـالی کـه شمشـیر میـان مـا حائـل اسـت؛ دو هـمبسـتر کـه شمشـیر
نزدیکترین آن دو به من است .2 .هرگاه آن زیباروی برای خواستهای به من نزدیک شود ،شمشیر بُـرّان سـر بـاز زده و
او را از من دور نگه میدارد).

الونَي ي ي ظياَ ظ ي ي ييا َوالرع ي ي ي لظل ي ي ي ّظذ َن ظا
َوبَيیيفَف ي ي ي ي ييا ظع ّ ي ي ي ي ييف بَایَيعيُ ي ي ي ي ييا بظیَ ي ي ي ي ي ظيدا
عَل ي ي ي َ
(مهاو ،ج .)274 :2
(ترجمه :و میان ما عفّتی بود که من با آن ،پیمان وفاداری و تعهّد بسته بود ).
َع انظ ي ي ي ي ي ي ي ظني ي ي ي ي ُو ظو الي ظقی ي ي ي ي ظيف َز ظ
وص ييونُ ظ
َ ظن ي ي ُو ظو الرقیي ي ي ي ظ
يـ
اج ي ي ي ي يير
َ
يـ َرقی ي ي ي ي ُ
(مهاو ،ج )176 :1
(ترجمه :پاکدامنی من مرف نظـر از پرهیزگـاری ،بازدارنـدۀ مـن اسـت و پارسـایی تـو ،بـدون نگهبـان ،خـود نگهبـان
(نظارهگر) توست).

َ .1خلَون ي ييا نكاني ي ي ظع ي ي يف تع ّ ي ييف

ظ
َوقَي ي ييد ُرنع ي ي ي يفاسَي ي ي ّ َعفّي ي ييا املََوان ي ي ي ُ
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يجعظ عَيي ّ َوعَف ييا نَ نّفييا
َ .2س يلُوا َنضي َ

ظ
ظ
َرضي ي ييیفا ظ ي ي ييا ُ ي ي يظِب َو عَفّي ي ييا املَضي ي يياج ُ

(مهاو ،ج )568 :1
(ترجمه .1 :خلوت نمودیم و آنچه میان ما بود ،عفّت بود نه تظاهر به آن ،با اینکه در آنجا مانعی میان مـا وجـود نداشـت.
 .2دربارۀ من و او ،از بستر جویا شوید که ما به آنچه بسترها گواهی دهند ،خرسندیم).

در این ابیات ،شاعر و مدبوبهاش در عین عشقورزی ،در بسـتر عفـاف و تاـوا آرمیـدهانـد؛ رضـی دسـت
بیعت با عفاف داده که هیچگاه از پیمان خود بازنگردد .ظاهرشان ،گرچه پسندیده نیست؛ امّـا باطنشـان عـاری
از گناه است تا آنجا که شاعر ،بستر خود را به گواه میگیرد و از کسانی که به پاکدامنیاش بـدگمان هسـتند،
میخواهد به بستر و خوابگاه ،رجور کنند تا از عفاف و پاکدامنیاش اطمینان یابند.
در پاسخ به شبه برخی که با توجّه به اینگونه اشعار رضی ،در پاکدامنی او تردید روا داشتهاند ،مـیتـوان
گفت که آنان به ظاهر کال شاعر نگریسته و فدوا و مغزای ادبیّات گفتار او را از نظر دور داشتهاند؛ لذا بـرای
تبیین ماهیّت اینگونه اشعار عاشاان او میتوان از دیدگاه روانشناس معروف «زیگموند فروید »1مـدد جسـت
که معتاد است« :از خیالبافی به واقعیّت راهـی هسـت و آن هنـر اسـت .هنرمنـد ،طبعـی دروننگـر دارد؛ آد ِ
مدرومی است که در عالم خیال منزوی میشود؛ ولی پس از چندگاه بـه واقعیّـت بـازمیگـردد ... ،وی بـرای
تأمین کامروایی خود وسیلهای ندارد .پس مانند تما ناکامان به واقعیّت پشت مـیکنـد؛ ولـی در عـالم خیـال،
دنیای زیبایی میسازد که هر رو گرسنهای ،برای آسـای ،و تسـالّی خـود جویـای آن اسـت» (آریـانپـور،
 .)232 :1332بر مبنای این استدال ،اشعار تغزّلی رضی چیزی جز برسـاختههـای قـوّۀ تخیّـل او نیسـت؛ وی بـا
ابدار تصاویر اهنی ،سایه و انعکاسـی از واقعیّـت را در خیـال خـوی ،بازسـازی مـیکنـد و بـا دخالـت دادن
عاطفه ،احساس و جهانبینی خود ،آرمان ادیبانـه و عاشـاان خـوی ،را آنگونـه کـه مـیخواهـد ،بـه تصـویر
میکشد .این تکنیک رضی ،به گونهای تداعیگر «نظریّ مداکات در شعر و هنر» است؛ امری کـه برخـی ،از
جمله «خواجه نصیرالدّین طوسی ،آن را مای لذّت ادیب میدانند؛ زیرا به کمـک آن میتـوان چیزهـایی را بـه
وجود آورد که در جهان عادّی ،امکانپذیر نیست و یا دست به کاری شگفت زد و موجـب حیـرت دیگـران
شد» (شفیعی کدکنی)33 :1360 ،؛ چنانکه ارسطو نیز در این باره معتاد است که مداکـات ،عکسبـرداری و
کپیبرداری مرف از طبیعت نیست؛ بلکه تفکّر و دریافت هنرمند از جهان ،بر اثر هنری او تـأثیر میگـذارد و
او جهان را ،برتر یا پستتر از آنچه هست نشان میدهد (ر.ک :داد)43 :1323 ،؛ بر این اساس ،میتوان اشـعار
1. Sigmund Freud
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عاشاان رضی را همچون آیینهای دانست که آنچه در آن دیده میشود ،مرفاً «تصـویری» از وجـود خـارجی
اسـت؛ ولـی خـود آن نیســت و از شـاعر مسـتعدّی چــون او بـا توجّـه بــه برخـورداری از شخصـیّتی متــدیّن و
جایگاهی ممتاز ،سـرودن اشـعاری جـز بـا مدتـوایی هنرمندانـه و هدفمنـد انتظـار نمـیرود و هـم اوسـت کـه
پاکدامنی را خواسته و دستور الهی دانسته و از مـن ،و رویکـرد خـود نسـبت بـه عفـاف ،احسـاس خرسـندی
میکند:

س ي ي ييري
عَ َ ي ي يياف ءم ي ي ييا َش ي ي ي َ
ياَ ا ظ لي ي ي ي ُ یَ ُ

َوإظو ظس ي ي ي ي ََ ظنف ي ي ي ي ُ بظ ُرهي ي ي ييا َوعَ َوا ُ ي ي ي ييا

(يبتا ،ج )635 :2
(ترجمه :آن عفّتی که منظور نظر پروردگار باشد ،موجب شادمانی من است؛ گرچه زنان جوان و میانسـال از ایـن امـر،
ناخرسند باشند).

