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 مقدمه .1

ترین فیلسوف عصزر خزویش   ، بزرگ«افضل»ی کاشانی، متخلص به ین محمد مرقالدّ افضل
هجزری قمزری    607یزا   606و ادیبی توانمند است که در سزال   (3/250: 1366صزفا،  ر.ک؛ )

نجزم رازی،   و 119زز 117: 1334 ؛ مدرس رضزوی، 22ز21 :1375، خویی زریابر.ک؛ )درگذشته است 

ل فلسزفی بزه   ات فارسی یکی از لحاظ نگاشتن رسزائ اهمیت وی در ادبی .(553ز552 :1373
 های مناسب فارسی برای اصطالحات فلسزفی  یافتن معادل نیز زبان فارسی ساده و روان و

دیگزر از لحزاظ شزاعری،    و  (3/1187 :1366صزفا،   و 38: 1311افضل، ؛ 3/162 :1381بهار، ر.ک؛ )
همزواره مزورد توجزه و     ،به قول نفیسزی های پرمغز زیبایی است که  رباعی ویژه سرودن به

سزرایان   ترین ربزاعی و وی را در زمرۀ بزرگ( 46ز45 :1311، افضلر.ک؛ ) است بودهاقبال عموم 
 .است دادهتاریخ ادب فارسی قرار 

آن، بزه   هزای سزرایش   و زمینزه در نوشتۀ حاضر، پس از شرح مختصری دربارۀ رباعی 
هزای افضزل    و قوالب استفاده از آن در ربزاعی  و اشکال ،خطاب کارگیری بهبررسی عوامل 

ها بزر اسزاس    مفاهیم و اغراض آن نیز . سپس هر یک از اشکال خطاب وشود میپرداخته 
یی پرداختزه  ها خطاببه  گاه. آنشود ارائه می یبررسی آماری و دقیق اشخاص مورد خطاب،

ن، نگزاهی نیزز بزه التفزات در     اسزت و در پایزا   که از زبان دیگران صزورت گرفتزه   شود یم
 های خطابی افضل خواهد شد. رباعی

ی، تر شدن جایگاه واقعی افضل در اسزتفاده از مخاطبزه در ربزاع    همچنین، برای روشن
در هزای هنزری مخاطبزه     های خطابی و بعضزی از جنبزه   نسبت و موضوعات رباعی تعداد،
فس، قسم دادن، خطزاب از زبزان   النّ ندای همراه با تشخیص، خطابمثل: )های وی  رباعی

عصرش، یعنی خاقانی  با دو تن از شاعران بزرگ هم ل داستانی و التفات(،قو  دیگران، نقل
، سزرایان  تزرین ربزاعی  ز یکی دیگزر از بزرگ ( و نیق. 598 د.ظهیر فاریابی )( و ق. 595 )د.

 شباهت نیست، اندیشه و جایگاه اجتماعی بدو بی نظرکه از  (ق. 898 د.حمان جامی )عبدالرّ
عوامل  بخشعلل گزینش سرایندگان نامبرده برای این مقایسه نیز در ) مقایسه خواهد شد
 .(شود می ذکراستفاده از خطاب 
و مقصود  ،کار بردن ندا یا فعل و ضمیر مخاطب ، بهحاضر در نوشتۀ «خطاب»مقصود از 

ها ندایی صورت گرفتزه یزا فعزل و ضزمیر      هایی است که در آن رباعی ،«رباعی خطابی»از 
روی سزخن گوینزده بزا    آشکارا این موارد،  همۀو پیداست که در  است کار رفته بهمخاطب 

 مخاطبی است.
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 کارگیری آن و عوامل بهرباعی  .2
دوم و چهزارم آن   اول،هزای   عبارت از دو بیت اسزت کزه مصزرار    «چهارگانی»یا  «رباعی»
 الَّإِ ةَوَّق ز  الَ وَ لَوْحَز  الَ بر وزن:) «مفعول مفاعلن مفاعیلن فار/فع»قافیه باشد و بر وزن  هم
رسزتگار  ر.ک؛ )رعایت قافیه در مصرار سوم اختیاری اسزت  شود که  یادآوری میباشد.  ه(اللَّبِ

