پژوهشنامهي ادب غنايي دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال دوازدهم ،شمارهي بيست و سوم ،پاييز و زمستان ( 9313صص)383-303 :

مضامین غنایی در رباعیات مهستی گنجه ای
دکترعلیرضا نبی لو

*

چکیده
رباعي هاي مهستي گنجه اي سرشار از مضامين و بُنمايه هاي غنايي است ،برخي از آنها عبارتند از:
شرح عشق ،احوال عاشق و اوصاف معشوق( ،)%33زبان شوخ و جسورانه به همراه طنزهاي لطيف
و توأم با ايهام ( )%93/5که به تبيين افکار غنايي او منجر شده است؛ توصيفات طبيعت و بهره گيري
از عناصر و اجزاي آن ( )%99که مهستي با اين شيوه به پيشبرد توصيفات غنايي و بيان اوصاف
معشوق پرداخته است ،همچنين يکي ديگر از مهمترين مضامين غنايي شعر او ،توجه به شهرآشوب
و توصيف صاحبان مشاغل ( )% 3/5است که بعضا به عنوان مخاطب و محبوب شاعر تصور مي
شوند .اين ويژگي ها از مهمترين عوامل تمايز سبکي شعر مهستي است .اهميت رباعيات او و نياز
به شناخت دقيق تر معاني غنايي شعراو از ضرورت هاي اين پژوهش است و روش تحقيق ،کتابخانه
اي ومبتني بر توصيف و تحليل مي باشد.

واژگان کلیدي :مضامين غنايي ،رباعي ،مهستي گنجه اي ،شهرآشوب.
مقدمه
منشأ اصلي شعر غنايي عواطف و احساسات شاعر است و شاعر هر چه از عواطف و شور
و حال بيشتري برخوردار باشد ،شعراو شورانگيزتر و احساسي ترميشود«.شعر غنايي سخـن
استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

تاريخ دريافت19/2/91:

Email: anabilo@qom.ac.ir

تاريخ پذيرش19/91/22:

*
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3131احساس شخصي است ،به شرط آن که از دو کلمه احساس و شخصي وسيع ترين
تابستان از
گفتن
مفاهيم آن را در نظر بگيريم ،يعني تمام احساسات از نرم ترين آن تا درشت ترين

