حمیدرضا جوادی نوشآبادی
رضا شجری

*

**

چکیده:
احساناهلل صانعی از شاعران و سخنوران نامی و معاصر کاشان است که بیش از پنج دهه ،بهه
کار سرودن شعر و شاعری اشتغال دارد و اشعار زیادی در قالبها و موضوعات مختله

از

خویش به یادگار گذاشته است .شعر او آینههای از افکهار ،انییههههها ،باورهها و اعتدهادات
مذهبی ،سیاسی و اجتماعی است .او توانسهته اسهت ضهما بازتهای بسهیاری از مسها

و

مهکالت اجتماعی و فرهنگی زمان خویش ،احساسات پاک و شهاعرانه و احیانهاآ آرزوهها و
آمال خویش را در قالب شعر بیان کنی .او شاعری شیعهمذهب و سرشار از اخال ص و ارادت
به خانیان بزرگوار پیامبر( ص) است و توانسته با استدبال ،اقتباس و تضمیا شهعر بعضهی از
شاعران بزرگ همچون سعیی ،حافظ ،سهرای سپهری و ...و سرودن اشاری نغز و سرشار از
انییهههای نای و مضامیا تازه ،توانایی ذهنی و زمانی خویش را به رخ دیگهران بکههی .در
ایا مداله میکوشیم ضما معرفی شاعر ،پارهای از ذوقهای سبکی و توانمنییهای فکری او
پژوهشنامه کاشان
)
۱۳
شمارۀ پنجم (پیاپی
* کارشناسارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان hjavad95@yahoo.com /
پاییز و زمستان ۱۳9۳
** دانشیار دانشگاه کاشان shajary@kashanu.ac.ir /
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سیری در اشعار صانعی کاشانی
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را تبییا و تحلی کنیم .استفاده از واژگان عامیانه و گهاه کاشهانی و همچنهیا بههرهگیهری از
واژگان و ترکیبات زیبا و نو از ویژگی شعر او در سطح زبان است .شعر او متأثر از سبکهها
و شیوههای مختل

و آمیزهای از انییههها و ذهنیات متنوع است که بایهی آن را «شهعر روز»

نامیی .شعر روز شعری است واجی محسنات اشعار دورههای مختل

که گوینیه بها بهه کهار

گرفتا صنایع بییعی به طور عادی و طبیعی و استفاده از صور خیال در حی اعتهیال و بههره
جستا از اصطالحات و کنایات ظری

و تهبیهات و تمثیالت لطی

و متیاول ،سهخا را تها

مرز سه و ممتنع پیش برده است .استفاده از انواع آرایههها و شهگردههای هنهری او نههان
میدهی که بالغت و فنون آن را به خوبی میشناخته و در سرودهها خویش بسهیار و بجها از
آن بهره گرفته است .در بیان تهبیه و در بییع لفظی واجآرایی ،جنهاس و تکهرار و در بهییع
معنوی تلمیح و تضاد چهمگیرتریا آرایه را به خود اختصا ص داده است.
کلیدواژهها :کاشان ،شعر ،صانعی ،سبک ،فکر.

 .1زندگینامه
نام این شاعر ،احسان است

و خلصتا او چنتانکت از زبتان وت د در کتش اشت ارش

برمیآید ،احسان اس  .خنها در یکی از غزلهایش نام مست ار و د را امیر آورده اس :
احسان اسیر سصسصۀ عشق گش

و گف

بابتتاپ ریتتر بیهتتده نتتاما امیتتر کتترد
(جای پای عهق  ،ص)99

احسان از شاعران و سلن ران نامی و م اصر کاشان اس ک بیش از رنج دهت  ،بت
کار سرودن ش ر و شاعرپ اشتغال دارد و اش ار زیادپ را در قالت هتا و م وت عات
ملتصف از و یش ب یادگار گذاشت اس  .مجم ع اش ار او با نام جاپ راپ عشق در
سال  2831ب چاپ رسیده اس .
احساناهلل در سال  2831در وان ادهاپ هنرمند و اصیش در کاشان چشا بت جهتان
گش د .ردرش سید روا وان مردپ ادی  ،شاعر ،نقاش و در طراحی نقش هتاپ قتالی
صاح سبک و ابتکار ب د .احسان در ب ضی از اش ار و یش ب این هنتر رتدر اشتاره
کرده اس :

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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مصداق هنر با همت اوصتاع عمتیقش

ختتاس ستتر متتن شتتاعر آزاده رتتدر ب ت د

ردیدار

بر خلتتۀ قتالی ایترپ م جتزهگتر بت د

هر نقش بدی ی ک در او گش

(همان  ،ص)3۳

او خحصیالت و یش را از کاشان آغاز کرد و ستس
خهران ادام داد و ر

از فراغ

در دانشستراپ خربیت

م صتا

از خحصیش در ادارۀ آم زش و ررورش مشغ ل ب کتار

شد و عالوه بر خدری در ط ل ودم و یش ،رس هاپ گ نتاگ ن ماننتد متدیری
دبستان ،ریاس دایرۀ امتحانتات ،ریاست دایترۀ آمت زش مت ستر و ریاست دایترۀ
آم زش شهرپ را خجرب کرد .سرانجام در سال 2833ب افتلار بازنشستگی نائش شتد و
ب ف الی هاپ و د ب وص ص سرودن ش ر ررداو .
 .2نگاهی به شعر و اندیشۀ شاعر
احسان هازمان با خحصیش در دوران ک دکی ب ش ر عالقت منتد شتد ،ولتی بت ستب
ملالف ردر ک ن امیگ ن فرزند و یش را از شتاعرپ بتازمیداشت (نتک :لیصتی و
مجن ن ن امی ،ص ،)14نت انس چندان عالقۀ و یش را آشکار کنتد و مترا اندیشتۀ
و یش را بر بام ش ر و شاعرپ ب ررواز درآورد .او هرچند بت صت رت رراکنتده و در
مناسب هاپ ملتصتف اشت ارپ سترود ،ولتی بت نتدرت آن را در محضتر دیگتران و
ب وص ص محافش ش ر و شاعرپ میو اند .ر