مزورد  زبانان است که در زبان عربزی نیزز    قالب از اختراعات فارسی این (.446 :1380فسایی، 
؛ 477ز467: 1370دکنی، ؛ شفیعی ک115ز112 :1360قیس رازی،  ر.ک؛)است  شده اقبال فراوان واقع

ر هزایی اسزت کزه در شزع     از نخستین قالب همچنین، (.52: 1370همایی،  و 37 :1363شمیسا، 
های  بن فضل رباعیانی چون رودکی، شهید بلخی و طاهرو بزرگ است فارسی استفاده شده

سازی برای بیان تمام معانی شزعری   رباعی ،غزنوی اند. در دورۀ ین ساختهعم ر پخته وبسیا
هزای   اما تحول عمده در رباعی فارسی و تکامل و اوج آن بزا ورود اندیشزه   رفت، می کار به

 رستگار فسزایی، ر.ک؛ ) ( اتفاق افتادق. 517 فی در آن به دست خیام نیشابوری )د.عمین فلس

و برای بیزان   ادبی بتواند در همۀ انوار است اعی باعث شدهز ربکوتاهی و ایجا (.447: 1380
فکرات فلسفی و نیزز  . همین امر آن را برای بازگویی نتایج تاستفاده شود مفاهیم گوناگون
 کاشزانی  ینالدّ افضلیر خیام و دانشمندانی نظ است شدهموجب  ،ساختهآماده  پند و حکمت

هزا و   آن را برای بیان بهتر برخزی از اندیشزه   ،بودهها ن آن یکه شاعری اشتغال اصلی فکر
قوالزب   هم سرودن آن کمتزر از  شود میگیرند. این کوتاهی باعث  کار بهاحساسات خویش 

و انتشزارش   باشد و هم خواندن و از بر کزردن  صرف وقت و حوصله نیازمند بلندتر شعری
ی ادب فارسزی ربزاعی را   ن توانادیگر آنکه اکثر سرایندگا نکتۀ پذیرد.تر انجام  بسیار آسان

ویزژه   های شاعرانۀ خویش، بزه  های شعری، محل نمایش توانمندی همچون دیگر قالب نیز
 راستادر این  ویژه خطاب ساختارهای منعطف و چندظرفیتی، بهاند و از  قرار داده موجزگویی
 اند. بهره برده

 های افضل و دیگران در سروده از خطاب گیری بهرهعوامل  .3
از  کزه در رسزائل او   اسزت؛ چنزان   بزوده ین کاشانی حکیمی اهل تدریس و بحزث  الدّ افضل

خواسزت ایشزان بزه     را به هایش رساله گوید که برخی از می کند و شاگردان خویش یاد می
اسزب، اسزتاد   ین محمزد ح الزدّ  و کمزال ( 672ز671 :1337، افضلر.ک؛ ) است فارسی برگردانده

و الهیات حکیمی است در  افضل گوید می (3/250: 1366صفا، ر.ک؛ ) خواجه نصیرالدین توسی
طرین استدالل و احتجزاج نظزر   کمتر به »های فلسفی خویش  که حتی در رسالهطبیعیات 
(. 3/251: 1366صزفا،  ) «اسزت  بزوده دادن بیشزتر  است، بلکه تزوجهش بزه تعلزم و یزاد      داشته
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هزای   رات و نامهبه تقریکند و  کمی او از کتاب و رساله تجاوز میهای حِ اندیشه»همچنین، 
هایش نیز آثزار   طبیعی است که در رباعیپس (. 3/250: 1366صفا، « )رسد می و به اشعارش او

 وضوح نمایان باشد. اسلوب تعلیمی به

، ایجاد ارتباط با مخاطب نیست اصلیروش  ،سخن گفتن متکلم از خویشتن یا از غایب
ایجاد و هدفشان  گوییم ای مخاطبان میرا هم غیرمستقیم بر اگرچه معموالً چنین سخنانی