2
احساسات با همه واقعياتي که وجود دارد .احساس شخصي بدان معني که خواه از روح

شاعر مايه گرفته باشد و خواه از احساس او ،به اعتبار اين که شاعر فردي است از اجتماع،
روح او نيز در برابر بسياري از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد(».شفيعي کدکني،
 )993 :9353اين عواطف و احساسات وجوه و جوانب مختلفي دارد ،گاهي ممکن است به
عنوان احساسات عاشقانه و تغزلي در شعر بروز پيدا کند ،اين احساسات ممکن است از روي
نشاط ،طرب و سرخوشي باشد و شعر را با شادي و طربناکي همراه کند؛ از سوي ديگر
ممکن است مضمون عاشقانه شعر با رويکردي حزن آلود و غم انگيز توأم شود و شاعر در
بيان عواطف خود از دو ري و فراق سخن بگويد و فضاي شعر را تيره و محزون جلوه دهد.
« لذت ها و شادي هاي شاعر و بدبيني هاي برخاسته از دست نيافتن به آرزوها و رنج
حاصل از انديشه ي بودن و دست نيافتن به آزادي و دنياي آرماني و مطلوب ،از جمله موضوعات
شعر غنايي است»(رزمجو.)85 :9383،آن چه مسلم است در ادبيات چه عاشقانه و چه عارفانه سه
مقوله عشق ،حسن و حزن به هم گره خورده است و الزم و ملزوم همديگر شده اند ،اگر
حسن و زيبايي نباشد عشق معناي خود را از دست مي دهد و اگر عشق نباشد حسن و
زيبايي به ثبوت نمي رسد ،از سوي ديگر کنار هم قرار گرفتن عشق و حسن ،الزمه اش وصال
و فراق است و به همين دليل حزن و اندوه را مي آفريند .معموال غلبه اندوه در اشعار بيشتر
است «.از نظر فکري شعر درونگرا و به اصطالح سوبژکتيو است،زيرا مسائل دروني مطرح
مي شود ،معموال غم گراست نه شادي گرا ،همان طور که عشق گراست نه عقل گرا»(شميسا:9380،
 .)933گاهي ممکن است شاعر در ضمن سخن غنايي و تغزلي ،نيم نگاهي به اجتماع اطراف
خود داشته باشد و از اوضاع جامعه و مردم براي مضمون سازي و آفرينش شاعرانه کمک
بگيرد ،چه فضاي جامعه براي او خوشايند باشد و چه ناخواستني و نامطلوب .در اين صورت
ممکن است به مدح و يا توصيف روي بياورد و يا به هجو و هزل بپردازد« .در اين گونه
عواطف و تصاوير که از درون تجربه روحي شاعر و ذهنيت عاطفي و منظومه فکري او
نشأت مي گيرد ،تمامي کائنات بهره مند از حيات است و سميع و بصير؛ و همه جا سريان و
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جريان حيات است و زندگي»(شفيعي کدکني .)33 :9380 ،از سوي ديگر ممکن است فضاي
شعراز عواطف انساني و مادي صِرف فاصله بگيرد و با مفاهيم روحاني و معنوي گره بخورد،
در اين نوع شعر غنايي معشوق زميني به محبوب ازلي تبديل شده و ساحت شعر غيرمادي
و روحاني مي شود .تمام اين اوصاف در باطن و دريافت هاي دروني و نفساني ريشه دارد.
«درونمايه شعر غنايي نه عمل است نه روايت ،بلکه تصوير و تلقين احوال و ادراکات نفساني
است ،موضوع آن حاکي از احساسات و عواطف گوينده اي است که لزوما خود شاعر نمي
باشد»(داد .)981 :9380،با توجه به تنوع احوال و عواطف انساني ،اشعار غنايي نيز از نظر
موضوعي متنوع مي شود« .در ادبيات فارسي ،شعر غنايي موضوعات متنوعي چون مدح،
هجو ،فخر ،سوکنامه ،شکايت ،ساقي نامه ،حبسيه ،اشعار سرگرم کننده و تفنني مانند لغز و
معما ،مناظره ،وصف طبيعت و اوصاف ديگر را در بر ميگيرد ،اما در زبانهاي اروپايي ،شعر
غنايي بر حسب شکل و قالب شامل اقسامي چون سانه ،باالد ،و برخي ديگر مي شود»(همان) .در
يک نگاه اجمالي،شعرهاي عاشقانه ،عرفاني ،مذهبي ،هجو ،مدح و وصف طبيعت همگي
مصاديقي از شعر غنايي به شمار مي روند و هر کدام از قالب هاي شعري براي عواطف
خاصي سازگاري دارد ،مثال «موضوع اشعار غنايي فارسي خصوصا غزليات ،غير از بيان
حاالت گوناگون عشق و آرزومندي و شرح ايام هجران ،وصل و معاني ديگري از جمله
وصف شراب ،اغتنام فرصت و توصيف مناظر زيباي طبيعت ،بهار ،پاييز ،شب ،صبح ،و
نظاير آن است»(رزمجو .)83 :9383،مهستي به ضرورت توجه به اجتماع و محيط خود به
توصيف اف راد و صاحبان مشاغل روي مي آورد و در اين موضوع ،شهرآشوب هاي او بسيار
خواندني و ماندگار است ،شهر آشوب هاي او چه واقعي باشد و چه ساخته ذهن او ،از
شورانگيزي و جذابيت زيادي برخوردار است .شهر آشوبها به واسطه تنوع مشاغل و صاحبان
آنها زمينه خوبي را براي آفرينش طنز و ظرافت ادبي ايجاد مي کند ،خصوصا که مردم با اين
اشخاص و حرفه ها آشنايي کامل داشته و تمام ظرفيت هاي کالمي و ادبي مورد نظر شاعر،
دقيقا به خواننده و مخاطبان منتقل مي گرديد و اين تجربه ملموس و همنشيني مردم با اهل
حِرَف ،به دريافت و درک غرض شاعر کمک بسياري مي کرد .شهرآشوب در مقايسه با انواع
ديگر ،نزديک تر به جامعه بوده و از متن اجتماع برميخاست« .شهر آشوب ،نوعي شعر است
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به وضع و حال مردم شهر،از صنوف و حرفه هاي مختلف مي پردازد و در هر قطعه
تابستانآن
که در
3131
شعري،نوعي شغل و حرفه توصيف مي شود .اوصاف مردمان شهر ،در شعر شهر آشوب،
2
اوصافي شاعرانه و لطيف همراه با طنز و مزاح و گاه طعن و هجو است نه اين که وصف