این ویژگی در شعر او آنچنان برجسته است که نظر آدا مِتِز - 1دانشمند سویسـی  - . 1312را بـه خـود
جلب میکند« :از دهان این مرد فرهیخته ،حتّی یک کلمه از سخنانِ زشت بـازاری بیـرون نیامـده اسـت ،...در
شعر او چنان روحی بزرگمنشی و احساس عزّت نفس مشاهده میشود که گویی از نیاکان علویاش بـه وی
رسیده است» ( .)306 :1 ،1346مؤیّد این ادّعا ،اشعار حکمتگون رضی است کـه در آن پیرامـون جایگـاه
عزّت نفس و مناعت طبع ،اینگونه سخن میراند:

َ .1ني ي یَع َش ي ي العظيي يز یَعفُي يو لغانیي ييف
ُ .2ش ي يغظل ُ بظاجملي ي ظيد عَم ي ييا یسي يييَلذ بظي ي ي ظ
ّ ُ

يف َرون ي ظ الص ي ظو نييا یُيغ ي َع ي ظ ال َ ي َد ظر
َوقييياظ ُا اللّی ي ي ظ یَيلي ييوا عَل ي ي الس ي ي َم ظر

(يبتا ،ج )468 :1
(ترجمه .1 :کسی که عاشق عزّت و شرافت باشد ،خود را در برابـر هـیچ زیبـارویی کوچـک و خـوار نمـیکنـد؛ زیـرا
مفای عزّت ،دلمشغولی این کدورتها را برنمیتابد .2 .من به واسط بزرگی ،از لذّتها رویگردانم ،همانگونـه کـه
فرد شبزندهدار ،به تاریکی اهمّیّت نمیدهد).

مسئل وارستگی و کمال نفس ،از منظر رضـی بـه قـدری ارزشـمند اسـت کـه حتّـی «عشـق» را نیـز از اسـباب
دستیابی به درجات واا میشمارد و معتاد است اگر امید به علوّ منزلت و اعتبار ،نبود از هر چیز دل میبریـد و
حتّی به عشق نیز عالقهای نشان نمیداد:

ظ
ظ
ظ
يـ
لغَ ي ي ظل العُل ي ي نفّيي ي ي القلَ ي ي َواليجفي ي ُ

يـ
وليو العُلي نييا ءفي ُ يف اسيُ ظّ
يـ أَر ي ُ

(مهاو ،ج )107 :1
1. Adam Mez
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(ترجمه :از همهچیز جز سرافرازی ،بیزار و برکنار و اگر واامرتبگی نبود ،به عشق هم تمایلی نداشتم).
امّا فخرالدّین عراقی برخالف شریف رضی که پاکدامنی را مای وارستگی خوی ،مـیدانـد و بـه خـود بـدان
سبب مباهات میورزد ،با توجّه به طبع عارفانهاش ،به وارستگی با دیدی جامعتر مـینگـرد و آن را در بریـدن
از هرچه غیر حقّ ،میبیند و اعتااد راسخ دارد که این وارستگی ،موجب جاودانگی و علوّ درجات است:
بگـــذر ای غافـــل ز یـــاد ایـــن و آن

یــاد حــقّ کــن تــا بمــانی جــاودان
()233 :1336

هرکـــه دل بـــر نیســـتی خـــود نهـــاد

در حـــریم هســـتی ،او تنهـــا شـــود

مـورتت چــون شــد حجــاب راه تــو

مدــو کــن تــا ســیرتت زیبــا شــود
(همان)166 :

و در جایی دیگر به مسئل وارستگی اینگونه مینگرد:
عاشـــــق ار راز خـــــود بپوشـــــاند

وز ورر شــــــــهوت ،فرومانــــــــد

بـــه حایاـــت مریـــد عشـــق بـــود

چـــون بمیـــرد شـــهید عشـــق بـــود
(همان)166 :

با عنایت به ابیات باا ،جایگاه پاکدامنی از منظر عراقـی تـا حـدّی واا و گراناـدر اسـت کـه وی ،مـرگِ
عاشق پاکدامنی که عشق خود را پوشیده بدارد و به وسـیل تاواپیشـگی ،نفـس خـود را از غوطـهور شـدن در
لذّتهای نفسانی مصون دارد ،شهادت مینامد و معتاد است کـه اگـر چنـین فـردی در ایـن حـال بمیـرد ،بـه
ظ
يات
نم َ
حایات شهید راه عشق خواهد بود .این ابیات شاعر ،تداعیگر سخن پیـامبر (ص)َ « :ني َعشي َ ن َكييَ َا َو َعيف َ
نَي ُ َو َش ظ ید» (نعا ،،يبتا )11 :است که فرمود :هرکه عاشـق شـود و عشـق خـوی ،را کتمـان نمایـد و پاکـدامن

ورزد و با این حال بمیرد ،شهید است.
وی در بیانی دیگر ،مناعت طبع و عزّت نفس خوی ،را میستاید و همّت خود را چنان عالی میداند که همـ
عالم و داراییهای رنگارنب و پر فریب آن را در ماابل ،بهسانِ دانـهای ،نـاچیز و بـیارزش مـیشـمارد .وی
عزّت نفس خود را مرهون «عشق» خالّ و شکوهمند به یار و دلبستگی نسبت به مدبوب ازلی مـیدانـد و بـر
این اندیشه است که ایـن عشـق ،موجـب واامرتبگـی و مصـون مانـدن وی از فـرورفتن در بـاتال دنیـاطلبـی
گردیده است:
گرچـــه ز جهـــان جـــوی نـــداریم

هـــم ســـر بـــه جهـــان فرونیـــاریم

 /30کاوشنام ادبیّات تطبیای ،سال هفتم ،شمارۀ  ،24تابستان 1334

زانجــا کــه حســاب همّــت ماســت

عــــالم همــــه حبّــــهای شــــماریم

کــی مــید جهــان شــویم چــون مــا

در بنــــد کمنـــــد زلـــــف یـــــاریم
(همان)263 :

با دقّت در اشعار رضی و عراقی میتوان دریافت که هر دو شاعر ،از «عشق» بـه عنـوان اهـر و ابـزاری در
راستای اهداف شرافتمندانه و تعالیجویانهشـان بهـره جسـتهانـد و منشـأ پاکـدامنی در اندیشـه و اعتاـاد آنهـا،
برآمده از وعدۀ الهی است که میفرماید« :بهشت ،جایگاه کسی است که از ماا و منزلت پروردگـار ترسـیده
و در ماابل هوا و هوس خود مااومت کرده است» (نازعات.)60-61 /
 .9-6-6رازداری و پردهپوشی

بــیتردیــد ،کتمــان و رازداری ،شــاهراه دســتیابی بــه وارســتگی و حف ـ حی یّ ـت خویشــتن اســت و عاشــق
ناخویشتنداری که سِرّپوش نیست و از دلباختگی خود ،سخن میگوید ،ناگزیر در دا عشق گرفتـار آمـده و
معشو ِ فرمتطلب ،از عشق وی سوداگرانه سود خواهد جُست .این امر از نظر رضی و عراقی به دور نمانـده
و به نیکی در غزلشان انعکاس یافته است.
رضی ،پرچمدار عشقِ عُذری است و پرچم دلدادگیاش بر تارک قلّ پاکی و خلوص جـای دارد .گـواه ایـن
ادّعا ،اظهارات برهانگون اوست که از خاطرات ایّا دلباختگی حکایت دارد؛ آنگاه که رازهـایی از مِهـرِ یـار
در دل داشت و هرگز به خود اجازه نمیداد راز عاشایاش را بـا سـاکنان کـوی و بـرزن ،در میـان بگـذارد و
نهفتههای رو و قلب سرگشتهاش را فاو برای اسب ،هویدا مینمود:
 .1أَیّي َام أُوظعُ ظس ي ي ّرا ظيف اهليَ َيون نَي َر ظس ي
 .2نَيلَي ييا یَي ي َيزا إلَي ي أو َن ظيب نَي َ ظس ي ي

