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گرگانی در به كارگیری دهندة نگرش ویژة فخر الدین اسعد وجود دارد كه نشان

  دایرة واژگانی خود است.

های ی و انتزاعی، واژههای حسّهای ایدئولوژیک، واژهواژه های كلیدی:واژه

 های عام و خاص ، ویس و رامین.و مترادف، واژه متضادّ

 مهمقدّ-8

گرگانی است كه منظومة اسعد مور سبک خراسانی، فخر الدین یكی از شاعران نا   

ه.ق. یا پس از این سال به بحر هزج 443را در حدود سال « ویس و رامین»دالویز 

سروده است. این مثنوی از لحاظ قدمت، سومین مثنوی موجود و نخستین منظومة 

سیده است و از عشقی است كه از گزند روزگار ایمن مانده و به تمامی به دست ما ر

. بازتاب ایدئولوژی در عناصر زبان در شودهای روزگار اشكانی محسوب میداستان

های نحوی و عناصر بالغی ها و ساختهمة سطوح آن از نظام آوایی گرفته تا واژه

ها در تمام مسائل زبانی مركز توجه است، به عبارتی زبان در قابل بررسی است. واژه

شناختی است. زبانی است چون  -گزینی، فعالیتی زبانیو واژه گیردها شكل میواژه

ر و با زبان سر و كار دارد و شناختی است چون بر فرایندهای عالی ذهن مثل تفكّ

ارتباط با متن و هرگونه  عالوه بر این، یكی از شرایط مهم بینی متكی است.جهان

-نسبت به اجزا و سازه دریافت از یک اثر ادبی وابسته به شناختی است كه خواننده

. از سوی دیگر، هر چه دامنة اندیشة شاعر تر متن از قبیل واژه داردهای كوچک

 ،تری دارد و به دنبال آنتر با بار معنایی بیشهای متنوع، نیاز به واژهتر باشدوسیع

ها واژه»در حقیقت بررسی  تر و زیباتر است.های برساخته از خیال او متنوعصورت

های واژگانی های داللت، مختصات معنایی و انبوهیِ هریک از طیفگونه از نظر

« آوردها را پدید میهای ادبی و كاربردهای زبانی، زمینه تنوع سبکدر متن

-ت قراردادی خود را فرو میها ماهیّ(. در كالم ادبی، واژه243: 7137)فتوحی، 

ا نویسندة ایدئولوژیک، كنند، امگذارند و مستقل از بافت ایدئولوژیک عمل می

گیرد. بنابراین محتوای واژه و بخش به كار میتها را به منزلة عناصر هویّواژه

شاخص ارزشی آن در متن ایدئولوژیک، پیوند استواری با گفتمان و رمزگان 

اعتقادی و فضای اجتماعی كالم دارد. بر این اساس در این پژوهش هر كدام از 



 193 ارتباط كاربرد واژه با نگرش شاعر در ويس و رامین                      49ان پايیز و زمست

نشان، حسی و ذهنی، صریح و ضمنی، دار و بیزگان، نشانها )رمانواع داللت واژه

گزینی و گر خصوصیتی از چگونگیِ واژهعام و خاص، متضاد و مترادف( كه روشن

سبكیِ شاعر است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و مشخص خواهد شد 

ی شاعر را بینگرگانی، جهاناسعد ها در شعر فخر الدین كه كدام نوع از داللت واژه

 كند.تر بیان میبهتر و روشن

 بیان مسئله-8-8

ط بر متن، یک ضرورت سبک های مسلّگزینی و نوع واژهشناخت نظام واژه   

بینی نویسندة آن اثر است؛ چرا شناختی و یكی از ابعاد مهم در شناخت اثر و جهان

نامه دارند یخ و زندگیدار و پویایند، تارها ایستا و منجمند نیستند، بلكه جانكه واژه

و حتی شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند، برخی ثابت و انعطاف ناپذیرند و 

دهند و جدال و انگیزشی های مختلف تغییر شكل و معنا میبرخی در اثر فشار بافت

كنند. در واقع این واژگانند كه القاگر هیجانات مداوم برای تخیل نویسنده ایجاد می

ترین ابزار عینی كردن و بروز رونی شاعرند و واژه، اولین و مهمو عواطف د

-های شاعرانه است. بنابراین شعر و ادبیات، هنرِ خلق زیبایی با واژهعواطف و اندیشه

شود و همان قوانینی بر ادبیات ادبیات از واژگان ساخته می»ها و كلمات است. 

(. به همین جهت درل همه 67، 7113)احمدی، « حاكمند كه بر زبان سلطه دارند

-جانبه و مناسب از حافظة واژگانی شاعر،  ما را در درل شایستة آن اثر یاری می

یابد، پس هر چه گمان اندیشه شاعر در قالب كلمات صمیمیت میرساند و بی

تری دارد و گنجینه تر باشد، به همان نسبت زبان غنیفضای اندیشه فردی گسترده

شود مگر با فكر و هر كس ر است؛ چرا كه كلمه زاییده نمیاش ثروتمندتواژگانی

 (.73: 7181به اندازه فكر خود كلمه دارد) علی پور، 

 پیشینة تحقیق-8-2

های )عام و خاص، ذات و معنی، معرفه و نكره و...( و شیوه هادر زمینة انواع واژه   

ستورهای زبان ( در دمركّب)مفرد، مشتق،  مختلف تجزیه و تحلیل ساختاری واژه

فارسی به طور مفصل مطالبی آورده شده است و آثار مختلفی در این زمینه تألیف 

ای كه در آن توجة خاصی به جنبه معنایی و ا آثار برجستهگردیده است. امّ
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توان به این ایدئولوژیكی واژه شده باشد، چندان چشمگیر نیست. از جمله می

پور از منظر تحلیل گفتمان شعری قیصر امینهای گزینیواژه»مقاالت اشاره كرد: 

های ت عناصر و ویژگیاهمیّ(. »16-33: 7137)صالحی و نیكوبخت، «انتقادی

-نشانه(. »761-783: 7183عمرانی پور،«)ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر

ها در كاركرد روایی نشانه(. »1-13: 7183)تاجیک، «شناسی؛ نظریه و روش

(. همچنین فتوحی 71-21:  7132)بتالب و رضی،« لهی نامه عطارحكایت رابعه از ا

( توجه 233-243: 7137« )هاها، رویكردها و روششناسی، نظریهسبک»در كتاب 

ای به ارتباط واژه با نگرش شاعر داشته است و این كتاب یكی از منابع معتبر در ویژه

 آید.این زمینه به شمار می

 تحقیق و اهمیّت ضرورت-8-8

ها را پدید های واژگانی در متن، زمینة تنوع سبکط هر كدام از گونهكاربرد مسلّ   

مند یک شناس كاربردهای برجسته، معنادار و نقشآورد. از این رو برای سبکمی

نوع واژه یا طبقة واژگانی در متن، وی را در شناخت هرچه بهتر اندیشه و زبان شاعر 

بة هر كدام از انواع واژه، متن وی را به جانبی سوق رساند و غلیا نویسنده یاری می

های سبكی و ادبی متن صهها عاملی شفاف برای تعیین مشخّدهد و این نوع واژهمی

توان های مورد استفادة هر شاعر، میع و بسامد واژهبنابراین از روی تنوّ است.

