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Abstract  
The historical, social, and literary significance of folk tales is a generally 
accepted notion. Since these stories are oral narratives that were later 
written, they are important in terms of narrative prose and textual structure. 
The Safavid period is also noteworthy in terms of profiling many of these 
stories. So far as the style is concerned, the combination of order and prose 
is one of the characteristics of fictional prose of this period. There are many 
poems in fiction that can be studied. However, in this study, among the 
popular stories of the Safavid era, the story of Bustan-i Khayal (Garden of 
Imagination) is selected as one of the largest and most famous folk tales with 
a collection of historical tales and stories of demons and fairies, written by 
Mir Mohammad Taqi Al-Jaafari Al-Husseini nicknamed "Khayal", and also 
known as Khayal Ahmadabadi. The storyteller lived in the twelfth century 
AH in the Indian subcontinent. The purpose of this study is to analyze the 
scattered poems in the story of Bustan-i Khayal, following these objectives: 
1. an investigation of the poetic themes and the variety of their use within the 
story, 2. their connection with the text of the story, 3. identifying the poets of 
the poems. The research methods are quantitative, qualitative, and analytical. 
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The scattered poems in this work were extracted and analyzed based on the 
subject, function, and identification of their poets. The findings in the subject 
section indicate that the descriptive, romantic, emotional, social, critical, 
epic, prayerful, doctrinal, and praiseworthy topics have the highest to the 
lowest frequency, respectively. Based on the functions, we can group the 
poems in relation to the prose of the story into four sections: confirmation, 
emphasis, completion, and description. Their order is: completion 55%, 
description 33%, emphasis 9%, and approval 2%. The storyteller tries to use 
more poems of Saeb, Saadi, Hafiz, Jami, Mowlavi, Ferdowsi, Nizami, Attar, 
etc. 

  
Keywords: Folk stories; Boostan-i- Khayal; Khayal Ahmad Abadi; 

Allusion; Safavid.  

Research background: 

There are several studies conducted in relation to the topic of our research. 

Aq Qaleh (2016), researched 224 printed Persian texts belonging to this 

period up to the year 700 (Hijri), of which 136 texts contained Persian 

poems and 88 works lacked Persian poetry. Soltani (2013) discusses the 

characteristics of folk tales, the characteristics of Safavid period prose, its 

related perspectives, and people's interest in the Safavid era to tell and read 

stories. Faghihi (1994) conducted a PhD dissertation on the collection, 

translation and description of poems in the second half of the sixth century. 

Aims, questions, and assumptions 

The study follows these aims: 

1. Identifying the poets 

2. Examining the poetic topics and the variety of their use within the 

stories 

3. The use of these poems in the text and their relationship with the story 

To these aims, the following research questions were raised: 

1. What is the literary value and significance of the poems in the prose folk 

tales of the Safavid period? 

2. What is the frequency of using poems in each of the selected folk tales of 

the Safavid period? 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
https://dictionary.abadis.ir/entofa/m/mowlavi/
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3. During the prose of the story, which of the Persian language poets has 

been martyred the most? 

The hypotheses are: 

1. The use of these poems in the context of the story is rhetorical and for the 

completion of the content of the story. 

2. The poetry of famous Persian poets has been martyred in fictional prose. 

3. The verses are given in order to complete, confirm, emphasize, and 

describe the story 

Results and discussion 

In this literary-fiction story, the author talks about the world of human 

beings and their connection with the transcendental existence. According to 

Mahjoub, this story is the longest story in Persian. 

"Bustan-i Khayal is one of the greatest folk tales or a collection of 

historical tales and stories of demons and fairies. It has fifteen volumes 

written by Mir Mohammad Taqi Al-Jafari Al-Husseini alias Khayal" 

(Mahjoub, 2014, p. 620). The Safavid period is important in terms of having 

different types of stories. Safa has introduced a large number of them in his 

history of literature (Volume 5, Part 3). In the current study, however, 

scattered verses of this work have been extracted and examined in terms of 

their subject and function. Thematically, these verses have been categorized 

from various descriptive, romantic, admonishing, social, critical, epic, 

prayerful, doctrinal, and praiseworthy aspects. So far as their functions are 

concerned, they are categorized into four groups of confirmation, emphasis, 

completion, and description. 

Conclusion 

According to the descriptive verse statistics, love affairs are in the first place, 

and advice is in the third place. 

The manner the verses are used in the narration of the story shows that 

these verses are directly related to the text of the story; that is, if it is a matter 

of wisdom and advice, the verses that refer to advice and counsel are given, 

and if it is lyrical and romantic, emotional and romantic verses are used. 

However, if it is an epic, epic poems related to heroism and battle are 

included in the text of the story. Examining how the verses are used and 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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functioned in the text of the story, it was found that the narrator has included 

the verses in the text according to the confirmation, emphasis, completion, 

and description of the story. Poems in the completion section with 55%, 

description 33%, emphasis 9% and 2% confirmation have the highest to the 

lowest distribution, respectively. The storyteller's effort in using poems is 

manifested through verses that are in the category of proverbs and are 

common in the language of the people. Of the 592 verses, 190 verses, which 

account for 32.09% of the total number of poems, contribute to the poems 

that have become popular. Apart from Ahmadabadi's imaginary poems, most 

of the verses are from Saeb, Saadi, Hafez, Jami, Rumi, Ferdowsi, Nezami, 

Attar, etc., respectively. Few verses have been recited from Kaleem Kashani, 

Amir Khosrow Dehlavi, Abu Saeed Abolkhair, Asir Shahrestani, Bidel 

Dehlavi, Milli Mashhadi, Naziri Neyshabouri, Mohtasham Kashani, Anvari, 

and others. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9511 دیو  آذر، 53، شمـارة 8 سال

 

 
 ؛فارسیعامۀ  هایداستان درپراکنده  اشعار کارکردموضوع و 

 خیال بوستان داستان: موردی ۀمطالع
  

 3خراسانی محبوبه ،2نیازی شهرزاد ،1اوروند طاهری الهصفی
 

 (13/40/9511پذیرش:  91/40/9511)دریافت: 

 
 چکیده

که بعدها  های شفاهی بودهها روایتبر کسی پوشیده نیست. این قصه عامههای اهمیت قصه
صفوی از نظر اشتمال  ة. دوردارنداز نظر نثر داستانی و ساختار متنی اهمیت  و اندمکتوب شده

ثر از سبکی درآمیختگی نظم و ن ها شایان توجه است. از نظراز این داستانبسیاری  بر تعداد
  که قابلیت شود. اشعار فراوانی در نثر داستانی دیده میاست های نثر داستانی این دورهویژگی

 بوستان عصر صفوی داستان عامۀهای در این پژوهش از میان داستان، تحقیق دارد. از این رو
خیال  مشهور به تألیف میرمحمدتقی الجعفری الحسینی عامههای ترین داستانلندیکی از ب خیال

هدف این  هند برگزیده شد. ةپرداز قرن دوازدهم هجری در شبه قارشاعر و داستان احمدآبادی
. 9شود: پژوهش تحلیل اشعار پراکنده در این داستان است که براساس موارد زیر تحلیل می

کارگیری . چگونگی به1ها در خالل داستان، کارگیری آنبررسی موضوعات شعری و تنوع به
روش  . شناسایی سرایندگان اشعار.5ها با متن داستان، عار در خالل متن و ارتباط آناین اش
 های پژوهش در بخش موضوع بیانگر اینتحلیلی است. یافته کیفی و کمی و توصیفی ـتحقیق 

                                                                                                                   
 .ایران آباد،نجف ،اسالمی دانشگاه آزاد آباد،، واحد نجفادبیات فارسی زبان و ی گروهدکتری دانشجو .9
 (مسئولة ایران )نویسند آباد،نجف ،اسالمی دانشگاه آزاد ،آباد، واحد نجفادبیات فارسی گروه زبان و استادیار .1
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 .ایران آباد،نجف ،اسالمی دانشگاه آزاد آباد،، واحد نجفادبیات فارسی زبان و گروه دانشیار .5
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ست که به ترتیب موضوعات توصیفی، عاشقانه، اندرزی، اجتماعی، انتقادی، حماسی، دعایی، ا
 توان چگونگی ترین بسامد را دارند و بر اساس کارکرد میشترین تا کماعتقادی و مدحی بی

کارگیری اشعار را در ارتباط با نثر داستان در چهار بخش تأیید، تأکید، تکمیل و توصیف قرار به
 درصد  1و تأیید درصد  1، تأکید درصد 55، توصیف درصد 33داد که در بخش تکمیل با 

