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. پیشگفتار1
. تعریف موضوع1- 1
هـا و هـا، جنـبشهـا، دوره، سـبکست که به سنجش آثـار، عناصـرتطبیقی، از شاهکارهاي نقد ادبی اادبیّات«

در مفهـوم کلّـی آن در دو یـا چنـد فرهنـگ و زبـان مختلـف ادبیّـاتی، مقایسـه هاي ادبی و به طور کلّچهره
بـومی ادبیّـاتتطبیقی، زمینه را بـراي خـروج ادبیّاتغنیمی هالل، به عقیدة).41: 1376نژاد، (قاسم»پردازدمی

عـرض افکـار و ی از کلّ بنـاي میـراث ادبـی جهـانی، در مکند و آن را به عنوان جزئاز انزوا و عزلت فراهم می
تطبیقـی بـراي ادبیّـات)؛ امّا این بدان معنا نیست که 44- 40: 1373غنیمی هالل، ر.ك: (دهدها قرار میاندیشه

کوشـد؛ آن مـیيجـابهدیگر ادبیّاتبومی یا جایگزین ساختن ادبیّاتهاي اصالت در نادیده انگاشتن ویژگی
ادبیّـاتگیـري از ملّی از رهگـذر بهـرهادبیّاتسازي هاي تطبیقی در درجۀ نخست، غنیرسالت پژوهش«بلکه 

بـومی را پشـتیبانی ادبیّاتهاي دیگر، ادبیّات) و بر آن است تا با دعوت به پیوند با 35: 1383(ندا، »بیگانه است
).59: 1389الدّین، جمالر.ك: (نماید

اي بسـته و محـدود در افـت کـه در دایـرهتـوان یی را مـیادبیّاتتطبیقی، کمتر ادبیّاتپردازان هاز نگاه نظریّ
در این میان، ایرانیـان و ملّـت عـرب، بـه دلیـل باورهـاي جریان باشد و از مرزهاي خود پا فراتر نگذاشته باشد. 

بـه گرایـیاند کـه ایـن همباز همواره نوعی ارتباط و پیوند با یکدیگر داشتهاسالمی و فرهنگی، از دیرمشترك 
توانـد گـامی بـه سـوي ایـن دو زبـان مـیادبیّـاتاست؛ لـذا بررسـی یافتهنان تجلّی آادبیّاتطور چشمگیر در 

باشد.هاآنو نقاط مشترك میان ادبیّاتکشف تبادل 
تـرین قالـب بـه عنـوان لطیـف»غـزل«ادب فارسی و عربی، عرصـۀدر حوزةقابل تطبیقهاي از جمله زمینه

متـدیّن ایرانـی، در آن بـهشـاعر،)2(عراقـیالـدّینفخرو شـاعر متعهّـد عـرب)1(شعري است که شریف رضی
هـاي عارفانـۀمضـامین عاشـقانه و اندیشـهبسـاط گسـتردنآن بـراي بستر از و انداي دست یافتهجایگاه شایسته

اند.جستهمددبه نیکی خویش 
و هدفضرورت، اهمّیّت. 2- 1

اشـقانه هسـتند، پیرامـون رویکـرد و ماهیّـت هـاي عکه رضی و عراقی از شاعران نامدار در سـرودهبا علم به این
بـودن معشـوق بـودن عشـق و جسـمانیویژه غزل رضی، شبهات و ابهامـاتی مبنـی بـر ابـاحیهها؛ بغزلیّات آن
کوشـد از گیـرد، مـینوشتار حاضر، با این فرضیّه که غزل آن دو، از آبشخوري عرفـانی مایـه مـیوجود دارد.

، رهیافتی تحلیلی داشته باشد.هاآنهاي تغزّلی مهزاویۀ نقد تطبیقی، به ماهیّت چکا
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هاي پژوهشپرسش. 3- 1
عراقی کدامند؟فخرالدّینهاي همسو در غزل شریف رضی و مضامین و اندیشه- 
اند؟دو شاعر، در غزل با کدام نگاه و رویکرد به عشق نگریسته- 
اند؟سود جستهتغزّلیها و احساساترضی و عراقی از چه ابزارهایی جهت ابراز اندیشه- 
. پیشینۀ پژوهش4- 1

هـاي قابـل تـوجّهی، صـورت گرفتـه پیرامون شریف رضی و فخرالدّین عراقی، به صورت جداگانـه پـژوهش
،)1377از اولیـایی (» تأثیرپـذیري عراقـی از بزرگـان ادب و عرفـان«توان بـه مقالـۀ ها میاست که از جملۀ آن

پذیري عراقی از بزرگانی چون ابن عربی، غزالی، فردوسی، سـنایی و عطّـار در آن پیرامون تأثیراشاره کرد که
) کـه در 1387(و رجبـیاز قـادري» هاي بدیع در غزلیّات فخرالدّین عراقـیجلوه«. نیشابوري بحث شده است

اي آرایـش لفظـی و معنـوي در هـآن، بازتاب دانش بدیع در غزلیّات وي مورد بررسی قرار گرفته و بـه گونـه
کـه در آن بـه )1387زاده (مغـانیاز آبدانان و گل»الوجدانيّات يف أشعار الّشريف الّرضـي«اشاره شده است.اوشعر

بررسـی «انـد. عناصر شعر وجدانی رضی؛ از جمله درد و اندوه؛ شادي؛ سوزناکی؛ شوق و اشتیاق و... پرداختـه
ن به جوانب مختلف نوستالژي و تـأثیر عوامـل ) که در آ1388از دهقانی (» نوستالژي در شعر فخرالدّین عراقی

از » هـاي شـریف رضـی و محتشـم کاشـانیجستاري بـر مرثیـه«ایجاد آن در روحیۀ شاعر پرداخته شده است. 
هاي شریف رضـی بـر سرودهسرودة محتشم کاشانی و سوگدر آن به سوگکه)1389رضایی و کیا (محمّد

انـد. و فلسـفی پرداختـهسیاسـی، عـاطفی، تخیّلـی، اخالقـی- تـاریخی، روایـی - مبناي شش رویکـرد روایـی 
) کـه در آن بـا اسـتفاده 1390از حسینی غریب و صرفی (» عربی و فخرالدّین عراقیشناسی از منظر ابنهستی«

شناسی، حضرات خمس، عشـق، اعیـان ثابتـه و تجلّـی از از روش سندکاوي به بررسی قلمروهایی چون هستی
از » شخصـیّت نمـادین امـام حسـین (ع) در شـعر شـریف رضـی«ی پرداخته شده اسـت. منظر ابن عربی و عراق

هاي گوناگون شخصیّت امام حسین (ع) در شعر سیّد رضـی مـورد در آن، جنبهکه)1392سیاوشی و واعظی (
همکـارانو پـوراز سـبزیان» اي تغـزّل شـریف رضـی و غـزل سـعديبررسی مقایسه«تحلیل قرار گرفته است. 

که در آن، تصاویر و مضامین به کار رفته در غزلیّـات دو شـاعر را بـا هـم مقایسـه نمـوده و بـه سـبک ) 1392(
اند.ها نیز اشاراتی داشتهسرایی آنغزل

چارچوب نظريوروش پژوهش. 5- 1
و تحلیلـی–ن است به شـیوة توصـیفیغزلیّات دو شاعر، بر آتطبیق در زمینۀ نومقالۀ حاضر به عنوان پژوهشی 
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اي عاشـقانۀ آن دو بپـردازد؛ چنـدان هـ، به واکاوي مضامین سـروده»تطبیقیادبیّاتمکتب آمریکایی «مبنايبر
بـا یـک یـا ادبیّـات، بررسی پدیدة ادبی از طریق مقایسۀ یک مذکورتطبیقی بر مبناي مکتب ادبیّاتهدف که 

... بـه منظـور پـی رهـاي زیبـا، فلسـفه ودانش همچون هنبا سایر قلمروهاي ادبیّاتدیگر، یا مقایسۀ ادبیّاتچند 
)؛ از آن رو کــه در 95و 15: 1987علــوش، ر.ك: (اســتبــردن بــه روابــط و وجــوه مشــابه فکــري و تخیّلــی 

ارتباط تـاریخی مسـتقیم یـا هرگونهاز زبان مختلف، بدون ادبیّاتتوان بین دو ادیب یا دو صورت مشابهت می
.)32: 2001ود، عبر.ك: ، تطبیق برقرار نمود (میرمستقیغ
پردازش تحلیلی موضوع. 2
هاي غزلیّات رضی و عراقیمایه. درون1- 2
آرمانیعشق.1- 1- 2

گیـرد، سرچشمه مـیو از آنجا که از احساساتدهدعشق، بخش عظیمی از محتواي انسانی شعر را تشکیل می
کنـون، از آغاز آفـرینش تـاوعشق ورزیدن، ویژگی خاصّ دنیاي آدمی است «هاست. عامل پیوند میان انسان

). 68: 1377(مختـاري، »پذیر کـرده اسـتهاي رنگارنگ و دلنشین خود، رنج حیات را براي او تحمّلبا جلوه
سـخن ، »پـاكعشـق«، از مضمون قتضاي ظرفیّت و استعداد پذیرش خویشرضی و عراقی در اشعارشان، به م

اند.رداختهو با بیانی هنرمندانه به ابراز آن پبه میان آورده
گـاه همـه. بـا اینشـق اسـتاو خاکسـاري عمنزلـتةمبارزوعقلمیان قلب و کنشرضی، عشق در غزلیّات