اهمیت و های فكری، عاطفی، اجتماعی و سیاسی او را تشخیص داد. در گرایش

های مورد استفادة شاعر همین بس كه به واسطة ضرورت شناخت همه جانبة واژه

بینی تواند به شناخت و تفسیر متن و آشنایی با حاالت درونی و جهانآن خواننده می

 شاعر بپردازد.

 بحث-2

های مورد استفاده در ویس و در این پژوهش تحلیلی سبک شناختی نسبت به واژه   

ها و نقشی كه در آفرینش متن و ت واژهام شده است تا خواننده با ماهیّرامین انج

های ایدئولوژیک شاعر كه شامل محتوا دارند، آشنا شود. در گام نخست واژه

شود، مورد بررسی و دار میهای نشانگر زبانی و واژهرمزگان متن و عناصر اشاره

ی و انتزاعی شاعر پرداخته حسّ هایگیرد. در بخش بعد به تحلیل واژتحلیل قرار می
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ی و عینی در ویس و های حسّع و فراوانیِ واژهشود و بیان خواهد شد كه  تنوّمی

های ذهنی و انتزاعی، منجر به روشنی و شفافیت سبک سخن رامین نسبت به واژه

شود كه سبک سخن های عام و خاص بیان میفخرالدین شده است. در بخش واژه

اده از اسم خاص و نوع، سبكی حسی و تصویری است و خواننده فخرالدین با استف

دهد. سرانجام بیان تر سوق میها به هیجان و آگاهی بیشرا با تنوع و پویایی واژه

های مترادف تسلط های متضاد در سخن فخرالدین كامالً بر واژهشود كه واژهمی

جویی امورِ جهانِ واقعیت در لثباتی و تقابای موارد نشان از غلبة بیدارد كه در پاره

ای دیگر بیانگر قضاوت و شناخت شاعر نسبت به وقایع ذهنیت شاعر دارد و در پاره

های داستان است. در زیر هر كدام از این موارد به اندازة مجال مقاله و شخصیت

 بررسی خواهد شد.

 رمزگان متن  -2-8

انه شناسی علمی است كه در شناسی است؛ نشرمزگان از اصطالحات كلیدی نشانه   

-مند مجموعه عوامل م ثر در تأویل و ظهور نشانهپی مطالعة منظم و سامان

توان درل معنای شناختی مییک قیاس زبان (. در طی1ّ: 7181هاست)ضیمران، 

ها در ضمن ای آنهای مختلف را منوط به كشف ساز و كار رابطهها درپدیدهنشانه

تعبیر كرد. در یک « رمزگان»و از این بافت و هنجار به یک بافت و هنجار دانست 

« های حاكم بر انتخاب و تركیب عناصرقاعده»توان رمزگان را توصیف كلی می

ترین رمزگان است؛ ترین و پیچیدهزبان، بزرگ(. »21: 7188دانست )یوهانسون، 

های مهای آداب، پوشال، غذا، نظاهای دیگر از جمله رمزگانزیرا همة رمزگان

(. نوع 763: 7181)سجودی، « حركتی و غیره به واسطة زبان قابل توصیف است

رمزگان در الیة واژگانی و نقش آن رمزگان در متن، میزان وابستگی و دل 

ها و نهادهای قدرت های مسلط و نسبت او با ایدئولوژیسپردگی نویسنده به گفتمان

در حدی است كه تن به سلطة كند. البته گاه بیان هنری سخنور را مشخص می

 (.233: 7137دهد )فتوحی، های اقتدارگرا نمیگفتمان

رمزگان  -7ط حضور دارد: در منظومة ویس و رامین سه رمزگان برجسته و مسلّ   

نهاد سیاست: این نوع رمزگان غالباً در قسمت آغاز و انجام كتاب به وضوح نمایان 
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ستایش و مدح ممدوحان خود؛ یعنی سلطان ها به است؛ زیرا كه شاعر در این قسمت

و عمید ابوالفتح  محمّدابوطالب طغرل بیک سلجوقی، خواجه ابونصر منصور بن 

مظفر، حاكم اصفهان و سه فرزند او پرداخته است، البته در اواسط داستان نیز 

ها و بیان اندیشة خود های این نوع رمزگان برای توصیف صحنهفخرالدین از واژه

رمزگان نهاد سیاست در ویس و رامین  های مختصّكند. واژهسزایی میبه استفاده

شاه، شاه شاهان، سلطان، پادشاه، خسرو، شاهنشاه، خداوند، ساالر، »عبارتند از: 

شهریار، امیر، سپهدار، تاجدار، خواجه، سوار، گنجور و دستور، فرمان و حكم، 

ژ، منشور و خلعت و لوای رایت، لشكر و سپاه، ملک، دفتر، رسول، خراج و با

طور كه گفته شد همان«. پادشاهی، خلیفه، ایوان و تاج و تخت، سریر و مسند

پردازی و هم برای مدح و ها هم برای توصیف و صحنهفخرالدین از این واژه

ها ستایش ممدوحان و بیان اندیشة خود استفاده كرده است. برای نمونه در این بیت

 كند:ع رمزگان استفاده میبرای توصیف، از این نو

 منم گنج وفا را گشته گنجور                    تویی دست جفا را گشته دستور

                        (                                                          233)ویس و رامین:                                                                                    

 چو از خاور بر آمد خاوران شاه                شهی كش مه وزیرست آسمان گاه

 (46)همان:                                                                                                