کيفيت مشاغل و نحوه عمل واقعي آنها باشد و به همين جهت ،شعر شهر آشوب شعري
براساس تخيالت و تصورات شاعرانه است و در نتيجه ،شعري تفنني محسوب مي شود»(دانش
پژوه .)393 :9380،شاع ر براي نشان دادن عواطف شاعرانه و هنر خود به توصيف حرفه ها
و صاحبان مشاغل مي پردازد و آنها را فراتر از آني که هستند مي ستايد«:لذا هر صنعتگر و
پيشه وري را يک محبوب فتنه گر و شهرآشوب وانمود ساخته و از عشق و عاشقي سخن
به ميان آورده ،تا خواننده را رغبت انگيز باشد»(گلچين معاني .)5 :9380،مهستي نيز با همين
رويکرد در بيان طنزهاي ظريف و احيانا هجو و هزل طبع آزمايي کرده است و هنر خود را
به رخ ديگران مي کشد ،به گونه اي که طنزهاي او خصوصا هنگامي که با شهرآشوب ها
گره مي خورد زيبا و هنرمندانه مي شود« .اما ناگفته نماند که در خالل اشعارش ابياتي وجود
دارد که از عفت گوينده و متانت سخنش مي کاهد»(نظمي تبريزي .)383 :9383،از سوي
ديگر مهستي در کنار شهرآشوب و طنز ،از ايهام و جناس نيز بسيار بهره گرفته و تاثير کالم
خود را دو چندان کرده است ،زيرا هنگامي که بار طنزآلود کالم او با بيان دوپهلو و ابهام
برانگيز همراه مي شود ،براي خواننده جذابيت و زيبايي خاصي را پديد مي آورد .در مقاله
حاضر مضامين غنايي در قالب رباعي بررسي شده و براي اين غرض به رباعي هاي
شورانگيز مهستي گنجه اي پرداخته مي شود .در تحقيق حاضر  955رباعي انتخاب شده که
انتسابش به م هستي قطعي تر است ،اين رباعي ها متکي بر منابع کهن بوده و از اعتبار
بيشتري برخوردارند «.اين رباعيات در منابعي که تا پايان قرن نهم به نام مهستي ضبط شده
انتخاب شده است»( مهستي.)53 :9383 ،
.1پیشینه تحقیق
درباره ي زندگي و شرح حال مهستي آثاري به ثمر رسيده استکه مـيتـوان بـه ايـن مـوارد
اشــاره کــرد( :تــذکره روز روشــن ،حســين( ،)9333،ربــاعي و ربــاعي ســرايان،کامگار
پارسي( ،)9333،تذکره هفت اقليم ،رازي( ،)9338،رباعيات،مهستي( ،)9383 ،تـاري حبيـب
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الســير،خواند ميــر( ،)9353 ،3 ،تــذکره نتــايج االفکار،گوپــاموي( ،)9319 ،آتشــکده،آذر
بيگدلي(،)9333،شعر العجم،شبلي نعماني( ،)9333،تذکره الشعرا،دولتشـاه سـمرقندي)9398،
و (فرهنگنامه ادبي فارسي،انوشه ،) 9389،درباره ي مضامين غنـايي شـعر او و دسـته بنـدي
آن ها تحقيق جامعي انجام نشده است و تنها مي تـوان بـه چنـد مقالـه مختصـر اشـاره کـرد:
(درباره مهستي ،هما سيار )9389،و (ديوان مهستيگنجوي ،محمدعليجمالزاده .)9331 ،البته
اين پژوهش ها به گستردگي و جامعيت مقاله حاضر نيسـت و شـيوه تحليـل در ايـن مقالـه،
موجب نو بودن و تازگي مطالب آن شده است.
.2مضامین غنایی اشعار مهستی
رباعي هاي مهستي گنجه اي سرشار از مضامين غنايي و عواطف و احساسات رقيق انساني
است ،او عالوه برتوصيف جوانبمختلف عشق ،به طبيعت اطراف خود ،جامعه ،مردمان و حرفه
هاي آنها توجه بسيار داشته است .در اشعار او بر حسب بسامد مفاهيم ،اين مضمون ها را مي
توان دسته بندي وتفکيک کرد :عشق و احوال عاشق و معشوق ،شوخي هاي کالمي و طنزهاي
ايهام دار ،توصيفات برگرفته از طبيعت ،و شهرآشوب هاي شورانگيز .در ادامه هر کدام از اين
مضامين را بررسي نموده و هنر مهستي را در توصيف و سرودن آن ها تبيين مي کنيم:
 .1-2عشق و اوصاف عاشق و معشوق
عشق يکي از محوري ترين موضوعات ادبيات فارسي و خصوصا ادبيات غنايي است و شاعران
به جوانب مختلف اين موضوع پرداخته اند ،عشق درونمايه اصلي آثار رودکي ،شهيد بلخي،
فرخي ،غزل هاي سنايي و خاقاني است ،محوري ترين درونمايه منظومه هاي نظامي نيز
عشق است ،ديوان هاي شاعران غزلسرا مملو از اوصاف عشق است و اين مطلب در کتاب
هاي نثر نيز به فور ديده مي شود .مهستي نيز در رباعيات خود به عشق و شيدايي ،و بيان
عواطف و احساسات نظر داشته و با جسارت و بي باکي تمام ،به آن پرداخته است .موضوع
عشق و متعلقات آن  38درصد مضامين غنايي شعر مهستي را به خود اختصاص داده که
نشانگر توجه بسيار شاعر به اين مضمون است.
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اوصاف آن
تابستان و
عشق
3131

مهستي در بيان و تبيين مضمون عشق به وصال و فراق ،وعده وصال ،مناظره عاشقانه و...

2

پرداخته است که به چند نمونه از اشعار او اشاره مي شود:
گفتگوي عاشق و معشوق :مهستي در اشعار خود نشان مي دهد که به مناظره عالقه منداست زيرا چند رباعي او با اين رويکرد همراه است ( .عليشيرنوايي)333 :9333 ،
معشوقه لطيف و چست و بازاري به

عاشــق همه با نالــــه و با زاري بــه

گفتـــا کـــــه دلت ببرده ام باز ببر

گفتــم که تو برده اي تو باز آري بــه
(مهستي)933: 9383 ،

با تب گفتم:رنجه مکن بسيـــــارش

از بهر خداي بگــــذر و بگـــذارش

تب گفت:که بر تنش ز من بيش ملرز

آخــر ز تو گــــرم تر در کـــارش
(همان) 903:

 فراق و دوريامشب شب هجران و وداع ودورياست

فردادل را بدين سبب رنجوري اسـت

اي دل تو همي سوز تـو را فرمان است

وي ديدهتوخونگري تو رادستورياست
(همان) 33:

 وعده وصالکـردي به سخـــن پريرم از هجر آزاد

بر وعــده بوسه دي دلـم کردي شـاد

گر زانچه پرير گفتــــه اي ناري يـاد

بـاري سخنـان دينــه بر يــادت بــاد
(همان) 89:

اوصاف معشوق
مهستي در بررسي احوال معشوق به اوصافي نظير زيبايي و حسن او ،قتال بودن و خونريزي
معشوق ،جسور بودن و گستاخي او ،بي وفايي و بي اعتنايي او ،سنگدلي و خشم او ،کينه
توزي او ،مکاري و حيله گري او ،بخت و اقبال بلند او ،غارتگري و فتنه انگيزي او و...
اشاره مي کند که به برخي از اين اوصاف و نمونه هاي شعري او مي پردازيم:
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 زيبايي يار :تصويرگري و جمال شناسي معشوق يکي از بهترين عرصه هاي بروز انديشههاي غنايي مهستي است .معشوقيرا که مهستي توصيف مي کند از زيبايي و جمال برخوردار
است و با اين اوصاف شناخته مي شود :داراي زلفاني عنبرين(همان ،)33 :چشماني چون
نرگس مست(همان) ،رخسار زيبا و بهشتي(همان ،)33 :شرمساري گل از جمال و زيبايي
او(همان ،)35 :طنازي در سخن(همان) ،صاحب خال مردافکن(همان ،)31 :قامتي چون
سرو(مهستي ،)39 :9383 ،رخساري چون سرمايه خرمي(همان ،)33 :حرکاتي چست و
چابک(همان ،)35 :خجل بودن حور و پري از روي او(همان ،)38 :مويي چون مشک
ناب(همان) ،لبي چون شفتالو(همان ،)89 :زنخي چون سيب(همان) ،زلفي رقصان(همان،)83 :
چشماني کرشمه ساز(همان ،)13 :رخساري چون ماه و زلفي چون عقرب(همان،)903 :
آرزوي روان و داروي دل(همان ،)903 :لطيف چون آب(همان ،)993:رنگ رخي سرخ تر از
خون تذرو(همان ،)933 :رويي چون نوبهار(همان ،)931 :زلفي چون مضراب(همان،)933 :
قامتي به نازکي ني(همان) و دهاني تنگ(همان.)933 :
گفتي که بدان رخان زيبا کــه مراسـت

چــون خلــد وثاق تو نخواهم آراســتــت

امروزه درين ميانه خود زهره که راست

تا گويد کان خــالف گفـــتي يا راســــت
(همان) 33:

اي گشته خجل پري و حور از رويت

خــورشيد گرفته وام نور از رويت

در آرزوي روي تــو داريـم امـــروز

روئي و هزار اشک دور از رويت
(همان) 38:

سوگند به آفتاب يعني رويـــــت

و آنگاه به مشک ناب يعني مويت

خواهم که ز ديده هر شبي آب زنم

مـــاواي دل خـراب يعني کويت
(همان)

روي تو که مه را ز خود افزون ننهد

سر بر خط کس به هيچ افسون ننهد

آورد خطي به گرد خود تا خوبـــي

از وي همه ساله پاي بيـــرون ننهد
(همان) 13:

اي روي تو از تازه گل بر بر بـــه

و ز چين و خطـــا و خل و بربر به

412

پژوهشنامهي ادب غنايي -پايیزو زمستان 9313
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

بر بر بنــــده نــــه که بـــر بــر بــر بــــه

3131بنده بربري تــو را بنده شده
تابستانــد
ص

(همان) 933:
 2اي روي تو ماه را شکست آورده

وي قــــد تو ســـرو را بـــه پســـــت آورده

دانم به سر کار تو درخواهد شد

ايـــــن جان به خـــون دل به دســــتت آورده
(همان) 938:

اي تنگ شکــر چـون دهن تنگ ني

رخســاره گـل چون رخ گــل رنگـــت ني

از تيـــر مژه ايـن دل صد پاره مــن

مي دوز و ز پــاره دوخــــتن ننگـــت نـي
(همان) 933:

 قتالييار :ياري را که مهستي توصيف مي کند ،گاهي عاشق کش و ستمگر و در عين زيبايي،خونريز است .او با ترکيبات زير به توصيف اين صفت معشوق مي پردازد :دم دادن به قصد
پوست کندن(همان ،)30 :تير از سر جفا انداختن(همان ،) 33:بهاي وصالش گرفتن جان
عاشق است(مهستي ،)33 :9383 ،صاحب کاردي خونريز(همان ،)85 :تير به سينه عاشقان
انداختن(همان )13 :و. ...
هرلحظـــه غمي به مستمندي رسـدت

تيري ز جــــفا به دردمنـــدي رســـــدت

در کشتن عاشقان از اين بيش مکــوش

زنـــهار مـــــبادا که گــزنـدي رســــدت
(همان) 33:

تا کي به هواي دل چنين خوار شـــوي

در دســــت ستمگري گرفتــار شـــــوي

آن گه داني که دل چه کرده ست به تو

کز غفلت خواب عشق بيـــدار شـــــــوي
(همان) 933:

 بی وفایی یارچون با دل تو نيست وفا در يک پوست
بس بس که شکايت تو ناکرده بــه است

در چشم تــو يک رنگ بود دشمن و دوست
رو رو که حــکايـــت تو ناگفتــه نکوست
(همان) 31:

دل بــر تو نهـــادم و نبايست نهـــاد

زيــرا که تــــو داد عشق نتوانـــــي داد

من در غم تو تو با کسي ديگر شــــاد

بــد مهر کسي خدات به زيـــن بکنـــاد
(همان) 89:

419

مضامین غنايي در رباعیات مهستي گنجه اي

دكتركرمعلي قدمياري

 -جسور بودن یار

از رنگ تــو گــل عجب شرمگن اسـت

وز طعــم لبت بتا رطب شرمگــــن است

هر بي ادبي کـــه درسرت هست مکــن

کز بي ادبي هات ادب شرمــــــگن اسـت
(همان) 35:

دوشم بگـــرفت آن نگــار سرمـست

کــز دســت من دلشده نتواني جســـــت

گفتم که شب است دستم ازدست بـدار

تا با تو نگيــردم کسي دســت بـه دســت
(همان ) 88:

 بی اعتنایی یاراي بي خبر از غايت دلداري مـــــن

فــــارغ ز دل ســتم کـــش و زاري مـــن

خه خه ز شب کوته و شب خفتن من

وه وه ز شب دراز و بيـــــداري مــــــــن
(همان) 930:

 مکاري یارآن حسن و دالل بين و آن مکر و فنش

وآن دســت به عشـــاق جــهان برزدنــش

وآن ناز و تکبرش که من بي ريشــم

يارب تو به تيـــــغ ريـــش گردن بزنــش
(همان) 903:

 جان بخشی یارهر کــارد که از کشته خود برگيــرد

و ندر لــب و دندان چـــو شکـــر گيــــــرد

گر بار دگر بر گلـــوي کشته نهـــد

از ذوق لبـــــش زنـــدگي از سـر گيــــــرد
(همان) 85:

 غارتگري و فتنه انگیزيچشــم ترکت چو مست برمي خيـزد

شــور از مي و مـــي پرست بـــرمي خـــيزد

زلفت چو به رقص در ميــان مي آيد

صــــد فتــنه به يک نشست بــرمي خــــيزد
(مهستي) 9383:83 ،

شهــري زن و مرد در رخت مي نگرند

و ز سوز غم عـشق تو جان در خــــطرند

هــر جامه که سالي پدرت بفـــروشد

از دســت تو عاشقان به روزي بخــرنــد
(همان) 10:
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معشوق
خشم
3131
تابستاناز مــهر خود و کين تو در تــابم من
2يا من گنهي کردم و در خــشمي تو

در چشـم تو گويي بـــه ميــــان آبم مـــن
يـــا تـــو دگري داري و در خوابـــم مـــن
(همان) 930:

 سنگدلي ياردلجاي غــم توستچنانتنگکه هست
از آب دو چشم مـن بگردد هر شـب

گل چاکري روي تو به هررنــگ کــه هست
جز سنگ دلت هرآسيــــا سنگ کــههــست
(همان) 30:

نمودار( )9اوصاف معشوق
زیبایی
کشتن و

بی اعتنایی

خونریزی
بی وفایی

جسور بودن
اوصاف
غارتگری

سنگدلی

معشوق

کینه توزی

خشمگینی
جان بخشی

مکاری

احوال عاشق:
مهستي براي بيان اوصاف عاشق نيز از موضوعات زير استفاده مي کند :زاري ،رنجوري و
غم خواري او ،جان دادن او ،سرگرداني او ،غيرت او ،وفاداري او ،بداقبالي او و. ...
 زاري و غم عاشقبي ياد تو در تنم نفس پيکـان بــــاد

دل زنده به انـــدهت چــــو تن بي جان باد

گر درتن من به هيچ نوعي شادياست

اال به غمــــــــت پوست بر او زندان بـــاد
(مهستي) 80: 9383 ،
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سوزت همه گرد جگرم مي گــردد

غـــتتم هاي تو بر گـــرد درم مي گــــردد

مي گردد درسرم سپردن به توجــان

و ز هــرچـــته جز اين است سرم ميگردد
(همان) 83:

از ديده اگر نه خون روان داشتمــي

رازت ز دل خـــستــه نهــــان داشتــمــي

ور زان که نبودي دم سرد و رخ زرد

رازت نه ز دل نهان ز جـــــان داشتمـــــي
(همان) 933:

 جان دادن عاشقگر مـــن به مثل هزار جان داشتمي

در پيـــش تـــو جمله بر ميـــان داشتمـــي

گفتي:دل هجر هيچ داري؟گفتـــم

گـــر داشتمــي دل دل آن داشتمـــــــــي
(همان)

 سرگردانی اوتــا از تــف آب چــرخ افراشتـه اند
سرگشته چو بــاد مي دوم در عالـم

غـــم از دل من چـــو آتــش انباشتــه اند
تا خـــاک من از چه جـــاي بــــرداشــتهاند
(همان) 81:

 غیرت اومنگر به زمين که خاک و آبت بينــد

منـــگر بـه فلــک که آفتــابت بيــــنـــــد

جانم بشود ز غيرت اي جان و جهان

گرزان که شبي کسي به خــــوابت بيــــــند
(همان ) 13:

 وفاداري اومــن دل از تو برنگيرم آســان آسان

ور خـــود ز غمت بمــيرم آســـان آســان

نه يــــار دگر کنم به بازي بـــازي

نـــــه مـــهر دگر پذيرم آســـــان آســـان
(همان) 993:

در دل نگذارمت که افگار شــــــوي

در ديده نــدارمت که بس خـــــــوار شوي

درجان کنمت جاي نه در ديــده و دل

تا با نفـــس باز پــــــسين يـار شـــــوي
(همان) 933:
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 3131او
ضعیفی
تابستاناز ضعف من آن چنان توانم رفتــــن

 2بگداخته ام چنــان که گـــر آه کشـم

کــز ديـــده خود نهــــان تـوانـــم رفتـن
بــا آه بر آسمــــــان تــــوانم رفتــــــن
(مهستي) 993: 9383 ،

 بداقبالی اوبا روي چو نوبهار و با خوي دي اي

با ما چوخـــــمار و با دگــر کسچـــومياي

بخت بد ما همي کنـد سست پي اي

ور نه تو چنيــــن سخــت کمــان نيز نه اي
(همان) 931:

.2-2شوخ زبانی هاي عاشقانه و شوخ طبعی در کالم
يکياز مهم ترين ويژگي هاي اشعار مهستي که به اکمال بيان غنايي او کمک کرده است ،بهره
گيري از زباني جسورانه و صريح است ،زبان شوخ و شوخي هاي زبان او سبب شـده اسـت
که شعر او متمـايز گرديـده و در ميـان هـم عصـرانش از برجسـتگي هـاي سـبکي و بيـاني
برخوردار شود «.از آثارش پيدا است که زن بسيار با ذوق و زبان آور و گستاخي بـوده و در
بديههگوييدستي داشته و تخصص او سرودن رباعيات دربـاره پيشـه وران و صـنعت گـران
بوده است که اغلب به هزل و مزاح و گاهي با کلمات رکيک ادا کرده»(گلچين معاني:9380،
 .)33در 93/5درصد رباعي هاي او مي توان اين مايه هـاي شـوخ طبعـي و جسـارت هـاي
زباني او را ديد .اين ويژگي زباني مهستي صرفا بـه ايجـاد ارتبـاط و بيـان مضـمون محـدود
نمي شود ،بلکه کامال در خدمت بيان انديشهي غنـايي و ظنزآميـز اوسـت و گـاهي موجـب
ماندگاري معناي مورد نظر شاعر در نظر مخاطب و خواننده مي شود .در اين مبحث نبايد از
نقش ايهام هاي زيبا و هنري مهستي غافل بود .شوخ طبعيهـا و شـوخيهـاي زبـاني او در
شهرآشوب هايش پررنگتر است .ميان شهرآشوب و هجو و هزل ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود
دارد و معموال بيشتر شهرآشوب ها در ادبيات فارسي با هجو و فکاهه همراه بوده اند« .شـهر
آشوب از فروع هجو است که به نظر ما ژرف ساخت بسياري از انواع و زيـر انـواع ادبـي از
قبيل طنز و کمدي است»(شميسا.)338 :9380،چنانکه اشاره شد مهسـتي بـراي بيـان هنـري
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خود ايهام ،شوخ طبعي و شگردهاي زباني را به هم آميخته است ،در ابيات زير به برخـي از
آنها مي پردازيم:
 ايهام در کلمات شوم(شوهرم و نامبارکي) ،روم(رخسار من و کشور روم) و موم(موي منو موم شمع) موجب شوخي و مزاح شعر شده است:
آتــش بوزيد و جامه شـوم بسوخـت

و ز شـــومي شوم نيمه روم بــسوخــــت

بر پـــاي بدم که شمــع را بنشــانـم

آتش ز سر شمع همه مــوم بســـوخـــت
(مهستي)39 :9383،

درباره ب يان جسورانه شاعر و ايهام همراه با شوخ طبعي او و ايجاد فضايي غنايي و جسماني
رجوع شود به اين رباعي ها (مهستي:9383 ،صفحات905 ،903 ،13 ، 89 ، 33 ،33 ،33،و
 .)903که به دليل پاره اي مالحظات اخالقي از ذکر آنها خودداري مي شود.
 بيان استعاريِ هالل بستن بدر بر سم اسب هم شوخ طبعي دارد و هم غيرعادي است وسبب زيبايي سخن در اين رباعي شده است:
آن کــودک نعلبند داس اندر دسـت

چون نعل بر اسب بست از پاي نشست

زين نادره ترکه ديد در عالــم پست

بدري به سم اسـب هاللـــي بربست؟

(همان) 33:
 بيان شطح آلود و مضمون خالف هنجار آن ،به مفهوم اين رباعي فضايي توأم با خرقعادت و ترک ادب شرعي داده است:
هنگام صبوح گر بت حور سرشت

پر مي قدحيبه مندهد برلب کشت

هرچندکهازمناينسخنباشدزشت

سگ به ز من ار هيچ کنم ياد بهشت
(همان) 33:

شاعراز وسيله اي سخت چون پتک و خايسک آهنگران «بُتُک و پُتُک وسيله اي است که آهنرا بدان کوبند»(نخجواني .)933 :9355 ،تصويري طنزآلود با مضموني عاشقانه و غنايي پديد
آورده است:
مسکين بتک ار نداشتي پروايــت

چون من نشـدي شيفته هر جايت

بيچاره همي لگد خورد و ز پي دل

مي آيد و بوسه مـي دهد بر پايت(همان ) 35:
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3131در مصراع چهارم با استفادهاز ضربالمثلي به توصيفي غنايي دست زده است ،مصراع
مهستي
تابستانچهارم عالوه بر ضرب المثل بودن با بياني استعاري به توصيف جمال يارختم شده است:
 2خطــي کــه ز روي يار برخـاسته شـد

تا ظن نبري کـه حسن او کاسته شـد
گـــل بود به سبزه نيز آراسته شــــد

در بـــاغ رخش که هست نزهتگه جان

(همان) 88:

 در رباعي زير نيز شيوه فوق ديده مي شود:خنــدان بـــه دو رخ گل بديع آوردي

و نـــدر مـــه دي فصـــل ربيــــع آوردي

چـون دانستي که دل به گل مي ندهم

رفتــــي و بنفشــــتــه را شفيــــع آوردي
(مهستي) 9383:930 ،

 مهستي ضمن بهره گيري از شوخ طبعي و ايهام ،گاهي به اغراق نيز متوسل شده و ازجمله در اين رباعي ،جمال يار را چنان نوراني دانسته که درخشيدن آن در بل  ،سبب مي
شود ،فرد کور و نابينا در شام(شب و منطقه شام)بتواند در بن چاه ،قصب رفو و ترميم کند:
اي فتنــه خــاص و اي بالي دل عـام

خورشيـد فلک روي تو را گشته غالم

در بلـ اگر برآيي اي مــــه بر بـــام

در چــاه رفو کند قصب کور به شـام

(همان) 908:
 جناس هاي دو رباعي زير نيز در خدمت انديشه غنايي شاعر قرار گرفته است:زلفيـن تو سي زنگي و هر سي مستــان