از متر

رتدر و ریتدا شتدن زمینتۀ

آشنایی و ارخباط با شاعران بنام دیگر کاشان ب وص ص صائا کاشتانی و خشت یق ایتن
دوس صاح ذوق ،نهال طبع او شک فا شد و کار سرودن را ریگیرپ کرد .شرک در
محافش انجمن سلن و آشنایی با شتی ههتا و ررافت هتاپ شت رپ دیگتر ستلن ران،
رفت رفت ش ر او دلکشخر و زیباخر شد .و د شاعر بالندگی و هنتر وت یش را مرهت ن
شرک در این انجمن ادبی سلن میداند و ب مناسب هاپ ملتصف نیتز از شتاعران و
سلن ران این انجمن یاد میکند و گاه ب ستایش آنها متیرتردازد .هرچنتد بت ستب
پژوهشنامه کاشان مهاجرت و انتقال ب کرس ،خ فیق حض ر او در ایتن انجمتن کمرنتد شتد ،هتی گتاه
شمارۀ پنجم (پیاپی  )۱۳ارخباطش را با این محفش ادبی قرع نمیکند و گاهبیگاه در مسافرت ب زادگتاه وت د در
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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هر جا سلن از ارزش واالپ هنر بت د

خجصیتتش هنرمنتتد و هنتتر م تدد ن تتر ب ت د

م فق میش د در شهرستان کرس نیز انجمنی با همین نام دایر کند و ب خربی
و عالق مندان ش ر و شاعرپ بسردازد.
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جصسات آن انجمن شرک

میج ید .عالوه بر این او با رشت انۀ ادبتی و شت رپ وت د
شاگردان

ش ر احسان آین اپ از افکار ،اندیشت هتا ،باورهتا و اعتقتادات متذهبی ،سیاستی و
اجتماعی اس  .او خ انست اس ومن بازخاب بسیارپ از مسائش و مشکالت اجتماعی
و فرهنگی زمان و یش ،احساسات راک و شاعران و احیاناً آرزوها و آمال وت یش را
در قال هاپ گ ناگ ن ش رپ بیان کند.
 .3ممدوحان احسان
او عالوه بر امامان و ائمۀ م صت مین از جمصت امتام حستن( ) ،حضترت زهترا(س)،
حضرت مهدپ(عج) و  ...ب مدح شاعران گذشت و م اصر همچ ن محتشتا کاشتانی،
صائا کاشانی و شلصی هاپ سیاسی همچ ن دکتر چمران ررداوت و همچنین ب ضی
از اعضاپ وان ادۀ و یش را ب وص ص فرزنتدش «داود» کت در جنتد خحمیصتی بت
اسارت عراقیها درآمد ،مدح کرده اس  .اینک براپ نم ن چنتد بیتتی کت در متدح و
ستایش دکتر مصرفی چمران دارد ،میآوریا:
صتت د ختت بتتر قصتت ستتار شتتهادت

بتت جتتان مریتتدان زد از غتتا شتتراره

ختتت در آستتتمان ستتتیادت

عصتتاره

طصتتت

فراش خت چت ن شتد دل وتاک خیتره

کشتتید از دروتت
جگرهتا شتد از ست

شتتراف

خت رتارهرتاره
(همان  ،ص)۳۳3

 .4فضایل و مناقب ائمه در شعر صانعی
صان ی شتاعرپ شتی یمتذه و شت ر او سرشتار از اوتالص و ارادات بت وانتدان
ریامبر(ص) اس  .او با سرودن رانزده ش ر در قال هاپ قصیده و دوبیتی در مجم عت
اش ار و د خا حدپ این ارادت را نشان داده اس  .براپ نم ن او قصیدهاپ در منقبت
امام عصی( ) دارد و میگ ید :در سینۀ من جز عشتق و دوستتدارپ بت امتام عصتی( )
نیس و بقاپ راه نبی با آن هم بصندمرخبگی ب امام عصی( ) وابست اس و دین ماننتد
گصشنی اس از بهش ک صفاپ این گصشن همان دیدار امام عصی( ) اس و مقتام او

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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دارم ک ودایی جز وداپ عصی( ) وج د ندارد:
خسد ب سین دل از عشق و در ه اپ عصی
مرا ک نیس ب سر جز سر والپ عصی
بقاپ راه نبی در وص ص نیت

اوست
مترا

ودا نل انمش اما ن بتاور است

صفاپ گصشن دین اس

در لقاپ عصتی

بدان وداپ ک باشد ب جز وداپ عصی
(همان  ،ص)۳3۳

 .5توجه به شاعران گذشته و معاصر
استفاده از عبارات ،مفاهیا و م سیقی ش ر شاعران گذشت و م اصر نشان میدهتد کت
صان ی با ش ر این شاعران ان

و الفت

زیتادپ داشتت است  .او خ انستت است

بتا

استقبال ،اقتباس و خضمین ش ر ب ضی از شتاعران بتزر همچت ن ست دپ ،ستهراب
سسهرپ ،حافظ و ...خ اناییهاپ ذهنی و زبانی و یش را ب رخ دیگتران بکشتد .بتراپ
نم ن ابیاخی از این شاعر با شاعران بزر گذشت مقایس میش د:
سهراب سسهرپ:
اهتتش کاشتتانا روزگتتارم بتتد نیستت

خکتتت نتتتانی دارم وتتترده ه شتتتی
(منتخب اشعار سهرای سپهری  ،ص )99

صان ی:
اهش کاشانا و کاشان مرا باید و نیس

سررناهی ک ب د وان مرا باید و نیس
(جای پای عهق  ،ص)9۳

حافظ:
دوش دیدم ک مالیک در میلان زدنتد

گتتش آدم بسرشتتتند و بت ریمانت زدنتتد
(دیوان غزلیات حافظ  ،ص)392

او بدین ص رت آورده اس :
دوش دیدم ک مالئک در میلان زدنتد
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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ب د یک عمر ومارپ در این وان زدنتد
(جای پای عهق  ،ص)92