در عشـق، همـواره بـه رضـی. انجامـدنمـیی تبـاهو سسـتیبـه گـاههیچولی ؛شوداحساس بر غرور پیروز می
اسـته نیـز معنـوي و ، آن خودوزدچشـم مـیوياي درخواستهبه و اگر هاي معنوي معشوق توجّه داردویژگی

اش کـه روح و جـان و به خـاطر اکسـیر ذاتـیورزد وي از عمق جان نسبت به معشوق عشق میروحانی است.
دهـد. خویش قـرار مـی» رؤیا و آرمان«برد و در زمرة میفرامعشوق را تا جایگاه تقدّس ،گرفته استوي را فرا

اسـت وگرانقـدر،اش همچـون جـانمحبوبهداردبیان کهند کبه اماکن مذهبی و مقدّس سوگند یاد میرضی
مشتاقانه آرزومند وصال اوست:

ــــنَظَرْ . ١ ــــِك نَْظ ــــُت خلَْي ــــتْ كِف  َرًة ِ اَن
لُوقـــــ. ٢ ِ لٍ أالوِف َعلَـــــیـَوأُْقِســـــُم 
ـــــــــــــَوأَ . ٣ نيَي ـــــــــــــِق َو هِ ركـــــــــــــاِن الَعتي
ملإنْ فَــــُس َخاِلصــــًة ِت الــــنـَّفْ َألَنْــــ. ٤

ـــــــْنيِ  ــالَء الَع ـــــــينِّ َجــــــ َـــــــل ِم ـــــــب اهاذَق
ـــــنْ  ـــــاَر وَ َشـــــهِ َوَم ااَهـــــمَ ْن رَ َمـــــَد اجلِم
هاَســــــــــَقاَمــــــــــنْ َزَم واملقــــــــــاِم و َوزَْمــــــــــ

ــــــــــــــ ذاً ُمنَاهــــــــــــــاإِ ِت َتُكونيهــــــــــــــا فَأْن
)٥٦٤- ٥٦٣: ٢، جيب(
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ون خـار و خاشـاك تنها موجب روشنی چشمم نشد؛ بلکه همچنهکهنمودمبه تو »گاهین«،یفخَمنطقۀدر . 1ترجمه: (
را بـه هانگریزهسـکـه یکسـبـه و» عرفات«به ایستادن بر کوهسوگند.2).کردرواناشک از چشمانم (کهبرایش بود، 
کـس هـر (ع) و براهیمامقامآب زمزم و به هاي کعبه و سازندگان آن وبه رکنو.3.پرتاب کردرا هاآنچشم دید و 

).هستیهایشآرمان و آرزوقین،به یاگر آن نباشی دُردانۀ وجود مَنی وتو که.4از آن نوشید که 
ذري و عُـشـاعر غـزل،. ويسـتایدنمـیظـاهريجـذّابیّتبه خاطر خالف شاعران اِباحی، معشوق رابر،رضی

»گـاهین«وي اسـت کـه در دَرنگ عشـق دلباختگـان بَـهمظرافت و نزاکت، شور، در کمال عفیف و عشق او 
:گرددنزدیک نمیقلمرو گناهبه و هرگز هماندمحصور 

ــةٌ ح،لَـــُم هللاُ ُت َوَمـــا ِيل، يـَعْ َعِشــقْ  وبُ ِســـوی نَظَـــري، والعاِشـــُقوَن ُضـــرُ اَجــ
)١٧٥: ١(مهان، ج

،عاشـقانآري][،نیسـتخسـار محبـوبدیـدن رُجزبـهنیاز من از این عشق است که گواهعاشق شدم و خدا ترجمه: (
).نداگونهگون

عزیزتـر خـویشسـتاید و عشـق بـه وي را از جـانقـدّس مـیعراقی نیز در باب عشق، معشوق را تا سـر حـدّ ت
بـه محبـوب را که ارزش یک ذرّه از اندوه عشق و اشـتیاقرودتا جایی پیش میدلدادگیعالمدر ،شماردمی

یابد و بر این عقیـده اسـت تر میو حتّی از آب گواراي حوض کوثر، گواراتر و خوشاز تمام جواهرات عالم
:و سوداي عشق، در وجودش جریان دارد، سرآمدِ همۀ عالمیان خواهد بودتا زمانی که دغدغه 

ــان می ــم ج ــه ز غ ــرا، گرچ ــدم برآی
ــوش ــو خ ــدوه ت ــک ذرّه ان ــرا ی ترم

ـــزدیهرکســـاگرچـــه  ـــم گری از غ
ــــو ــــده ت ــــاب ان مــــرا در ســــینه ت
ــد ــو افکن ــدوه ت ــاي ان ــر در پ ــو س چ

تر آیــدغــم عشــقت ز جــانم خــوش
که یـک عـالم پـر از سـیم و زر آیـد

ا چون جان، غـم تـو درخـور آیـدمر
تر ز آب کــوثر آیـــدبســی خــوش

ـــرآید ـــر س ـــالم ب ـــی در دو ع عراق
)1338 :200(

موجـودي اســت ،تغزّلـی رضـی و عراقـیادبیّـاتدر تـوان دریافـت کـه معشـوق مـیبـاالاشـعار بـا تأمّـل در 
عشوقی که عشـق بـه وي،مکه باید به او عشق ورزید و نازش را به جان خرید؛ و از گوهري برتربخشزندگی

بر مفهومی متعـال، عارفانـه و آرمـانی گـواهی کشد، جسمانی دلدادگی را با خود یدك میایحۀرگاه که اینبا
مـذهب ادبـیِ عشـقی پـاك «را، 2آرمانی عشـقۀ، گون1»دنی دو روژمون«محقّق برجستۀ سوئیسیچنانکه؛ دارد

١. Denis de Rougemont
٢. Cortezia
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کـه از حـسّ احتـرام بـه ،هـاي خـاصّ آنالهیّات و بحـث،اتها، اخالقیّداند با نیایشنسبت به زنی آرمانی می
در ایـن گونـۀ بـه گفتـۀ ابـن عربـی، ).9: 1372(کلود واده، » معشوق و میل خدمت به او سرچشمه گرفته است

را کنـد و اوجان، ناگهان، در آینۀ معشوق، صورت محسوس خداوند یا تجلّی حقّ را مشـاهده مـی، نگاهِعشق
)؛ چندان کـه رضـی و 243: 1374روژمون، دور.ك: (داردیافته، دوست میکمال وحدتبه عشقی به تمام و

ورزند و عشق به وي را آرمان اصلی زنـدگی خـویش عراقی نیز بر احساس یگانگی خود با معشوق اصرار می
آشـوب او بخـش روح پرآن، مایـۀ کمـال عاشـق گردیـده و روشـناییاز انـدوهايذرّهشمارند؛ عشقی کهمی

خواهد بود.
و پاکدامنیوارستگی. 2- 1- 2

در دارد.ايدر اشـعار رضـی و عراقـی، بازتـاب گسـتردهوارسـتگی و پاکـدامنیاز جملـه هاي دینی،گرایش
بر مبنـاي تفکّـر هرکدام؛ با این تفاوت که استوار استشان مذهبیاندیشۀغالباً بر پایۀنیز آنانغزل،همین راستا

او در کنـد.گـري مـیجلـوههـاي مختلـفغزل رضی به شـکلدر پاکدامنی اند؛اختهو دیدگاه خود بدان پرد
گاه پایبندي بـه آداب و نزاکـت را پردازد؛ امّا هیچمینیز مشابه آنغزل، گاه به وصف حاالت وصال و موارد

کند:تفاده نمیبردند، اسهایی ناپسند که گاه برخی شاعران به کار میاز نظر دور نداشته و از الفاظ و تعبیر
ــاُء والسَّ . ١ ــاُدو ْيـــفُ ُتَضــاِجُعين احلَْسنـ
ـــــــّين حلَِ . ٢ َـــــــِت البَـْيضـــــــاُء ِم َجـــــــةٍ اِإذا َدن

ُمهــــ ــــْيُف َأد ــاِن يل والسَّ ِمــــّين اَضِجيَعـــ
ــــَيُض املَاِضــــي فَأَبـَْعــــ َــــی األبـْ ّين ها َعــــدَ أَب

)٤٨٤: ٢ج،(يب
بسـتر کـه شمشـیر دو هـم؛حـالی کـه شمشـیرم میـان مـا حائـل اسـتشـود، دربستر میآن زیبارو با من هم. 1(ترجمه: 
و سـر بـاز زدهرّان اي به من نزدیک شود، شمشیر بُهرگاه آن زیباروي براي خواسته. 2ترین آن دو به من است.نزدیک

).داردنگه میاو را از من دور
يـَْعُتهـــــــــــــا بِ  َ نَنـــــــــــــا ِعّفـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــدِ َوبـَيـْ ـــــــا وَ يَي ـــــــاِء ِ ـــــــي لِ الرَّ َعلـــــــی الَوَف َممِ لـــــــذِّ ْع

).٢٧٤: ٢(مهان، ج
یمان وفاداري و تعهّد بسته بودم.)و میان ما عفّتی بود که من با آن، پ(ترجمه: 

ــْن دُ  ـــ ــ ــ ــي ِمـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِقيَّــالتَّ ْونِ َعفاِف ــ ــِة زَاِجـ ـــ ــ ــرٌ ـ ـــ ــْن ُدْوِن الرَّقيــــ ــوَصــــْوُنِك ِمـــ ـــ ــبُ ِب رَ ــ ـــــ ــ قيـ
)١٧٥: ١(مهان، ج

مـن اسـت و پارسـایی تـو، بـدون نگهبـان، خـود نگهبـان ةپاکدامنی من صرف نظر از پرهیزگـاري، بازدارنـد(ترجمه: 
)گر) توست.(نظاره