اگزر خطزاب را قالزب ایجزاد ارتبزاط       .است سفْحدیث نَفقط نه  و ،ارتباط و انتقال مفاهیم
زیرا تدریس  ؛شود میآشکار  های افضل استفاده از خطاب در رباعی اهمیتمستقیم بدانیم، 

صمیمیت ت که پیداس همچنین،. استی از خطابه است که تفهیم مطالب هدف آن نیز نوع
تر آن است که  در بیان هر موضوعی صمیمانهسزایی دارد و  هدر افزایش تأثیر سخن نقش ب

ضمایر و از اسلوب خطابی استفاده شود، نه آنکه مطالب بدون ارتباط با مخاطب و همراه با 
شخصزی را  توان با آن  تنها اسلوب خطابی است که می همچنین،. افعال غایب بازگو شوند

اشعار در  م داد. امر و نهیسَقَ تأکید امر و نهی امر و نهی قرار داد و برای مورد ندا،اً مستقیم
افضل،  کسی چونطبیعی است که در رباعیات  پسدارد.  جایگاهی ویژه کمیتعلیمی و حِ

در رباعیزات افضزل چزا      وی، خطاب مقام واالیی داشزته باشزد.   کمیویژه رباعیات حِ به
 483در چا  نفیسی، از  ،درصد( 73مورد ) 142رباعی،  195، از مینوی و مهدوی دامغانی

 3رباعی )با احتساب  689درصد( و در چا  فیضی و همکارانش، از  70مورد ) 339رباعی، 
ه بزه  هرچز  درصد( خطابی اسزت.  67مورد ) 461 (،ها غزلبخش در پایان  مکرررباعی غیر

 .بیشتر است شویم، کاربرد اسلوب خطابیتر  نزدیک  رباعیات اصیل
ها را با نسبت رباعیات  خواهند بود که آن توجه  جالببیشتر ارقام و درصدها زمانی  این

و هم  ،وجه به عرفانتو  زیرا وی هم از لحاظ تدریس کنیم؛ خطابی در اشعار جامی مقایسه
هزا   سرایی به افضل شبیه است، بلکه بیش از افضل بزه تمزام ایزن    رباعی و شاعری از نظر
هزا   کزه موضزور اصزلی آن    در چا  مدبری جامی رباعی سرودۀ 695است. از بین  هداختپر

درصد( با خطاب همزراه   5/54باعی )ر 378، تنها است عرفان و تلقین مبانی عرفان نظری
 .است

اما بهترین شاهد برای نشان دادن تأثیر انوار ادبی و مفاهیم بر میزان برگزیدن اسلوب 
های سیصد تزن   رباعی ل خلیل شروانی است که مجموعۀجما المجالسهةنزخطابی کتاب 

عرفزانی،   گیرد. اگر سه گونزۀ  های متفاوت را در بر می از شاعران قرون مختلف و با سبک
باب توحیزد و  : در ، نتیجه چنین استکنیمآن را با یکدیگر مقایسه  شقانۀآمیز و عا نصیحت
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 درصد( خطابی اسزت.  5/60مورد ) 29، رباعی 48از  ،(147ز141 :1375شروانی، .ک؛ ر)عرفان 
درصزد(   5/93مزورد )  42ربزاعی،   45(، از 153زز 147: 1375شزروانی،  ر.ک؛ ) نصیحتدر نمط 
 47ی، ربزاع  96شامل  (252ز239 :1375شروانی، ر.ک؛ )در عشن و احوال آن و  است،  خطابی

 هستند. درصد( چنین 49رباعی )تنها 

در برگزیدن این اسلوب مؤثر بزوده، اینکزه   فضل که گذشته از ژانر و موضور رباعیات ا
کوتاهی نیز در اعتذار از  که قصیدۀ )چنان است بودهل اهمیت ناو شاعری برای وی در درجۀ

افضزل،  ر.ک؛ ) ه درگاه یکی از بزرگزان سزروده اسزت   ضعف طبع خویش و شعر نفرستادن ب