سي مستانند خفتــــه در سيمستـــان

عا است بناگوش تو يا سيم اسـت آن

زان سيم ستان بوسه کم از سي مستـان
(همان) 995:

سي مستان(سي نفر مست) ،سيمستـــان (وادي پر از سيم) ،سيم بودن آن ،سيم ستان( سيم
ستاننده) و از سي کمتر نستاندن.
بر هر دو طرف مزن تو بر يک سو زن

و آن زلـف شکسته را ز رخ يک سو زن

گر آتش عشـق تو وزد يک سوزن

يک سو همه مرد سوزد و يک سو زن
(همان) 991:

سوزن ،بر يک سو زدن ،يک سو زدن ،يک سوزن و در يک سو مرد و در يک سو زن
سوزد.
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 .3-2توصیف هاي غنایی با استفاده از عناصر طبیعت
يکي ديگر از مضامين غنايي رباعي هاي مهستي توجه او به عناصر طبيعت است ،که
99درصد رباعي هاي او دربردارنده اين مضمون است .او براي شرح مضامين خود و
توصيفات غنايي  ،از اجزاي طبيعت ،گل ها و گياهاني مانند بنفشه ،گل سرخ ،نرگس و...
بهره گرفته است .شاعران هرچند طبيعت را با معشوق مقايسه مي کنند« ،ولي منظور ارائه
تصاويري از زيبايي معشوق است»(شفيعي کدکني .)333 : 9333،معموال طبيعت يکي از
زمينه هاي اصلي پرورش ذوق شاعران است و آنها «معشوق را غالبا در زمينه اي از طبيعت
تصوير مي کنند»(دوبرو .)53 :9381،در ابيات زير به نمونه هايي اشاره مي شود:
گل و نرگس
يـــار آمــد و مــي در قــــدح ياران ريخـت

بـاد آمد و گل بر سر ميخواران ريخت

وان نرگس مـــست خــون هشــيارانريخــت

آن عنبــر تر رونــق عطـــاران بـــرد

(مهستي) 33: 9383،

گل و رطب
از رنگ تــو گل عجب شرمگن است

وز طعــــم لبــت بتا رطب شرمگن اســــــت

هر بي ادبي که درسرت هست مکـن

کز بــي ادبـــي هات ادب شرمگـن اســـــت
(همان) 35:

(اين بيت اگرچه در منبع مورد استفاده به همين ترتيب ضبط شده ،ولي اشکال وزني دارد).
بلبل ،گل و نسيم
دي وقـــت سحـر بلبل شوريـده مست

مي آمد و بهر مــژده جان بـرکف دســت

مي گفت نسيـــم را که از بهـــر خدا

آوازه گل در انــجمن چيــزي هســــت؟
( همان) 33:

گل ،سمن ،سرو ،چمن و بلبل
بارويخوشتگلوسمن چيزيهست

با قامتتو ســروچمنچيزيهسـت

بلبل به زبــان حال با گــل مي گفـت

کـآوازه گل در انجمن چيزي هســت

جج

(همان) 39:
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گل ،بنفشه ،خورشید و ماه
فلک،
تابستان 3131
2

خـط بينکه فلکبررخ دلخواه نبشت

بر برگ گل و بنفشه ناگــاه نبشــــت

خورشيد بـه بندگيش مي داد خطـي

کـاغذ مگرش نبـود بر مـــاه نبشــت
(همان) 33:

بنفشه ،گل ،ماه ،شب و صبح
خطـت چـو بنفشه از گــــل آورد پديد

آورد خطــــي که بر ســر مــــاه کشيد

پيوستـه ز شب صبح دميدي اکــــــنـون

آشوب دل مـــرا شب از صــبح دميــد

(همان) 13:
الله ،سرو ،باغ و باد صبا
با الله رخان به باغ سرو از ســر ناز

مي کرد ز شرح غم تو قصـــه دراز

از باد صبا چو وصــف قدت بشنيد

ز آوازه قامت تو آمد بــه نمــــــاز
(همان) 11:

ابر ،آفتاب و آب
با ابر هميشـه در عتابـــش بينم

جوينــده تـــاب آفتـــــابش بينــــم

گر مردمک ديده من نيست چرا

هــر گه که طلب کنــم در آبش بـينم
(همان) 993:

الله ،آب ،تذرو ،سرو و باغ
موذن پســـري تـــازه تر از الله مــرو

رنــگ رخش آب بــرده از خـون تذرو

آوازه قامت خوشش چون برخـــاست

در حــــال به باغ در نمــاز آمـد ســرو
(مهستي) 935: 9383 ،

پاییز ،ژاله ،شکوفه ،چمن ،الله و لعل
مـي خورد بـه پاييز درخت از ژالـــه

شد مست و شکوفه مي کند يک ساله

از بهــر شکوفه کردنش بين که چمن

نـاد هزار طشـــت لعــــل از اللــه
(همان) 938:
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گل ،ربیع و بنفشه

خندان به دو رخ گل بديـــع آوردي
چون دانستي که دل به گل مي ندهم

و نــدر مـــه دي فصــــل ربيـــع آوردي
رفتـــي و بنـــفشه را شفيـــــــــع آوردي
(مهستي) 930: 9383 ،