ــــــ. ١ فكانــــــْت ِعفَّ احلَـــــــّي َعنّـــــــا املََوانِـــــــعُ رُفعـــــــْت يفَوقَــــــدتعّفــــــفٌ ةٌ الَخلَــــــْو
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ـــــــا ُخيْـــــــِربْ َعْنهـــا فَإنّنـــاي َعـــّين وَ َســـُلوا َمْضـــَجعِ . ٢ ـــــــاِجعُ َرِضـــــــينا ِمب ـــــــا املَض َن َعّن
)٦٥٨: ١(مهان، ج

جود نداشـت.وانعی میان ما خلوت نمودیم و آنچه میان ما بود، عفّت بود نه تظاهر به آن، با اینکه در آنجا م. 1(ترجمه: 
)که ما به آنچه بسترها گواهی دهند، خرسندیم.از بسترم جویا شوید،من و اوةدربار.2

رضـی دسـت انـد؛آرمیـدهاورزي، در بسـتر عفـاف و تقـودر عین عشـقاشمحبوبهو شاعردر این ابیات،
عـاري ا باطنشـانامّـ؛پسندیده نیست. ظاهرشان، گرچهنگرددخود بازپیماناز گاهکه هیچبیعت با عفاف داده 

ند، ان هسـتاش بـدگمگیرد و از کسانی که به پاکـدامنیگواه میبه بستر خود را شاعر،تا آنجا که استگناهاز 
.اش اطمینان یابندکنند تا از عفاف و پاکدامنیرجوعبستر و خوابگاهش بهخواهد می

تـوان انـد، مـیگونه اشعار رضی، در پاکدامنی او تردید روا داشتهبه شبهۀ برخی که با توجّه به ایندر پاسخ 
اند؛ لـذا بـراي از نظر دور داشتهرا ر او گفتاادبیّاتو فحوا و مغزاي که آنان به ظاهر کالم شاعر نگریستهگفت

مـدد جسـت » 3زیگموند فرویـد«شناس معروف توان از دیدگاه روانگونه اشعار عاشقانۀ او میتبیین ماهیّت این
نگـر دارد؛ آدمِ بافی به واقعیّـت راهـی هسـت و آن هنـر اسـت. هنرمنـد، طبعـی دروناز خیال«که معتقد است: 

گـردد، ... وي بـراي شود؛ ولی پس از چندگاه بـه واقعیّـت بـازمیال منزوي میمحرومی است که در عالم خی
کنـد؛ ولـی در عـالم خیـال، اي ندارد. پس مانند تمام ناکامان به واقعیّت پشـت مـیتأمین کامروایی خود وسیله

، پـور(آریـان» ي خـود جویـاي آن اسـتاي، براي آسـایش و تسـالّسازد که هر روح گرسنهدنیاي زیبایی می
هـاي قـوّة تخیّـل او نیسـت؛ وي بـا چیزي جز برسـاختهاشعار تغزّلی رضیاستدالل،این ر مبناي). ب252: 1357

دخالـت دادنکنـد و بـا ابداع تصاویر ذهنی، سـایه و انعکاسـی از واقعیّـت را در خیـال خـویش بازسـازي مـی
خواهـد، بـه تصـویر کـه مـیگونـهآنبینی خود، آرمـان ادیبانـه و عاشـقانۀ خـویش را عاطفه، احساس و جهان

است؛ امـري کـه برخـی، از » نظریّۀ محاکات در شعر و هنر«گر اي تداعیکشد. این تکنیک رضی، به گونهمی
تـوان چیزهـایی را بـه به کمـک آن میزیرادانند؛ خواجه نصیرالدّین طوسی، آن را مایۀ لذّت ادیب می«جمله 

دیگـران حیـرتموجـبنیست و یا دست به کاري شـگفت زد و پذیرامکان،يوجود آورد که در جهان عادّ
بـرداري و ، عکسکه ارسطو نیز در این باره معتقد است کـه محاکـات)؛ چنان35: 1380کدکنی، (شفیعی » شد

و گـذاردبر اثر هنـري او تـأثیر می،و دریافت هنرمند از جهانکه تفکّربلبرداري صرف از طبیعت نیست؛ کپی
تـوان اشـعار می،بر این اساس)؛63: 1375ر.ك: داد، (دهداز آنچه هست نشان میتر یا پستبرتر، جهان رااو

٣. Sigmund Freud
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از وجـود خـارجی » تصـویري«صـرفاً شود، دیده میآنآنچه در اي دانست که نهیآیعاشقانۀ رضی را همچون
تــدیّن و و از شــاعر مســتعدّي چــون او بــا توجّــه بــه برخــورداري از شخصــیّتی م؛ ولــی خــود آن نیســتاســت

و هـم اوسـت کـه رودمنـد انتظـار نمـیهدفجایگاهی ممتاز، سـرودن اشـعاري جـز بـا محتـوایی هنرمندانـه و 
و از مـنش و رویکـرد خـود نسـبت بـه عفـاف، احسـاس خرسـندي ی را خواسته و دستور الهی دانستهپاکدامن

کند:می
ـــــــــهُ ِبْکرُ ينَعَفــــــــاٌف کمــــــــا َشــــــــاَء اِإللــــــــهُ َيُســــــــرُّ  ـــــــــيَء ِمْن ـــــــــاوَ هـــــــــا َوعَ َوِإْن ِس ُ ا

)٥٣٦: ٢ج،(يب
از ایـن امـر، سـالانیم(ترجمه: آن عفّتی که منظور نظر پروردگار باشد، موجب شادمانی من است؛ گرچه زنان جوان و 

ناخرسند باشند.)
را بـه خـود - .م1917دانشـمند سویسـی- 4زتِـآدام مِچنان برجسته است که نظر این ویژگی در شعر او آن

در ،...زشـت بـازاري بیـرون نیامـده اسـتکلمه از سخنانِیکحتّی از دهان این مرد فرهیخته، «:کندیجلب م
يوه بـاشعلـوينیاکاناز گویی شود که مشاهده مینفسو احساس عزّتمنشیبزرگۀشعر او چنان روحی

ر آن پیرامـون جایگـاهنۀ رضی است کـه دگو). مؤیّد این ادّعا، اشعار حکمت308: 1ج،1364(»استرسیده 
راند:گونه سخن می، اینمناعت طبعو عزّت نفس

ــــ. ١ ــــعَشــــْن يَ َم ــــيَ الزَّ ـق الِع ــــةٍ لغاوعُن ني
ِ غِ ُشـــــ. ٢ ـــــذُّ لْســـــتَ ّمـــــا يُ عَ ـــــدِ لُت  هِ ِب

رِ دَ لَکـــانِ َعــغْــينمــا يُـ فوِ الصَّــونــقِ رَ يف
ــــِل المُ قــــائِ وَ  ــــو يَـ اللّي ــــی اعَ يْل ــــل رِ مَ لسَّ

)٤٥٨: ١، جيب(
کنـد؛ زیـرا نمـیکسی که عاشق عزّت و شرافت باشد، خود را در برابـر هـیچ زیبـارویی کوچـک و خـوار. 1ترجمه: (

گونه کـه گردانم، همانها رويمن به واسطۀ بزرگی، از لذّت. 2تابد.ها را برنمیمشغولی این کدورتصفاي عزّت، دل
.)دهدنمیتاریکی اهمّیّت دار، به زندهفرد شب

ز اسـباب را نیـز ا» عشـق«اسـت کـه حتّـی ارزشـمندرستگی و کمال نفس، از منظر رضـی بـه قـدري وامسئلۀ
بریـد و ز هر چیز دل مـی، نبود او اعتبارقد است اگر امید به علوّ منزلتشمارد و معتبه درجات واال میستیابید

داد:اي نشان نمیحتّی به عشق نیز عالقه
ـــــی وَ  ــي الِقَل ــــ ـــــِري الُعلـــــی ِمنّـ ْرغــبُ أَ لــوال الُعلــی مــا کْنــُت يف احلُــبِّ و بُ تَّجنُّـــــاللَِغ

)١٠٧: ١(مهان، ج

٤. Adam Mez
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)نداشتم.تمایلیبه عشق هم ،مرتبگی نبود، بیزار و برکنارم و اگر واالسرافرازيجز چیز همهاز (ترجمه: 
خـود بـدان دانـد و بـهعراقی برخالف شریف رضی که پاکدامنی را مایۀ وارستگی خـویش مـیفخرالدّینامّا 

نگـرد و آن را در بریـدن تـر مـیاش، به وارستگی با دیدي جامعورزد، با توجّه به طبع عارفانهسبب مباهات می
بیند و اعتقاد راسخ دارد که این وارستگی، موجب جاودانگی و علوّ درجات است:چه غیر حقّ، میاز هر

ـــنیـــادز غافـــلايبگـــذر ــادآنوای ــقّی ــنح ــاک ــانیت ــاودبم انج
)1338 :253(

هرکـــه دل بـــر نیســـتی خـــود نهـــاد
صــورتت چــون شــد حجــاب راه تــو

ـــود ـــا ش ـــتی، او تنه ـــریم هس در ح
ــود ــا ش ــیرتت زیب ــا س ــن ت ــو ک مح

)144(همان: 
نگرد:میگونهنیاوارستگی ۀمسئلو در جایی دیگر به 

ـــــاند ـــــود بپوش ـــــق ار راز خ عاش
بـــه حقیقـــت مریـــد عشـــق بـــود

ــــــــدوز ورع شــــــــهوتش فرو مان
ـــو ـــودچ ـــق ب ـــهید عش ـــرد ش ن بمی

)144(همان: 
، جایگاه پاکدامنی از منظـر عراقـی تـا حـدّي واال و گرانقـدر اسـت کـه وي، مـرگِ باالبه ابیات با عنایت