نم نۀ خضمین از رهی م یرپ:
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آنقدر واالس

ک اگرچ او را ودا نمیو انا ،این را ب صراح

متیگت یا و یقتین
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ویالانگیز و جانررور چ ب پ گش سرارایی

ندارپ غیر از این عیبتی کت متیدانتی کت
تایی)
زیبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت۱93
(دیوان رهی معیری  ،ص

اینک ش ر صان ی:
فردایتی

طراوت بلش باا جان فترحافتزاپ دلهتایی

نشان عشق امروزپ امید بلت

صفاپ دش احساسی وص ص قص صحرایی

فروا اوتر نت رپ غترور مت س دریتایی

ویالانگیز و جانررور چ ب پ گش سترارایی

ندارپ غیر از این عیبی ک میدانی ک زیبتایی
(جای پای عهق  ،ص)359

 .6اقتباس
چنانک و د شاعر در ذیش ب ضی از اش ار و د اشاره کترده ،ابیتات واشت ارپ را بت
اقتباس از اش ار و آیار چینی ،مت ن ادبی ارورتا ،خرانت هتاپ بیصیتت  ،برخ لت برشت
سروده اس  .براپ نم ن  ،ش رپ را ک ب گفتۀ و د شتاعر بت برگرفتت از خرانت هتاپ
بیصیتی

سروده ،ذکر میش د:
و ش ار سرسرپ نیست

ومیتتتازه و وستتتتگی دگتتتر بت ت

عشق اس

یتتتادت نتتترود کت ت عشتتتق بتتتازپ

بیهتت دگی و ستتبکستترپ نیستت
(همان  ،ص)393

 .7بازتاب وقایع سیاسی و اجتماعی در شعر صانعی
صان ی دوران قبش و ب د از جند خحمیصی را درک کرده و رویدادهاپ آن دوران را در
قال ش ر ب خصت یر کشتیده است  .در جنتد خحمیصتی ،فرزنتدش داود بت استارت
عراقیها درآمد ،این واق او را بسیار رنج ر کرد و ب قت ل وت د ایتن درد ،او را بت
جن ن کشاند:
من ک عمرم ز فراق

ب جن ن میگذرد

رسرم گ شۀ زندان ب خ چ ن میگتذرد
(همان  ،ص)۱29

او بارها مبارزان سرافراز انقالب اسالمی را ست ده ک خ انستند بتا رشتادتهتا و بتذل
جان و خ ان و د ستمگران غاص

را از واک کش ر بیرون کنند و این واک زرویز و
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و د را در راپ این عزیزان نثار کند ،نمیخ اند اندکی از این جانافشانیهتاپ آنهتا را
جبران کند:
ستتتمگر ره فتترار

گرفتت

اپ یکتت ختتاز عرصتتۀ وتت نین کتتارزار

کتتز هیبتتت

احسان اگر نثار کنتد جتان بت رتاپ خت

کتتارپ نکتترده دروتت ر استتالم رایتتدار
(همان  ،ص)۳۱۳

صان ی گاه از سر عشق و ارادت ،شلصی هاپ بزر

زمان و یش همچ ن امتام

ومینی(ره) و شهید چمران را ست ده است  .او امتام را گت هرپ خابنتاک و داراپ روح
راک میداند ک باا ادب ،بیحض ر او مرده و گصستان عشق بینت ر او رممترده است ،
جهان از فروغش چ ن روز و ریام و کالمش هم اره ستاس ز اس :
کجتتتا رفتتتتی اپ گتتت هر خابنتتتاک
خ ت رفتتتی و قص ت
شتتجاع

شتتهام

شکس ت

از ایتتن غتتا ز رتتا اوفتتتاد

کتتت رنهتتتانی از دیتتتدۀ روح رتتتاک
غمتت
فضتتتیص

گتتتردن استتتتقام

شکستت

زبتتتان بتتتر ختتت یر گشتتتاد

نمانتتد اشتتک در دیتتدگان ستتحاب

دل ابتتر شتتد زیتتن مصتتیب

بتتدون ختت بتتاا ادب متترده استت

گصستتتتان بتتتینت ت ر رممتتترده است ت

جهتتان از فتتروا ختت چتت ن روز بتت د

ریتتتام و کالمت ت

کبتتاب

ستتتتاست ت ز بت ت د
(همان  ،ص)۳۱3

شهید چمران در ن ر او ،چریکی دالور اس

ک میخ اند آسایش و امنی

رهص انان

بزرگی همچ ن رستا و زواره را در ها شکند و شرع و آزادگتی را عمتر و اعتبتارپ
دوباره بلشد:
چریکی کت در جنتد هتا متیگرفتتی

امتتتتان از خهمتتتتتن ختتتت ان از زواره

مریتتدپ ک ت بتتا رهبتتر و ت یش گفت تی

ز من جتان ستسردن ز خت یتک اشتاره

روان ختت شتتد روحبلتتش مالئتتک

مصتتتک از ختت کتتترد آبتتترو استتتت اره

پژوهشنامه کاشان
 )۱۳اال اپ کتت رزمتت
شمارۀ پنجم (پیاپی
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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بتت میتتدان همتت

شتتترع را ببلشتتتید عمتتتر دوبتتتاره
(همان  ،ص)۳۳3
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خابناک را از زیر سایۀ سنگین رصا و بیداد آزاد سازند .او میگ ید اگتر «احستان» جتان

ب دست ر شاه فهد با خ پ ،سند و خفند اس
ک زمین ک ب ب رند و ن درآمد:
ب ت و ت ن کشتتید ختتن زائتتران بی ت
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از دیگر مباحث سیاسی ش ر او ،ب و ن کشاندن زائران وانۀ ودا در مراستا حتج
چنان و ن ریزپ در ک ب راه انداوتند