َوأَتي ي يييُ ُا اسَي ي ي إظ ظج ي ي ي َوأَخطي ي ييارا
يـ َعي ي ّ َنعظي ي َ اجلي يارا
َو َحي يد َ
ث الرت ي َ

(يبتا ،ج )617 :1
(ترجمه .1 :در روزگاری که راز عشقِ خود را به اسبم میسپرد و شبروی و خطرهایم را از اهل مدلّه پنهان مـیداشـتم.
 .2همواره پوشیده بودند تا اینکه مدای نفَسـم ،راز مـرا فـاش نمـود و اشـک روانـم از دلـدادگیا بـا کاروانیـان سـخن
گفت).

رازداری او ،چنان است که حتّی پس از گذشت سـالهـای طـوانی از جـدایی و کـوش معشـو  ،آنگـاه کـه
گذرش به مدلّ یار میافتد ،با وجود هم اشتیا  ،میکوشد که از خیره شدن به خان خالی از سـکن مدبـوب
خودداری ورزد که مبادا دوستان و همراهان ،،از عشق او نسبت به ماحبخانه بویی برند:
 .1نَيعَ يا عَ يا َظي ظعی ي ُد الغَ ير ظامَ ،ونّاي َ ي ي

ياَ بَيلقي ي ي ي ي ُ
عَلَي ي ي ي ي ّ اجلَي ي ي ي يون ار یث ي ي ي ي َ
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َص ي ي ي يد حیي ي ي يياَ لظلرني ي ي ي ي ظ
اقَ ،وإظّّني ي ي ييا
 .2أ ُ َ ً ّ

ظ
ظ
ظزني ي ييان ُنفقي ي ييا َن ي ي ي َ الش ي ي يوق طَیّ ي ي ي ُ

(مهاو ،ج )564 :1
(ترجمه .1 :آری [گویی] عید عاشای فرارسید ،آنگاه که منزلگه مخروب یار بر روی ریگزار ،آت ،عشق مـرا تدریـک
نمود .2 .امّا من به خاطر آزر نسبت به همراهانم[ ،از آن منزلگه] روی گردانـد  ،در حـالی کـه زمـا دلـم ،را و مطیـع
اشتیا بود).

رضی ،پایبند به ادب و آیین عاشای است؛ بدینجهت رو شاعرانهاش اقتضا میکند کـه ایـن راز ،نـهتنهـا از
وجود امانتدار او به بیرون سرایت نکند؛ بلکه حتّی اعضا و جوارح ،نیز از آن واقف نگردند:
ظ ظ
َهاني بظي ظ
يون
يَ َ
َ
العي ُ مل تَيياَي سي َيواَ َهي ً

نيي ي َعلي ييا العيي ي أو ال َقلي ييـ یي ي ي يو ظ
اَ
َ َ َ
ََ
َ

(مهاو ،ج )108 :2
(ترجمه :دیده ،دلباخت تو شد و بهجز تو ،در پی عشق دیگری نرفت( ،راسـتی) چـه کسـی بـه چشـم خبـر داد کـه دلـم
شیدای تو شده است؟)

فخرالدّین عراقی نیز در این باره از راز سر به مُهر خوی ،با معشو سخن به میان میآورد و بیان مـیدارد کـه
دلدادگی او با معشو  ،در نهایت پاکی و امانتداری و با تما ظرفیّتهای انسانی اسـت؛ جالـب اینجاسـت کـه
این امانتداری و رازداری در باب عشق ،از سوی معشو نیز مراعات گردیده ،بـه طـوری کـه هـیچیـک از دو
طرف ،راضی نیستند که راز عشق خوی ،را برای دیگری آشکار سازند:
عجب مدار که :چشم ،به مـن نگـاه کنـد

بــرای آنکـــه مـــنم در وجـــود انســـان،

نگــاه کــرد بــه مــن ،دیــد مــورت خــود را

شــــد آشــــکار ز آیینــــه راز پنهــــان،

عجــب ،چــرا بــه عراقــی ســپرد امانــت را؟

نبــود در همــه عــالم کســی نگهبــان،

مگر که راز جهـان خواسـت آشـکار کـرد

بــدو ســپرد امانــت کــه دیــد تــاوان،
()212 :1336

با درنب در غزل دو شاعر میتوان دریافت که امانتداری رضی در عشق به اندازهای است کـه حاضـر نیسـت
حتّی چشم ،از مکنونات و منویّات قلب ،آگاه گردد؛ و این امر ،در شعر عراقـی نیـز بـه گونـهای اسـت کـه
معشو در هر حال ،در مدد کتمان دلباختگی است و میکوشـد حتّـی خـود نیـز از مسـئل دلـدادگی بـاخبر
نشود؛ امّا دریغ که با نگاه به چهرۀ شاعر ،خود را رسوا مییابد .از منظـر عراقـی ،کتمـان راز عشـق ،از اهمّیّتـی
ویژه برخوردار است؛ زیرا او تـاوان بـرمال شـدن عاشـای را ،بـه انـدازۀ فـاش شـدن راز جهـان مهـم و عظـیم
میشمارد؛ از این رو ،میکوشد تا اندوه فرا یـار را بـا جـان و دل بپـذیرد و از دریـغ مهـرورزی او نسـبت بـه
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خود ،لب به گالیه نگشاید تا راز دلباختگی خوی ،را از عالمیان پوشیده بدارد:
شــب و روز آتــ ،ســودای عشــا،

همیسـوزد ضـمیر  ،بـا کـه گـویم؟

مـــرا خلاـــان تـــوانگر مـــیشـــمارند

من مسکیـن فایــر  ،بـا کـه گویــم؟

قصـــ درد دل خـــود چـــه کـــنم؟
ّ

راز خــود جملــه ســمر نتــوان کــرد

ابتالییســــــت دریـــــــن راه مـــــــرا

کــه از آن هیـــچ خبـــر نتــوان کــرد

(همان)212 :

(همان)126 :
 .3-6-6وفاداری و اخالص

غزل رضی ،نمودار وفاداری مطلق او در عشق و داستان اخالص اوست .وی همواره پایبند بـه می ـا و پیمـانی
است که در دلدادگی با یگانه معشو خود بسته است .درد و رنج او مرفاً به جهت دیدار یا دست کم وعـدۀ
دیدار با اوست و هم اوست که گاه برای افروختن شعل عاطفه و عشق راسـتین خـود ،آرزوی هجـران وی را
در سر میپروراند و پس از دوری و فرا نیز ،عشـقِ بـه تنهـا مدبـوب را همـواره در خـاطر مـرور مـیکنـد و
هیچگاه در مدد نیست جایگزینی برای ،سراغ بگیرد:
 .1أ ظُحا ي ي ي ظ
ک ني ي ييا أَقَي ي ي َام ظنف ي ي ي ً َو َج ي ي ي
ظ
ص ي يلّ
َ .2ون ييا َرنَي ي َ اسَجي ييی ُج إل ي ي املُ َ