-ین رمزگان استفاده میكتاب نیز در مدح حاكم اصفهان از ا ةرمه و  م خّدر مقدّ   

 كند؛ مانند:

 محمّدابوالفتح مظفر بن         اد و دین م ید              خداوندی به د         

 سپاهان را به حكم داد داور  نام نیک مفخر                     خراسان را به          

 عادت سجده برده طلعتش راس    را                      زمانه قبله كرده دولتش           

 (184)همان:                                                                                

از « خداوند، حكم، داور، قبله كردن و سجده بردن»های های باال واژهدر بیت 

شوند كه نشان دهندة دل سپردگی و جمله رمزگان نهاد سیاست محسوب می

 مندیشدید شاعر به این مراكز قدرت است. چنانچه ساختگرایش 

 فرایندهای و ساختارها به توانمی به سهولت را متون و زبان ایدئولوژیک
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 از به نقل كرس گونتر) هستند متون این تكوین منشأ كه داد اجتماعی ربط

 (.737: 7188 مكاریک،

رمزگان نهاد شریعت  در ویس و رامین، ط و برجستهدومین رمزگان مسلّ -2      

است. این نوع رمزگان شامل دو شریعت اسالم و زرتشت می شود كه غالباً 

رمزگان شریعت اسالم به دلیل عقاید و اعتقادات فخرالدین و مسلمان بودن او 

وارد منظومه شده است و رمزگان و مقررات شریعت زرتشت نیز به خاطر 

شود، از متن پهلوی كانیان میكهنگی و اصالت داستان كه مربوط به زمان اش

شود. به ترجمة فارسی راه یافته كه گاهی به صراحت در منظومه ذكر می

محشر، دوزخ، بهشت، رضوان، حور »رمزگان نهاد شریعت اسالم عبارتند از: 

كاری عین، دادار و یزدان و ایزد، شیطان و ابلیس، قرآن، تیغ ذوالفقار، گنه

و «. وبی، نجس بودن سگ، دیهحضرت آدم، حوض كوثر و درخت ط

آتشكدة فرنبغ و آذربرزین مهر، »رمزگان نهاد شریعت زرتشت عبارتند از: 

سوگند از طریق گذشتن ازآتش، خورش دادن به آتش و پروراندن آن به 

مشک و كافور، كُشتن آتش، كُستی)كمربند مخصوص زرتشتیان(، مغ، 

دی، دیو عشق و مهر و ازدواج محارم )ویس و ویرو(، دیو خشم و كین و تن

اگرچه رمزگان نهاد شریعت زرتشت جزء اصل داستان «. ...، اهریمن، سروش

ها و ناپذیر آن است اما رمزگان نهاد شریعت اسالم بر توصیفو بخش جدایی

های فخرالدین تسلط دارد و شاعر هرجا توانسته با كمک همین پردازیصحنه

های بدیع و تازه دست زده است. رمزگان به توصیف مناظر و خیال پردازی

 برای مثال: 

 مرو را حور ویس و دایه رضوان  ایوان               بهشتی بود گفتی كاخ و          

 (721)ویس و رامین:                                                                                 

 سخای دست او ماند به قرآنان                  ن ماند به شیطنیاز اندر جها          

 (186)همان:                                                                                            

های ویس و رامین به این و از نمونة رمزگان نهاد شریعت زرتشت در بیت

 توان اشاره كرد: موارد می
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 كه آتشگاه خرداد است و برزین     دبخت رامین            به خاصه زین دل ب 

 (31)ویس و رامین:                                                                   

 چو شلوارش دریده بر دو رانش       گسسته بند كُستی بر میانش                

 (233)همان:                                                                                       

گونه آداب و رسوم كه منتج جای داستان اینها، در جایعالوه بر این مثال   

ها در اختیار شاعر شود اما كاربرد آناشكانیان است، مشاهده می از روزگار

رده است، نبوده، بلكه رعایت امانت و اصالت متن، وی را ملزم به ذكرشان ك

تر در حالی كه كاربرد رمزگان و مقررات آیین اسالم با وضوح و كاربرد بیش

هاست. به نشان از اختیار و تعلق خاطر شاعر در به كارگیری این گونه واژه

تعبیر بارت دستیابی به رمزگان، تالش برای درل این نكته است كه معنا 

 (.713: 7186شود )آلن، چگونه در متن آفریده و پراكنده می

ط بر منظومة عاشقانة ویس و رامین، رمزگان سومین رمزگان برجسته و مسلّ -1

های قلمروی عشق است. با توجه به موضوع داستان كه دربارة عشق و جریان

های مربوط به این نوع رمزگان در مربوط به آن است، بدیهی است كه واژه

های ویس، رامین و صیتشخ سراسر منظومه به چشم بخورد كه غالباً متوجه

عشق و نفرت، هجران و وصال، جفا و وفا، »های: شود. از جمله واژهموبد می

عاشقی و معشوقی، مستی و هوشیاری، زنهارداری و زنهارخواری، ناز و نیاز، 

«. خوابی، پیوند و جدایی و... كینه و مهربانی، مهرورزی و دلبرایی، گریه و بی

در كنار یكدیگر « عشق»و « شریعت»و « سیاست»بنابراین سه نظام مقتدر 

رمزگان مسلط و غالب سخن ویس و رامین را در بر دارند؛ چنان كه این 

سپردگی شاعر را به دستگاه حكومت به ها، وابستگی و دلرمزگان

تجربة »و « اسالم»حاكم اصفهان و شریعت « خواجه ابوالفتح مظفر»خصوص

 كند. جوانی را به خوبی نمایان میو دل سوختگی شاعر در دوران « عشقی

 گراشاره -2-2
د به بافت موقعیتی است؛ یعنی به مكان، گر عنصری زبانی است كه مقیّاشاره

زمان یا شخصی اشاره دارد كه از طریق بازشناسی موقعیت اجرای سخن 
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ها و عنوان و لقب اشخاص هم ها، زمانشود. از طریق نام مكانشناخته می