اهلل

ب سند و آجر خ پ و خفند و گرز و عم د

زمین مک شد از و ن راکشان گشرنتد

ب امر شتاه فهتد ایتن ست د نامست د

چنین قساوت و سنگیندلی ندید کستی

ن از یزید و ن از شتمر مصحتد مرترود
(همان  ،ص)۱93

وقایع اجتماعی در اش ار صان ی چشمگیر اس  .در اینجتا بت نم نت هتایی انتدک
بسنده میکنیا:
او از مردم رنجدیدۀ زمان و یش میو اهد ک براپ اعتال و سرافرازپ میهن و یش
در برابر همۀ نامالیمات و خصلیها و خحریاهاپ اقتصادپ ک از جان

دشتمنان خحمیتش

میش د ،صب ران دندان بر جگر نهند و ب امید فردایی بهترت هرچنتد در ایتن دنیتا میستر
نش دت ریمان و عهدۀ و یش را با آرمانهاپ دینی و مصی و یش ب انجام رسانند:
جگر

ز داا و درد گرانی هزار و یتک ورم است

غا م اش مل ر گر خ را ب لل

چ آب و دان نب د از براپ مرغتک زار

ک نامش کب خر حرم اس

ب زندگی اگرت نیس

سررناهی و ش

کفای

اس

ب روز حشر خ را جا ب رووتۀ ارم است
(همان  ،ص)۱93

شِک ه از مردم زمان از دیگر جص ههاپ اجتماعی ش ر صان ی اس  .او در این بتاره
میگ ید :گذش

و ایثار در بین مردم کارند شده اس

و مردم از حال یکدیگر ج یا

نمیش ند و مشکالت یکدیگر را حش نمیکنند و صصۀ رحاها در بین مردم کا شده خا
جایی ک حتی اگر رسر سراا از حال ردر نگیرد ،خ جبی ندارد:
عج

مدار ز اووا دهتر اگتر دیتدپ

رستتر ستتراا ز حتتال رتتدر نمتتیگیتترد
(همان  ،ص)9۱

 .8بازتاب معشوق در شعر صانعی
در اش ار صان ی ،م ش ق جص ۀ بارزپ دارد .م ش ق در شت ر او ،همتان ویمگتیهتاپ

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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رنجاندن عاشق اس  .عالوه بتر م شت ق زمینتی ،اشت ارپ نیتز یافت متیشت د کت
دربردارندۀ م ش ق آسمانی اس  ،ب ط رپ ک او در وصف این م ش ق آورده اس ،
آسمان و م و و رشید نشان هاپ از قدرت این م ش ق اس و با یک غمتزه از ایتن
م ش ق ،خمام هستیاش را ب فروش میگذارد و ناز م ش ق را وریتدار است و ایتن
م ش ق در هم جا نارر بر اعمال و کردار اوس :
آسمان و م و و رشید و یا و دار ودرو

آی

میفروشا هم آفاق ب یک غمزۀ دوس

میورم ناز نگارپ ک وریدار من است

ب والفی نزنا دس

ک وت د متیدانتا

روشنی از قدرت دلدار متن است

دیدهاپ در هم جا نارر کردار من است
(جای پای عهق  ،ص)93

 .9نگاهی به مختصات سبکی
ش ر او مت یر از سبکها و شی ههاپ ملتصف و آمیزهاپ از اندیش ها و ذهنیتات متنت
اس ک باید آن را «ش ر روز» نامیتد و مقصت د از شت ر روز ،بروتی از سترودههتاپ
امروزپ نیس ک خح عن ان «آزاد» و «سسید» با اقتباس و خقصید از زبتانهتاپ بیگانت
سروده شده و فاقد م نی و اسص بهاپ ش رپ و وارس از اصت ل و ق اعتد دستت رپ
اس  ،بصک ش رپ اس واجد محسنات اش ار دورههاپ ملتصف ک گ ینده با ب کتار
گرفتن صنایع بدی ی ب ط ر عادپ و طبی ی و استفاده از ص ر ویال در حد اعتتدال و
بهره جستن از اصرالحات و کنایات رریف و خشبیهات و خمثیالت لریف و متتداول،
سلن را خا مرز سهش و ممتنع ریش برده اس .
9ـ .1سطح زبانی
ش ر صان ی را در سرح زبانی (ی نی م سیقی و واژگان) میخ ان بت ست دستتۀ کصتی

خقسیا کرد ،اینک ب اوتصار ب این س دست میرردازیا:
9ـ1ـ .1استفاده از واژگان عامیانه

پژوهشنامه کاشان زبان عامیان بر مفه م اجتماعی سیاسی بصک بتر مفهت می اجتمتاعی فرهنگتی داللت
شمارۀ پنجم (پیاپی  )۱۳میکند و آن عبارت اس از کصمات و خرکیبات محاورۀ مردم نیم فرهیلت ک بی قیتد
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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سبک دورۀ عراقی را دارد؛ ی نی داراپ مقتام واال ،نتاز و خفتاور زیتاد ،کتاخت جهی و

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 11:57 +0430 on Friday June 22nd 2018

و بند سلن میگ یند و الفاری بر زبان میآورند ک مردم فرهیلتت از اداپ آن واصت
در محافش رسمی ب شدت احتراز میکنند( .فرهند عامیان  ،ص)7
هرچند زبان سرودههاپ صان ی زبانی شی ا ،ساده و داراپ نزاک هاپ ادبی و والی
از خکصفها و ریچیدگیهاپ زبانی و ادبی اس  ،همچ ن شاعران دیگتر خت ییر زبتان و
فرهند عامیان را نمیخ ان در آن انکار کرد .استفاده از عبارات و خرکیبتات و کنایتات
رایج در زبان مردم ،در ش ر بیشتر شاعران ب چشا میو رد و ش ر این شاعر کاشانی
نیز ک عمر و یش را در میان مردم گذرانده یا ب ذهن و زبان و فرهند آن آشناست ،
طبی ی مینماید .عبارات و خرکیباخی همچ ن :ز رو بردهایا (جاپ راپ عشق ،ص،) 83
چ رو دارم (همان ،ص ،)81هاپ و هت داریتا (همتان ،ص ،) 81دلبلت اه (همتان،
ص ،)32ارزش دع ا ندارد (همان ،ص ،)74حال چ بر متا کتردپ (همتان ،ص،)248
جار میزد (همان ،ص)123
9ـ1ـ .2استفاده از واژگان کاشانی