کارگیری پرداز بیشتر در بهن میزان را دارا هستند. کوشش داستانتریترتیب بیشترین تا کمبه
 .اشعار شاعرانی چون صائب، سعدی، حافظ، جامی، مولوی، فردوسی، نظامی، عطار و... است

 .استشهاد، صفویهخیال احمدآبادی،  ،بوستان خیال ،عامههای داستان های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

تاریخی، اجتماعی، ادبی و دینی بر کسی پوشیده نیست عامه از نظر  هایاهمیت داستان
اند از نظر نثر که بعدها مکتوب شده های شفاهی بودهها روایتو از آنجا که این قصه

 داستانی و ساختار متنی آن اهمیت دارند.
صورت شفاهی یا نقالی در داستان عامیانه نوعی روایت مردمی است که به

گونه شد. مضمون اینکوچه و بازار و دربار ارائه می ها، منازل شخصی،خانهقهوه
ها را های آنها، جنگ، زندگی روزمره و ماجراهای عاشقانه بود و شخصیتداستان

دختان، موجودات خیالی نظیر: جن پهلوانان، شاهان خوب و بد، شاهزادگان و شاه
دادند و پری، قهرمانان زبردست در نیرنگ و فریب، یعنی عیاران، تشکیل می

  (.069: 9583)جانسن، 
های حماسی و ها داستانهای عامه موضوعات گوناگونی دارند: بعضی از آنداستان

های دیوان و جادوان و های عاشقانه و گروهی دیگر از افسانهپهلوانی، برخی قصه

های پیامبران و اولیای دین، دینی یا مذهبی، قصه هایافسانهای از عفریتان و دسته

زات و خوارق عادات، منقول از ائمه و رُسُل، قصص قرآن کریم و شرح و معج
هایی که قهرمانان تفسیر آن، شرح عجایب مخلوقات و موجودات روی زمین، قصه

هایی مربوط به ها، داستاناند، نوادر حکایات و سیر و سرگذشتآن جانوران
بُران و نظایر ن و کیسههای عیاران و طراران و دزداجوانمردی و جوانمردان یا قصه

 (.910: 9515)محجوب،  هاستآن
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ها ق( از نظر اشتمال بر تعداد بسیاری از این داستان9908ـ 140دورة  صفوی )
ها را معرفی کرده ، بسیاری از آنایران تاریخ ادبیاتاهلل صفا در شایان توجه است. ذبیح

خورد. چشم میعاشقانه به است. در این عناوین همه گونه داستان مذهبی و تاریخی و
تحریر جدیدی از داستان اسکندر که »اند از: های عامه عبارتبرخی از این داستان

نامه، ترجمۀ رامایان )حماسۀ ترین تحریر آن متعلق به قرن پنجم است، طوطیقدیم
هندی(، ترجمۀ مهابهارات )حماسۀ هندی(، قصۀ هزارگیسو، قصۀ چهار درویش، قصۀ 

ها معموالً نثر این داستان .(5بخش 3: ج9506ه پرتگال، و ...)ر.ک: صفا، دخت شامریم
 و هاالمثلضرب ،احادیث آیات و استفاده ازای و عامه است. ساده و حتی محاوره

شمار به صفویه ةدورداستانی  های نثرویژگی از نثر آمیختگی نظم و درو عبارات عربی 
 .(111-196: 9506 )شمیسا، «.رودمی

ها اشعار فراوانی از شعرای مختلف در خالل نثر داستانی وجود دارد این داستان در
ها در متن داستان مهم است و قابلیت تحلیل و بررسی دارد. کارگیری آنکه چگونگی به

، تألیف میرمحمدتقی الجعفری الحسینی اهل بوستان خیالدر این پژوهش داستان عامۀ 
است. نسخۀ کامل این اثر پانزده برگزیده شده « خیال»احمدآباد گُجرات هند متخلص به 

مجلد است که در هندوستان به چاپ رسیده و در ایران از میان  پانزده مجلد شش جلد 
آن گزینش شده است و هر یک از شش جلد نیز خالصه شده و به تصحیح و مقدمۀ 

مقالۀ حاضر و  سید کمال حاج سیدجوادی و از سوی فرهنگستان هنر انتشار یافته است.
های آن بر اساس این شش جلد فراهم آمده است. اشعار پراکندة موجود در این اثر داده
و بر  مصراع موجود در متن نیز در زمرة ابیات محاسبه شده 08بیت است که  311

 است: اساس موارد زیر تحلیل شده 
 ؛ ها در خالل داستانکارگیری آن. بررسی موضوعات شعری و تنوع به9
 ها با متن داستان؛کارگیری این اشعار در خالل متن و ارتباط آن. چگونگی به1
 . شناسایی سرایندگان اشعار. 5

  تحقیق ۀپیشین. 2
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آن در ادب فارسی تحقیقاتی انجام اهمیت  و عامههای ارزش داستان موضوع ودربارة 
اشعار بسیاری هستند، خود حاوی  داستانی ت نثرباف در این آثاراست. از آنجا که شده 

رسد. در باب اشعار پراکنده در متن فارسی نظر میتحقیق در این باره نیز ضروری به
 توان به اثر زیر اشاره کرد:می

و  9، جلد هجری 044اشعار پراکنده در متون تا سال (، 9513قلعه )ـ علی صفری آق 
علق به این دوره تا سال شدة متمتن فارسی چاپ 110. وی در این اثر، به پژوهش در 1

شده تا قرن است. این اثر تنها دربردارندة اشعار متون فارسی چاپق پرداخته  044
دربارة اشعار استشهادی موجود در متون فارسی ــ چه اشعار عربی و چه  هفتم است.

 فارسی ــ نیز تحقیقات زیر قابل ذکر است:
، فارسی تا نیمۀ دوم قرن ششمابیات عربی در متون ادب (، 9505ـ حسین فقیهی )

رسالۀ دکتری تخصصی دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران. در این 
 گذاری این اشعار پرداخته شده است.آوری و ترجمه و حرکتنامه به جمعپایان

فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر عرفانی (، 9588ـ ابراهیم سروستانی )
عصر ۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولینام، پایانفارسی

نامه به ارائۀ فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر عرفانی و رفسنجان. در این پایان
 ها پرداخته شده است.سپس به بررسی و تحلیل آن

 های زیر قابل ذکر است:های عامۀ عصر صفوی نیز پژوهشدربارة قصه 

، ادبیات داستانی، نشریۀ «های عامیانه در عصر صفویقصه»(، 9580دشتی ) ـ محمد
. در این مقاله، نویسنده با توضیحی دربارة حکومت صفوی به مشهورترین 31شمارة 

هایی که رنگ دینی و مذهب های عامۀ این عصر پرداخته و ضمن معرفی قصهقصه
های معروف فته، سه داستان از قصهکه رنگ تشیع به خود گر نامهابومسلمدارند ازجمله 

را معرفی و سپس به شرح  حسین کردو  نامهحمزه، اسکندرنامهعصر صفوی یعنی 
 ها پرداخته است.   مختصری دربارة آن

های عامیانه در دورة صفویه با نگاهی به سیر قصه»(، 9511ـ منیره احمد سلطانی )
. در این مقاله، نویسنده به 05، شمارة تاریخ ادبیات ، مجلۀ«رموز حمزهمحوریت 

های آن، تمایل مایههای نثر دورة  صفویه و درونهای عامه، ویژگیهای قصهویژگی
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ها خوانی و همچنین به ممنوع کردن بعضی از قصهمردم در عصر صفوی به قصه و قصه
به  از سوی حاکمان صفوی اشاره کرده است. در ادامه، نویسندة مقاله نامهابومسلممانند 

ها را تأیید هایی که ریشۀ مذهبی داشتند و محافل مذهبی روزگار صفوی آنداستان
و ... اشاره کرده است. سپس، به  شاه مردان علی، مختارنامه، رموز حمزهکردند؛ مثل 

را متفاوت و ناهماهنگ دانسته است و  نامهحمزهبررسی مختصات سبکی پرداخته و نثر 
های دورة  صفوی؛ مثل های عامه که در همۀ کتابههای عمدة قصسرانجام ویژگی

 دیده  القلوبمحبوبهای دورة  بعد مثل و حتی در کتاب رموز حمزه، نامهابومسلم
شود، اشاره کرده است. بنابراین، در موضوع حاضر، تحقیقی که حاوی تحلیل اشعار می