: 7137رات ایدئولوژیک یک متن را شناسایی كرد )فتوحی،توان تأثیمی

گر اجتماعی، عنوان صفت و لقبی است كه به اقتضای موقعیت اشاره(. »232

-نشانة اجتماعی، نشانه (.731: 7181)صفوی،« شوداجتماعی افراد انتخاب می

ای است مبتنی بر مشاركت كه فرد به واسطة همین مشاركت و رابطه با افراد 

(. 776: 7183دهد )گیرو، در جامعه، هویت و تعلق خود را نشان می دیگر

گر در مثنوی ویس و رامین در چند مورد نشان دهندة موقعیت عنصر اشاره

اجتماعی و جایگاه شخصیت داستان در مراتب جامعه است. برای نمونه در 

 هاتمام نصیحت« گویبه»زمانی كه « گوی رامین رانصیحت كردن به» قسمت 

كند، رامین در جواب او این گونه و پندهای خود را به رامین گوشزد می

 دهد: پاسخ می

 بریدم زین دل نادان بریدم              شنیدم پند خوبت را شنیدم                  

 ترا تدبیر بر رویم هوا پوی           را هواجوی                 مانبینی زین سپس 

 (223)ویس و رامین:                                                                               

 و فرهنگی هایسنت و قراردادها با آشنایی و زبان اجتماعی ساحت به كااتّ با   

 ضمن در كه ایشناختینشانه هایبه داللت توجه با و متن بر حاكم اجتماعی

 نشانه نوعی« ما»ضمیر جمع  است، هگرفت صورت شخصیت رامین برای داستان

 آغازین رفتپی در برای پادشاه كه خاصی هایصفت سوای. است نمادین

 به توانمی زمانی یكدیگر، با هانشانه ایرابطه هویت به بنا گردد،می ذكر

 با كه ایرابطه ضمن در را او كه برد پی پادشاه ایوجوه نشانه از كامل دركی

رامین در مصراعِ اولِ بیت دوم، هنگامی  .كرد تعریف دارد، هاشخصیت سایر

-استفاده می« ما» خواهد خود را مورد خطاب قرار دهد از ضمیرجمعكه می

و دیگران « گویبه»كند كه این بیانگر طبقة اجتماعی ممتاز او در قیاس با 

است و عنوان كنندة سمت شاهزادگی اوست و در چندین جای دیگر داستان 

دهد. یا در این بیت، به همین صورت خود را مورد خطاب قرار مینیز رامین 



 811 81نشريّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

حاكم اصفهان را كه دل سپردگی و « محمّدابوالفتح مظفربن »فخرالدین لقب 

 كند:   بیان می« تاج دولت»ارادت خاصی به او داشته 

 شدم زی تاج دولت خواجه بوالفتح               كه بادش جاودان در كارها فتح

 (73)همان: 

 یک عنوان به هاشخصیت نسبی تهویّ كه است در واقع قدرت، رمزگانی   

 شخصیت هر. گیردمی یكدیگر شكل با ارتباط طریق از و آن درضمن نشانه،

 به بلكه شود؛نمی تعریف خویش ویژه هایكاریخویش یواسطه به صرفاً

 .یابدمی هویت و ارزش هاشخصیت سایر با ارتباط از طریق و سلبی ایگونه

همچنین شخصیت اقتدارگرایانه موبد به عنوان پادشاهی كامجو در ضمن 

ی بسیار بارز دارد كه نمونه آغازین آن در مطلع داستان بروز اداستان جلوه

پذیرد و وی را این كند، جایی كه شهرو پیشنهاد ازدواج موبد را نمیمی

آغاز با شخصیت كند تا خواننده در همان گونه)جهان كامگاری( خطاب می

 درونی پادشاه آشنا شود:

 به ناز او را جوابی داد نیكو           چو از شاه این سخن بشنید شهرو         

 چرا بر من همی افسوس داری        بدو گفت ای جهانِ كامگاری              

 (23)همان:                                                                             

  دارها و عبارات نشانواژه -2-8
ت و نگرش گوینده نیستند. برخی ها به طور یكسان حامل ذهنیّهمة واژه   

های فرهنگی و خنثایند؛ یعنی خالی از معانی ضمنی و مفاهیم و ارزش

اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزش گذاراند. براین 

-تقسیم كرده« دارنشان»و « نشانبی»ها را به دو دستة واژه اساس زبان شناسان

ترین، ها طبیعیتوان گفت كه این واژهنشان میهای بیدر تعریف واژه»اند. 

نیز نامیده « ایهسته»ها هستند كه ترین واژهترین و در عین حال بنیادیساده

یک مفهوم  دار عالوه بر داللت برهای نشانشوند. در حالی كه واژهمی

خاص، دربردارندة معانی ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز هستند كه نگرش و طرز 

تلقی نویسنده و گوینده را در خود دارند و به این جهت دارای شاخص 
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اند از آن دسته از های اجتماعی در زبان عبارتاجتماعی هستند. شاخص

گروه »گاهی یک را به محتوای آ« پاره گفتار»عناصر زبانی كه مستقیماً یک 

 دهند. پیوند می« اجتماعی

ها، نشان هستند؛ یعنی شاعر در اكثر واژههای ویس و رامین بیاغلب واژه   

ی او باشد، لحاظ نكرده معنای ضمنی و مفهومی را كه بیانگر نگرش و طرز تلقّ

-ها، بیشتوان گفت كه فخرالدین در گزینش و همنشینی واژهاست و تنها می

ع و كهنگی لفظ را درنظر گرفته آهنگی بیت و تنوّیبایی و خوشتر جنبة ز

دیده، چشم، دیدگان، دیدار، جهان بین و... »هایی چون است. برای مثال واژه

ع واژگانی، همگی داللت بر یک معنی و مفهوم دارند اما با كمک این تنوّ« 

ند. یا كزند و كالمش را رنگین و جذاب میهای ادبی میدست به خلق آرایه

خواهد، مفاهیم ها میهای حسی و تنوع آنكه فخر الدین با انتخاب واژهاین

ذهنی و انتزاعی را برای ذهن خواننده ملموس جلوه دهد. برای مثال او به جای 

های از واژه« باطراوت، سخت و نیكو، بدگویی، آسوده و...»های انتزاعی واژه

كند. استفاده می...« ، سبک بار و آبدار، تلخ و شیرین، سردگفتن»حسی چون: 

شود؛ چرا كه ها و كلمات فخرالدین میالبته این مطلب فقط منحصر به واژه

ای وی، نوعی مفهوم و تلقی مثبت یا منفی شاعر را تعابیر و عبارات كنایه

-ها و یا موضوعات داستان در بردارد و جهتنسبت به حوادَ یا شخصیت

های اجتماعی و مفاهیم اعتقادی مورد قبول جامعه، شگیری تعابیر او را به ارز

تواند، معنی خود را فشرده یا غنی دهد. در واقع شاعر به این وسیله مینشان می

 تری بزند. برای نمونه:های كمتر، حرف بیشسازد؛ یعنی با واژه

 چنان دان كش نهادی بر سر افسار  م دل راندی یكی بار             چو بر زن كا

 (37)ویس و رامین:                                                                   