صان ی گاه از واژگان یا اف ال و کنایاخی استفاده میکند ک رند و ب پ فرهند بت می
شهر و یش را دارد؛ واژگانی مثش جیز ،رس و چال کردن در ابیات زیر:
مزن ب ش صۀ فان س دس را جیز است
هن ز در ن رم مانده آن کت متیگفتتی
(همان  ،ص)3۱

غتتاهتتاپ روزگتتار ببلشتتا بت م ل تتان

یا در مزار بتیهنتران بترو ،چتال کتن
(همان  ،ص)۱53

رس رس دس

هنر خافت میزد ب کترس

نقش صد غنچ بر او از س پ کاشان آمد
(همان  ،ص)۳33

9ـ1ـ .3استفاده از واژگان و ترکیبات زیبا و نو

یکی از ررفی هاپ گستردۀ زبان و ادبیات فارسی ،امکان خرکی
برجستۀ زبان فارسی هم اره از این ررفی

سازپ اس  .شت راپ

و خ ان بهره گرفت اند و با وصق خرکی هاپ

خازه ،ایجاد م نی و خص یر خازه کردهاند .ساوتمان خرکی در زبان فارستی دو صت رت
اصصی دارد .2 :اوافۀ دو کصم ب یکدیگر :اغص خصاویر هنرپ از این ستاو خرکیبتی
حاصش میش د .اواف هاپ خشبیهی ،است ارپ و رارادوکسی ک مبتنی بر خلیش هستتند،

سیری در اشعار
صانعی کاشانی

411









غنیخرین و خجریدپخرین خصاویر ویالانگیز ،ر یتا و متحترک در ایتن ستاو
شکش میگیرد.

زبتان

 .1خرکی دو کصم در یکدیگر :در این ن خرکیت دو کصمت بتا یکتدیگر جت ش
میو رند و م ناپ ختازهاپ را متیستازند .یکتی از بلتشهتاپ زایتاپ زبتان در امتر
غنیسازپ بسیار دویش اس  ،همین ن

خرکی سازپ اس ( .طرز خازه ،ص46ت)72

صان ی از این دو ن خرکی در اش ار و یش بهره گرفت و بتا آوردن خرکیبتات زیبتا
ارزش هنرپ و د را جص هگر ساوت اس  .ب نم ن اپ از این خرکیبات اشاره میکنیا:
ش الپ ریا (جاپ راپ عشق ،ص ،)21گرداب نامرادپها (همتان ،ص ،)83گصشتن
رندار (همان ،ص ،)83دکۀ دلدادگی (همتان ،ص )74چمتن چکامت (همتان ،ص،)74
شاهراه وال (همان ،ص ،)32سفرۀ سیار (همان ،ص)233
ررواز ب اقصاپ فضا کن ک رتی صتید

شههاهیا شههر دور و بتتر النت نگتتردد
(همان  ،ص)333

بردلا دس

مزن شیش صف

میشکند

طاق

لمت

نتدارد سهنی پهارۀ عههق
(همان  ،ص)۱۱2

9ـ .2سطح ادبی
ش ر صان ی نشان میدهد ک وپ بالغ

و فنت ن آن را بت وت بی متیشتناوت و در

سرودههاپ و یش بسیار و بجا از آن بهتره گرفتت است ؛ بت گ نت اپ کت متیخت ان
نم ن هاپ بسیار و بی از ان ا شگردهاپ بیانی و بدی ی از ش ر او ب دس داد .اینک
نم ن هایی از این شگردهاپ بیانی و بدی ی را در ش ر صان ی ب فراو ر مقال بررستی
میکنیا:
9ـ2ـ .1بیان
9ـ2ـ1ـ .1تشبیه

از ان ا آرای هاپ بیانی (خشبی  ،است اره ،مجاز و )...خشتبی چشتمگیرخرین آرایت را بت
پژوهشنامه کاشان و د اوتصاص داده و خشبیهاخی ک او ب کار گرفت اس  ،اکثراً محس س ب محس س

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳و گاه محس س ب م ق ل اس  .در خشبی  ،اوافۀ خشبیهی بستامد بتاالیی دارد و انت ا
411
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بیشترین امکانات را براپ والقی

هنرپ در ودم

شاعر قرار میدهد و فشردهخترین،

طفش ه س ب دامتن رروریتد و گفت
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دیگر خشبی از جمص خشبی خفضیش ،مرک

و ...آمده اس :
باباپ روزگار جتز ایتن رستر نداشت
(همان  ،ص)92

ریش لبش بیگمان شکر

احسان مکن قیاس شکر را ب ونتدهاش

شرمنده اس

ب رقا آمد و در حین گتردش سترو
دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

چ گش ز جام بترون اوفتتاد انتدامش

(همان  ،ص)۱32
(همان  ،ص)۱۱۳

9ـ2ـ1ـ .2استعاره

است اراخی ک صان ی در ش ر و یش ب کار گرفت  ،در واقع از نت
اس

استت ارات قریت

و عالوه بر است ارۀ مصرح  ،است ارۀ مکنی نیز در ش ر او ب چشا میو رد:

شبی ب قصتۀ آمتال متن بتتاب اپ متاه

ستیغ عشق مرا ،جز خت آفتتابی نیست
(همان  ،ص)52

ش ر چ ن بشنید این نامرادپها را ب گ ش

از جگر آهی برآورد و سرود اپ واپ شت ر
(همان  ،ص)۱92

9ـ2ـ1ـ .3کنایه

قدما کنای را از ن ر رابر اپ ک میان مکنیٌب و مکنیٌعن از حیث میزان ووت ح ،وفتا
و ...وج د دارد ،ب ان اعی چ ن خص یح ،ایما و خ ریض خقستیا کتردهانتد .صتان ی نیتز
هرچند از گ ن هاپ ملتصف کنای بهره گرفت است  ،نت
میش د:
جمال ماه خ را و اب دیتدهام امشت

ایمتایی آن بیشتتر مشتاهده

بکش چراا ک مهتاب دیتدهام امشت
(همان  ،ص)۳9

ز بار عشق خ هر ک

ک شان والی کترد

ز عقش و منرق و احساس و م رف عارپ اس
(همان  ،ص)32

9ـ2ـ1ـ .4مجاز

گاه سلن ر براپ بتازنم دِ اندیشت اپ نت  ،م نتاپ راستتین و شتناوتۀ واژه را در زبتان
فرومینهد خا آن را در م ناپ رندارین و هنرپ در قصمرو ادب ب کار ببرد .م ناپ هنترپ

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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مینامند ک بر بنیاد ری ندها ،گ ن هایی براپ مجاز یافت اند؛ ازجمص  :ری ند کتش و جتز ،
سب و مسب  ،و( ...زیباشناسی سلن بیان ،ص213ت )231در اش ار صان ی این آرای
کاربرد دارد ،اما بسامد آن باال نیس :
بر آن سرم ک ز کف دامنش رها نکتنا

اگر کشند حریفان مترا بت دار امشت
(جای پای عهق  ،ص)9

سر آن دارم اگر بلت

مترا یتار شت د

از سر جان گذرم سر فکتنا در قتدم
(همان  ،ص) 3۱

9ـ2ـ .2بدیع لفظی و معنوی

چنانک از اش ار صان ی برمیآید ،چشمگیرخرین آرایۀ بدیع لف ی واس آرایی ،جناس و
خکرار اس و نم ن هاپ دیگر بدیع لف ی از جمص عک  ،م ازن و ...کتاربرد چنتدانی
ندارد .اینک نم ن هایی میآوریا:
9ـ2ـ2ـ .1واجآرایی

این شی ۀ سلنآرایی را ک بیگمان م سیقی سلن را افزون و گ شن از متیستازد و
خناس ق پ و سیماپ دلسذیرپ میبلشد ،واسآرایی متیگ ینتد( .هنتر ستلنآرایتی،
ص )21نم ن هایی از واسآرایی:
شد برون از شس

عمر و شستت شتد

لتتتتتتتتتتتتتت ح امیتتتتتتتتتتتتتتد
نرگ

مستان ات گر مس مستا کرده اس

خجرب واک ندام روپ شستا کرده است
(جای پای عهق  ،ص)33

بیوفایی آب راکی روپ دستا کرده است
(همان  ،ص)33

9ـ2ـ2ـ .2جناس

جناس یکی از گ ن هاپ واژهآرایی بر دو یا چند رایتۀ واژگتانی استت ار است کت بت
گ ن اپ چشمگیر با ها همگ ن و ها رای باشند؛ ی نتی در ریلت  ،ستاو  ،گفتتار،
ن شتار و ...ب یکدیگر بمانند و هامای باشند و در مای و مصالح ،ی نتی در واسهتایی
پژوهشنامه کاشان ک در ساوتمان آنها ب کار رفت  ،کا و بیش یکستان باشتند .ریداست کت ایتنگ نت
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان  ۱۳9۳واژهها در عین اینک از یک س  ،همگ نی و هامایگی دارند ،نتاگزیتر بایتد از ست یی
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در واژه با م ناپ راستین آن میباید ری ستگی داشتت باشتد ایتن ری ستتگی را «ری نتد»
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دیگر ناهمگ نی و دوگتانگی داشتت باشتند ،وگرنت دو یتا چنتد واژه نل اهنتد بت د.
دوگانگی آنها نیز گاه خنها در م نی ،گاه در خکیت  ،گتاه در ستاو  ،گتاه در واکت هتا
(مص تها) و گاه در واج ها (صام ها) وگاه در دو واس آغازپ یا میانی یا رایانی و...
اس ( .هنر سلنآرایی ،ص )33در اش ار صان ی ان ا جنتاس بت کتار رفتت است ؛
ازجمص جناس اشتقاق ،وری ،قص  ،اوتالفی و ...کت در میتان انت جنتاس ،جنتاس
افزایشی بسامد باالیی دارد .اینک ب نم ن هایی اشاره میکنیا:
نهال فکر مترا جتز هت س نبت د بترپ

گش گنهاه ،مترا زیتن گیهاه متیج شتد
(جای پای عهق  ،ص)99

جمصگی دگرگ ن شتد

هزار گ ن عهیش بت د و عههرت بت د

در انقالب رو

شک ه ونده و لرف بیان و شعر و شعور

بتت شتتاهراه خ متتش بتت د طالیتتۀ عشتتق

(همان  ،ص)۱39
(همان  ،ص)۱۱3
9ـ2ـ2ـ .3تکرار

عصماپ بالغ

آن را ب ان اعی خقسیا کردهاند :خکرار واک ،خکرار هجتا ،خکترار واژه و

خکرار عبارت یا جمص ( .نگاهی خازه ب بدیع ،ص34ت )48در اش ار صان ی اکثراً از ن
خکرار واژه اس :
ز ش ت ق روی ت دلتتا قتترارپ داش ت

مگر ز ریش دل

اگتتر یتتک چنتتد وندیتتدم ب ت گصشتتن

دو روزپ را دروشتتتیدم بت ت گصشتتتن

با دلا قرارپ داش ؟
(جای پای عهق  ،ص)59
(همان  ،ص)3۳3

9ـ2ـ2ـ .4رد العجز علی الصدر

بیشتر بدی یان هاآغاز و رایانی بیتی و عبتارخی را «رد ال جتز عصتی الصتدر» و خصت یر
نامیدهاند وها راغازپ بیتی و مصرعی را «ردالصدر عصتی ال جتز» نامیتدهانتد؛ ازجمصت
همایی و شمیسا ن ر دارند :رد ال جز عصی الصدرحقیقی آن اس ک لف ی کت در اول
بی

آمده اس  ،همان را ب ین یا کصمۀ شبی متجان

الصدر آن اس

ک کصم اپ در آور بی

آن را در آور بی

آمده ،در اول بیت

باز آرنتد و رد

ب تد خکترار شتده باشتد.