    های عامۀ عصر صفوی باشد، انجام نشده است.    استشهادی داستان

 . بحث3
  بوستان خیالکتاب . معرفی 1ـ3

 و هادنیای انسان تخیلی ازـ  ادبی عاشقانه، آموزنده، اخالقی،، این داستان اجتماعی
ة به عقید گوید.سخن می و... هاغول ران،اخوآدم جادوگران، دیو، پری، با هاارتباط آن

  شود.حسوب میزبان فارسی م بلندترین داستان در محجوب این داستان شیرین،
های عوامانه یا ترین داستانمعروف ترین وبزرگ یکی از بوستان خیالکتاب 

 جلدمدارای پانزده  پری، و های دیوداستان های تاریخی وقصه ای ازمجموعه
گجرات هند متخلص به  تألیف میرمحمدتقی الجعفری الحسینی اهل احمدآباد

 بیش از زیسته وجانشینان وی می ه ودوران فرمانروایی محمدشا که دراست خیال 
 9933 نخست به سال نگارش جلد سال وقت صرف تدوین آن کرده است. 90

در  الحجهماه ذی در 9961 سال، آخرین جلد آغاز و آبادجهانشاه در (.قـه)
 .(614: 9515 )محجوب، به پایان آمده است آبادمرشد

ها و ف آن را به گلزارها، گلستاناست، مؤل بوستان خیالاز آنجا که نام کل کتاب 
کند، های گوناگون بخش کرده و چون قهرمان اصلی هر قسمت تغییر میگلشن

نامه را قراننامه و صاحب، معزنامه، قایمنامهمهدینامه، های فرعی اسماعیلعنوان

است. موضوع اصلی داستان چگونگی عاشق شدن ممتاز، نیز برای آن قائل شده 
نظیر و از ملک خود برآمدن به طلب وی است سر پادشاه بر ملکۀ بیترین پکوچک



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 و دی آذر ،53، شمـارة 8 سال  

232 

 

شود و سرانجام به شادی که در این میان دچار غوالن و نسناسان و پریان می
 (.96-93: 9511رسد )جعفری حسینی احمدآبادی، می

آنچه در این مقاله موردنظر است، اشعار پراکندة موجود در خالل نثر داستانی 
 شود. است که از آن با عنوان ابیات استشهادی نام برده می بوستان خیال

 صنعت استشهاد ۀتاریخچ تعریف و.  2ـ3

قالب یک  در آغاز که در استفارسی  های نثرترین ویژگیمهم ادبی یکی از ۀاین آرای
داشته است  مثال کاربرد عنوان شاهدسخن گوینده به و برای اثبات نظر رکن استداللی و

روش  این صنعت و مردم برای قبوالندن سخن خویش به دیگران ازبیشتر ن اکنوهم و
برای به کرسی  شاعر ای است که طی آن نویسنده یاآرایه استشهاد،» کنند.استفاده می

آیات  از که این شواهد پردازدمی به ذکر شواهد نشاندن سخنی که مدعی آن است،
این  .(111: 9508، )همایی« گیردمی ربرد را کالم بزرگان و... تا شعر احادیث، قرآن،

نقش زیادی  ادبی ۀآرای شناسانه وهای زیبایییکی از جنبه منزلۀبه ادبی ۀآرای صنعت یا
 کننده بر شنونده دارد.و اثری تعلیمی و اقناعادبی  هایآموزه انتقال مفاهیم و در

ضی از مکاتیب بع ادبی در نثر در اقتباس( و )صنعت استشهاد این فن نخستین اثر
نقل به جای  آیاتی از قرآن کریم به طریق اقتباس و که در شوددیده می )ص(پیامبر

 و های خلفابعضی از نامه سپس در خطب و رفته و کاررکن اصلی مکتوب به
 اخبار جاحظ استعمال آیات و شده است.این روش مراعات می زعمای عرب نیز،

انسجام آن  رونق و ل ویدال ن کالم ومحاس از خطب، سبیل استشهاد در بر را
. اقتباس از قرآن و احادیث به این صورت، یعنی به اقتضای معنی یا شمرده است

منزلۀ تأیید و تأکید و نه برای زینت و آرایش کالم، تا اواخر قرن سوم هجری در به
منزلۀ رکنی زینتی در اقسام نثر عربی معموالً بود و سپس صورتی دیگر یافت و به

کار رفت. چنانکه علمای بالغت مباحثی در کتب خویش بدان مختلف نثر به
: 9566خطیبی، )اند اند و نخستین شرط از شرایط کاتبی دانستهاختصاص داده

910-918.) 
 ةتوجه ویژ کسوت صنعتی بالغی مورد وم قرن پنجم هجری درۀ دنیم از استشهاد

ویژه متون متون ادبی به آن در زرفته رفته اشکال جدیدی ا و گرفت ادب قرار لاه
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متون  بارز ۀبه نشان استشهاد قرن ششم و هفتم هجری، در عرفانی رواج یافت.
متون  استشهادی در ۀترکیب اضاف ای ازشکل ویژه این میان، در. عرفانی تبدیل شد

 روزبهان بقلی بسامدی چشمگیر الدین رازی ونجم آثار خاص در طورعرفانی به
توان قرن ششم می ،این رو از های سبکی ایشان بدل شد.ی از ویژگیکبه ی یافت و

 .(106: 9516 )هادی، شکوفایی صنعت بالغی استشهاد دانست ةهفتم را دور و
آن  اهل ادب نیز بر شود وگوناگون مشاهده میو آثار کتب  در این آرایه از دیرباز و

بیشتر متون و آثار منثور فارسی  در کل، این صنعت خطابی با دارند. ینظر مثبت و تأکید
 از گذشته پیوندی تنگاتنگ داشته است.

 کرد و متون ادبی پیدا تری درمتنوع اَشکال هنری و زمان صنعت استشهاد مرور با
 با ادبی دچار تغییراتی اساسی و زبانی و عوامل مختلف فکری، درنتیجه تحت تأثیر

های عامه در حافظۀ آنجا که داستان از اعتبار آن افزوه شد. ارزش و گذشت زمان بر
 ای هستند که های شفاهیجمعی تاریخی مردم ایران جای دارد و درحقیقت روایت

اند. بررسی چگونگی کاربرد اشعار شعرای زبان فارسی در این صورت مکتوب درآمدهبه
رسی های معروف ادب فاتوان از داستاننماید. برای نمونه میها بدیع میگونه داستان

نام برد که حاوی ابیات فراوانی از شعرای مختلف است. برای مثال  شبهزارویکنظیر 
 توان به نمونۀ زیر اشاره کرد:می

 :9مثال 
الملوک را هرچه که دل پسند افتاد، بگرفت و قیمت بشمرد. آنگاه سوار گشته تاج 

و شمایل افتاد گردد که ناگاه در میان قافله نظرش به جوانی نیکخواست که بازهمی
ای زرد داشت و اشک از چشمانش که صورتی چون قمر و لکن گونه

 خواند:   ریخت و این دو بیت میفرومی
 تا جدایی برگزید آن ماه دستان ساز من

 است کس آواز من جز به گاه ناله نشنیده
 کین او همراه من شد، مهر من همـراه او 

 

 آه من دمسـاز او شـد، رنـو او دمسـاز مـن.      

 

 (510: 9580 ،طسوجی)

نیز این آرایه دیده  القلوب،محبوبهمچنین در داستان دیگری از عهد صفوی، 
 شود:می
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 : 1مثال 

قراری روز صبر ملک سرافراز به شام رسید و طایر آرامش از سرپنجۀ شاهین بی
 آمد، گفت: ای مایۀ حیات و  ای راوی داستان التفات:                   در

 ار تو دارد، جان بر لـب آمـده  عزم دید
 

 .بازگردد یا برآید، چیست فرمان شما؟ 
 

 (551: 9505 ،برخوردار فراهی) 
استخراج شده و از نظر موضوع  بوستان خیالهای استشهاد به ابیات فارسی در نمونه

 ها در ادامه تحلیل شده است.و چگونگی کاربرد آن

 اساس موضوع بر خیال بوستانکتاب  بندی اشعارطبقه تحلیل و. 2ـ3

 اساس موضوع کتاب بر ۀمقدم بندی اشعارطبقه. 1ـ2ـ3

و ارزش عشق و  )ص(دیباچۀ کوتاهی در حمد پروردگار و نعت حضرت محمد و آل او 
 ها نگاشته شدهاهمیت استماع قصص عشق و شکفتگی دل دوستان با شنیدن این داستان