كنایه از تحت اختیار و فرمان خود درآوردن است و با « افسار بر سر نهادن»

ی تحقیرآمیز و نگاه منفی نسبت به زن همراه است كه در سراسر نوعی تلقّ

آمدن زرد به »ژه در قسمت خورد؛ به ویداستان این موضوع به چشم می
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د به ی منفی از زن و شخصیت او در ابیات متعدّكامالً تلقّ« رسولی پیش شهرو

 شود.تصویر كشیده می

 بسی بدخواه را كرده سیه در          به دست اندر یكی خشت سیه پر       

 (111)همان:                                                                           

كنایه از سوگوار و ماتم زده كردن است كه متناسب با رسوم « سیه در كردن»

 و دیدگاه اسالمی و دینی این كنایه ذكر شده است. 

 به خنجر جای مهرش را بدرّد          بیفگندش بدان تا سر ببرد                  

 (227)همان: 

ت اندیش فخرالدین را نسبت به است و نگاه مثب« دل»كنایه از « جایِ مهر»

دهد؛ چرا كه از نظر وی دل انسان تنها باید جایگاه مهر و انسان نشان می

دوستی باشد نه كینه و دشمنی. او معتقد است كه انسان همیشه و در هر مقامی 

 ورزی و مهربانی باشد. باید در پی محبت

 ناگه مرد بزمی گشت راهیبه       چو رامین خیمه زد بیرون به شاهی             

 (217)همان:                                                                           

كنایه از رامین است و با نوعی نگاه منفی و تحقیرآمیز نسبت به او « مردِ بزمی»

گذران آورده كه همیشه همراه است؛ چرا كه رامین را با صفت بزمی و خوش

ام و هوس است و در چندین جای داستان نیز به این خصلت ناپسند در پی ك

 او اشاره شده است.

 ی و انتزاعیهای حسّواژه -2-9

هایی كه بر عقاید، كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی داللت دارند، واژه   

هایی كه بر اشیای واقعی و محسوس داللت دارند، عینی و اند و واژهانتزاعی

كند و های عینی )در برابر ذهنی( سبک متن را حسی میواژه اند. غلبةیحسّ

ت سبک شود. شفافیّكثرت واژهای ذهنی موجب انتزاعی شدن سبک می

های حسی است و تیرگی و ابهام ادبی و تأثیر هنری آن ناشی از غلبة واژه

 (.267 :7137های ذهنی )فتوحی،سبک محصول بسامد باالی واژه
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از جمله فخرالدین اسعد گرگانی غالباً در اشعار  شاعران سبک خراسانی   

اند و عناصر خود رویكردی مستقیم و صریح در برخورد با جهان خارج داشته

هایی هم كه گر و منعكس كننده است؛ بنابراین واژهها توصیفخیال شعر آن

طور گیرند، عمدتاً حسی و توصیفی هستند. هماندر این صورخیال به كار می

تر از عناصر طبیعت برای شاعران خراسانی بیش»ا معتقد است كه شمیس

ها، پرندگان و باغ و می و كردند، از قبیل: گلتصویرهای خود استفاده می

های (. در بررسی واژه12: 7181)شمیسا، « برف و تیغ و رنگین كمان و اسب

ها سخن فخرالدین ما با دو قسمت شعری روبرو هستیم؛ یک قسمت توصیف

های شاعرانه وی را در بر دارد كه شاعر توجه ها و صحنه پردازیبیهو تش

ای به این قسمت داشته است، قسمت دوم شامل گزارش داستان و ویژه

های میان ها و مناظرهنگاریحوادَ و رویدادهای آن، گفتگوها، نامه

پس با عاشق و معشوق )ویس و رامین( است.  های داستان به ویژهشخصیت

ها و این مطلب بدیهی است كه شاعر در قسمت آغازین از واژه توجه به

برد و تصویری محسوس و شفاف در ذهن مفاهیم حسی و عینی بهره می

« تن موبد در باغبزم ساخ»ند. برای مثال فخرالدین در بخش كخواننده خلق می

های حسی تمام سعی خود را برای حسی جلوه دادن تصویر و استفاده از واژه

 ها مداول بیرونی دارند:ند و تمام واژهكمی

 می چون كرخ بغدادجهان از خرّ     مه اردیبهشت و روز خرداد                     

 گلستان از صنم همچون بتستان       بیابان از خوشی همچون گلستان            

 زاندرخت رودباری سیم ریزان                          نسیم نوبهاران مشک بی

 زنان بلبلش چنگ و فاخته نای  چمن مجلس بهاران مجلس آرای                

 (273)ویس و رامین:                                                                                 

بیابان، گلستان، صنم، بتستان، درخت، سیم، نسیم، مشک، چمن، »های واژه   

گونه تصاویر كه اند. از اینیهمگی عینی و حسّ« ته، نایبلبل، چنگ، فاخ

توان یاد ها استفاده شده به فراوان میهای حسی و عینی در آنتماماً از واژه

-دستی فخرالدین در توصیف مناظر و عینیكرد كه نشان از قدرت و چیره
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گرای او دارد كه متن داستان را در جهت نمایشی بودن و گرایی ذهن توصیف

گری و تر جنبة روایتكه بیش دهد. قسمت دومتر سوق میپذیری بیشدرل

های مربوط به عشق و مفاهیم انتزاعی ملحق به واژهاز نقل داستان را دربردارد، 

-؛ زیرا كه داستان، گزارش عشقی است پیچیده و گرهشوداستفاده میآن 

-ه وقوع میخورده كه در حین آن رویدادها و حوادَ متنوع عشقی دیگری ب

ها ذهنی و تر واژهویس به رامین بیش« نامة هفتمِ»پیوندد. برای مثال در 

 اند:انتزاعی

 به چونین حال صبر از عاشق آهوست   هر دردی كه باشد صبر نیكوست     به

 مرا درخور نباشد صبر و آرام       ای یار دالرام             تو از من رفته

 وفاییز من باشد نشان بی    ی              اگر خرسند گردم در جدای

 تو دانی هر چه خواهی كن بدیشان     من اندر كار تو كردم دل و جان        

 (221)ویس و رامین:                                                                                  