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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در الم جا ،این نامگذارپ را وارون کردهاند؛ ی نی هاآغاز و رایانی را رد الصدر عصتی
ال جز نامیدهاند ،اما همان نامگذارپ نلستین درس خر اس ( .هنر سلنآرایی ،ص)31
صان ی نیز از این آرای در اش ار و د بهره گرفت اس :
ایتتنچنتتین وت ب و دالویتتز کستتی خههط
خط و وال خ هم آینۀ صنع وداست
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
نن
 صت)53
(جای پای عهق،
چهمت قرار دل برد ،خا ری ب کار دل بترد

دار و ندار دل برد ،نازم وفتاپ چههمت
(همان  ،ص)55

در بدیع م ن پ نیز خصمیح ،خضاد و مبالغ بسیار چشمگیر است
میش د .خناس

و بت وفت ر دیتده

و ایهام بسامد کمترپ دارند .اینک ب نم ن هتایی از ایتن آرایت اشتاره

میکنیا:
9ـ2ـ2ـ .5تلمیح

یکی از آرای هایی ک در سرودههاپ صان ی ب چشا میو رد ،خصمیح اس  .خصمیحات
عصارۀ داستانهاپ فرهنگی هستند و با مرال ۀ آنها میخ ان ب محت اپ فرهند قت می
خ ج یاف و نح ۀ خصقی و برو رد خاریلی اقت ام را بتا جهتان و فراجهتان دریافت .
(بیان ،ص )16خصمتیح و اشتارات او بیتانگر آگتاهی و دانتش او از قترآن و احادیتث،
داستانهاپ ریامبران و بزرگان و روایات گذشتگان اس  .عالوه بر داستانهتاپ دینتی،
داستانهاپ غنایی و عاشقانۀ فرهند و ادبیات فارسی مت رد خصمتیح و چشتمزد شتاعر
ب ده اس و داستانهاپ عاشقان نسب ب داستانهاپ دینی بسامد بیشترپ دارند:
کز بل من هزار زلیلا گرفتت است
آن ی ستتف فتتتاده بتت چتتاه کهتت لتا
(جای پای عهق  ،ص)99

وسرو شیرین شکار من نب د اهش وفتا

ور ن میکرد از غا فرهاد رتروا بیشتتر
(همان  ،ص)۱39

9ـ2ـ2ـ .6مبالغه و اغراق

پژوهشنامه کاشان در اصرالح بدی ی ،بزر نمایی یا ورد گرایی اشیا و م انی ،در ن شت و ش ر اس

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳مبالغ نقش و خ ییرپ بت
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و

نیرومنتد در کتارکردهتاپ هزینتۀ ستلن دارد( .بتدیع نت ،
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قی

ز سیش اشک خحسدر سراپ من دریاس
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ص221ت )223اینک نم ن هایی از مبالغ :
چتترا شتتنا نکتتنا آب دیتتدهام امشتت
(جای پای عهق  ،ص)۳9

ز گتت هر رتتر شتت د دامتتانا اپ اشتتک

ز اعجاز خت متیباشتد کت هتر شت

(همان  ،ص)۱۱9
9ـ2ـ2ـ .7ایهام

یکی از شگردهاپ زبانی است

کت در آن ،گ ینتده از واژه یتا عبتارت یتا

این صن

جمص اپ در کالم استفاده میکند ک جه

ری ندپ ک با دیگر اجزا و سازههتاپ کتالم

دارد ،دو یا چند م نا را ب ذهن متبادر میکند .ایهام از آنجا ک قدرت انتلتاب م نتا و
لذت دیدار چند م نا را ب و اننده میدهد و م ناپ فشتردهاپ را در یتک گتزاره گترد
میآورد ،از خ ش و خ ان بسیار هنرپ بهرهور اس  .ایهام ها و اننده را در آفرینش ایر
ادبی والق سهیا میسازد و ها گ ینده را شریک لذتهاپ ملاط مینماید( .بتدیع
ن  ،ص )67صان ی نیز از ایتن صتن

بهتره گرفتت کت از ایتن میتان ،ایهتام خناست

چشمگیرخر اس :
نگاه بر خ میسر نشد ک لشتکر اشتک

ره وروس ز مردم از ایتن دیتار گرفت
(جای پای عهق  ،ص)35

آن نگاه سبزه ک بر رش لب خازه دمیدس

آه روشتتی را بتت چراگتتاه کشتتد نتت
(همان  ،ص)۱53

9ـ2ـ2ـ .8تضاد

در اش ار صان ی ،این آرای چشمگیر اس  .اینک ب نم ن هایی بسنده میکنیا:
ن ت محتتروم از کتترم بیگان ت را داش ت

نت ت بتتترد از وتتتاطر مهتتتر آشتتتنا را
(همان  ،ص)39

مکتتتن رتتتروا بلت ت ر متتتال یتیمتتتان

بتت شتتیرینی اگتتر صتتد شتت ر دارپ
(همان  ،ص)339

9ـ2ـ2ـ .9تناسب

خناس

را همل انی نیز نامیدهاند .این همل انی ب گ نت هتایی بلتشرتذیر متیشت د:

سیری در اشعار
صانعی کاشانی
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اش ار و د بسیار از این آرای بهره گرفت و ب وو ح در اش ار و د ب کار برده بروی
از این خناسبات برگرفت از فرهند روز جام اس ک در ن و د خازگی دارد؛ براپ
نم ن :
ما ب دس