 پند اعتقادی، ه به موضوعات دینی وکاست  9مصراعیک  بیت و 09است که دربردارندة 
 است: شده تقسیم  عاشقانهی و اندرز و

 دینی اعتقادی و. ابیات 1ـ1ـ2ـ3

بخشی از مقدمه در  دارند. اشاره عرفانی و  اعتقادی دینی، مسائل به بیشتر ابیات این
درصد کل 95و آل اوست و از نظر میزان   )ص(مدح خداوند و نعت حضرت محمد

 و خاص خلعت این و ...» حاوی دو بیت اعتقادی و دینی است. برای نمونه:  مقدمه
 گروه سر شریف پیکر بر مگر نیامده، راست احدی قامت بر اختصاص سراپا تشریف

 .مکان و کون ایجاد باعث جهانیان، و جهان
 م ـالــــــــع شـآفرینـــــــ ســـــــبب

 

ــ  ـــۀ قبلــــ ــ نـدیــــ   «آدم و مـعالــــ
 

 .(1 :9511 ،احمدآبادی جعفری حسینی)
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 اندرزی ابیات. 2ـ1ـ2ـ3

 حکمی و تربیتی تعلیمی،ۀ جنب و دارند اندرزی و زیآمنصیحت پیامی ابیات از دسته این
درحقیقت پند و نصیحت الزمۀ زندگی انسان است و بسیار آموزنده و  دارند. دنبال به

 به ایطایفه و»... گونه است: بیت مقدمه این 0درصد و در مجموع  16ضروری است. 
 دروغ فرق ننموده، راست و از و فرمایندمزاج می تفریح ،دیگران عشق قصص استماع

 نارواست و.... فروغ باطل وکه دروغ بی چند هر
ــ ــای خداســـتـراسـ  تی موجـــب رضـ

 

 «اسـت ره ر کسی ندیدم کـه گـم شـد از    
 

 (.5)همان:  

 ابیات عاشقانه. 3ـ1ـ2ـ3

تأیید عشق  و آل او به خداوند،  )ص(حضرت محمد عشقدر بیان وجود این ابیات 
ها را های عاشقانه و استماع آنحقیقی در برابر عشق مجازی است و لزوم وجود داستان

عاشقانه و  شود و زمینه را برای بیان داستانبه هدف باز شدن دل دوستان یادآور می
این ابیات به این  درصد 64 آماری نظر ازکند. فراهم می بوستان خیالآموز عبرت

موضوع اختصاص یافته است. برای نمونه آنجا که از عشق سرور انبیا به خداوند سخن 
در محبت الهی از  ...حضرت محمد مصطفی و آل پاک او»دارد که: گوید، بیان میمی

 و اندگردانیده منور فرموده، تحقیقی عطا حُسن را حقیقی عشقجان و سر پروا ننموده، 
 اند.بخشیده« علی نور نورٌ» نورانی کند، که ماه را بسان خورشید

ــبت بــه قــدر هــر بــا عشــق را»  اســت  جــوهر دلــی نس
 

 «اسـت  گـوهر  دریا قعر در گل شبنم و قطره بر 

 

 (1)همان:  
 بوستان خیال تابکۀ بندی موضوعی ابیات مقدم: تقسیم1جدول 

Table 1: Thematic division of verses of Boostan-i- khayal Introduction  

 موضوع
مقدمۀ  ابیات

 کتاب
 و اعتقادی ابیات

 دینی
 ابیات عاشقانه اندرزی ابیات

 1 0 1 93 تعداد
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 اساس کارکرد بر بوستان خیالکتاب  ۀمقدم اشعار

نوع کارکرد  0ها، وجه به استخراج ابیات موجود در خالل نثر داستان و تحلیل آنبا ت 
برای ذکر این ابیات در بافت داستان شناسایی شد که با عناوین: تأیید، تأکید، تکمیل و 

اند. در این پژوهش کل ابیات با توجه به توصیف در این مقاله تحلیل و بررسی شده
ها بیان شده شاهد مثال و ارائۀ جدول و بسامد تکرار آن کارکردهای مذکور بررسی و با

اند. ، در چهار مقوله بررسی و تحلیل شدهآمده بوستان خیالاست. اشعاری که در متن 
این ابیات پراکنده با عبارات متن، چینشی ماهرانه، استادانه و ارتباطی منطقی دارند. 

توصیفی  تکمیلی و تأکیدی، تأییدی، به ابیات اساس کارکرد کتاب بر ۀمقدمپانزده بیت 
 است.  شدهتقسیم 

 یدییابیات تأ. 1ـ2ـ2ـ3

 نظر و گفتار مثالی بر درحقیقت شاهد و کنندمی این ابیات سخن گوینده را تأیید
گیرند: برای درصد ابیات مقدمه در این زمره جای می 16 .هستندیا نویسنده  گوینده و

 گوید: نمونه در صفت و ثنای عشق حقیقی می
 حقاثم، خت.اافر بر باال عالم باال سرش از .نمود پایه بلند بخشی که عشق رارفعت

 حقاثم حقا.
ـــگ هـرچـــه  ــر از عشــق مـوی ــود آن برت  ب

 

ــق امیرالم  ــؤعشـ ــدرـمنیـ ــود ن حیـ  بـ

 

ــازی نیســت   ــد نم ــادت کن ــال عب ــزار س  ه

 

 کسی که عشق ندارد خداش راضی نیست 

 

  الدین است. و لۀالمن اجمال کالم شیخ بهاءسس ایؤم این مقال و یدؤم ...
ــ ـــعل ــ ودـم نب ــ رـغی ـــعل  یـم عاشق

 

 یـس شقـــقی تلبــیس ابلیــ ـمابــ 
 

 .(9: همان)  

 . ابیات تأکیدی2ـ2ـ2ـ3

 64 66/16 50/95 944 درصد
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 6بیت و مصراع مقدمۀ کتاب یک بیت بر موضوعی که بیان شده، تأکید دارد که  93از  
ت گواه و استشهادی برای سخن گیرد. این دسته از ابیادرصد کل مقدمه را دربر می

 امر هر ات درالمهمّکافی الحاجات وجناب قاضیفضل و لطف از و» گوینده هستند.
 .گردد ناممکن ظاهر روام هر کوشی عشق درسخت و شوند صعب امیدوار

 بــه هــر کــاری کــه همــت بســته گــردد 

 

 « اگـــر خـــاری بـــود گلدســـته گـــردد  

 

 (.0)همان: 

 . ابیات تکمیلی3ـ2ـ2ـ3

بیت به منظور تکمیل موضوع آورده شده  94کتاب  بیت مقدمۀ 93از  بوستان خیالدر  
گیرد تا سخن گوینده کامل شود و مورد درصد کل مقدمه را دربر می 66است که 

بازان کامل را گوید و عشقپذیرش قرار گیرد: آنجا که در نفی عشق مجازی سخن می
و غافل از خوب و زشت و »گوید: دهد، میمی بازان ناشایستۀ کثیف قراردر برابر هوس

 افرازند. االفالک میسری گشته، سر مباهات به فلکسرفرازی و نگون
 (.5)همان: « کنندة نکونامی چندمصراع:   بدنام

البته خیال احمدآبادی برای تکمیل داستان خود، این مصراع را آورده و اصل این 
 ابیات چنین است:

 طلــب شـامی چنـد  در  به صبحنابرده » 
 

 چنـدگـامی خـویشتـن ز ننهـاده بـرون  

 

 در کسـوت خـاص آمــده عامــی چنـد    

 

 «کنــــندک نکونامــــی چنـــدبدنـــا   
 

 (.110: 9589)مغربی،  

 . ابیات توصیفی2ـ2ـ2ـ3

شود که مقدمۀ کتاب بیت توصیفی ندارد، بلکه در متن داستان چنین ابیاتی مشاهده می
  شود.آن پرداخته میدر ادامه به 

 بندی ابیات مقدمۀ کتاب بر اساس کارکردتقسیم: 2جدول 

Table 2: Division of verses of Boostan-i- khayal Introduction based on 
function 

ابیات  ابیات تکمیلی ابیات تأکیدی ابیات تأییدیابیات مقدمۀ  موضوع
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 بندی اشعار متن داستان بر اساس موضوع. تحلیل و طبقه3ـ2ـ3
توانا، در سرودن شعر نیز دست داشته است. او  پردازخیال احمدآبادی ادیب و داستان

رود، در خالل داستان بوستان خیال از نویسان شبه قارة هند به شمار میکه از فارسی
رسی برای اقناع مخاطب و افزودن کیفیت و جذابیت شاعران بزرگ و مشهور زبان فا

بیت مستخرج از داستان، موضوعات مختلفی  300این اثر بهره برده است. از مجموع 
نظیر: اعتقادی، اجتماعی، مدحی، حماسی، اندرزی، انتقادی، توصیفی، عاشقانه و دعایی 

 استنباط شد.