شـدن در ور ، نفـس خـود را از غوطـهپیشـگیعاشق پاکدامنی که عشق خود را پوشیده بدارد و بـه وسـیلۀ تقوا
نامد و معتقد اسـت کـه اگـر چنـین فـردي در ایـن حـال بمیـرد، بـه نفسانی مصون دارد، شهادت میهايتلذّ

َمـْن َعِشـَق فَكـَتَم َوَعـفَّ فَمـاَت «(ص): گر سخن پیـامبرحقیقت شهید راه عشق خواهد بود. این ابیات شاعر، تداعی
کـدامنى د و پامایـکه عاشـق شـود و عشـق خـویش را کتمـان نهرفرمود: است که )١١: ، يب(نعـايل»فـَُهَو َشِهيدٌ 

.ورزد و با این حال بمیرد، شهید است
داند کـه همـۀ چنان عالی میراو همّت خودستایدخویش را میعزّت نفسو مناعت طبعوي در بیانی دیگر، 

يو.شـماردارزش مـیاي، نـاچیز و بـیسـانِ دانـهبهشو پر فریب آن را در مقابلهاي رنگارنگ عالم و دارایی
بـر دانـد و و دلبستگی نسبت به محبوب ازلـی مـیق و شکوهمند به یارخالّ» عشق«خود را مرهونعزّت نفس
طلبـی رفتن در بـاتالق دنیـاز فـرواست که ایـن عشـق، موجـب واالمرتبگـی و مصـون مانـدن وي ااین اندیشه

گردیده است:
ـــه ـــان زگرچ ـــويجه ـــداریج ـــم من ـــره ـــهس ـــان ب فرونیـــاریمجه
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ــا ــهزانج ــابک ــت حس ــتهمّ ماس
ــا ــون م ــویم چ ــان ش ــید جه ــی ص ک

ــــال ــــه ع ــــم هم ــــماریمايهحبّ ش
در بنــــد کمنــــد زلــــف یــــاریم

)245: (همان
ي در و ابـزاربـه عنـوان اهـرم» عشـق«توان دریافت که هر دو شاعر، از در اشعار رضی و عراقی میا دقّتب

،هـاآناعتقـاد و منشـأ پاکـدامنی در اندیشـهوانـدشـان بهـره جسـتهجویانهراستاي اهداف شرافتمندانه و تعالی
بهشت، جایگاه کسی است که از مقام و منزلت پروردگـار ترسـیده«فرماید: برآمده از وعدة الهی است که می

).40- 41(نازعات/ » و در مقابل هوا و هوس خود مقاومت کرده است
پوشیداري و پردهراز. 3- 1- 2

ــی ــدب ــان و ،تردی ــتیابی، شــاهراه يرازدارکتم ــظ حدس ــه وارســتگی و حف ــب و عاشــق ت خویشــتن اســتیثیّ
گوید، ناگزیر در دام عشـق گرفتـار آمـده و پوش نیست و از دلباختگی خود، سخن میرّداري که سِناخویشتن

طلب، از عشق وي سوداگرانه سود خواهد جُست. این امر از نظر رضی و عراقی به دور نمانـدهمعشوقِ فرصت
و به نیکی در غزلشان انعکاس یافته است.

اش بر تارك قلّۀ پاکی و خلوص جـاي دارد. گـواه ایـن و پرچم دلدادگیرچمدار عشقِ عُذري استرضی، پ
گونۀ اوست که از خاطرات ایّام دلباختگی حکایت دارد؛ آنگاه کـه رازهـایی از مِهـرِ یـار ادّعا، اظهارات برهان

بـرزن، در میـان بگـذارد و اش را بـا سـاکنان کـوي و داد راز عاشـقیدر دل داشت و هرگز به خود اجازه نمی
نمود:اش را فقط براي اسبش هویدا میهاي روح و قلب سرگشتهنهفته

ــودُِع سِ أُ َم ّ . أَ ١ ــ يَرِســـی فَـ وَ ّري ِيف اهلَــــ
ـــــزَاال إلَـــــ. ٢ يِســـــفَ نَـ ِيب أْن َمنَّ یفـََلـــــم يـَ

ـــــــُتُم احلَـــــــَوأَ  ـــــــإِ يَّ ْك طـــــــاريخْ ي َوأَ ْدالِج
رياجلَّــــايَ ْمِعــــّين دَ ْكــــَب َعــــَث الرَّ َحــــدَّ وَ 

)٥١٧: ١، ج(يب
داشـتم.سپردم و شبروي و خطرهایم را از اهل محلّه پنهان میدر روزگاري که راز عشقِ خود را به اسبم می. 1(ترجمه: 

ام بـا کاروانیـان سـخن همواره پوشیده بودند تا اینکه صداي نفَسم، راز مرا فـاش نمـود و اشـک روانـم از دلـدادگی. 2
گفت.)

هـاي طـوالنی از جـدایی و کـوچ معشـوق، آنگـاه کـه زداري او، چنان است که حتّی پس از گذشت سـالرا
کوشد که از خیره شدن به خانۀ خـالی از سـکنۀ محبـوب افتد، با وجود همۀ اشتیاق، میگذرش به محلّۀ یار می

رند:بویی بخانهصاحبخودداري ورزد که مبادا دوستان و همراهانش، از عشق او نسبت به 
ـــنَـ . ١ ـــيـــدُ عِ ِين ادَ م َعـــَع ـــ، وَ رامِ الَغ ــــــــــعَ تْ نبّـَه ــــــــــاَء بَـ اجلَــــــــــيّ َل ْلقــــــــــعُ وی داٌر مبيث



31/غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی يهامایهدرونمطالعۀ تطبیقی 

ـــــــــاًء لِ دُّ حَ َأُصـــــــــ. ٢ ـــــــــي ـــــــــا، وَ اقِ ـلّرف ـــــــمُ يمـــــــامِ زِ ِإّمن ـــــــعَ ْنقـــــــاٌد َم ـــــــعُ طَ وقِ الشَّ ّي
)٦٥٤: ١(مهان، ج

ریگزار، آتش عشق مـرا تحریـک روي رسید، آنگاه که منزلگه مخروبۀ یار بر آري [گویی] عید عاشقی فرا. 1(ترجمه: 
گرداندم، در حـالی کـه زمـام دلـم، رام و مطیـع [از آن منزلگه] روي امّا من به خاطر آزرم نسبت به همراهانم،. 2نمود.

اشتیاق بود.)
از تنهـانـهکنـد کـه ایـن راز، اش اقتضا میروح شاعرانهجهتنیبدرضی، پایبند به ادب و آیین عاشقی است؛ 

انتدار او به بیرون سرایت نکند؛ بلکه حتّی اعضا و جوارحش نیز از آن واقف نگردند:وجود ام
بَــعْ َهاَمـْت بِــِك الَعـْنيُ  ـــــْنيَ َهــویً َواكِ ِسـمل تـَتـْ ـــــْن َعلَّـــــَم الَع ـــــَم ـــــبَ أنَّ الَقْل واكِ يـَْه

)١٠٨: ٢(مهان، ج
دلـمکـه خبـر دادچشـمچـه کسـی بـه اسـتی)(ر،تو، در پی عشق دیگري نرفتجزبهتو شد وۀ دلباخت،دیده(ترجمه: 

؟)ي تو شده استداشی
دارد کـه آورد و بیـان مـیعراقی نیز در این باره از راز سر به مُهر خویش با معشوق سخن به میان میفخرالدّین

هاي انسانی اسـت؛ جالـب اینجاسـت کـه دلدادگی او با معشوق، در نهایت پاکی و امانتداري و با تمام ظرفیّت
یـک از دو ه هیچداري در باب عشق، از سوي معشوق نیز مراعات گردیـده، بـه طـوري کـامانتداري و رازاین 

طرف، راضی نیستند که راز عشق خویش را براي دیگري آشکار سازند:
عجب مدار که: چشمش به مـن نگـاه کنـد
نگــاه کــرد بــه مــن، دیــد صــورت خــود را
ــت را؟ ــی ســپرد امان ــه عراق عجــب، چــرا ب

ز جهـان خواسـت آشـکار کـردمگر که را

بــراي آنکــه مـــنم در وجــود انســـانش
ــــه راز پنهــــانش شــــد آشــــکار ز آیین
نبــود در همــه عــالم کســی نگهبــانش

کــه دیــد تــاوانشبــدو ســپرد امانــت
)1338 :217(

اي اسـت کـه حاضـر نیسـت توان دریافت که امانتداري رضی در عشق به اندازهبا درنگ در غزل دو شاعر می
اي اسـت کـه در شـعر عراقـی نیـز بـه گونـه،از مکنونات و منویّات قلبش آگاه گردد؛ و این امرحتّی چشمش 

خبر دلـدادگی بـالۀکوشـد حتّـی خـود نیـز از مسـئدر صدد کتمان دلباختگی است و مـی،معشوق در هر حال
یّتـی از عشـق، از اهمّیابـد. از منظـر عراقـی، کتمـان رنشود؛ امّا دریغ که با نگاه به چهرة شاعر، خود را رسوا می

و عظـیم بـه انـدازة فـاش شـدن راز جهـان مهـمشـدن عاشـقی را،خوردار است؛ زیـرا او تـاوان بـرمالویژه بر
کوشد تا اندوه فراق یـار را بـا جـان و دل بپـذیرد و از دریـغ مهـرورزي او نسـبت بـه می،شمارد؛ از این رومی
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راز دلباختگی خویش را از عالمیان پوشیده بدارد:خود، لب به گالیه نگشاید تا
شــب و روز آتــش ســوداي عشــقش

ـــوانگر می ـــان ت ـــرا خلق ـــمارندم ش
سـوزد ضـمیرم، بـا کـه گـویم؟همی

من مسکیـن فقیــرم، بـا کـه گویــم؟
)217(همان: 

ـــه کـــنم؟ ـــود چ ۀ درد دل خ ـــّ قص
ابتالییســــــت دریـــــــن راه مـــــــرا

ــرد ــوان ک ــمر نت ــه س ــود جمل راز خ
ــرد ــوان ک ـــر نت ـــچ خب ــه از آن هی ک

)128(همان: 
وفاداري و اخالص.4- 1- 2

او در عشق و داستان اخالص اوست. وي همواره پایبند بـه میثـاق و پیمـانی مطلقوفاداري نمودار،غزل رضی
ة به جهت دیدار یا دست کـم وعـدصرفاً درد و رنج او است که در دلدادگی با یگانه معشوق خود بسته است.