َوَن ي ي ي ي ييا أَر َسي ي ي ي ي ي ظ ّ ي ي ي ي ي ي َف أَخ َش ي ي ي ي يياَاها
ََیُي ي ي ي ييرو َو املَ ظطي ي ي ي ي ي عَلَي ي ي ي ي ي َو َجاه ي ي ي ي ييا

(يبتا ،ج )653 :2
(ترجمه .1 :تا زمانی که «منا» و «جمع» برپاست و «اخشبان» در مکه استوار است ،به تو عشـق مـیورز  .2 .و تـا هنگـامی
که حاجیان بر مرکبهای خود به سوی «مصلّی» رهسپار میشوند و اشترانِ خسته و کوفته را به دنبال خود میکَشَند).
اک وأَو تَيری يف ي ي ي ي ي ي ي ي يظ
ظ
 .1ظع ي ظيدی ظ َوانطُلظي ي َوع ي ظيدا نَ َ سي يظب
َو َ
صي ي ي ي ي ي ي ي يا ً أَو أَر َ َ
ظ
ت َهي ي ي ييون أیّ ظانفي ي ي ييا ال ُق ي ي ي ي ُدظم
يون
إظّ ذََء ي ي ي ير ُ
.2و اسييَ َجد نُياا ا يف الزنياو َهي ً

(مهاو ،ج )276 :2
(ترجمه .1 :وعدۀ ومالم ده و به هجرانم بیفزای؛ چراکه برای ومال همین بس که تو را ببینم و تو بـر مـن نظـر کنـی.2 .
دلم در این دوران ،هوای هیچ عشق دیگری نکرد جز آنکه من ،عشق روزهای دیرین را همواره در خاطر داشتم).

عراقی نیز همچون رضی ،خالصانه به معشو عشق میورزد و به این عشق ،وفادار اسـت .وی دغدغـهای جـز
مشاهدۀ سیمای مدبوب و آرزویی جز رسیدن به ومال ،ندارد .او در دنیای دلدادگی ،خـود را چنـان مسـت
میپندارد که گویی تا روز قیامت نیز هوشیار نخواهد شد؛ بدینجهت ،هم خوشیها و زیباییها را در وجـود
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معشو و سر زُلـف او خالمـه مـیکنـد بـه گونـهای کـه ارزش دیـدن رخسـار وی را از مـد بهشـت ،برتـر
میشمارد:
جز دیدن روی تـو مـرا رأی دگـر نیسـت

جز ومل توأ هـیچ تمنّـای دگـر نیسـت

وین جان من سوختــه را جـز سـر زلفـت

اندر همهگیتـی سـر سـودای دگـر نیسـت
()136 :1336

چنان سرمست شد جانم ز جا عشـق جانـانم

که تا روز قیامت هم نخواهی یافت هشیارش

بهار و باغ و گلزار عراقی روی جانـان اسـت

ز مد خُلد برین خوشتر بهار و باغ و گلزارش

(همان)214 :
با نگاهی موشکافانه در الفاظ به کار رفته در غزل دو شاعر ،میتوان به مَن ،و رویکردشـان در عشـق پـی
برد و ااعان داشت که رضی و عراقی ،از جایگاه تادّس به معشـو نگریسـتهانـد .رضـی بـرای بیـان وفـاداری
خود در عشق ،به اماکن مادّس مکّه؛ مِنی ،مُزدلفه ،مصلّی و ...کـه همـواره در طـول روزگـار برقـرار خواهنـد
ماند ،سوگند یاد میکند؛ عراقی نیز برای اشاره به پایداری و او دلـدادگیاش نسـبت بـه مدبـوب از مفـاهیم
معنوی؛ قیامت ،خُلد برین و ...مدد میجوید و عشق به او را تا مرزهای قیامت امتداد میدهد.
اخالص و وفاداری دو شاعر ،به حدّی است که آنان با وجود دوری و بیوفـایی معشـو  ،حاضـرند حتّـی بـه
ابتداییترین مرتب ومال که همان دیدن سیمای مدبوب در «خـواب» اسـت ،بسـنده کننـد و بـا پنـاه بـردن بـه
خواب و رؤیا ،خود را تسلّی داده و بدینوسیله ،مدرومیّتهای خود را جبران سازند؛ چنانکه «فروید» در ایـن
باره میگوید :هنرمند [شاعر] ،دردمندی است که برای تخفیف درد خود نالـه سـرمیدهـد ،درددل مـیکنـد؛
رنجورِ مدرومی است که در پی درمان میگردد ،میکوشد تا به شیوهای خردمندانه ،دردهای خـود را تسـلّی
دهد؛ بنابراین ،از عالم ناخودآگاه مدد میجوید و کا های وازده را چنان میآراید که هم سانسـور مـانع ابـراز
آنها نمیشود و هم در نظر دیگران خوش میآید (آریانپور .)231 :1332 ،با توجّه به این دیدگاه ،مـیتـوان
رضی و عراقی را به منزل هنرمندِ وفادار ،دلسوخته و بینصیبی دانست که به ماتضای وازدگی از عـالم واقـع،
بریده و به عالم خیال پناه جستهاند و به خاطر مدرو ماندن از ومال مدبوب ،به دنبال آنند برای کاستن انـدوه
هجران ،به اندک نورِ امیدبخ ،که همانا وعدۀ ومال و مشاهدۀ زُلف معشو در خواب است ،بسنده کننـد و
بدینوسیله ناکامیها و ناخوشیهای خود را با وفاداری و اخالص خوی ،جبران سازند؛ چندانکه «خـواب و
رؤیا نزد عرفا ،یکی از طر کشف هست که به سبب اتّصال رو به عالم غیب حامل میگـردد» (فروزانفـر،
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 )43 :1 ،1323و در واقع همان «انجا خواستهها و آرزوهای واپس رانده و سرکوب شـده اسـت در لباسـی
مبدّل» (فروید)123 :1362 ،؛ چنانکه میسرایند:

 .1یي ي ي ي ي ي ي ي ييا َسي ي ي ي ي ي ي ي يير َحفً بظال َقي ي ي ي ي ي ي ي ييا ظع َمل
يوعف ظل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
ََ .2ميفُي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َ
ک نُيقيلَي ي ي ي ي ي ي يفً
 .3نَعظ ي ي ي ي ي ي ي ظدا بظطَی ظ ي ي ي ي ي ي ي َ

یيُايلَي ي ي ي ي ي ي بظغَي ي ي ي ي ي ي ظ
يل َ ظن ي ي ي ي ي ي ي َي َراهي ي ي ي ي ي ييا
یَي ي ي ي ي ي ي ي ييدنُو إظل ي ي ي ي ي ي ي ي ي َو َجفاهي ي ي ي ي ي ي ي ييا
إظو ظاي ي ي ي ي ي ي ي ظ تَط َمي ي ي ي ي ي ي ي ُ يف َءراه ي ي ي ي ي ي ييا

(يبتا ،ج )657 :2
(ترجمه .1 :ای درختی که در دشت مکّه ،خاک تو جز با خون [دل] من سیراب نگشت .2 .و [اکنون] انـدک دسترسـی
به سایه و میوهات ندار  .3 .به چشم من ،وعدۀ دیدار در عالم خواب و رؤیا دِه تا در نبود تو ،میل به خـواب در او افـزون
گردد).