دن شعر نیز دست داشته است. توانا، در سرو پردازخیال احمدآبادی ادیب و داستان
رود، از شاعران بزرگ و مشهور زبان نویسان شبه قارة هند به شمار میاو که از فارسی

فارسی برای اقناع مخاطب و افزودن کیفیت و جذابیت اثرش افزوده شود از میان این 
ترین آن به مدح و ستایش موضوعات بیشترین ابیات به موضوع توصیف و کم

. خیال احمدآبادی با توجه به متن روایت و موضوع آن، ابیاتی را انتخاب اختصاص دارد
 کرده است که با متن داستان انطباق تام دارد.

 . ابیات اعتقادی، دینی، عرفانی1ـ3ـ2ـ3

، بیانگر عالقه و گرایش خیال بوستان خیالکاربرد ابیات اعتقادی و دینی در داستان 
و  )ص(تایی خداوند، رسالت پیامبر اسالمز یکاحمدآبادی به دین اسالم است. او ا

سنگ را سنگ بشناس و » ... عنوان وصی پیامبر سخن گفته است. به )ع(جانشینی علی 
 بر وحدانیت قادر مطلق و صانع خالیق اقرار کن.

 بزرگــی ســزای خدایـــی اســت کــو    

 

ـــو    ـــه غـل ـــود گـرفت ـــی خ ـــه یکتای  ب

 

ــه صــورت جلــی   بگــو ایــن ســخن را ب

 

ـــه اهلل  ـــی  کـ ـــد نب ـــت و احم ــه اس   ال

 

ـــر    ــه روز غـدی ـــقش ب ــه ح ـــی ب  وص

 

ـــر     ـــم ربّ قـدی ـــد از حک ـــرر ش  «مق
 

 (.193: 9511)جعفری حسینی احمدآبادی،  
 بر اساس موضوع اعتقادی، دینی و عرفانی  بوستان خیالبندی اشعار طبقه: 3جدول 

 توصیفی کتاب
 - 94 9 0 93 تعداد
 - 66/66 68/6  66/16 - درصد
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on doctrinal, poems based  khayal -i-Boostan Table 3: Classification of
religious and mystical subject 

 درصد ابیات اعتقادی و دینی ابیات متن داستان موضوع
 13/1 95 300 تعداد

 . ابیات اجتماعی، اخالقی و تربیتی2ـ3ـ2ـ3

به موضوعات گوناگونی ازجمله، موضوعات  بوستان خیالخیال احمدآبادی در کتاب 
ه و با جمالت و ابیاتی رساتر بر تفهیم آن افزوده اجتماعی و تربیتی و... توجه داشت

پس دشمن جان و آبرو هر دو حسابش باید نمود و دشمن حرمت بدتر » ... است. 
 است از دشمن جان هزار درجه و مثل مشهور است:

 دوست آن باشد که گیرد دسـت دوسـت   
 

ــان  ــدگی در پریشــ ــالی و درمانــ  «حــ
 

 (.535)همان:  
 بوستان خیال، اخالقی، تربیتی در ابیات اجتماعی: 2جدول 

Table 4: Social, moral, and educational verses in Boostan-i- khayal 
 
 

 

 . ابیات مدحی3ـ3ـ2ـ3

ذکر شده  ع()و علی )ص(المپیامبر اسدر این کتاب ابیاتی در وحدانیت خداوند و نعت 
است که حکایت از توجه و اهمیت نویسندة کتاب به دین مبین اسالم است. همچنین، 

ها و مبارزات او با دیوها، سبب پهلوانیابیاتی در مدح و ستایش شاهزادة ممتاز به
 ها، جادوگران و ... برای رسیدن به هدفش بیان شده است. جن

های پی در پی الهی م زبان شکر این نعمتچه شادی که به دل راه یافته به کدا» ... 
 نمایم و به چه سان ادا کردن توانم.

 گر به هر سر مویم دو صـد زبـان باشـد    
 

 «ز صد هـزار یکـی شـکر هـم ادا نشـود      
 

 (.590)همان:  

 های گوناگون به کدام زبان ادای شکر نمایم.به این نعمت»
 گر بر تــن مـن زبـان شـود هـر مویــی      

 

 « د هـزار نتـوانم کـرد   به یک شـکر ز صـ   

 

 درصد ابیات اعتقادی و دینی ابیات متن داستان موضوع
 0/4 0 300 تعداد
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 (.948)همان: 
 بوستان خیالابیات مدحی در : 2جدول 

khayal -i-Boostanin  Table 5: Panegyric verses 
 درصد ابیات اعتقادی و دینی ابیات متن داستان موضوع
 45/9 6 300 تعداد

 . ابیات حماسی2ـ3ـ2ـ3

اند. قالی و... عالقۀ زیادی داشتهخوانی و نایرانیان از دیرباز به شعر و شعرخوانی، قصه
خوانی و نقالی از است، ازجمله قصهاین هنرها با جسم و روح آنان آمیخته شده 

ها، کوچه و خانهها، قهوهو ... که در میدان حسین کرد، امیر حمزه، شاهنامههای داستان
بوستان داستان شد. های شفاهی و متنوعی ارائه و اجرا میها و... به روشبازار و خانه

معجونی از موضوعات مختلف ازجمله ابیات حماسی و پهلوانی است. این اشعار  خیال
نمایی و رجزخوانی برای غلبه بر حریف خوانده منظور قدرتبیشتر در میدان جنگ به

شوند و از لحاظ روحی ـ روانی تأثیر زیادی در روحیۀ مبارزان در جنگ دارد و می
و شهزاده ممتاز خود آفت روزگار و بالی زمان »...  کند.و مبارزه میها را آمادة دفاع آن

شست که آسمانی را پنجه و قویدست و ازجمله آهنیسر و چیرهاست. از همگی خیره
 به زمین زند و کوهی از بن بر کند.

 گر در صف هیجا تـن تنهـا بـه در آیـد     

 

 « پنجه به هـر حملـه ربایـد   صد مرد قوی 

 

 (.194)همان: 
 بوستان خیالابیات حماسی در : 2جدول 

Table 6: Epic verses in Boostan-i- khayal 
 درصد ابیات اعتقادی و دینی ابیات متن داستان موضوع
 8/5 11 300 تعداد

 . ابیات اندرزی2ـ3ـ2ـ3

این ابیات از لحاظ بار موضوعی که همراه دارند، به پند و نصیحت و عبرت اشاره دارند 
گونه ابیات اهمیت مهمی در زندگی گویند. اینتعلیمی و آموزنده سخن میو از نکات 

زود فکر دفع این غنیم باید کرد که از تغافل ما، »... دارند، زیرا ارزشمند و تأثیرگذارند. 
 شود.در هر دم، ده چند می
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 دانی کـه چـه گفـت زال بـا رسـتم گـرد      

 

ــر و بیچــاره شــمرد   ــوان حقی  « دشــمن نت

 

 (.084 :9511 ،احمدآبادی )جعفری حسینی
 بوستان خیالابیات اندرزی در : 2جدول 

Table 7: Motto verses in Boostan-i- khayal 

 موضوع ابیات متن کتاب ابیات اندرزی درصد
 تعداد 300 911 0/11

 . ابیات عاشقانه2ـ3ـ2ـ3

از عشق  عاشقانه است، بنابراین بیشتر ابیات آن مملو بوستان خیالچون موضوع داستان 
انگیزی این کتاب، داستان عشق و احساس است و یکی از دالیل اصلی جذابیت و دل

نظیر است. ملکه با شروطی که در داستان مطرح شده، حاضر ممتاز و ملکه بی شاهزاده
جا آوردن شروط ملکه، شود. شاهزاده هم برای بهبه ازدواج با شاهزاده ممتاز می

کرد تا سرانجام به نتیجۀ دلخواه خود رسید. این ابیات  هایی را تحملمشکالت و رنو
خیال با آوردن ابیات استشهادی، عالوه بر تأیید مطلب،  افزاید.بر زیبایی داستان می

سبب جلب توجه و راضی کردن خوانندة داستان شده و حالوت خاصی به فضای 
 است. داستان تاریخی، اجتماعی و عاشقانۀ خود بخشیده 