و هم اوست که گاه براي افروختن شعلۀ عاطفه و عشـق راسـتین خـود، آرزوي هجـران وي را ستبا اودیدار
کنـد و و پس از دوري و فراق نیز، عشـقِ بـه تنهـا محبـوب را همـواره در خـاطر مـرور مـیپروراندسر میدر
در صدد نیست جایگزینی برایش سراغ بگیرد:گاهچیه

عٌ َمجْـــــــوَ یً ِمنـــــــامَ مـــــــا أَقَـــــــکِ ُأِحبُّـــــــ. ١
ــــ. ٢ ــــيعَ َومــــا رََف ــــجُ احلَِج ّلیَصــــی املُ ـإل

اهاَشـــــــــــــبَ َأخْ ةَ ِمبّکــــــــــــیَســــــــــــَوَمــــــــــــا أَرْ 
اهـــــــــــــاَجيُــــــــــــرُّوَن املَِطـــــــــــــيَّ َعلَــــــــــــی َوجَ 

)٥٦٣: ٢، جيب(
تـا هنگـامی و . 2.ورزمبه تو عشـق مـیاست،در مکه استوار» اخشبان«رپاست و ب» جمع«و » منا«تا زمانی که . 1(ترجمه: 

).کَشَنددنبال خود میرا به و کوفتهشترانِ خستهاشوند و میهسپار ر» یمصلّ«هاي خود به سوي حاجیان بر مرکبکه
ِيب َحْســــطُِلــــي َوْعــــِدي فَ ِعــــِديِين َوامْ . ١
َهــویً مــانِ َتَجدَّ فُــؤادي يف الزَّ اْسـوال.٢

ـــــــــــــــــــ يـنــــــــــــــــِــــ ْـ يرَ ـْن تَـراِک َوأَ أَ نْ االً أَ َوَص
ـــــــــّال إِ  ـــــــــوی أرْ ذََک ـــــــــا الُقـــــــــُت َه ِمن ُدمِ ّ

)٢٧٥: ٢(مهان، ج
. 2را ببینم و تو بر مـن نظـر کنـی.و براي وصال همین بس که تچراکه؛وصالم ده و به هجرانم بیفزايةوعد. 1(ترجمه: 

من، عشق روزهاي دیرین را همواره در خاطر داشتم.)آنکهدیگري نکرد جز عشقهواي هیچ دلم در این دوران، 
اي جـز ورزد و به این عشق، وفـادار اسـت. وي دغدغـهرضی، خالصانه به معشوق عشق میعراقی نیز همچون

و آرزویی جز رسیدن به وصالش ندارد. او در دنیاي دلدادگی، خـود را چنـان مسـت مشاهدة سیماي محبوب
در وجـود هـا را ها و زیبایی، همۀ خوشیجهتنیبدپندارد که گویی تا روز قیامت نیز هوشیار نخواهد شد؛ می
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اي کـه ارزش دیـدن رخسـار وي را از صـد بهشـت، برتـر کنـد بـه گونـهمعشوق و سر زُلـف او خالصـه مـی
شمارد:می

نیسـتدگـريأرمـراتورويدیدنجز
زلفـتسـرجـزراهـسوختـمنجانوین

نیسـتدگـرايتمنّـهـیچ مأتووصلجز
گیتی سـر سـوداي دگـر نیسـتاندر همه

)1338 :158(
ت شد جانم ز جـام عشـق جانـانمچنان سرمس

بهار و باغ و گلـزار عراقـی روي جانـان اسـت
که تا روز قیامت هم نخواهی یافـت هشـیارش

تر بهار و باغ و گلزارشز صد خُلد برین خوش
)216(همان: 

توان به مَـنش و رویکردشـان در عشـق پـیبا نگاهی موشکافانه در الفاظ به کار رفته در غزل دو شاعر، می
انـد. رضـی بـراي بیـان وفـاداري و اذعان داشت که رضی و عراقی، از جایگاه تقدّس به معشـوق نگریسـتهبرد

... کـه همـواره در طـول روزگـار برقـرار خواهنـد نی، مُزدلفه، مصلّی وخود در عشق، به اماکن مقدّس مکّه؛ مِ
فـاهیم اش نسـبت بـه محبـوب از مادگیکند؛ عراقی نیز براي اشاره به پایداري و اوج دلـدماند، سوگند یاد می

دهد.جوید و عشق به او را تا مرزهاي قیامت امتداد می... مدد میمعنوي؛ قیامت، خُلد برین و
وفـایی معشـوق، حاضـرند حتّـی بـه اخالص و وفاداري دو شاعر، به حدّي است که آنان با وجود دوري و بی

بـردن بـه نـاه اسـت، بسـنده کننـد و بـا پ» خـواب«وب در ترین مرتبۀ وصال که همان دیدن سیماي محبابتدایی
در ایـن » فرویـد«که د؛ چنانهاي خود را جبران سازنوسیله، محرومیّتخواب و رؤیا، خود را تسلّی داده و بدین

کنـد؛ دل مـیدهـد، دردمیت که براي تخفیف درد خـود نالـه سـر[شاعر]، دردمندي اسگوید: هنرمندباره می
اي خردمندانه، دردهـاي خـود را تسـلّی کوشد تا به شیوهگردد، میکه در پی درمان میرنجورِ محرومی است

آراید که هم سانسـور مـانع ابـراز هاي وازده را چنان میجوید و کاماز عالم ناخودآگاه مدد می،بنابراین؛دهد
تـوان به این دیـدگاه، مـی). با توجّه251: 1357پور، (آریانآیدشود و هم در نظر دیگران خوش مینمیهاآن

نصیبی دانست که به مقتضاي وازدگـی از عـالم واقـع، سوخته و بیرضی و عراقی را به منزلۀ هنرمندِ وفادار، دل
اند و به خاطر محروم ماندن از وصال محبوب، به دنبال آنند براي کاستن انـدوه و به عالم خیال پناه جستهبریده

در خواب است، بسنده کننـد و که همانا وعدة وصال و مشاهدة زُلف معشوقبخشهجران، به اندك نورِ امید
خـواب و «کـه اخالص خویش جبران سازند؛ چندانهاي خود را با وفاداري وها و ناخوشیوسیله ناکامیبدین

(فروزانفـر، »گـرددرؤیا نزد عرفا، یکی از طرق کشف هست که به سبب اتّصال روح به عالم غیب حاصل مـی
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ها و آرزوهاي واپس رانده و سرکوب شـده اسـت در لباسـی انجام خواسته«و در واقع همان )63: 1، ج1375
سرایند:که میان)؛ چن125: 1342(فروید، » مبدّل

ــــــــــــــــــــــــــــــرْ . ١ ــــــــــــــــــــــــــــــاِع ملَ َس لَق ِ َحًة 
ــوَعةٌ  ال ِظلُّهــــــــــــــــــــــــــــــــا. ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ َممـُن
ــــــــــــــــفَ . ٣ ــــــــــــــــطَ ي بِ دِ ِع ـــــــــــــــــقْ ـمُ کَ ْيِف ةً ـَل

ــــــــــــــــْريِ َلــــــــــــــــلْ يـُبْـ  رَاهــــــــــــــــاَدِمــــــــــــــــي ثَـ بَِغ
ــدْ  نُو إِلـــــــــــــــــــــیَّ َو ال َجناهـــــــــــــــــــــايَــــــــــــــــــــ

راهـــــــــــــــــاکَ يفعُ ْطَمـــــــــــــــــْن ِغْبـــــــــــــــــِت تَ إِ 
)٥٦٧: ٢، جيب(

و [اکنون] اندك دسترسـی .2[دل] من سیراب نگشت. تو جز با خوناي درختی که در دشت مکّه، خاك . 1(ترجمه: 
تا در نبود تو، میل به خواب در او افـزون هبه چشم من، وعدة دیدار در عالم خواب و رؤیا دِ.3ات ندارم.به سایه و میوه

گردد.)
ـــن  ـــه م ـــدهگرچ ـــرتزامدورمان ب

چنــــان در دلــــی کــــه پنــــدارمآن
ــــ ــــو کــــردهب ــــال ت ــــدا خی ام پیون

نــــاظرم در تــــو دایــــم، اي دلبنــــد
)1338 :346(

ـــرادعــاه خــواب خــواهم مــن از خــدا بــ ـــواب ت ـــه خ ـــن ب ـــنم م ـــا ببی ت
)341(همان: 

کـه محبـوب از و داللـت دارد بـر اینن از معشـوقنمادي است اسـتعاری» درخت تناور:سـرحة«، در شعر باال
کنون نیز امکـان دسـتبلکه تاتنها در روزگار جوانی،ي است گرانبها و کمیاب که وي، نهمنظر شاعر، گوهر