گرچـــه مـــن دورمانـــدها ز بـــرت

بــــا خیــــال تــــو کــــردها پیونــــد

آنچنــــان در دلــــی کــــه پنــــدار

نــــاظر در تــــو دایــــم ،ای دلبنــــد
()364 :1336

خــواب خــواهم مــن از خــدا بـه دعــا

تـــا ببیـــنم مـــن بـــه خـــواب تـــرا
(همان)361 :

در شعر باا« ،سيرحف :درخت تناور» نمادی است استعارین از معشـو و دالـت دارد بـر اینکـه مدبـوب از
منظر شاعر ،گوهری است گرانبها و کمیاب که وی ،نهتنها در روزگار جوانی ،بلکه تا کنون نیز امکان دسـت
یافتن ،را نداشته است؛ لذا تنها راه چاره را ،پناه جستن به خواب و رؤیا میداند.
 .5-6-6غم غربت

غــم غُربــت یــا نوســتالژی کــه در زبــان عربــی تدــت عنــوان «اسَفي إلي الييوط » و «ال ّشييوق إلي املاضي » (ر.ک:
البعلبکـی )164 :1364 ،آمــده ،عبــارت از دلتنگــی و انــدوهی اســت کـه بــه ســبب دوری از مــیهن یــا در پــی
یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته حامل میگردد« .داشتن خاطره برای هر فرد ،طبیعی است؛ امّا وقتـی
یادآوری خاطرات برای شخص به حدّی برسد که او را نسبت به واقعیّت موجود بدبین کند ،شخص احسـاس
غم و دلتنگی میکند» (انوشه.)163 :1324 ،
نوستالژی ،از جمله درونمایههای پررنب غـزل رضـی و عراقـی اسـت کـه بـه شـکلهـای گونـاگون در
اشعارشان به چشم میخورد و بیشترین نمود آن به خاطر دوری از دوستان و وطن ،گذر عمـر ،جـدایی از یـار
و نرسیدن به ومال ،است.
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شریف رضی در غزلِ «لیلف الس ح» ،روزگـار گذشـته را بـه یـاد آورده ،بـه خـاطر از دسـت دادن آن افسـوس
میسـر
میخورد و حاضر است برای بازگرداندن ،،تما دارایی خود را ن ار کند؛ امّـا چگونـه ایـن امـر بـرایّ ،
میشود حال آنکه آن روزها سپری شده ،بیآنکه بتواند خواستههای دل مشتاق ،را بـرآورد و اکنـون چیـزی
جز «حسرت و پشیمانی» برای ،نمانده است:

 .1ی ي ييا لَیلي ي يفَ السي ي ي ظح أَ عُ ي ييد ظ
ک َهطّي ي ييا ظني ي ي ي َ الي ي ي ي ّظد َظ
ت َانظیي ي يفً
َسي ي ي ي َق زنانَي ي ي ي َ
ظ
العی ظ
تي ي يراظ َا امل ي ييا ظ ظني ي ي َخیي ي ي َو ظني ي ي نَي َعي ي ي ظا
ش لو یُي َدن بَ َذل ُ لَ ُ
َ .2ناض ن َ َ
ِ ظنفي ي ظ
َ .3مل أقي ي ظ
ت ظ ي يا
َ لُاانيييات َظ يير ُ
يوم إّ َزني ي ي ي ي ي َرةُ الف ي ي ي ي ي َدظم
نَي َ ي ي ي ي ي  ،الیَي ي ي ي ي َ
(يبتا ،ج )273 :2
(ترجمه .1 :ای شب منطا سفح ،ای کاش دوباره برگردی و ابرهای پر بـاران ،روزگـارت را سـیراب کنـاد( ،یـادت بـه
خیر) .2 .زندگی سپری شده اگر امکان بازخریدش باشد به خاطر آن ،ارزشـمندترین دارایـیا از جملـه اسـب ،شـتر و
گوسفند را ن ار میکنم .3 .خواستههای دلم را از تو برآورده نکرد  ،آیا اکنون جز آهِ پشیمانی برایم باقی مانده است؟)

از منظر روانشناسان ،غم غربت ،درماندگی یا اختاللی است که بر اثر جدایی مورد انتظار یا واقعـی از مدـیو
خانه و زندگی ایجاد میشود؛ و یک حالت هیجانی و انگیزشی است که حاکی از اندوه ،تمایل بازگشـت بـه
خانه و درماندگی ناشی از تفکّر دربارۀ خانه است و واکـن،هـایی را در ماابـل جـدایی افـراد مـورد عالقـه و
مکانهای آشنا دربر دارد (ر.ک :شریفیان و تیموری .)61 :1363 ،از همین روی ،رضی در اشعار عاشـاانه ،بـه
یادِ دوستان قدیمی و در حسرت شـبهـای گذشـته اشـک میریـزد و آرزو میکنـد کـه بـار دیگـر بـر دیـار
مدبوب فرود آید تا عط ،قلب شعلهورش را فرونشاند و اینهمه تنها به خاطر عشای اسـت کـه هـیچگـاه از
قلب ،جدا نشده و دوستانی که هرگز آنان را با دیگران عو
ف َت َمعُفي ي ي ي ييا اللّی ي ي ي ي يا،
نَي َواه ي ي ي ي ياًتیي ي ي ي ي ي َ

نخواهد کرد:

َوآهي ي ي ي ي ي ياً ظني ي ي ي ي ي ي ت رقظف ي ي ي ي ي ييا َوآه ي ي ي ي ي ييا

(يبتا ،ج )653 :2
(ترجمه :در شگفتم که آیا میشود روزگار ،باز هم ما را به هم برساند؟ افسوس از جداییمان ،افسوس).
ووقي َ ي ي ي يف بظايیي ي ي يو ظ
ت اسَي ي ي ي ّظ ظني ي ي ي أ ََن ي ي ي ظيا
 .1ی ي ي ييا َحاي ي ي يذا لَم ي ي ييف بظالرني ي ي ي ظ انی ي ي ييف
ُُ
ََ
 .2وحاّي ييذا لي ي ييف ظني ي ي نظی ي ي ظ
یُيع ي ظدا عَلي ي َحي ي ّير قل يظب بَير ُه ييا بظَ ظمي ي
يک ب ي ييار ة
َ
إظّ بَ َكیي ي ي ي ي ُ لَی ي ي ي ي يَالظیفَا بظي ي ي ي ي ظذا َسي ي ي ي يلَ ظا
ياع َي اللیَي ي ظا ،بَيعي ي َد بَيی ي يفظ ظ ُا
ي
ي
س
يا
ي
ي
ن
َ َ .3
ضي ي ي ي ي بظغَي ي ي ي يلظه ظا
 .4تَطلُ ي ي ي َيا ظ ،اَلَب ي ي ييدا َ بَيعي ي ي ي َد ُها
نَي ي ي ي ي و قَيلي ي ي ي يب یَير َ

(مهاو ،ج )276 :2
(ترجمه .1 :دیداری دوباره در شنزار و توقّفی دیگر در نزدیکی خانههای مدل یار چه زیباسـت .2 .جرعـهای خنـک از
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دهان تو که سردیاش از دهانم به عط ،قلبم راه یابد ،چه گواراست .3 .روزگار ،بعـد از دوری و جـدایی از آنـان مـرا
یاری نکرد جز آنکه به یاد شبهای (گذشتها ) در ای سلم گریستم .6 .پس از آنها برای من در پی جایگزینی نبـاش؛
چون که دلم به غیرشان خشنود نمیشود).