ز( دریافت که عشق در او اثر کرده است و بادة محبت زور نموده به کاخ )مهرانگی 
دماغش زده، الیعقل محض ساخته و انگشتری را که بدل کرده محض برای اظهار 
شیفتگی خود نشان به تو داده و انگشتر تو را پیش خود نگاه داشته و تا حال 

 خواند:وار ایستاده میدیوانه
 ام خـویش را بر لب بام جلوه ده ماه تم

 

 مطلع آفتاب کن غرفۀ بـام خـویش را   

 

 (.911)همان: 
 بوستان خیالابیات عاشقانه در : 2جدول 

Table 8: Romantic verses in Boostan-i- khayal 
 موضوع ابیات متن داستان ابیات عاشقانه درصد

 تعداد 300 933 8/16

 . ابیات انتقادی، حسب حال و شِکوه2ـ3ـ2ـ3
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اند که به یاتی که در این کتاب آمده، انتقادی، شکوه و گله و حسب حالبعضی از اب 
شرح حال افراد و یا شکایت از روزگار افراد و انتقاد از اوضاع و گرفتاری آن زمان 

کرد و در آن دم، از آوازة شهزاده مسرور شده، ایستاد و در آن نگاه می»...  اشاره دارند.
 خواند:جان آمده، میممتاز از وحشت صحبت آن قوم به 

 تنگ شـدم، خانـۀ صـیاد خـراب    سخت دل
 

 « کـرد کاش روی قفسم جانـب صـحرا مـی    

 

 (.901)همان: 
 ابیات انتقادی، حسب حال و ...: 2جدول 

Table 9: Critical, Biography verses and etc. 

 موضوع ابیات متن کتاب ابیات حسب حال، انتقادی و شکوه درصد
 تعداد 300 53 46/6

 بر اساس موضوع بوستان خیال. ابیات توصیفی در 2ـ3ـ2ـ3

 919در این اثر ارزنده، بیشترین ابیات بر اساس موضوع متعلق به توصیف است با آمار 
ها و اشیا، پری، جن، دیو، جادوگر و حیوان( که در بیت )در توصیف اشخاص، مکان

بیت در جایگاه دوم و ابیات 933جایگاه اول قرار دارند و سپس ابیات عاشقانه با آمار 
 بیت در جایگاه سوم قرار دارند.911اندرزی با آمار 

  الف( توصیف اشخاص:

آّباد به توصیف شاعرانۀ افراد در حاالت مختلف در این نوع توصیف خیال احمدی
 پرداخته که ارزشمند است. 

ته های شدید گفنامه به راحل بحری نوشت که چون به قسمپس دمساز همان دم
بودی که مرا هم در کاری شریک خود سازید، لهذا متصدع که به زودی زود خود 

 را برسانید که وقت کار است. اگر یک دم دیر روا داشتی، فایده نخواهد بخشید. 
 عنان گرم گــردان بــه ره چـون صــبا    

 

 بــدان ســان کــه از کــوه آیــد صــدا  

 

 ز شوق این قدر بود که گفـت و شـنود   

 

ــر، زو   ــخن مختص ــتاب د س  زودبش

 

 (.336-333)همان: 
 توصیف اشخاص: 12جدول 

Table 10: Description of persons 
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 موضوع کل ابیات متن توصیف اشخاص درصد

 تعداد 300 39 8/8

 ها و اشیاب( توصیف مکان

ها و یا اشیا ها، زندانها، مناظر، بزمهای نبرد، دریاها، باغگاهی خیال به توصیف مکان
ها حظ و شمشیر، تفنگ، و... پرداخته است که خوانندة کتاب از این توصیف ازقبیل

برد. در توصیف باغ و مناظر آن، این توصیف ساده ولی زیبا را آورده بهرة کافی می
 است. 

های اقسام، چمن چمن دمید و نکهتش دماغ را معطر ساز و روح را و گل»:  1مثال 
ها سر به فلک کشیده، گاهی از تفرج روان و فوارهپرداز و نهرها جاری و آبشارها قوت

گذشت ... و زمانی به توصیف نهرش از عالم باال القا اختیار بر زبان میخوبی آبشار بی
 شد:می

 در پیش اهـل معنـی نـام و نشـان نـدارد     

 

 « ای که در پیش آب روان نـدارد هر خانه 

 

 (.30)همان: 

های شاهان نمودار گردید و عقب آن عماری تا آنکه فیل سواری ممتاز»... : 2مثال 
 آمد.به نظر می
ـــدر  عـمـــاری ـــلک ق ـــالن ف ــه فی  هــا ب

 

 «نـمودی چــون بــروج چـرخ بـا بـدر      
 

 (.680)همان:  

های فلک و ماه تشبیه ها به برجها یعنی عماریدر این توصیف، اشیای روی فیل
 اند.که تشبیهاتی ساده شده

 اشیا ها و:توصیف مکان11جدول 

Table 11: Description of places and objects 
 

 موضوع ابیات متن کتاب ها و اشیاابیات در توصیف مکان درصد

 تعداد 300 941 1/98

 ج( توصیف پری، جن، دیو، جادوگر و... 
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، رفتن شاهزاده ممتاز به سرزمین پریان، بوستان خیالهای جذاب قصۀ یکی از قسمت
خواران، جادوگران، نسناسان و... است، اگرچه این داستان جنبۀ جنیان، دیوها، آدم

برد، با موجودات و چیزهای عجیبی تخیلی دارد و خواننده از خواندن آن لذت می
 انگیز هستند.شود که شگفترو میروبه

شهزاده هم چون ملول نشسته بود، برخاسته همراهش )همراه روز افروزپری( روان 
برد ... و چون به از جایی به جایی و از خیابانی به خیابانی می شد. روز افروز او را

کرة هوا رسید با شهزاده گفت: نگفته بودمت این ملک پریان است و از ما ترسان 
 های خیمه از دست و پایش عیان.های نیلی همچون طنابباش ... و رگ

ــا قیامــت زشــت  ــو گــویی ت ــیت  روی

 

 برو ختم است و بر یوسـف نکـویی   

 

 (.01- 09مان: )ه 

 توصیف پریان، جنیان، جادوگران و...: 12جدول 

Table 12: Description of fairies, jinn, wizards and etc 

 درصد
ابیات در توصیف، پری، 

 جن و ...
 موضوع کل ابیات متن داستان

 تعداد 300 0 1/9

 د(توصیف جانوران و حیوانات:

ز جانوران و حیوانات ازجمله: فیل، شیر، به توصیف بعضی ا بوستان خیالدر داستان 
 باز، اسب و... پرداخته شده که بر زیبایی و جذب مخاطب داستان افزوده است: 

بها بر سر شهزاده بستند و خلعت شاه بلنداقبال و راجه اندر مهرة مروارید بی
دامادی پوشانیده با صد گونه آرایش از خانه بر آمده، به جلوِ خانه رسیدند و 

 .اده ممتاز بر اسب سوار شدشهز
 فزای تـن اوسـت  اسبی که حنا، زیب

 

 زار در دامـن اوسـت  کوهی است که اللـه  

 

 نی نی غلطم که آسـمان دگـر اسـت    

 

 رنگ حنـا شفـق به پیرامــن اوســت   

 

 (.019)همان:  

 توصیف حیوانات و جانوران : 13جدول 

Table 13: Description of animals and beasts 
 موضوع کل ابیات متن داستان وصیف جانوران و...ت درصد

 تعداد 300 10 1/0
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 توصیف اسب: 
های متعدد از الوان ها و خوانچهداران، کشتیو به موجب اشارة شهزاده کارخانه
سین گذاشتند و اسبان کار به حضور کند هرپاقمشه و جواهرات و سالح مرصع

 دند.های مرصع به پیش او کشینژاد با زینتازی
 هر یکی رخش قمرسیمای گردون پیکری

 

 

ــار    ــی ز دور روزگ ــک پیش ــه ت ــی ب ــه بگرفت  آنک

 

 جبهه، سم خاراشکنعنان، گلبادپا، آتش 

 

 
 در دو، از صرصــر نمــودی آهــوی مطلــب شــکار 

 

 گـرد راهش شوخ تر از سرمۀ چشم بتـان

 

 
 اش از جنـــبش مژگـــان یـــارترجلـــوهدلنشـــین 

 

 (.990)همان:  
 بوستان خیالتوصیفات در : 12جدول 

Table 14: Descriptions in Boostan-i- khayal 
توصیف 
جانوران 

و 
 حیوانات

توصیف پری، 
جن، دیو، 
 جادوگر و..