« وفاییبی جدایی، آرام، یار، ،عاشق حال، درد، صبر، جان، دل،» هایواژه    

های انتزاعی مرتبط با مفهوم عشق در حین اند. مفاهیم و واژههمگی انتزاعی

های خوبی مشهود است و گاهی این مفاهیم انتزاعی با واژهگزارش داستان به

شوند و تصویری عینی از عواطف و احساسات در كمال حسی همنشین می

باید درآمیختن  دهد. بنابراینطب خود ارائه مینگری برای مخازیبایی و جزئی

و مفاهیم انتزاعی با محسوسات در شعر فخرالدین را بیان و  هاواژهو تركیب 

كالم سحرآمیزی دانست كه میان مظاهر عینی و ذهنی، مادی و معنوی، 

-محسوس و غیرمحسوس و میان عوالم احساسات و واقعیت روابط برقرار می

، به كشف روابط و مناسبات مرموز و پنهان عواطف، سازد تا بدین وسیله

تنوع  با بررسی توانبه طور كل می احساسات و اشیا و امور انتزاعی نایل آید.

به روشنی و های انتزاعی، مقایسه با واژههای حسی در واژه باالی و بسامد

گرا برآیندی از ذهنیت عینیت آن را و پی بردشفافیت سبک سخن فخرالدین 

نگر شاعر در گزارش داستان و رویدادهای آن است كه كالم او را سیو ح

 ت ساخته است.قابل فهم و منطبق با جهان واقعیّ
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 عموم و خصوص در واژه -2-0

اسم را از حیظ اختصاص یا شمول به همة افراد همجنس به اسم عام و    

همجنس اند. اسم عام، اسمی را گویند كه شامل كلیة افراد خاص تقسیم كرده

باشد و اسم خاص، اسمی است كه بر فرد یا افراد مخصوص و معینی اطالق 

(. 82: 7182گردد )انوری و گیوی، شود و به همة افراد همجنس شامل نمیمی

تری دربارة شكل، اندازه، مزه و شود، اطالعات بیشتر میهرچه واژه خاص»

اندازد و تصویر می دهد و به ادرال تصویری ما چنگها به ما میرنگ پدیده

در واقع  (.Brooks & Warren, 1979: 247« )كندتری ارائه میزنده

شود و واژة خاص به یک عضو از واژة عام به یک گروه یا جنس اطالق می

تر اسم خاص، تمامیِ الفاظی را در بر گروه اشاره دارد حتی در معنای گسترده

-واحدی در جهان خارج میگیرد كه مخاطب با شنیدنشان پی به مصداق می

بید مجنون؛ درخت، اسمِ جنس است و بید،  «بید»برد. در این مثال: درخت 

تر و اسمِ نوع و بید مجنون، اسمِ خاص. پس هر اندازه مشخصات محسوس

تری از واژه بیان شود، باعظ محدود شدن مصادیق آن و در نتیجه جزیی

های منظومة اسمشود. ننده میتر از واژه در ذهن خواتر و تصویریدرل عینی

كه اسم جنس از نوع اسم خاص و اسم نوع هستند؛ چنان ویس و رامین غالباً

در قیاس با این دو گروه اسمی كمتر كاربرد یافته است و این نشان دهندة 

هاست. نگر او در استفاده از واژهتصاویر زنده و پویای فخرالدین و ذهن جزئی

تر تر و تصویریتر سعی خود را در حسین بیشبه عبارت دیگر فخرالدی

ها و مناظر داستان كرده است و با افزودن صفت یا صفاتی و كردن صحنه

تری از اندیشه و الیه به اسم، مشخصات روشنهمچنین یک یا چندین مضافٌ

های مقید فخرالدین را كه چنان كه تشبیهدهد؛ لفظ خود به خواننده انتقال می

توان یكی از دالیل این مطلب دانست. برای مثال وع وصفی است، میاز ن غالباً

ها و خصوصیات ابزار نامه ویژگی« نامه نوشتن ویس به رامین»در قسمت 

 شود:نوشتن یک به یک شرح داده می
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 حریر نامه بود ابریشم چین                         چو مشک از تبّت و عنبر ز نسرین

 دویت از عنبرین عود سمندور     ل از جور            قلم از مصر بود آب گ

 سخن آمیخته شكّر به گوهر   دبیر از شهر بابل جادوی تر                        

 (263)ویس و رامین:                                                                               

چین، مشک تبّتی، عنبر نسرینی، قلم مصری، ابریشم  حریر نامه،»های واژه   

آب گل از جور، دویت از عود عنبرین سمندور، شهر بابل، شكر آمیخته به 

در « بابل»ای همچون الیههای خاص هستند كه یا مضافٌهمگی اسم« گوهر

گر ویژگی و روشن« قلمِ مصری»در « مصری»و یا صفتی همچون « شهرِ بابل»

هاست كه براساس آن، مصادیق واژه محدودتر ی آنهاای از ویژگیصهمشخّ

شود. آنچه در این خصوص ای با وضوح باالتر به مخاطب ارائه میو واژه

های ویس و رامین از گونة اسم ها و اسمت دارد این است كه غالب واژهاهمیّ

هایشان نسبی هستند؛ یعنی ها از نظر مصداقخاص هستند كه البته این اسم

الیه را برای یک اسم ن است فخرالدین چندین صفت یا مضافٌدرجایی ممك

هایش برای خواننده آشكار سازد و بیاورد و كامالً واژة خود را با تمام ویژگی

الیه را برای آن بیاورد. در جایی دیگر ممكن است تنها یک صفت یا مضافٌ

 از قبیل:

 به دشت اندر شبانانچو آتش را       مرا بگذاشت آن بت روی جانان           

 چو خانِ راهِ مردِ رهگذاری       مرا تنها بماند این جا به خواری            

 (418)ویس و رامین:                                                                  

« خانه»الیه  و یک صفت برای دو مضافٌ« خانِ راهِ مردِ رهگذاری» در عبارت

ه است و كامالً خصوصیات و تصویر آن را برای خواننده روشن آورده شد

ساخته است. با توجه به این مطالب، سبک سخن فخرالدین با استفاده از اسم 

ع و پویایی ی و تصویری است و خواننده را با تنوّخاص و نوع، سبكی حسّ

ز تری ادهد و او را در درل دقیقتر سوق میها به هیجان و آگاهی بیشواژه

 رساند.ی شاعر مدد میاندیشه
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 و ترادف در واژه تضادّ -2-6