رضی در اشعار باا ،تعهّد خوی ،نسبت به پیمان قلبی با یاران دیرین را با بهکارگیری اسلوب تأکید بـه دو
شکل .1 :فعل مؤکَّد با «نون تأکید ثایله» تَطلَُا« .2 ،جمله اسمیّ » مؤکَّد با «حـرف مشـبّه إِنَّ» ابـراز مـیدارد؛

ضمن اینکه تکرار لف ِ «آه» در  3مرتبه و « َحاّيذا» در  2مرتبـه ،بیـانگر شـدّت دلتنگـی و حسـرت او نسـبت بـه
روزگار خوش گذشته است و تأثیرش را بر جانِ مخاطب دوچندان میکند .همچنـین ک ـرت واژگـان نکـره:
«ل َّمفَ ،وق فَ ،لف و »...در این غزل ،نشانگر مدبوبیّت و شیرینی روزگار گذشته در وجود شاعر است.
عراقی نیز ،به خاطر فرا معشو حسرت میخورد و چون به پایان زندگی مـیاندیشـد ،ومـال بـه دوسـت را
دستنیافتنی میپندارد .وی بـرای الاـای حسـرت عشـق نافرجـا خـوی ،،در بیـانی اسـتعارین ،پایـان عمـر را
همچون «دشمنی» میداند که او را از نزدیک شدن به یار ،دور میسازد:
افســوس کــه بــاز از در تــو دور بمانــدیم

هیهات که از ومـل تـو مهجـور بمانـدیم

گشــتیم دگربـــاره بــه کـــا دل دشـــمن

کز روی تو ای دوست ،چنین دور بمانـدیم
()266 :1336

وی ،در غزلی نوستالژیک ،بسیار هنرمندانه به ومفِ حـال خـود مـیپـردازد و بـا بیـانی بـیتکلّـف ،تمـا
افسوس و حسرت خوی ،را در برابر مخاطب هویدا میسازد .در او امیـدواری ،خـود را ناامیـد مـیشـمارد؛
زیرا پیمان عمرش ،لبریز گشته و گُل جوانیاش به زردی گراییـده اسـت .از بخـت بـد و نامالیمـات روزگـار
غصـه و
شِکوه سر میدهد و در تم لی زیبا ،دنیا را به سفرهای تشـبیه مـیکنـد کـه از آن هـیچ نوشـیدنی جـز « ّ
اندوه» ،نصیب او نگشته است:
کشــــید رنــــج بســــیاری دریغــــا

بــه کـــا مـــن نشـــد کـــاری دریغـــا

شـــد نومیـــد کانـــدر چشـــم امیـــد

نیامـــد خــــوب رخســـاری دریغــــا

مــرا یاریســـت کـــز مـــن یـــاد نـــارد

کــه دل دارد چنــین یــاری؟ دریغـــا

شــد مــد بــار بــر درگــاه ومــل،

نـــداد بـــار یـــک بـــاری دریغـــا

ز انــــدوه فــــراق ،بــــر دل مــــن

رســـد هـــر لدظـــه تیمـــاری دریغـــا

گوارنـــده نشـــد از خـــوان گیتـــی

مــــرا جــــز غصّهآشــــامی دریغــــا
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فروشـــــد روز عمـــــر و برنیامـــــد
ُ

از آن شــــیرینلب ،کــــامی دریغــــا

دریـــن امیـــد عمـــر رفـــت کـــاخر:

کنــــد یــــاد بــــه پیغــــامی دریغــــا
(همان)163-162 :

شاعر در این غزل ،به زیبایی هرچه تما به تصویرگری حال پر درد خود پرداخته و ومـف خـوی ،را بـا
احساسی از دلتنگی همراه با حسرت و آه و ناله میآمیزد .وی برای انتاـال ایـن حـسّ ،از برخـی تناسـبهـای
زبانی ،از جمله تکنیک «تکرار» مدد میجوید و به تکرار حرف «دال»  33 -مرتبه  -که خود میتوانـد الاـاگر
«درد و دلتنگی» باشد ،عنایت دارد؛ همچنین با بهکارگیری کلم «دریغا» در ردیف این شعر که نشـان از عمـق
تأثّر و حسرت بر موقعیّت گذشته است ،ضمن ایجاد موسیای گیرا ،حال و هوا و مضمون مـورد نظـرش را بـه
ندوی مؤثّر به اهن و اندیش خواننده انتاال میدهد؛ همانگونـه کـه تکـرار هجـای کشـیدۀ «اِی» در کلمـات:
«بسیاری ،کاری ،رخساری ،یاری ،باری ،تیماری ،آشامی ،کـامی ،پیغـامی» حـسّ درمانـدگی ،واخـوردگی و
انفعال را الاا میکند؛ همچنین بهکارگیری فعلهـای منفعـل و کـن،پـذیر :کشـید رنـج ،نشـد ،شـد  ،نیامـد،
گوارنده نشد ،فروشُد و ،...جهت بیان فضای روحی و روانی نوستالژیک شاعر کارآمد بوده است« .ایـنگونـه
کاربرد واژگان را در زبانشناسی« ،مـدای ندـوی )3(»1گوینـد کـه از دل زبـان و از ایـههـای درونـی روابـو
واژگان در جمله بیرون میآید و پژواکی از وضعیّت اهنی نویسنده و نگرش وی در مواجهه با مدـیو اسـت،
(ر.ک :فتوحی )3 :1362 ،و بخشی از رابط سبک و اندیشه را نشان میدهد» (همان )6 :کـه عراقـی در ابیـات
باا ،به طرزی ماهرانه جهت بازتاب حالت روانی حسرتزده و غمانگیز خوی ،به کار گرفته است.
 .9نتيجه
 .1اشعار تغزّلی رضی و عراقی ،نمایانگر شیوۀ ادبی و بیانی آنان است و هر دو شاعر بـرای بیـان اندیشـههـا و احساسـات
عاشاان خود ،به کاربست ابزارها و ظرفیّتهای زبانی توجّه داشته و کوشیدهاند در موقعیّتهـای مختلـف بـا گـزین ،و
چین ،بهجای واژگان ،مخاطب را با عایده و احساس شادی یا اندوه خود همگا سازند.
 .2جهانبینی و اندیش عاشاان دو شاعر ،از مسلک موفیانه و عارفانه حکایت دارد؛ گرچه این ویژگـی در سـرودههـای
عراقی دارای نمودی آشکار است ،در غزل رضی نیز میتوان با تأمّل در زنـدگی ،گـرای ،اعتاـادی و رویکـرد تغزّلـی
سرشار از مفاهیم واا به این امر پی برد و ااعان داشت که عشق در مکتب او ،به عرفان نزدیکتر است تـا بـه واقعیّـت و
از شاعر باعزّتی چون رضی ،سرودن غزلیّاتی با مطامع جسمانی انتظار نمیرود؛ چندانکه خود نیز در ابراز آرمانهـای،
1. Grammatical Voice
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به این شاخصه اشاره دارد.
 .3در بیشتر اشعار عاشاان رضی و عراقی ،غم ،عشق و پرهیزکاری همزاد یکدیگرند و در غزلشـان ،نشـانی از گفتـار یـا
اشارات ناپسند و حتّی نامی از معشو به چشم نمیخورد که اینگونه رازپوشی و تکـریم معشـو  ،از نشـانههـای عشـق
آرمانی و عرفانی است که غالباً سیمای بشری معشو را تدت شعار قرار میدهد.
 .6از منظر روانشناسان ،اثر هنری خواستههای نافرجا و انگیزههـای درونـی هنرمنـد را هویـدا مـیسـازد و کـار منتاـد،
کشف آنها از طریق واکاوی اثر هنری است؛ بر این اساس ،مـیتـوان گفـت گرچـه برخـی اشـعار رضـی ،از ظـاهری
فریبنده و اِباحی حکایت دارد؛ امّا با بررسی شخصیّت ،جایگاه مـذهبی و نیـز بـا تدلیـل روانشـناختی مجموعـ ادبیّـات
تغزّلی او میتوان دریافت که اینگونه اشعار ،چیـزی جـز الهـا و پرداختـههـای خیـال و اندیشـ شـاعران او نیسـت و بـا
حاایق بیرونی ،تفاوتی بسیار دارد.
 .3غزلیّات هر دو شاعر ،آیین تما نمای افکار ،احساسات ،روحیّات و نور نگرش آنان اسـت کـه بـر پایـ مبـانی دینـی:
تاوا ،مداقت ،پاکدامنی ،شرافت و وفاداری استوار گردیده و همین ویژگیهاست که سرودههایشان را در زمـرۀ اشـعار
ماندگار قرار میدهد.