توصیف 
مکان ها و 

 اشیا

توصیف 
 اشخاص

کل ابیات 
 توصیفی

کل ابیات 
  متن

 تعداد 300 919 39 941 0 10

 درصد 944 9/55 8/8 1/98 1/9 9/0

 دعایی و شریطهه( ابیات 

خیال احمدآبادی طی داستانش، از ابیات دعایی و شریطه نیز استفاده کرده است که 
الی این داستان ها با شرط پیمان و یا آروز همراه است. ابیاتی که در البهبعضی از آن

انگیزی داستان افزوده و هر کدام با مطلب مورد نظر ارتباط و کار رفته، بر زیبایی و دلبه
 کند.وندی نزدیک دارد و موضوع را تأیید میپی

 الهـــی باشـــی و بســـیار باشـــی   » ... 

 

ــی      ــار باش ــن ی ــا م ــه ب ــرط آنک ــه ش  ب

 

دار که انشاءاهلل تعالی در یک ساعت کار تو را به آرام جان گفت: ای شهزاده، دل خوش
 (.168- 160)همان: « خواه سرانجام دهمحسب دل

 ابیات دعایی و شریطه: 12جدول 

Table 15: Hymnal verses 
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 موضوع کل ابیات متن ابیات دعایی درصد
 تعداد 300 11 8/5

 بر اساس کارکرد بوستان خیالبندی ابیات . طبقه2ـ2ـ3

با بررسی اشعار استشهادی در داستان موردنظر، چهار کارکرد تأیید، تأکید، تکمیل و 
کار ط سیر داستان بهها ابیاتی که در تکمیل ختوصیف شناسایی شد که از میان آن

ترین بسامد اند کماند و ابیاتی که در تأیید داستان بودهاند، بیشترین تعداد  را داشتهرفته
دهد گنجاندن شعر در متن داستان با ایجاد احساس و اند. این یافته نشان میرا داشته

مضاعف بخشی عاطفه، تخیل و آهنگ بیشتر، تأثیرگذاری بر مخاطب و اقناع وی و لذت
کند با استفاده از این روش پرداز تالش میکند. از این رو، داستانرا ایجاد می

 گویی، داستان را جذاب و هدف تربیتی و تعلیمی آن را نیز تحقق بخشد.قصه

 . ابیات تأییدی1ـ2ـ2ـ3

منظور زیبایی، کشش، حالوت و تأثیرگذاری داستانش از اشعار استشهادی برای خیال به
دارند، پرورش او را باری اگر جانور هم نگاه می»...  اش استفاده کرده است:تهتأیید گف

 باشند.ذمۀ خود داشته، همیشه خبرگیر او می
 رسمی است خبرگیری احبـاب ز اجبـاب    

 

 «جانا مگر این قاعده در شهر شـما نیسـت   
 

 (.69)همان:  
 بوستان خیالابیات تأییدی در : 12جدول 

Table 16: Confirmatory verses in Bustan-i- Khayal 

 موضوع کل ابیات متن ابیات تأییدی درصد
 تعداد 300 91 48/1

 . ابیات تأکیدی2ـ2ـ2ـ3

منظور احمدآبادی که نویسنده، ادیب و شاعر بوده است، از اشعار شاعران بزرگی به
طب به مندی و تشویق مخاتأکید و گواهی برای اثبات سخنانش بهره برده و سبب عالقه
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نورد، انصاف ده که از چنان معشوقی و چنان ای خواجه گیتی»... است. داستانش شده 
 بردار توان شد و برای جان از جانان چسان توان گذشت؟محبوبی، چگونه دست

ــرم    ــره گی ــف گ ــر آن زل ــات از به ــار حی  گرفت
 

 « به مویی بسته است این زندگانی، محوتصویرم 

 

 (.98)همان: 
 بوستان خیالیات تأکیدی در اب: 12جدول 

Table 17: Emphasis verses in Bustan-i- Khayal 
 موضوع کل ابیات متن ابیات تأکیدی درصد

 تعداد 300 35 11/1

 . ابیات تکمیلی3ـ2ـ2ـ3

منظور تکمیل داستان و سخنان نویسندة آن به این ابیات درحقیقت ابیاتی استشهادی به 
مطلب ارائه شده است. ابیات تکمیلی از لحاظ کارکرد با بخشی و ادای حق برای کیفیت

القصه، شاهزاده ممتاز، گرسنه و تشنه پای پیاده »...  درصد بیشترین آمار را دارند. 33
کرد. از صعوبت راه رفتن پاهایش ورم نموده و تمام، پر آبله گردیده و هم قطع راه می

 رفت و ...بر آن منوال از صحرایی به صحرایی می
 نه همدمی، نـه رفیقـی، نـه مونسـی دارم     

 

 « کجا روم، به که گویم، عجب غمی دارم 

 

 (.14)همان: 

 بوستان خیالابیات تکمیلی در : 12جدول 

Table 18: Completion verses in Bustan-i- Khayal 
 موضوع کل ابیات متن ابیات تکمیلی درصد

 تعداد 300 519 6/33

 . ابیات توصیفی2ـ2ـ2ـ3

دسته از ابیات پس از ابیات تکمیلی بیشترین بسامد را در متن داستان دارند. این این 
ها و اشیا، توصیف پری، جن، دیو، جادوگر و توصیفات شامل )توصیف اشخاص، مکان

شوند که جداگانه با شاهد مثال در ادامه بیان شده توصیف جانوران و حیوانات( می
بادی ، متخلص به خیال و مشهور به خیال است. میرمحمد تقی جعفری حسینی احمدآ
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تر از استعارات ساده استفاده کرده احمدآبادی در این توصیفات بیشتر از تشبیهات و کم
 دارد که: کند، بیان میاست. آنجا که شاهزاده ممتاز را توصیف می

سواری ممتاز روان گردید ... و شاه بلنداقبال به دست خود دُرّ بدین وضع و آیین 
نمود و راجه اندر به خوشی تمام در اهتمام اهوار و جواهر آبدار نثار شهزاده میش

های پریزادان زیاد از حد قیاس پیشاپیش روان و پریزادان افزود و تختمی
نواز و پیش آن نوازان با هزاران انبساط شادیانهها رقصان و نوبتنژاد بر آنحوری

 های فیلی بلند و سرافراز.نشان
ــان   روان  ــن نشـ ــرفیل زریـ  برسـ

 

 چــو مهرجهانتــاب بــر آســمان    

 

 (.010)همان:   

نشان به خورشید درخشان آسمان در این بیت شاهزاده ممتاز سوار بر فیل زرین
کارگیری ترکیبات وصفی در این تشبیهات و توصیفات بسیار تشبیه شده است و البته به

ا شاعر مکانی آراسته و ها و اشیچشمگیر و قابل بررسی است و در توصیف مکان
شده را که در و بامش از طالی ناب بنا شده و از جواهر و زواهر مرصع و تزیین

های مینا ساخته شده و... به زیبایی توصیف کرده است. همچنین، از توصیف گل
جانوران و حیواناتی مانند شیر، فیل، اسب، باز و... سخن گفته است. در متن و بیت زیر 

 اشاره دارد:  به توصیف اسب
و هر سرگروه با زیب و زینت و تجمل شکوه از هر دو جانب برابر همدیگر با عَلَم 

بست تا آنکه دمساز با دارودستۀ خود بر اسب و نقاره از برای تعظیم صف می
گذاشت، با صد گونه آراستگی و نژادی که از برق رفتاری قدم بر زمین نمیتازی

 اهر گردید و...پیراستگی و هجوم خدم و حشم ظ
 سبک خرام چو عقل و جهان نـورد چـو وهـم    

 

 عنان چو هـوا چو صرصر، سبکگریزپای  

 

وان شمــرد او را   ن مـرصـع ـت ر زـی  به زـی

 

ــال    ــان جــواهرات و ط ــه ک ــوه ب ــال ک  مث

 

 (.001-008)همان: 
در بیت اول اسب به عقل، وهم، باد صرصر و هوا تشبیه شده است. در بیت دوم، 

 کوه تشبیه شده است که تشبیهاتی جالب و ساده هستند.اسب به 

 آمار ابیات بر اساس کارکرد: 12جدول 

Table 19: Statistics of verses by function 
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جمع کل ابیات 
 از لحاظ کارکرد