ها به جز یک های آنصهشود كه كلیة مشخّای گفته میبه دو واژه متضادّ

صه اختالف داشته باشد)فالک، صه یكسان باشد یا فقط در یک مشخّمشخّ

(. متضاد دو كلمه را گویند كه در صورت مختلف و در معنی ضد 166: 7112

ترین (. عنصر تضاد و مطابقه یكی از مهم31: 7163گر باشند)قریب، یكدی

های بیانی و معنایی شعر فخرالدین است كه پر كاربرد و خصوصیات و ویژگی

تضاد در ویس و رامین در تمامی  شود.او دیده میهای واژهآشكار در میان 

های هكلمات از قبیل اسم و صفت و قید و فعل و ... همچنین در اكثر جمل

توان برای ها به طور فراوان آمده است. از جمله دالیلی كه میها و بیتمصراع

ل و دگرگونی در احوال و های متضاد ذكر كرد؛ تحوّاستعمال پركاربرد واژه

های رفتار جهان و طبیعت است. به عبارت دیگر فخرالدین در اغلب قسمت

و حوادَ جهان اشاره  داستان خود به ناپایداری و بی ثبات بودن روزگار

نوش و هوش، خار و خرما، تلخی و دارد كه كند و بیان میلی میمفصّ

اند. از شواهد شیرینی، رنج و گنج، دوست و دشمن و ... با هم تلفیق شده

 ها اشاره كرد:توان به این بیتتضاد در ویس و رامین می

 خود به كین استكه با هم گوهران    جهان را گوهر و آیین چنین است       

 هر آن چیزی كه او بخشد ستاند         هر آن كس را كه او خواند براند   

 چنان چون آفرینش جفت نفرین    بود تلخش همیشه جفت شیرین          

 (717-712)ویس و رامین:                                                                          

های باال كه بیانگر تضاد در احوال و رفتار جهان و انسان است، در به جز نمونه

 حین داستان نیز از كلمات متضاد استفادة بسیار شده است:

 آب و پرخواببه چشمی سال و مه بی   خواب و پرآبز چشمی سال و مه بی

 چو نادان جانم اكنون گشت دانا نون گشت بینا               نه بینا بختم اك

 (146ان:)هم 

های فوق شده، كاربرد گرایی بیتدر حقیقت آنچه سبب ارتباط و هم   

متضاد است كه برگرفته از ایدئولوژی و دیدگاه شاعر نسبت  هایواژهفراوان 
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نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار »در قسمت  به حقیقت زندگی است.

د و بسیاری ی متعدّهااز آغاز تا پایان این قسمت از تضادها و مقابله« خواستن

ها برای جلوگیری از اطناب سخن خودداری است كه از ذكر آناستفاده شده

است كه همه یا اكثر كلمات « مقابله»شود. نوعی از صنعت مطابقه و تضاد، می

های ویس و دو مصراع ضد یكدیگر باشند. از جمله صنعت مقابله در بیت

 د:توان اشاره كررامین به این چند نمونه می

 كنندم دشمنانممالمت می     كنندم دوستانم                     نصیحت می

 (161)ویس و رامین:                                                                                   

 تر بود تختشتر بود رختش                     ز هر كاهی سبکز هر كوهی گران

 (221)همان:                                                                           

ویس و رامین، تضاد در بخش  هایواژههای تضاد در یكی دیگر از جلوه   

قافیه است. به سخن دیگر شاعر اكثر كلمات قافیه را در تقابل هم هایواژه

الوه بر موسیقی بیرونی قافیه دهد كه این موضوع عمعنایی با یكدیگر قرار می

كند؛ چنان به تناسب و پیوند معنایی و نحوی دو مصراع نیز كمک شایانی می

 نماید. برای مثال:رتباط و پیوستگی دو مصراع جلب میكه نظر خواننده را به ا

 ترست از جای ماتممرا این بزم و این ایوان خرّم                       به دل ناخوش

 (238)ویس و رامین:                                                                                  

 بسی بودم به درد هجر گریان   بسی بودم به روز وصل خندان                 

 (                            123)همان:                                                                                               

، «نیاز و ناز»، «وفا و جفا»های متضاد عبارتند از: از پركاربردترین قافیه    

، «وصلت و فرقت»، «خندان و گریان»، «مهتر و كهتر»، «آشنایی و جدایی»

گریز و »، «سستی و درستی»، «دوستان و دشمنان»، «بزم و رزم»، «خرم و ماتم»

آید كه این كاربرد قافیه، ؛ البته به نظر می«زنهارداری و زنهارخواری»، «ستیز

های دربردارندة اندیشه و تفكر و احساس شاعر نسبت به حوادَ و شخصیت

توان از قافیه توقع ارجاع دهندگی داشت؛ یعنی خواننده را می» داستان است.

جه داد. حضور درنگ از طریق قافیه به كلمه خاصی كه مورد نظر است توبی
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تواند در القای موسیقایی شعر هم بسیار كارساز باشد. حتی در نامنتظرش می

: 7186)حریری، « كشدای موارد تمام بار ساختاری شعر را به دوش میپاره

است كه بیانگر این « رنج و گنج»های پر تكرار شاعر از قافیه (. به طور مثال63

م نشود، گنج و ثروتی به دست نگرش اوست كه تا رنجی و كوششی انجا

بازگو كنندة این نگرش شاعر است كه در « وفا و جفا» هایواژهیا آید و نمی

-روابط بین عاشق و معشوق، جفا منجر به بی وفایی یار و عهدشكنی او می

های دیگر تضاد در ویس ورامین كه برگرفته شده از آیین و از جلوهشود. 