کند کزه خزوگری    ممکن است این گمان را ایجاد ،(253ز252 :1351، همان و 736ز735: 1337
های خطزابی در   درصد رباعی است شدهطبع وی با این یک نور خاص سخن گفتن باعث 
اگر رباعیات خطابی دو شزاعر بززرگ   اما  دیوان وی تا این حد از دیوان جامی بیشتر شود.
 207، چزا  سزجادی   رباعی خاقانی 296معاصر وی نیز شمارش شود، خواهیم دید که از 

 67)مزورد   67، در چا  یزدگردی ،ین فاریابیرباعی ظهیرالدّ 100ز درصد( و ا 70رباعی )
و رباعیزات   ،عاشزقانه و مزدحی   های ظهیزر اکثزراً   د. حال آنکه رباعیدرصد( خطابی هستن

بزا ضزمایر و    وصف حزال معمزوالً  که  دانیم می است. خاقانی بیشتر عاشقانه و وصف حال
از اسلوب خطزابی اسزتفاده شزود.     ناعث تعجب است که در آافعال متکلم همراه است و ب
امزا   ت،اسز  سفْالنَّ خطاب ،های وصف حال با اسلوب خطابی درست است که یکی از روش

 است. برده کار بهاین آرایه را رباعی  28تنها در  )با آن تعداد رباعی خطابی( خاقانی

خطزابی  شاعر استاد از اسلوب  انوار ادبی غنایی و درونگرا نیز در وان گفتشاید بتپس 
ارتباط است و خطاب قالب ارتبزاط، و   زیرا ادبیات ذاتاً برقرارکنندۀ د؛بر بهره را می بیشترین

ظرفیزت کزاربردی    ،ض زیباشزناختی خزود  قوالب و اشکال متنور خطزاب همزراه بزا اغزرا    
را افضل بیشتر بزرای بیزان پنزد و     سفْالنَّ خطابای دارند. جالب است که همین  العاده فوق

ز امزر و  در بحزث ا )بزرد   می کار بهجهانی  کرد مسائلی چون ناپایداری زندگی ایناندرز و یاد
  توجهی از رباعیات خاقانی و ظهیزر خطزابی  شایستۀ به هر حال، درصد  .خواهید دید(نهی 
ایشان در  انگیزۀ ما را برای مقایسۀ بزرگ با افضل نیزند و معاصر بودن این دو شاعر هست
نند افضل و جامی که شعر تعلیمی، شاعرانی ما دهد. میزایش تر خطاب اف های هنری جنبه

 کزار  بزه هایی کزه در شزعر خزویش     معموالً از ساخت ،سرایند عرفانی و فلسفی می حکمی،
خواندن اشعارشزان  تا مردم به  ،آفرینی خواهند: نخست زیبایی دو نور کارکرد می ،گیرند می

ما با اصطالحات مجلس شرابخواری شعر عرفانی  است شدهامر باعث  همین راغب شوند و
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جزدا کزردن    ،و اوصاف معشوق درآمیخته شود، تا جایی که در سبک حافظ و معاصزرانش 
اممکن شعر عاشقانه از عرفانی و تشخیص حقیقی یا رمزی بودن شراب بسیاری از ابیات ن

ز یوان افضل و جامی نیز به همین سبب و متأثر امحض در د گردد. وجود رباعیات عاشقانۀ
کنزد،   را به صناعت خطابه نزدیک می یاشعار که چنین است. دومین کارکردی سنت ادبی

المقزدور   یآن است که خوانندگان را اقنار کنند، افکار و اعتقادات خویش را در ذهن و حتّز 
ند، و چزون نظزم و   وادارها را به انجام اعمال مورد نظر خویش  دل ایشان جای دهند و آن

 .جویند سود میآن  ثرتر است، ازها از خطابه مؤ ر برانگیختن دلد )و کالً هنر( شعر
ها، الزم است این نکته  اری آنپیش از پرداختن به اشکال و قوالب خطاب و بررسی آم