آم وتیا اوزان ش ر عشق را

بتتا زینت

مستتت ره گتتش عاطفت گفتتتا

امتحانتت

جتتز متتن بیچتتاره متتردودپ

نداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)5۳
(جای پای عهق  ،ص

ایثتتتار خت ت کردست ت

ررستارررستتتتا
(همان  ،ص)۱9۱

9ـ .3سطح فکری

او در م و عات ملتصف ش ر سروده اس ک از مفه م این اشت ار بت اندیشت هتا و
هههههههههههههههههمالا
افکار او خا حدپ میخ ان ری برد .ورود او ب م و عات ملتصف ش رپ و دغدغ هاپ
اجتماعی و سیاسی او در چندین ده  ،ش ر او را متن  ،جذاب و داراپ درونمای هاپ
اوالقی و اجتماعی متن عی کرده اس ک شرح و خحصیش خمام آنهتا در ایتن ملتصتر
نمیگنجد و فقط ب نم ن هایی بسنده میش د:
9ـ3ـ .1پرهیز از ریاکاری

دع ت ت ب ت اوتتالص و عبتتادات عاشتتقان و ررهیتتز از زهتتد و طاعتتات ریاکاران ت  ،از
ویمگیهاپ ش ر عرفانی ب وص ص ش ر قصندرپ اس  .صان ی ب ریتروپ از شتاعران
بزرگی چ ن عرار ،حافظ و ...ب انتقاد و نک هش این سال سان و زرقسازان میرردازد
و ن خنها طاعات و عبادات آنها را در درگاه رب بیت  ،داراپ وزنتی نمتیدانتد ،بصکت
م تقد اس گناه رنهانی از این دس طاعات ریاکاران بهتر و آیار ش مش کمتر اس :
خا ک سامان دهمش شان مرا باید و نیست
زلف احسان من آشفت ز خ فان ریاس
(همان  ،ص)9۳

رند یاران مده احسان و بیندیش ب جان
پژوهشنامه کاشان

شمارۀ پنجم (پیاپی  )۱۳بتتا چنتتین زهتتد ریتتایی کتت ختت دارپ
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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ک ب زهاد ریایی نسسارپ دل وت یش
(همان  ،ص )۱۱۱

رر عج نیس اگر ره ب جنابت ندهنتد
(همان  ،ص)۱33
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9ـ3ـ .2پرهیز از حرص و آز

چنانک از آیار واش ار صان ی برمیآید ،او در زندگی آز و حرص را از و د دور کرده
و دیگران را از این عمش برحذر داشت اس  .آز را بازارپ متیدانتد کت در آن ،کتاال و
اجناس مرغ ب وج د ندارد و هرک بل اهد از این بازار ورید کند ،کتاالپ مناست
و م رد نیاز و د را نل اهد یاف .
نقتتتد هستتتتی را مبتتتر در ستتت ق آز

جن

مرغت بی در ایتن بتازار نیست
(همان  ،ص)۱23

9ـ3ـ .3دعوت به خودشناسی و پرهیز از خودستایی

از ن ر بزرگان دین ،ب وص ص اهش م رفت و عرفتان ،و دشناستی مقدمت و الزمتۀ
وداشناسی اس « :من عرع نفس فقد عرع رب » (احادیث مثن پ ،ص )247شتناو
درس

و یش ،شناو

حق را هم اره هم ار میسازد و ب خ بیر دیگر ،کصیتد عرفتان

اس  .در مقابش آنچ انستان را از راه دوست بتازمیدارد ،در وادپ شترک و وتالل
میافکند ،فریفت شدن ب و یش و افتادن در دام وت دبینی و و دررستتی است  .ایتن
اهریمن چراا ایمان را در نهاد انسان وام ش میسازد و راه دل را بر روزن هاپ عشق
و م رف می بندد .از ن ر صان ی ،و دررستی اگر زیانش از ب ررستی بیشتتر نباشتد،
کمتر نیس :
و دشناستتتی کصیتتتد عرفتتتان است ت

و دستتتتایی نشتتتان ایمتتتان نیست ت
(جای پای عهق  ،ص)399

ب ررستی نیست

غیتر از و دررستتی

خازه کن وصف جمال دلکش اصنام را
(همان  ،ص)۱25

نتیجهگیری
احساناهلل صان ی از شاعران م اصر کاشانی اس  .ش ر او مت یر از سبکها و شی ههاپ
ملتصف و آمیزهاپ از اندیش ها و ذهنیات متن اس ک باید آن را «ش ر روز» نامیتد.
او در م و عات ملتصف ش ر سروده اس ک از مفه م این اشت ار بت اندیشت هتا و
افکار او خا حدپ میخ ان ری برد .ورود او ب م و عات ملتصف ش رپ و دغدغ هاپ سیری در اشعار
اجتماعی و سیاسی در چندین ده  ،ش ر او را متن  ،جتذاب و داراپ درونمایت هتاپ صانعی کاشانی
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داشت  ،چنانک خ انست اس با استقبال ،اقتبتاس و خضتمین شت ر ب ضتی از شتاعران
بزر همچ ن س دپ ،حافظ ،سهراب سسهرپ و ...و سرودن اشارپ نغز و سرشتار از
اندیش هاپ ناب و مضامین خازه ،خ انایی و یش را ب رخ دیگران بکشد.
م ش ق او همانند سبک شاعران عراقی ،مقامی واال و دس نیافتنی دارد .استتفاده و
ب کارگیرپ واژگان عامیان  ،کاشانی و خرکیبات ن در شت ر او زبتانزد است
بالغی ش ر او نشان میدهد ک وپ بالغ
در مکانهاپ مناس بهره گرفت اس .

و سترح

و فن ن آن را ب و بی میشناوت و بجتا و
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اوالقی و اجتماعی متن عی کرده اس  .او با ش ر شاعران دیگر ان

و الفت

بستیارپ