 .4-2شهرآشوب هاي شورانگیز
يکي از بهترين و هنرمندانه ترين موضوعات شعري مهستي ،شهرآشوب هاي شورانگيز است
که در  3/5درصد از رباعي هاي او به کار رفته است« .پس از حکيم سنايي ،شاعره مشهور
قرن ششم ،مهستي به سرودن شعر شهر آشوب دست يازيده و شهر آشوب هاي او از آن
جهت که وي شاعري از طبقه نسوان است و افراد مورد توصيف وي مردان بوده اند ،بيش
از ديگر شاعران اين فن ،نظرها را به خود جلب کرده و حتي اوصاف او از مشاغل
مردان،موجب بدنامي او نيز شده است»(دانش پژوه .)393 :9380،در شهرآشوب هاي او به
صاحبان مشاغلي مانند درزي ،درزنگر ،قصاب ،حمامي ،رواس ،نعلبند ،جواله ،کله دوز،
نجار ،خباز ،کفشگر و سرا برمي خوريم .مهستي اين افراد را با صفاتي مانند خوش ،البه
کنان ،دلبر ،زيبا ،شيرين ،خندان ،دلدار ،جوان و...ياد مي کند که همگي اوصافي غنايي و
عاشقانه هستند« .شعرايي که براي محترفه شهرآشوب سروده اند ،عموما آنها را شوخ و مه
روي و محبوب و بت و دلبر و دلدار خوانده اند»(گلچين معاني.)5 :9380،
قصاب
مهستيرباعيات خوبي دارد«در حقپسر قصاب» (عليشيرنوايي.)350 :9333 ،
قصـــاب چنانک عادت اوسـت مرا

بفکند وبـــکشت کاين چنينخـــوست مرا

پس البه کنان نهـــاد سر بـر پــايم

دم مي دهـــــدم تا بکنـــد پــوســت مرا
(مهستي)30 :9383،

حمامی
حمــامي را بگـو گرت هست صواب

امشـب تو بخسب و تون گرمــابه مــتاب

تا مــن به سحرگهان بيايم به شتــاب

از دل کنــمش آتش و ز ديــده پـــرآب
(همان )39 :
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آن کـودک نعلبند داس انــدر دست

 2زيـن نادره تر که ديد در عالم پسـت
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چون نعل بر اسب بست از پـــاينشـت
بدري به سم اسب هــاللــي بربـــست؟
(مهستي)39 : 9383 ،

جوال
جـوله بچهايکه جانودلخسته اوست

از تار دو زلفش تن مـن بستـه اوســـت

بي پود چو تــار زلف در شــانه کنـد

زان اين تن زار گشتــه پيوسته اوســـت
(همان)38 :

کله دوز
آن يــار کله دوز چــه شيرين دوزد
هـــر روز کـــاله اطلــس لعلي را

انـــواع کــــــاله از در تحسيـــــن دوزد
از گنبــد سيميـــــن زه سيمـــــــين دوزد
(همان)83 :

خباز
سهمـي که مــــرا دلبر خبــاز دهـد

نــــــه از سر کينــــه کز ســـر نـاز دهد

در چنگ غمش بمانده ام همچو خمير

تـــــرسم که به دست آتشـــــم باز دهــد
(همان)13 :

مهستي به اين صاحبان مشاغل غالبا به چشم معشوق و محبوب نگريسته و در کالم با آنهـا
نرد عشق باخته است ،البته بايد در نظر داشت که اين امر ،ترفند و شـيوه شـاعرانه اوسـت و
در انتساب واقعي آن به مهستي بايد تامل کرد و نبايد فضاي هنري بيـان او را بـا سرگذشـت
واقعي زندگي او درآميخت .اگرچه در برخي از منـابع توجـه مهسـتي بـه صـاحبان مشـاغل
موجب بدنامي او شده اما در برخي منابع از او به پاکدامني و نيکـي يـاد مـي شـود«.حکـيم
عبداهلل جوهري زرگر تبريزي زنده در  383هجري هم در کتاب مجمع الفوايـد خـود رسـاله
اي افسانه مانند در احوال مهسـتي و غـالم سـلطان دارد کـه حـاکي از قـدس و تقـواي وي
است»(گلچين معاني.)33 :9380،
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نتیجه

چنانکه در مقاله ديده شد ،مهستي با بهره گيري از زبان لطيف و بيان جسورانه و صـريح در
اشعار خود مضامين غنـايي متعـددي را ترسـيم کـرده اسـت ،عشـق و اوصـاف معشـوق و
عاشق )%38(،پر بسامدترين مضمون غنايي شعر اوست .شوخ زباني و بيان طنزآميـز و ايهـام
دار او ســبب مضــمون آفرينــي هــاي هنرمندانــه شــده و  %93/5ربــاعي هــاي او از چنــين
خصوصيتي بهره برده است .مهستي به طبيعت و اوصاف آن نيز توجه داشته و با بهره گيـري
از آنها به ايجاد فضاي غنايي در اشعار خود دسـت زده اسـت %99 ،اشـعار او حـاوي ايـن
ويژگي است .شهرآشوب که يکي از بهترين ويژگي هاي شعري اوست در  %3/5رباعي هاي
او ديده مي شود ،او با بهره گيري از اوصاف صاحبان مشاغل ،به طنز و مضمون آفريني هاي
غنايي روي آورده است و مجموع اين ويژگي ها به شعر او رنگ و جلوه غنايي و احساسـي
داده و سبب شده مهستي در سـرودن ربـاعي و بيـان غنـايي در ادبيـات فارسـي شخصـيتي
تاثيرگذار و ماندگار گردد.
نمودار()2بسامد مضامین غنایی در شعر مهستی
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