 ین محمد مرقی کاشزانی )بابزا افضزل(   الدّ دیوان افضلاز  این آمارها، که در ارائۀ ذکر شود
های جزامی   از آن دیوان و رباعی قول  نقلدر و  ایم کردهچا  فیضی و همکارانش استفاده 

 است شدهیاد  اند، شمارۀ رباعی داخل کمان گذاری شده ها شماره آن ها در که رباعی و ظهیر
تر گردد. اگرچه به صحت انتساب اشعاری کزه مینزوی در    تا مراجعه برای خوانندگان آسان

اعیات چا  نفیسزی نیزز   رب ، اطمینان کامل است و دربارۀچا  کردهمصنفات حکیم  ضمن
 اسزت  بودهن ای حاضر هدف نوشتۀاما ، (52: 1311 )نفیسی،« ی نیستدر صحت مآخذ تردید»

د و بزدون  نمایز افضل از اسزلوب خطزابی در ربزاعی را بررسزی      گیری که تمام موارد بهره
که به دیگران نیز منسوب  باشد  رباعیتعدادی هرچند حاوی   ز ترین نسخه استفاده از کامل

تزری دارد و بزه    تر و شامل کامل این امر مطمئن شد. این روش فایدۀ توان از نمی زاند هشد
هستند،  وی منسوب اندیشۀ سرایی و های مورد نظر به سبک سخن هر حال، همگی رباعی

کمزی را بزه خیزام )و بابزا     معموالً رباعیات کفر و زندقه و حِ»که هرچند از وی نباشند؛ چرا
اند؛  داده ین کرمانی( نسبت میانه و عاشقانه را به ابوسعید )و اوحدالدّافضل( و رباعیات عارف

سزرایی   یعنی خیام و ابوسعید ]و دو فرد مذکور دیگر[ افراد اجالی دو مکتب اصزلی ربزاعی  
 (.3/427: 1366صفا،  و ر.ک؛ 163: 1363شمیسا، ) «هستند

   
 اشکال و قوالب خطاب .4

از نزدا، امزر، نهزی،     عبارت است ،شود میگر  ها جلوه هایی که خطاب در آن ها و قالب شکل
قسم دادن، دعا کردن و استفهام. رباعیات خطابی افضل همگی این موارد را در خود جای 

 ند.هسزت   خزاص اسزلوب خطزابی    ،تر بیان شد، چهار شکل نخست که پیش اند و چنان داده
 ماید:ن هر یک از اشکال یادشده بایسته می اکنون تذکر نکاتی دربارۀ
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 ندا .1ز4
 :است شدهیاد زیر منادا در رباعیات افضل به سه شکل 

. افضزل  شزود  میز معموالً از این روش استفاده های غیرادبی نی در نوشته ز ذکر نام منادا:1
اسزت.   دهها از این روش بهره بر بار و تنها در خطاب به خدا، خویشتن و غیرانسان 66جمعاً 

 منادا دانست. یادکردِ باید اشکال خالقانه و هنری ،دآی یکه پس از این مرا دو روشی 

 منادا کناییذکر  ز2
]در  به مکنیٌ»در این روش، استفاده شود. « کنایه از موصوف»آن است که به جای منادا از  

وصفی )صفت و موصزوف،   یا جمله و عبارتیو چند صفت  اینجا: منادا[ صفت یا مجموعۀ
ایزد از آن متوجزه موصزوفی    لیه( است که بإ )مضاف و مضافٌ لیه( یا بدلیإ مضاف و مضافٌ

 «کنیم می ا ارادهگوییم و از آن موصوفی ر به طور خالصه، وصف و صفتی را می شد؛ یعنی
«. ای انسزان! » به جای ،(4)رباعی « بینایی ما! ای ذات تو آیینۀ» :؛ مانند(266: 1381)شمیسا، 

ایزن  (. 39 :1382گرکانی، ر.ک؛ ) اند سخن گفته« ارداف»عنوان  با این آرایه در علم بدیع نیزاز 
نیزز بسزیار کمتزر از     سفْالنَّ خطابو در  است استفاده نشده ها در خطاب به غیرانسان روش