داند.یافتنش را نداشته است؛ لذا تنها راه چاره را، پناه جستن به خواب و رؤیا می
غربتغم . 5- 1- 2

ر.ك: (»الّشــوق إلــی املاضــي«و»احلَنــني إلــی الــوطن«کــه در زبــان عربــی تحــت عنــوانغــم غُربــت یــا نوســتالژي
) آمــده، عبــارت از دلتنگــی و انــدوهی اســت کــه بــه ســبب دوري از مــیهن یــا در پــی 146: 1986البعلبکــی، 

فرد، طبیعی است؛ امّـا وقتـی داشتن خاطره براي هر«گردد. آوري خاطرات تلخ و شیرین گذشته حاصل مییاد
یادآوري خاطرات براي شخص به حدّي برسد که او را نسبت به واقعیّت موجود بدبین کند، شخص احسـاس 

).143: 1376(انوشه، » کندغم و دلتنگی می
هـاي گونـاگون در رنگ غـزل رضـی و عراقـی اسـت کـه بـه شـکلهاي پرمایهنوستالژي، از جمله درون

و بیشترین نمود آن به خاطر دوري از دوستان و وطن، گذر عمـر، جـدایی از یـار خوردمیاشعارشان به چشم 
.استو نرسیدن به وصالش 
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، بـه خـاطر از دسـت دادن آن افسـوس آوردهیـادرا بـه گذشـته، روزگـار »ليلة السَّـفح«در غزلِشریف رضی 
ر امّـند؛حاضر است براي بازگرداندنش، تمام دارایی خود را نثار کو خوردمی ا چگونـه ایـن امـر بـرایش میسـّ
اکنـون چیـزي و درا بـرآورمشتاقشهاي دلخواستهبتواندآنکه بی،که آن روزها سپري شدهحال آنشودمی
برایش نمانده است:» حسرت و پشیمانی«جز 

ـــــــفْ لَيْ . ١ ـــــــَة السَّ ـــــــْدتِ أَ حِ ل ـــــــةً َ الُع نِي
هُ لَ ُت لْ ذَ بَ َدی ِش لو يـُفْ َماٍض ِمَن الَعيْ . ٢
ــــَمل أْقــــ. ٣ ــــِض ِمْن ٍت ظَِف ــــا ــــتُ رْ ِك لُب اِ

َــــــــکَ  ــــــــدِّميَِ َســــــــَقی زمان ــــــــَن ال ــــــــاٌل ِم َهّط
مِ َعــــــنَـ َخيــــــٍل َو ِمــــــنْ كــــــرائَِم املــــــاِل ِمــــــنْ 

مِ دَ لنَّــــــــــــَرُة افـََهـــــــــــل يل اليَـــــــــــوَم إّال زَفْــــــــــــ
)٢٧٣: ٢، جيب(

(یـادت بـه ،داروزگـارت را سـیراب کنـ،باراناي پرابرهگردي و رسفح، اي کاش دوباره بۀاي شب منطق. 1(ترجمه: 
اسـب، شـتر و ام از جملـهترین دارایـیارزشـمند،خاطر آنه خریدش باشد بزندگی سپري شده اگر امکان باز. 2.خیر)

ت؟)برایم باقی مانده اسپشیمانی آهِجزاکنونآیا،را از تو برآورده نکردمدلمهايخواسته. 3کنم.مینثارگوسفند را 
شناسان، غم غربت، درماندگی یا اختاللی است که بر اثر جدایی مورد انتظار یـا واقعـی از محـیط از منظر روان

شود؛ و یک حالت هیجانی و انگیزشی است که حاکی از اندوه، تمایـل بازگشـت بـه خانه و زندگی ایجاد می
در مقابـل جـدایی افـراد مـورد عالقـه و هـایی راو واکـنشی ناشی از تفکّر دربارة خانه استخانه و درماندگ

از همین روي، رضی در اشعار عاشـقانه، بـه ).41: 1385، و تیموريشریفیانر.ك: (هاي آشنا دربر داردمکان
بـر دیـار بـار دیگـر کـهکنـدآرزو میوریـزد میاشـکگذشـتههـاي شـبو در حسرتدوستان قدیمییادِ

گـاه از عشـقی اسـت کـه هیچبه خـاطر همه تنهااینو نشاندا فروورش رعطش قلب شعلهتامحبوب فرود آید
:و دوستانی که هرگز آنان را با دیگران عوض نخواهد کرددهشنجداقلبش 

ــــــــــــفـَوَ  ــــــــــــَف جتَْ ـاهــــــــــــاً كْي ــــــــــــــــَوآهــــــــــــــــاً ايلَمُعنــــــــــــا اللّي ــــــــــــــــا وَ تفرُّقِ نْ ِم آهــــــــــــــــان
)٥٦٣: ٢، جيب(

).مان، افسوسگار، باز هم ما را به هم برساند؟ افسوس از جداییشود روز(ترجمه: در شگفتم که آیا می
ـــــــــذاَحبَّـــــــــ. ١ لرَّْم ِ ـــــــــةٌ  ـــــــــةٌ لِ َلمَّ ني
ْ . وَ ٢ ـــــــذا  ـــــــنْ حّب ــةٌ ِم دةٌ ر يـــــــکِ فِ لــــــ
ــــمــــا َســــاَعَفتْ . ٣ ــــاِيل ين اللََّي ــــدَ بـَْع ِنِهمُ بـَْي
ــــــــَنبَّ ِيل األَ َتطْ ال. ٤ ــــــــدُل ــــــــبَـ َل اْب ُهمدَ ْع

ــــــــَوَوقْـ  ــــــــَف ــــــــنْ و ةٌ بِبـُُي ــــــــمِ أَ ِت احلَــــــــيِّ ِم َم
ـــ ــّر قلـــِدييـُْع ــ ـــی َح ـــبِ ُدهـــابـَرْ ِيب َعل يَفِم

ــــــــــإِ  ــــــــــّال بََكْي ــَالِينَا ِب ـــــــــ ــــــــــِذيُت لَي َلمِ َس
ـــــــــــفَـــــــــــ ـــــــــــيب ال يـَرْ إنَّ قـَْل مِ هِ ريْ َضـــــــــــی بَِغ

)٢٧٥: ٢(مهان، ج
اي خنـک از عـهجر.2چه زیباسـت.ۀ یارهاي محلدر نزدیکی خانهوقّفی دیگرشنزار و تدردیداري دوباره . 1(ترجمه: 
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مـرا از آنـانبعد از دوري و جـداییروزگار،.3اش از دهانم به عطش قلبم راه یابد، چه گواراست.دهان تو که سردي
ی نبـاش؛جایگزیندر پی براي من هاآنپس از . 4گریستم. سلمذي ام) در گذشتههاي (یاري نکرد جز آنکه به یاد شب

.)ودشم به غیرشان خشنود نمیدلچون که 
کارگیري اسلوب تأکید بـه دو ان قلبی با یاران دیرین را با به، تعهّد خویش نسبت به پیمباالرضی در اشعار 

دارد؛ ابـراز مـی» إِنَّۀحـرف مشـبّه«مؤکَّد با »ۀجمله اسمیّ«. 2، َتطلُـَنبَّ ال» نون تأکید ثقیله«فعل مؤکَّد با .1شکل:
مرتبـه، بیـانگر شـدّت دلتنگـی و حسـرت او نسـبت بـه 2در » َحبّـذا«و بهمرت3در » آه«که تکرار لفظِ ضمن این

کند. همچنـین کثـرت واژگـان نکـره: چندان میست و تأثیرش را بر جانِ مخاطب دوروزگار خوش گذشته ا
لة و« در این غزل، نشانگر محبوبیّت و شیرینی روزگار گذشته در وجود شاعر است.»...َلّمة، َوقفة، َ

اندیشـد، وصـال بـه دوسـت را خورد و چون به پایان زندگی مـیبه خاطر فراق معشوق حسرت میعراقی نیز،
پندارد. وي بـراي القـاي حسـرت عشـق نافرجـام خـویش، در بیـانی اسـتعارین، پایـان عمـر را نیافتنی میدست

سازد:داند که او را از نزدیک شدن به یار، دور میمی» دشمنی«همچون 
ــاز از در ــدیمافســوس کــه ب ــو دور بمان ت

بــاره بــه کــام دل دشــمنگشــتیم دگر
هیهات که از وصـل تـو مهجـور بمانـدیم
کز روي تو اي دوست، چنین دور بماندیم

)1338 :244(
تکلّـف، تمـام پـردازد و بـا بیـانی بـیوي، در غزلی نوستالژیک، بسیار هنرمندانه به وصفِ حـال خـود مـی

شـمارد؛ سازد. در اوج امیـدواري، خـود را ناامیـد مـیب هویدا میافسوس و حسرت خویش را در برابر مخاط
اش به زردي گراییـده اسـت. از بخـت بـد و نامالیمـات روزگـار زیرا پیمانۀ عمرش، لبریز گشته و گُل جوانی

ه و «کنـد کـه از آن هـیچ نوشـیدنی جـز اي تشـبیه مـیدهد و در تمثلی زیبا، دنیا را به سـفرهشِکوه سر می غصـّ
نصیب او نگشته است:،»اندوه

ــــا ــــج بســــیاري دریغ کشــــیدم رن
شـــدم نومیـــد کانـــدر چشـــم امیـــد
مــرا یاریســت کــز مــن یــاد نــارد
ــر درگــاه وصــلش ــار ب شــدم صــد ب
ــــن ــــر دل م ــــراقش ب ــــدوه ف ز ان
گوارنـــده نشـــد از خـــوان گیتـــی