-صاویر و جریان داستان با آن برخورد میمذهب زرتشتی است و در تمامی ت

-در بیتاست. « آتش»و « آب» شود؛ تضاد و تقابل میان دو آخشیج و دو واژة

های زیر تقابل و تضاد میان این دو آخشیجِ مورد احترام در دین زرتشت، 

 :آیدگیرترین تقابل ها در میان واژه ها به شمار مییكی از چشم

 تو بس رامی و من بس تند و سركش          كنون تو همچو آبی من چو آتش

 نباشد آب و آتش را به هم ساز    نباشم زین سپس با تو هم آواز           

 (126)ویس و رامین:                                                                                   

های صفوی وجود واژه معنی است. هر چندهای همترادف، كاربرد واژه   

(. زیرا هم معنایی 773: 7181داند)صفوی، كامالً مترادف را غیرممكن می

ها بسیار به هم نزدیک هایی كه معنای آنكامل بسیار نادر است، حتی واژه

های ظریفی كه عموماً منشأ كاربرد شناختی دارند، با هم است، در جنبه

ها به مقدار كمی با هم ایی آنمتفاوتند و ممكن است بار محتوایی و معن

تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال در آخرین بیت از ابیات زیر اگر چه سه واژة 

از لحظ معنایی یكی هستند اما هر كدام از آن ها « شاه و شهریار و پادشاه»

اند؛ یعنی بار معنایی دربردارندة معنایی است كه دو واژه دیگر از آن بی بهره

شناسان لی معنیئاست. به سبب چنین مسا« شاه»و « شهریار»تر از بیش« پادشاه»

(. در مثنوی 431: 7181سی، ها نیست )مدرّمعتقدند هم معنایی مطلق میان واژه

ویس و رامین كاربرد كلمات مترادف و هم معنی نسبت به كلمات متضاد 

ت از بی 73توان گفت در هر صد بیت، تنها بسیار ناچیز است تا جایی كه می
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بیت دیگر دربردارندة  33های مترادف استفاده شده است و حدود واژه

های مترادف چندان در نگرش و تفكر شاعر كلمات متضاد است. بنابراین واژه

ای نداشته است و در اینجا تنها برای نمونه چند بیت آورده می جایگاه ویژه

 شود:

 و جودش چنانست كرانست          عطا و بخششچنان كش روز قدرت بی

 (2)ویس و رامین:                                                                                    

 به كام خویشتن فرمان روایی    تو شاه و شهریار و پادشایی                 

 (742)همان:                                                                          

های و كلمات فخرالدین توان نتیجه گرفت كه تضاد در واژهبنابراین می   

گرایی عمیقی میان كاربرد های مترادف تسلط دارد و پیوند و همكامالً بر واژه

ای موارد نشان از غلبة های متضاد و نگرش شاعر وجود دارد كه در پارهواژه

انِ واقعیت در ذهنیت و ایدئولوژی شاعر دارد بی ثباتی و تقابل جویی امور جه

-تای دیگر بیانگر قضاوت و شناخت شاعر نسبت به وقایع و شخصیّو در پاره

 های داستان است.

تر مباحظ مطرح شده، نموداری از در پایان این مختصر، برای درل بیش   

 آورده شده« نامه نوشتن ویس به رامین» بیت از بخش  633تحلیل و بررسی 

ت شاعر های واژگانی، بیانگر ارتباط لفظ و ذهنیّاست. بسامد هر یک از مقوله

در ویس و رامین دارد كه موجب شناخت سبک سخن و درل بهتر از اشعار 

 شود.او می

نوع 

 داللت

 بسامد تعداد نوع واژه

 

حسی / 

 ذهنی

 8/41 413 حسی هایواژه

% 

 7/62 678 انتزاعی هایواژه

% 

 334 733 % 
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عام / 

 خاص

 

واژه های عام )اسم 

 جنس(

438 2/31 

% 

خاص)اسم  هایواژه

 نوع(

32 3/77 

% 

-خاص هایواژه

 تر)اسم خاص(

731 26 % 

 181 733 % 

 

 ارجاع

 2/81 168 صریح هایواژه

% 

 1/73 762 ضمنی هایواژه

% 

 373 733 % 

 

ترادف / 

 تضاد

 1/18 713 متضاد هایواژه

% 

 2/27 16 ترادفم هایواژه

% 

 736 733 % 

 

 
تأثیر 

ایدئولوژیک 

 واژه

 % 8/1 4 گراشاره هایواژه

وعبارات  هاواژه

 دارنشان

73 6/3 % 

 2/76 73 رمزگان نهاد اسالم

% 

رمزگان نهاد 

 زرتشت

4 8/1 % 

 % 78 73 رمزگان نهاد سیاست
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 6/43 62 رمزگان عشق

% 

 736 733 % 

 گیرینتیجه-8

های متمایز كننده هستند و ها حامل نشانهها عالوه بر انتقال معنی و ایدهاژهو   

توان به اندیشه و سبک تفكر گزینی شاعر یا نویسنده میبا شناخت نظام واژه

های های حسی نسبت به واژهوی دست یافت. با توجه به تنوع و بسامد واژه

نی و شفافیت سبک سخن توان به روشانتزاعی و ذهنی در ویس و رامین، می

نگر وی در گزارش گرا و حسیفخرالدین پی برد كه سبكی از ذهنیت عینیت

داستان و رویدادهای آن جلوه گر شده است و كالم او را قابل فهم و منطبق با 

گرایی سبک سخن جهان واقعیت ساخته است. از علل دیگر در واقع

اعر خواننده را با تنوع و فخرالدین، استفاده از اسم خاص و نوع است كه ش

دهد و او را در درل تر سوق میها به هیجان و آگاهی بیشپویایی واژه

رساند. از سویی دیگر تضاد و رویارویی تری از اندیشة خویش مدد میدقیق

-بینی فخرالدین تأثیر بهناشی از امور جهان و احوال طبیعت در تفكر و جهان

های شاعر فراافكنده شده و او را به مامی واژهسزایی گذاشته و این تأثیر در ت

با دقت در كلمات  جویی سوق داده است. همچنیننوعی تضادگویی و دوگانه

برد؛ چرا كه وی در توان به تلقی و نگرش شاعر نسبت به زندگی پیقافیه می

ها، تنها جنبة زیبایی لفظی و آوایی واژه را مورد توجه قرار نداده گزینش واژه

های قافیه، دیدگاه و احساس خود را در قضاوت بلكه از طریق واژه است؛

ها را آشكار ساخته است. از ها دخیل كرده و ابعاد تیره و روشن آنشخصیت

و « سیاست»سه نظام مقتدر  در كالم فخرالدین، حضور نكات قابل توجه

در كنار یكدیگر است كه رمزگان مسلط سخن وی را « عشق»و « شریعت»

ها، وابستگی و دل سپردگی شاعر كنند؛ چنان كه این رمزگانان دهی میسازم

-را به دستگاه حكومت، شریعت اسالم و تجربة عشقی در دوران جوانی به

 كنند. خوبی نمایان می
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