صزورت مزورد    اما دیگر مخاطبان بیشتر به همین است. روش اول مورد استفاده قرار گرفته
 .است بردهبهره بار  93 ند. افضل از این گونه ندا جمعاًا خطاب قرار گرفته

 مصرحه )تحقیقیه( به جای منادا ذکر استعارۀ ز3
به سبب شباهت آن با دیگری، به جای آن مورد نزدا قزرار    آن است که چیزی یا کسی را 

ای طبزل بلنزدبانو و در   )»بار در خطاب بزه خواننزده    چهاردهند. در رباعیات افضل، تنها 
(، 609و  161هزای   در ربزاعی  ، به ترتیب«کوشی میای ذره که در راه هوا »و « باطن هیچ

 .است رفته کار به( این روش 538در رباعی « جانا)»( و معشوق 338در رباعی « شاها)»خدا 
 سفْالنَّ خطابز 

دیگرانگاشزته سزخن    آن است که شاعر خویش را شخص دیگری بپندارد و با این خویشِ
اری در زبان شکل اصلی تجرید یا خوددیگرانگ سفْالنَّ خطاب. (314 :1380راستگو، ر.ک؛ )بگوید 

ر.ک؛ )اند  را در بدیع فارسی مترادف آن یافته «تجرید»، بعضی سببفارسی است و به همین 

اما رباعیات افضل و دیگزران شزامل تجریزدهای     (.124 :1376فشارکی،  و 298: 1370همایی، 
، 62، 61هزای   ربزاعی : 1351افضزل،   ک؛)ر.نیستند  سفْالنَّ خطابست که تر و غیرقالبی ا خالقانه

 39 ،. در رباعیزات افضزل  ها در همین مقاله خواهد آمزد  که ذکر بعضی از آن و...( 387، 108
از ایزن میزان،    اسزت.  رفتزه که در همگی ندا نیز صورت گ شود میدیده  سفْالنَّ خطابمورد 
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، 489، 198، 46، 45هزای   ربزاعی ر.ک؛ ) اسزت  دادهبار تخلص خویش را منادا قزرار   ششافضل 

و  455هزای   ربزاعی ر.ک؛ )« دیده» بار دو، (565و  59های  رباعیر.ک؛ ) «سفْنَ»بار  دو ،(265و  490

، 356، 330، 61، 22، 21هزای   ربزاعی ر.ک؛ )« دل»بار  32و  (16رباعی ر.ک؛ )« تن»، یک بار (636

سزابقه   سنت ادبی ما بیدر  ها خطابیک از این   رغم این تنور، هیچ ، که البته علی...(و 362
در  سفْالزنَّ  خطزاب از  بزار  13و  1، 28هزر یزک بزه ترتیزب      نیست. خاقانی، ظهیر و جامی

 اند. سود جسته های خود رباعی

 ی همراه با تشخیصنداز 
)شزفیعی کزدکنی،   « نسان نیستبخشیدن خصایص انسانی است به چیزی که ا» تشخیص
بزار   شزش فضل، خاقانی و ظهیزر هزر یزک    مکنیه است. ا ( و نوعی از استعارۀ150: 1386

 1.است کردهچنین  اند و جامی تنها یک بار ب قرار دادهها را مخاط غیرانسان
  نهی و امر .2ز4

خواننزده   آنگزاه س شزاعر و  فْز ها خطاب به نَ در رباعیات افضل، بیشترین نسبت امر و نهی
شوند،  باخبرالنَّفْس  بخطا قرار باشد دیگران هم از مضمون که  وقتی کرداست. باید توجه 
 کنزد؛  تعزریض بزه دیگزران را نیزز پیزدا مزی       د و کاربردشو س خارج میفْاز حالت حدیث نَ

قرار دهد، به در مجلس موعظه خطاب کند و مورد امر و نهی خویش را که اگر کسی  چنان
به شنوندگان وعظ و  س خویش، تذکرفْهدف وی، عالوه بر تذکر مسائل به نَ ،احتمال قوی