بــه کــام مــن نشــد کــاري دریغــا
ســـاري دریغـــانیامـــد خـــوب رخ

کــه دل دارد چنــین یــاري؟ دریغــا
ـــدادم بـــار یـــک بـــاري دریغـــا ن
رســـد هـــر لحظـــه تیمـــاري دریغـــا

ــــز غصّه ــــرا ج ــــام ــــامی دریغ آش
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ـــــد ـــــر و برنیام د روز عم ـــــُ فروش
دریــن امیــد عمــرم رفــت کـــاخر:

لبش کــــامی دریغــــااز آن شــــیرین
کنــــد یــــادم بــــه پیغــــامی دریغــــا

)143- 142(همان: 
وصـف خـویش را بـا چه تمام به تصویرگري حال پر درد خود پرداختـه وشاعر در این غزل، به زیبایی هر

هـاي آمیزد. وي بـراي انتقـال ایـن حـسّ، از برخـی تناسـباحساسی از دلتنگی همراه با حسرت و آه و ناله می
توانـد القـاگر که خود مـی- مرتبه35- » دال«جوید و به تکرار حرفمدد می» تکرار«زبانی، از جمله تکنیک 

در ردیف این شعر که نشـان از عمـق » دریغا«ارگیري کلمۀکباشد، عنایت دارد؛ همچنین با به» درد و دلتنگی«
تأثّر و حسرت بر موقعیّت گذشته است، ضمن ایجاد موسیقی گیرا، حال و هوا و مضـمون مـورد نظـرش را بـه 

در کلمـات: » اِي«گونـه کـه تکـرار هجـاي کشـیدة دهد؛ هماننحوي مؤثّر به ذهن و اندیشۀ خواننده انتقال می
حـسّ درمانـدگی، واخـوردگی و » ساري، یاري، باري، تیماري، آشامی، کـامی، پیغـامیبسیاري، کاري، رخ«

م، نیامـد، پـذیر: کشـیدم رنـج، نشـد، شـدهـاي منفعـل و کـنشکارگیري فعلکند؛ همچنین بهانفعال را القا می
گونـه این«لژیک شاعر کارآمد بوده اسـت. ...، جهت بیان فضاي روحی و روانی نوستاگوارنده نشد، فروشُد و

هـاي درونـی روابـط گوینـد کـه از دل زبـان و از الیـه)3(»5صـداي نحـوي«شناسـی، واژگان را در زبانکاربرد
و پژواکی از وضعیّت ذهنی نویسنده و نگرش وي در مواجهه با محـیط اسـت، آیدواژگان در جمله بیرون می

) کـه عراقـی در ابیـات 4(همـان: »هددو بخشی از رابطۀ سبک و اندیشه را نشان می)5: 1387ر.ك: فتوحی، (
انگیز خویش به کار گرفته است.زده و غمانه جهت بازتاب حالت روانی حسرتباال، به طرزي ماهر

. نتیجه3
اتو احساسـهـااندیشـهندو شاعر بـراي بیـااست و هرشیوة ادبی و بیانی آنان اشعار تغزّلی رضی و عراقی، نمایانگر. 1

هاي مختلـف بـا گـزینش و اند در موقعیّتهاي زبانی توجّه داشته و کوشیدهتیّفابزارها و ظربست کارخود، به عاشقانۀ 
و احساس شادي یا اندوه خود همگام سازند.جاي واژگان، مخاطب را با عقیدهچینش به

هـاي در سـرودهبینی و اندیشۀ عاشقانۀ دو شاعر، از مسلک صوفیانه و عارفانه حکایت دارد؛ گرچه این ویژگیجهان.2
ی تغزّلـو رویکـرد ا تأمّل در زندگی، گـرایش اعتقـاديتوان بعراقی داراي نمودي آشکار است، در غزل رضی نیز می

و تر است تا بـه واقعیّـتسرشار از مفاهیم واال به این امر پی برد و اذعان داشت که عشق در مکتب او، به عرفان نزدیک
هـایش که خود نیز در ابراز آرمان؛ چندانرودجسمانی انتظار نمیطامعبا مزلیّاتیغچون رضی، سرودن باعزّتیاز شاعر 

٥. Grammatical Voice
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به این شاخصه اشاره دارد.
نشـانی از گفتـار یـا رضی و عراقی، غم، عشق و پرهیزکاري همزاد یکدیگرند و در غزلشـان، در بیشتر اشعار عاشقانۀ.3

عشـق هـايهنشـاناز معشـوق،ی و تکریمپوشگونه رازد که اینخورو حتّی نامی از معشوق به چشم نمیاشارات ناپسند
دهد.که غالباً سیماي بشري معشوق را تحت شعاع قرار میاستو عرفانیآرمانی

سـازد و کـار منتقـد، هاي درونـی هنرمنـد را هویـدا مـیفرجام و انگیزههاي ناشناسان، اثر هنري خواستهاز منظر روان.4
رضـی، از ظـاهري تـوان گفـت گرچـه برخـی اشـعار مـی،کاوي اثر هنري است؛ بر این اساساز طریق واهاآنکشف 

ادبیّـاتمجموعـۀ شـناختی و نیـز بـا تحلیـل روانجایگاه مذهبیشخصیّت،با بررسیفریبنده و اِباحی حکایت دارد؛ امّا
و اندیشـۀ شـاعرانۀ او نیسـت و بـا هـاي خیـالو پرداختـهگونه اشعار، چیزي جز الهـامکه ایندریافتتوان او میتغزّلی 

یق بیرونی، تفاوتی بسیار دارد.حقا
: دینـیمبـانی نماي افکار، احساسات، روحیّات و نوع نگرش آنان اسـت کـه بـر پایـۀ غزلیّات هر دو شاعر، آیینۀ تمام.5

اشـعار زمرةرا در هایشانسرودههاست که همین ویژگیو، شرافت و وفاداري استوار گردیدهتقوا، صداقت، پاکدامنی
.دهدمیقرار ماندگار

هانوشتپی. 4
(ع) و با پنج واسطه بـه امـام جعفـر نسبش با ده واسطه به امام علی.ق. در بغداد دیده به جهان گشود359شریف رضی در سال ) 1(

و ع سادات خانـدان ابوطالـبها منصب نقابت و رسیدگی به اوضامدّتوي،).93: 1، ج1928زیدان، ر.ك: رسد، ((ع) میصادق
دیـده از سـالگی47ق. در سـن406ّسـالبـهاو،).155: 3، ج1403الثّعالبی، ر.ك: (خدا را بر عهده داشتۀزائران خانسرپرستی

).247- 246: 2تا، جالبغدادي، بیر.ك: (جهان فرو بست
مشـتمل بـر چهـل ومعـروف اسـت» حجازیـات«، بهاوشعر سروده است. غزل ،در ابواب مختلف شعري از جمله غزل،رضی

: 1986الفـاخوري، ر.ك: (اسـتشـاعر ۀحاوي احساسات عاشقانوجّ یا به یاد آن مواسم سروده شدهکه غالباً در هنگامۀ حقصیده
هـا و که ذوقي را آفریده استاقریحه و نبوغش معانیاز بزرگان ابتکار و ابداع است؛ زیرااشعار). رضی در این 493: 1378؛836

بیشتر قصاید رضی، مطبـوع و برآمـده از شخصـیّت ). 113: 2، ج1408مبارك، ر.ك: (سازدمند خود میخردها را مشتاق و عالقه
نظـران، سـبک صـاحب).30: 2008غـزوان، ر.ك: (یان لفظ و معناي شعرش داللت دارداوست و این خود بر استواري و انسجام م

، تصـویري اسـت اوشـعر.)140: 1990نـور الـدّین، ر.ك: (اندجاهلی به شمار آوردهةه به اشعار دورضی را نزدیک و شبیشعري ر
و تجـارب عصـرش بـه هـم آمیختـه اسـتاش بـا شـرایطاش تراوش یافته؛ به طوري که عواطف شـاعرانهواقعی که از دل زندگی

).47: 1، ج1408مبارك، ر.ك: (
پایۀ ایران در سدة هفتم هجـري اسـت )، از بزرگان تصوّف و از شاعران بلند688- 610(عراقی) شیخ فخرالدّین ابراهیم مشهور به2(

). وي از خاندان اهل علم بـود و سـفر را در 5: 1338عراقی، ر.ك: (ز نواحی همدان دیده به جهان گشودکه در روستاي کمیجان ا
عربـی بـر پختگـی ایـن جـوان تـأثیر چـون زکریـا مولتـاي و ابـن تمام عمر بر یکجا ماندن ترجیح داد. آشنایی با اسـتادان طـراز اوّل



39/غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی يهامایهدرونمطالعۀ تطبیقی 

اق، دیوان اشـعار). از آثار معروف او: 72: 1387، و رجبیقادرير.ك: (ن داشتچندادو اسـت. رسـالۀ لمعـاتو نامـهمثنـوي عشـّ
)؛ 123: 1367صـفا، ك: ر.(ت است که قریب به پنج هزار بیـت اسـتدیوان شعر او، مشتمل بر قصاید، ترکیبات، ترجیعات و غزلیّا

شـور کنـد، غزلیّـات پـررباید و مردم را از هر طبقه و درجۀ معرفتی که باشند، شیفتۀ این عارف شـوریده مـیامّا آنچه دل از همه می
انگیـز وي، او را بـا اوست. عراقی در غزل عاشقانۀ شورانگیز قطعاً یکی از بزرگان زبـان فارسـی اسـت. بیـان بسـیار شـیرین و طـرب