 .3پینوشتها
( )1شریف رضی در سال  . 333در بغداد دیده به جهان گشود .نسب ،با ده واسطه به اما علی (ر) و با پنج واسطه به امـا جعفـر
ماد (ر) میرسد( ،ر.ک :زیدان .)33 :1 ،1326 ،وی ،مدّتها منصب ناابت و رسیدگی به اوضار سادات خاندان ابوطالـب و
سرپرستی زائران خان خدا را بر عهده داشت (ر.ک :ال ّعالبی .)133 :3 ،1603 ،او ،به سـال  . 604در سـنّ  62سـالگی دیـده از
جهان فرو بست (ر.ک :البغدادی ،بیتا.)262-264 :2 ،
رضی ،در ابواب مختلف شعری از جمله غزل ،شعر سروده است .غزل او ،به «حجازیات» معروف اسـت و مشـتمل بـر چهـل
قصیده که غالباً در هنگام حجّ یا به یاد آن مواسم سروده شده و حاوی احساسات عاشاان شاعر اسـت (ر.ک :الفـاخوری:1364 ،
634؛  .)633 :1326رضی در این اشعار از بزرگان ابتکار و ابدار است؛ زیرا قریده و نبوغ ،معانیای را آفریده است که او ها و
خردها را مشتا و عالقهمند خود میسازد (ر.ک :مبارک .)113 :2 ،1606 ،بیشتر قصاید رضی ،مطبور و برآمـده از شخصـیّت
اوست و این خود بر استواری و انسجا میان لف و معنای شعرش دالت دارد (ر.ک :غزوان .)30 :2006 ،ماحبنظـران ،سـبک
شعری رضی را نزدیک و شبیه به اشعار دورۀ جاهلی به شمار آوردهاند (ر.ک :نور الدّین .)160 :1330 ،شـعر او ،تصـویری اسـت
واقعی که از دل زندگیاش تراوش یافته؛ به طوری که عواطف شاعرانهاش با شـرایو و تجـارب عصـرش بـه هـم آمیختـه اسـت
(ر.ک :مبارک.)62 :1 ،1606 ،
( )2شیخ فخرالدّین ابراهیم مشهور به عراقی ( ،)466-410از بزرگان تصوّف و از شاعران بلندپای ایران در سدۀ هفتم هجری اسـت
که در روستای کمیجان از نواحی همدان دیده به جهان گشود (ر.ک :عراقی .)3 :1336 ،وی از خاندان اهل علم بود و سـفر را در
تما عمر بر یکجا ماندن ترجیح داد .آشنایی با استادان طراز اوّل چون زکریـا مولتـای و ابـن عربـی بـر پختگـی ایـن جـوان تـأثیر

مطالع تطبیای درونمایههای غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی 33/
عشـا نامـه و رسـال لمعـات اسـت.
دوچندان داشت (ر.ک :قادری و رجبی .)22 :1362 ،از آثار معروف او :دیوان اشعار ،م نـوی ّ
دیوان شعر او ،مشتمل بر قصاید ،ترکیبات ،ترجیعات و غزلیّات است که قریب به پنج هزار بیت اسـت (ر.ک :مـفا)123 :1342 ،؛
امّا آنچه دل از همه میرباید و مرد را از هر طباه و درج معرفتی که باشند ،شیفت این عارف شوریده میکنـد ،غزلیّـات پـرشـور
اوست .عراقی در غزل عاشاان شورانگیز قطعاً یکی از بزرگان زبان فارسی اسـت .بیـان بسـیار شـیرین و طـربانگیـز وی ،او را بـا
سرایندگان ممتاز برابر میکند (ر.ک :عراقی61 :1336 ،؛ درخشان .)22 :1361 ،وی بـه سـال  . 466در سـنّ نزدیـک بـه هشـتاد
سالگی در دمشق دیده از جهان فرو بست (ر.ک :مورتگر.)33 :1366 ،
( )3مدای ندوی ،عبارت است از رابط میان عمل یا حالت بیانشده به وسیل فعـل یـا دیگـر عنامـر جملـه (فاعـل ،مفعـول و.)...
مدای ندوی ممکن است منفعل ،فعّال یا انعکاسی باشد؛ وقتی مبتدای جمله ،پذیرنده ،هدف یا متدمّل فعل باشد ،جملـه ،مـدای
منفعل و پذیرا دارد .مدای منفعل ،بیانکنندۀ عملی است که از جانب ناپویاترین یا غیر فعّالترین عنصر جمله (م الً پذیرنـدۀ یـک
فعل متعدّی در جمل مجهول) ،گسترش مییابد klaiman, 1991: 3( .به نال از فتوحی)3 :1362 ،؛ متنی که با جملههای بیفعل،
مجهول و شبهمجهول تولید میشود ،مدای منفعل یا پذیرا خواهد داشت (ر.ک :همان.)10 :

کتابنامه
الف :کتابها
 قرآن کریم.
 .1آریانپور ،امیرحسین ()1332؛ فرویدیسم ،با اشاراتی به ادبيّات و عرفان ،تهران :ابن سینا.
 .2انوشه ،حسن ()1324؛ فرهنگنامة ادب فارسی ،چاپ اوّل ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
 .3البعلبکي ،منری ()6891؛ نوسوعف املور  ،الطبعة العشرون ،بریوت :دار العلم للمالینی.
السعم ،بریوت :دار الکتب العلمية.
 .4البغدادي ،اخلطيب (یيتا)؛ تاریخ بغدا أو ندیفف ّ

 .5الثعاليب النيشابوري ،أبو منصور ()6443؛ یيیمف ال ّدهر يف حماس أه العصر ،الطبعة الثانية ،بریوت :دار الفکر.
 .4جمالالدّین ،مدمّد سعید ()1363؛ ادبيّات تطبيقـی ،ترجمـ سـعید حسـا پـور و حسـین کیـانی ،چـاپ اوّل ،شـیراز:
دانشگاه شیراز.
 .2داد ،سیما ()1323؛ فرهنگ اصطالحات ادبی ،چاپ دوّ  ،تهران :مروارید.
 .6درخشان ،مهدی ()1361؛ بزرگان و سخنسرایان همدان ،تهران :اطّالعات.
 .3دو روژمون ،دنی ()1326؛ اسطورههای عشق ،ترجم جالل ستاری ،چاپ اوّل ،تهران :آلیک.