(، نه اینکه گوید تا دیوار بشنود )به در می است  باشد و یا هدفش فقط دیگران ابه نیز میخط
نهزی   مسلماً وقتی کزه امزر و   .شنوندگانش را فراموش کرده باشد و خود را در خلوت ببیند

د و انگیزز  ها برمی شود، مقاومت کمتری را در آنبه شنوندگان و خوانندگان بیان نمستقیماً 
توانند برای تذکار و تعلیم خوانندگان همراه با  . جمالت خبری نیز میشود میته بیشتر پذیرف

شزوند تزا    ب به خدا، معموالً اوصاف او بیان میکه در خطاگونه   بیایند؛ همان سفْالنَّ خطاب
 .2دتلقین شو یرمستقیم و هنری به خوانندگانای غ این اوصاف به گونه

در خطاب به خواننده به سبب دیزد سزنتی شزاعر     رسد افزونی امر و نهی می اما به نظر
اکثر مخاطبان را فروتر از خود بپندارد و خزود را بزر منبزر وعزظ و      شود می باشد که باعث

، و (احتزرام  سزبب شزاید بزه   ) است شدهخطاب ببیند. در مقابل، به پیامبر هرگز امر یا نهی ن
نیکوسزت و   ،ز دوسزت رسزد  که هرچزه ا اند؛ چرا هشدامر و نهی  ترکم معشوق و ممدوح نیز

اسزت   ، فرق نهاده و دانستهندخواند می شاعر میان ممدوح و شاگردان خویش که شعرش را
نهزی دیزده    159امر و  300در رباعیات افضل،  نهی به وی چندان کارگر نیست.و که امر 
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 باشزد کزه   تواند بدین سزبب  هاست. این مسئله می ؛ یعنی امرها تقریباً دو برابر نهیشود می
سزن و قزبع عقلزی آن را    ن مخاطزب ح  معروفی امر شود، عقزل و وجزدا  نیکی و وقتی به 

پذیرد، امزا وقتزی کسزی از منکزری کزه در او       یمبه آسانی سنجد و خوب بودن آن را  می
کنزد   زیزرا احسزاس مزی    انگیززد؛  س فطری مقاومت وی را برمیفْنَ ود، حبّنهی ش ،هست

ها  نهی از بدیاز ها بهتر  امر به خوبی ،بنابراین .است هشدتهدید  س اوفْت نَشخصیت و عزّ
 آن امر شود. بهتر است به خوبی ضدّ ،و به جای نهی از هر بدی دهد نتیجه می

 قسم دادن .3ز4
قسم دادن روشی است برای تأکید امر و نهی و در زمان استیصال و هنگامی کزه جایگزاه   

از  ،های علم معانی و تاکنون در کتاب شود میاز آن استفاده  ،لم باالتر باشدمخاطب از متک
بار و تنها در خطاب به خداوند بهره  سه. افضل از این روش است شدهن غفلت پرداختن بدا

به حن سخا »و « لن خوش پیغمبربه حن خ »که عبارتند از:  بار برای تأکید امر دو: است برده
« و قلزم ت لزوح  بزه عززّ  : »( و یک بار برای تأکید نهی339)هر دو در رباعی « و جود حیدر
از ادعیزه و مزأثورات   ر متزأث  هایی قسم رسد وی در یادکرد چنین به نظر می (.407)رباعی 
م دادن در شعر افضل بزه نظزر کزم    شیعه باشد. چون این تعداد قس ادعیۀ ویژه به اسالمی،

های دیگر گویندگان مورد بررسی نیز جسزتجو شزد. تنهزا در     آمد، این عنصر در رباعی می
بسزیار  که البته  شود میدیده « حن منبه »، عبارت (322)شمارۀ  ی جامیها یکی از رباعی

 .است کردههایی است که افضل یاد  تر از قسم خالقانه
 دعا .4ز4

 2در را دعزا   6. تزوان دیزد   الت دعایی را در رباعیات افضل میبار استفاده از جم 11 جمعاً
دعاهای پایزان  بینیم که همه به سیاق  ( از دیوان افضل می322و  321های  رباعی )رباعی