ق. در سـنّ نزدیـک بـه هشـتاد 688). وي بـه سـال 72: 1341؛ درخشـان، 41: 1338عراقی، ر.ك: (کندیندگان ممتاز برابر میسرا
).59: 1348صورتگر، ر.ك: (گی در دمشق دیده از جهان فرو بستسال

...). (فاعـل، مفعـول ولـها دیگـر عناصـر جمشده به وسـیلۀ فعـل یـاز رابطۀ میان عمل یا حالت بیان) صداي نحوي، عبارت است3(
، هدف یا متحمّل فعل باشـد، جملـه، صـداي وقتی مبتداي جمله، پذیرنده، فعّال یا انعکاسی باشد؛ صداي نحوي ممکن است منفعل

ترین عنصر جمله (مـثالً پذیرنـدة یـک کنندة عملی است که از جانب ناپویاترین یا غیر فعّالمنفعل و پذیرا دارد. صداي منفعل، بیان
,klaimanیابد. (ل متعدّي در جملۀ مجهول)، گسترش میفع 1991: فعـل، هاي بی)؛ متنی که با جمله5: 1387، به نقل از فتوحی3

).10همان: ر.ك: (صداي منفعل یا پذیرا خواهد داشتشود،مجهول تولید میمجهول و شبه
کتابنامه

هاالف: کتاب
قرآن کریم.
ابن سینا.:، تهرانو عرفانادبیّاتفرویدیسم، با اشاراتی به )؛1357(نیرحسیامپور، آریان. 1
، چاپ اوّل، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.ادب فارسیۀنامفرهنگ)؛ 1376انوشه، حسن (. 2
.دار العلم للماليني:بريوت،العشرونبعة طّ ال،موسوعة املورد)؛١٩٨٦(، منرييالبعلبک. ٣
.ةدار الکتب العلميّ :بريوت،ريخ بغداد أو مدينة الّسالم)؛يي(البغدادي، اخلطيب. ٤
.الفکردار:بريوت،بعة الثّانيةطّ ال،يتيمة الّدهر يف حماسن أهل العصر)؛١٤٠٣(، أبو منصورالثّعاليب النّيشابوري. ٥
، شـیراز:اپ اوّلچـپور و حسـین کیـانی، ، ترجمـۀ سـعید حسـامتطبیقـیادبیّـات)؛ 1389(الدّین، محمّد سعیدجمال. 6

دانشگاه شیراز.
.مروارید:تهران، اپ دوّمچ،فرهنگ اصطالحات ادبی)؛ 1375(داد، سیما. 7
.العاتاطّ:تهران،سرایان همدانبزرگان و سخن)؛ 1341(درخشان، مهدي. 8
آلیک.، ترجمۀ جالل ستاري، چاپ اوّل، تهران:هاي عشقاسطوره)؛ 1374(دو روژمون، دنی. 9

دار صادر.بريوت:،ديوان الّشريف الّرضي)؛يب(ريفضي، الشّ لرّ ا. ١٠
.اجليلدار:القاهرة،ريخ آداب الّلغة العربّية)؛١٩٢٨(زيدان، جرجي. ١١
.آگاه:تهران، اپ هشتمچ، صور خیال در شعر فارسی)؛1380(درضاشفیعی کدکنی، محمّ. 12
فردوس.، تهران:ایرانادبیّاتتاریخ )؛ 1367(اهللاصفا، ذبیح. 13
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ابن سینا.، تهران:فارسیادبیّاتات عرفان در تجلّیّ)؛ 1348(صورتگر، لطفعلی. 14
کتابخانه سنائی.، تهران:سعید نفیسیبه کوشش، کلّیات)؛ 1338(ابراهیم همدانیفخرالدّین، عراقی. 15
مرکز الثّقايف العريب.وت:، الطّبعة األولی، بري مدارس األدب املقارن)؛ ١٩٨٧(علوش، سعيد. ١٦
ء والکتّاب:بغداد،الطّبعة األولی،يضشعر الّشريف الرّ بناء القصيدة يف)؛٢٠٠٨(غزوان، عناد. ١٧ .إّحتاد األد
کبیر.: امیرزاده شیرازي، تهراناهللاسیّد مرتضی آیت، ترجمۀتطبیقیادبیّات)؛ 1373(غنیمی هالل، محمّد. 18
.وست:تهران، آیتیمحمّدۀترجم،تاریخ ادبیات زبان عربی)؛ 1378(حنّا،الفاخوريّ. 18
ريخ األدب العربی)؛ ١٩٨٦(-- - ------ . ٢٠ دار اجليل.:، بريوتالطّبعة األولی، »األدب القدمي«اجلامع يف 
فرهنگی.وعلمی:، تهرانشرح مثنوي شریف)؛ 1375(الزّمانفروزانفر، بدیع. 21
ایرج پور باقر، تهران: آسیا.، ترجمۀروانیهايتعبیر خواب و بیماري)؛ 1342(فروید، زیگموند. 22
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.:، تهرانادبی فارسینامۀفرهنگ)؛ 1376(علینژاد،قاسم. 23
، ترجمۀ جواد حدیدي، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.حدیث عشق در شرق)؛ 1372(، ژانوادهکلود . 24
اجليل.دار:بريوت،ضيريف الرّ عبقرية الشّ )؛١٤٠٨(کيمبارک، ز . ٢٥
.ریرکبیام:، تهرانتمدّن اسالمی در قرن چهارم)؛ 1364(. متز، آدام26
تیراژه.:، تهرانهفتاد سال عاشقانه)؛ 1377(. مختاري، محمّد27
نشر نی.:هادي نظري منظّم، تهران، ترجمۀادبیّات تطبیقی)؛ 1383. ندا، طه (28
سـة املکتبـة املکتبـة الشـاملة، مؤسّ ،جـزء مـن حـديث أيب احلسـن حمّمـد بـن طلحـة النعـايل)؛ نعايل، أبو احلسن حمّمد بـن طلحـة (يب. ٢٩

الشاملة، قم: نور.
ء والّشعراء)؛١٩٩٠(نور الّدين، حسن جعفر. ٣٠ .دار العلم:بريوت،األعالم من األد

تب: مجالّ
زبـان و ۀنامـکاوش، »بررسی فرایند نوستالژي در شـعر معاصـر فارسـی«)؛ 1385(شریفیان، مهدي؛ شریف تیموري. 30

.62- 33، صص12ة سال هفتم، شماردانشگاه یزد، ، فارسیادبیّات
دانشـگاه گـیالن، ، پژوهـیادب، »پـورسه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصـر امین«)؛ 1387فتوحی، محمود (. 31

.30- 9پنجم، صصشمارة
زبـان و فصـلنامۀ، »عراقـیفخرالـدّینهاي بدیع در غزلیّات بررسی جلوه«)؛ 1387(ناصر رجبی، محمّد رضا؛قادري. 32

.94- 71، صص16ة ، شماردانشگاه آزاد اسالمی اراك، فارسیادبیّات



ّكمة)حم- حبوث يف األدب املقارن (فصلّية علمّية 
نشاهکرما،کلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة رازي

٤١- ٢١م، صص ٢٠١٧هـ. ق/ ١٤٣٨هـ. ش/ ١٣٩٦صيف، ٢٦ة، العدد ابعالّسنة السّ 

٦يالعراقفخرالّدينو يضريف الرّ دراسة مقارنة ملضامني الغزل عند الشّ 

٧خبت ليلیاميد جهان

ا، غة العربّية و قسم اللّ أستاذ مساعد يف ، إيرانجامعة جيالنآدا
٨فردغالمرضا کرميي

ا، جامعة شهيد تشمرانقسم اللّ يفأستاذ مشارک أهواز، إيرانغة العربّية وآدا

امللخَّص
املرمــوقني عراءمهــا مــن الّشــ،هـــ)٦٨٨(يعراقــالــّدين الفخــرهري الّشــاعر اإليــراينّ ، والّشــهـــ)٤٠٦(يضــالّشــريف الرّ اعر واألديــب العــريبّ الّشــ

، وکــذلک ةاتيّــارجيّــة والذّ لعوامــل اخلاذلــک حســب لإلفصــاح عــن رأيــه وعواطفــه و يلةها کوســمنهمــا اســتخدملّ أنشــدا أشــعاراً غزلّيــة رائعــة، وکــ
ما علــی اإلنشــاد. إّن أشــعار الّرضــي و  ، تتضــّمن مفــاهيم عــن بعــضغــةلّ يف الاختالفهمــازمنّيــاً و العراقــّي الغزلّيــة علــی الــّرغم مــن بُعــدمها مقــدر

بــني م أســلوب املقارنــةســتخداذلــکغــزل الّشــاعرين حتــّدد شخصــيّتهما، و ن مضــامني يفعــبحثــاناء متماثلــة عديــدة جعلــت الکــاتبني يوآر 
ا ومســـلکهما طريقــة تفکريمهـــعرفـــةمإلــی وصـــولليّــة، الالغز أشـــعارمهاجـــرّاء دراســةذلــک ينـــوي هــذا املقـــالبنــاءً علـــیة. آراء الّشــاعرين الغراميّـــ

ة و...، ممّــا يــدّل ّمــفــاف، بُعــد اهللعالوفــاء، اکأوجــه الّتشــابه املضــمونّية  هــذين الّشــاعرين علــیراً للنّتــائج احلاصــلة يشــتمل غــزلالعقائــدّي. نظــ
ند غزهلما.علی اشرتاک يف الرّأي والّلغة ع

.احلبّ ، الغزل، يّ العراقالّدينفخر، يّ ريف الّرضالشّ ،املقارندباأل:الّدليلّيةالکلمات 
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