الرض  ،بریوت :دار صادر.
 .64الرضي ،الشریف (يبتا)؛ یواو ال ّشریف ّ
 .66زیدان ،جرجي ()6899؛ تاریخ آ ا اللّغف العربیّف ،القاهرة :دار اجليل.
 .12شفیعی کدکنی ،مدمّدرضا ()1360؛ صور خيال در شعر فارسی ،چاپ هشتم ،تهران :آگاه.
 .13مفا ،ابیحاهلل ()1342؛ تاریخ ادبيّات ایران ،تهران :فردوس.
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 .16مورتگر ،لطفعلی ()1366؛ تجلّيّات عرفان در ادبيّات فارسی ،تهران :ابن سینا.
 .13عراقی ،فخرالدّین ابراهیم همدانی ()1336؛ کلّيات ،به کوش ،سعید نفیسی ،تهران :کتابخانه سنائی.

 .61علوش ،سعيد ()6891؛ ندارس اَل

املقارو ،الطبعة األولی ،بریوت :مرکز الثقايف العريب.

الرض  ،الطبعة األولی ،بغداد :إّتاد األدباء والکتاب.
 .61غزوان ،عناد ()9449؛ بفاَ القصیدة يف شعر ال ّشریف ّ
 .16غنیمی هالل ،مدمّد ()1323؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجم سیّد مرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،تهران :امیرکبیر.
 .16الفاخوریّ ،حنّا ()1326؛ تاریخ ادبيات زبان عربی ،ترجم مدمّد آیتی ،تهران :توس.
)6891( --------- .94؛ اجلان يف تاریخ اَل العرب «األدب القدمی» ،الطبعة األولی ،بریوت :دار اجليل.
 .21فروزانفر ،بدیعالزّمان ()1323؛ شرح مثنوی شریف ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .22فروید ،زیگموند ()1362؛ تعبير خواب و بيماریهای روانی ،ترجم ایر پور باقر ،تهران :آسیا.
 .23قاسمنژاد ،علی ()1324؛ فرهنگنامة ادبی فارسی ،تهران :وزارت فرهنب و ارشاد اسالمی.
 .26کلود واده ،ژان ()1322؛ حدیث عشق در شرق ،ترجم جواد حدیدی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

الرض  ،بریوت :دار اجليل.
 .95مبارک ،زکي ()6449؛ عاقریف ال ّشریف ّ
 .24متز ،آدا ()1346؛ تمدّن اسالمی در قرن چهارم ،تهران :امیرکبیر.
 .22مختاری ،مدمّد ()1322؛ هفتاد سال عاشقانه ،تهران :تیراژه.

 .26ندا ،طه ()1363؛ ادبيّات تطبيقی ،ترجم هادی نظری منظّم ،تهران :نشر نی.

حمميد بي طل يف الفعيا ،،املکتبدة الشداملة ،م سسدة املکتبدة
 .98نعايل ،أبو احلسن حممدد بدن حل دة (يبتدا)؛ جيزَ ني حيدیيب أيب اسسي ّ
الشاملة ،قم :نور.
 .34نور الدین ،حسن جعفر ()6884؛ اَلععم ن اَل باَ وال ّشعراَ ،بریوت :دار العلم.

ب :مجالّت
 .30شریفیان ،مهدی؛ شریف تیموری ()1363؛ «بررسی فرایند نوستالژی در شعر معامر فارسـی» ،کـاوشنامـة زبـان و
ادبيّات فارسی ،دانشگاه یزد ،سال هفتم ،شمارۀ  ،12مص .42-33
 .31فتوحی ،مدمود ()1362؛ «سه مدا ،سه رنب ،سه سبک در شعر قیصر امـینپـور» ،ادبپژوهـی ،دانشـگاه گـیالن،
شمارۀ پنجم ،مص .30-3
 .32قادری ،مدمّد رضا؛ نامر رجبی ()1362؛ «بررسی جلوههای بدیع در غزلیّات فخرالدّین عراقی» ،فصـلنامة زبـان و

ادبيّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،شمارۀ  ،14مص .36-21

حبوث يف اَل

املقارو (نصلیّف علمیّف  -حمكّمف)

ءلّیّف اآل ا والعلوم ا نسانیّف ،جانعف رازا ،ءرنانشاه
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الرض ونخرال ّدی العراق
راسف نقارنف ملضان الغز عفد ال ّ
شریف ّ

1

انید ج اوخب لیل
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة جيالن ،إیران

2

عنرضا ءرمی نر
أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة شهيد تشمران ،أهواز ،إیران

3

امللخص
الشداعر واألدیددب العددريب الش دریف الرض دي ( 441ه دد) ،والش داعر اإلی درا الشدهری فخددر الدددین العراق دي ( 199ه دد) ،مهددا مددن الش دعراء املرمددوقنی
أنشددا أشددعاراز غزليددة راوعددة ،وکدل منهمددا اسددتخدمها کوسدديلة لإلفصدداع عدن رأیددا وعواحفددا وذلددح حسددب العوامددل اخلارجيددة وال اتيددة ،وکد لح
مقدددراما علددی اإلنشدداد .إن أشددعار الرضددي والعراقددي الغزليددة علددی الددرغم مددن بعدددمها زمني داز واالتالفهمددا يف اللغددة عددن بعددت ،تت ددمن مفدداهيم
وآراء متماثلددة عدیدددة جعلددت الکدداتبنی یب ثددان عدن م ددامنی يف غددزش الشدداعرین ّتدددد شخصدديتهما ،وذلددح باسددتخدال أسددلوب املقارنددة بددنی
آراء الشدداعرین الغرامي دة .بندداءز علددی ذلددح ینددوي ه د ا املقدداش ج دراء دراسددة أشددعارمها الغزليددة ،الوص دوش إلددی معرفددة حریقددة تفکریمهددا ومسددلکهما
العقاودددي .ن دراز للنتدداوا احلاصددلة یشددتمل غددزش هد ین الشدداعرین علددی أوجددا التشددابا امل ددمونية کالوفدداء ،العفددا  ،بعددد اهمددة و ،...ددا یدددش
علی اشرتاک يف الرأي واللغة عند غزهما.
ال لمات ال ّدلیلیّف :األدب املقارن ،الشریف الرضي ،فخر الدین العراقي ،الغزش ،احلب.
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