ابیات 
 توصیفی

ابیات 
 تکمیلی

 ابیات تأکیدی
ابیات 
 تأییدی

کل ابیات 
 متن

 موضوع

 تعداد 300 91 35 519 919 300

 درصد - 8/1 11/1 6/33 9/55 944

 . توضیحات تکمیلی در باب اشعار پراکندک داستان2ـ2ـ2ـ3
کارگیری پرداز در بهبا بررسی اشعار پراکنده در داستان مشخص شد کوشش داستان

بیت که  914بیت،  311ها، رواج دارند. از میان المثلاشعاری است که در زمرة ضرب
گیرد در خدمت اشعاری است که زبانزد مردم ا دربر میدرصد از کل اشعار ر 41/51

کار رفته که که نشان مورد مصراع به 08بیت نیز فقط تعداد  311اند. از مجموع شده
 دهد، تأکید شاعر بیشتر بر کاربرد بیت بوده است.می

 بوستان خیالها در المثلآمار جدول کاربرد ضرب: 22جدول 

Table 20: Table and Statistics of application of proverbs in Bustan-i- Khayal 

 درصد
هایی ابیات و مصراع

-المثل شدهکه ضرب

 اند

های کتاب کل ابیات و مصراع
 )مقدمه و متن کتاب(

 موضوع

 تعداد 311 914 41/51

در باب سرایندگان این اشعار نیز گفتنی است که خیال احمدآبادی خود ازجمله 
های خویش، اشعاری از شبه قارة هند است و به غیر از سروده نویسشاعران فارسی

زبان نیز گلچین کرده و به تناسب موضوع و کارکرد داستان برای شاعران بزرگ فارسی
بیت، سعدی  91کار برده است. وی از اشعار صائب تأیید، تأکید، تکمیل و یا توصیف به

بیت، نظامی  6حکیم فردوسی  بیت، 1بیت، مولوی  95بیت، جامی  95بیت، حافظ  96
بیت، ابوسعید  0بیت، امیرخسرو دهلوی  6بیت، کلیم کاشانی  6بیت، عطار  6ای گنجه

بیت،  5بیت، میلی مشهدی  5بیت، بیدل دهلوی  0بیت، اسیر شهرستانی  0ابوالخیر 
 1بیت، بابا افضل کاشانی  1بیت، انوری  1بیت، محتشم کاشانی  5نظیری نیشابوری 

بیت، شیخ بهایی  1بیت، فیاض الهیجی  1بیت، سلمان ساوجی  1لی جغتایی بیت، هال
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 9بیت، واعظ قزوینی  9بیت، عراقی  9بیت، اهلی شیرازی  9بیت، فرخی سیستانی  1
 9بیت، میرجمله شهرستانی اصفهانی  9بیت، شمس مغربی  9بیت، ظهوری ترشیزی 

بیت، اسیری الهیجی  9حمد نراقی بیت، مال ا 9بیت، قاسم انوار  9بیت، نشاط اصفهانی 
 9بیت، عصمت بخاری  9بیت، سحابی  9بیت، اقبال الهوری  9بیت، حزین الهیجی  9

عنوان ابیات استشهادی استفاده کرده است که بیشترین به بوستان خیالبیت و... در متن 
.. ترتیب از صائب، سعدی، حافظ، جامی، مولوی، فردوسی، نظامی، عطار و.ابیات را به

هایی آورده کار گرفته است. عالوه بر ابیات خیال و شاعران مذکور، ابیات و مصراعبه
ها مجهول است. اند، ولی گویندة بعضی از آنالمثل شدهاست که بیشتر ضربشده 

 اند. دلیل اهمیت موضوع تکرار و تأکید شدههمچنین، تعدادی از این ابیات به

 . نتیجه2
ای از شعرای ها ابیات پراکندههای عامه است که در خالل آنداستان ازجمله متون منثور،

معلوم و نامعلوم درج شده که از نظر موضوع و کارکرد قابلیت تحقیق دارد. اثر داستانی 
است. با استخراج ابیات موجود در متن از این منظر بررسی و تحلیل شده  بوستان خیال

 ذکر است: بیت است نتایو زیر قابل 311که شامل 
ترتیب موضوعات توصیفی، عاشقانه، با تحلیل موضوعی اشعار مشخص شد که به

ترتیب بیشترین بسامد اندرزی، اجتماعی، انتقادی، حماسی، دعایی، اعتقادی و مدحی به
را در این داستان دارد. بر اساس آمار ابیات توصیفی در رتبۀ اول، موضوعات عاشقانه 

کارگیری ابیات در درز در رتبۀ سوم قرار دارند. چگونگی بهدر رتبۀ دوم، و پند و ان
دهد این ابیات ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با متن داستان و روایت داستان نشان می

موضوع روایت دارد؛ بدین معنی اگر موضوع حکمی و اندرزی است ابیاتی که به پند و 
ست، ابیاتی عاطفی و عاشقانه به اندرز اشاره دارد، آورده شده و اگر غنایی و عاشقانه ا

است، اشعاری حماسی که با پهلوانی و نبرد  است و اگر موضوع حماسیکار برده شده 
کارگیری و کارکرد مربوط است، در متن داستان گنجانده شده است. با بررسی نحوة به

تکمیل  پرداز ابیات را با توجه به تأیید، تأکید،ابیات در متن داستان مشخص شد داستان
درصد، توصیف  33و توصیف داستان در متن گنجانده است. اشعار در بخش تکمیل با 
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ترین میزان را دارا ترتیب بیشترین تا کمدرصد به 1درصد و تأیید  1درصد، تأکید 55
کارگیری اشعار، ابیاتی است که در زمرة پرداز نیز در بههستند. کوشش داستان

 41/51بیت  که  914بیت،  311دم رواج دارند. از میان هاست و در زبان مرالمثلضرب
 اند. گیرد، در خدمت اشعاری است که زبانزد مردم شدهدرصد از کل اشعار را دربر می

های خیال احمدآبادی، بیشترین در باب سرایندگان این اشعار نیز غیر از سروده
نظامی، عطار و...  ترتیب از صائب، سعدی، حافظ، جامی، مولوی، فردوسی،ابیات به

است. از کلیم کاشانی، امیرخسرو دهلوی، ابوسعید ابوالخیر، اسیر شهرستانی، بیدل 
دهلوی، میلی مشهدی، نظیری نیشابوری، محتشم کاشانی، انوری و دیگران ابیات 

 شماری آمده است. انگشت

 نوشتپی
 08بیت  311است. از مجموع  ها هم جزو ابیات شمرده شده. در بررسی آماری در این مقاله مصراع9

 .کار رفته استمصراع در متن داستان به

 منابع
. تحریر ع. ذکاوتی قراگزلو. تهران: القلوبهای محبوبداستان(. 9505برخوردار فراهی، م. ب. )
 مرکز نشر دانشگاهی.

ضمیمۀ ترجمۀ ع. بهرامی.  .حیدرآباد در داستان حسین کرد شبستری .(9583جانسن، ر. ا. )
 .009-069چشمه،  :کوشش ا. افشار. تهران. بهصۀ حسین کرد شبستریق

 دار. تهران: اساطیر.. به کوشش ع. جربزهقزوینیـ حافظ غنی (. 9568حافظ، ش. )

. به کوشش ا. افشاری، و م. افشاری. تهران: قصۀ حسین کرد(. 9510حسین کرد شبستری )
 چشمه.

 . تهران: زوار.9 . جفن نثر در ادب فارسی(. 9566خطیبی، ح. )
. تصحیح ک. حاج سیدجوادی، و پ. زینالی. بوستان خیال(. 9511خیال گجراتی، م.ت. )

 تهران: هنر.
 تهران: میترا. شناسی نثر.سبک(. 9506شمیسا، س.  )

 . تهران: دانشگاه تهران.3. ج تاریخ ادبیات در ایران(. 9506صفا، ذ. )
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 .1و  9. ج هجری 044راکنده در متون تا سالاشعار فارسی پ(. 9513صفری آق قلعه، ع. )
 تهران: محمود افشار.

 . تهران: شهر کتاب.9کوشش ب. افراسیابی. ج . بهشبهزارویک(. 9580طسوجی، ع. )

. تهران: 1و  9. به کوشش ح. ذوالفقاری. ج ادبیات عامیانۀ ایران(. 9515محجوب، م.ج. )
 چشمه.

 حقیق و بررسی ا. عابدینی. تهران: امیرکبیر.. تدیوان شمس مغربی(. 9589مغربی، ش. )
 .133-100، 1، نامۀ نقد ادبی و بالغتپژوهش(. اضافۀ استشهادی. 9516هادی، ر. )

 . قم: هما.فنون و صنایع ادبی(. 9508همایی، ج. )
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