اسزت، امزا    نها در چا  فیضزی و همکزارانش آمزده   این دو رباعی ت ی است.ستایش ،قصاید
 184بینیم؛ مثالً رباعی خطزابی   ری را از وی در چا  نفیسی نیز میهای مدحی دیگ رباعی
افضزل،   ر.ک؛) 228و ربزاعی خطزابی   ( 118: 1311افضزل،  ر.ک؛ )آمیخته به حکمت اسزت  که 

جان گفتزه  »بینیم:  به خود وی می خطاب در نیز از قول جان شاعررا یک دعا (. 127 :1311
های هنری و غیرقالبی تجریزد   از نمونهنمونه این  (.387)رباعی !« اکسَمَ هللا ا مَعَنْمرا که: أَ
بزار در   دو: اسزت  رفتزه  کار بهکوهش ن دعایی با غرض توبیخ و مرتبه نیز جملۀ چهاراست. 

 «ننگت بادا اگر چنین خواهی م زرد  /شرمت بادا اگر چنین خواهی کرد/»خطاب به خواننده: 
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و  490هزای   رباعیر.ک؛ « )شرمت بادا»و با عبارت  سفْالنَّ خطاببار در  دو( و 264)رباعی 
552.) 
 خبر .5ز4
 :کرد تقسیم ربه سه دستۀ زی جمالت خبری خطابی افضل را توان می
 ( خبر مستقیم از مخاطبالف
هستی تو سزای این و صزد  »ای خبری است که نهاد آن ضمیر مخاطب است؛ مانند  جمله

خبر از این نور  267و  ، مخاطب استوضور اصلی این نور خبرم(. 160)رباعی « چندین رنج
 .شود میدر رباعیات افضل دیده 

 مخاطب خبر )مستقیم( از مضافات (ب
لیه نهاد آن است )و با فعزل غایزب   إ ست خبری که ضمیر ملکی مخاطب مضافٌای ا جمله
 توانزد از  نهاد این نزور خبزر مزی   (. 1)رباعی  «اندوه تو دلشاد کند هر جان را» :آید(؛ مانند می
لوازم و متعلقات حسی )چشم، بار، پسر، بانو و...( یا عقلی )عقل، اندوه، مهر، جزان   اعضا،

خالف ظزاهرش، خزود   تزوان، بزر   وضور اصلی این نور خبر را نیز میم و...( مخاطب باشد.
و  تر از نزور اول اسزت   تر و هنری خالقانه ،از مخاطبمخاطب دانست. این گونه خبر دادن 

 بینیم. خبر از این نور را در رباعیات افضل می 57

 خبر غیرمستقیم از مخاطب (ج
طب باشد )متکلم یا غایب باشد و ای خبری است که نهاد آن کسی یا چیزی جز مخا جمله

هزای مفعزولی،    یکزی از گزروه   آن نباشد( و ضمیر مخاطب در آن جزءلیه إ مخاطب مضافٌ
رد، امزا جززء گزروه    یعنی ضمیر مخاطب در جمله حضور دامی، وصفی یا قیدی باشد؛ متمّ

ت (. بدیهی اس544)رباعی « گوید حن با تو به هر زبان سخن می»نند ما اسمی نهاد نیست؛
بزه مخاطزب نیزز    موضور اصلی این گونه خبرها نیسزت، بلکزه خبزر     ،که معموالً مخاطب

ها فایدۀ اصزلی خبزر بزه مخاطزب      که در آن شود می یز دیدههایی ن مربوط است. اما نمونه
ت ایزد به دو گیتی چو تو یک ب »یا « ستاای  از نقش خیال در دلت بتکده»مثالً گردد؛  برمی

( که غزرض زیباشناسزی هزر دو خبزر متوجزه      107و  15های  اعیرب )به ترتیب:« نسرشت
 210 ،نکوهش و ستایش وی است. در رباعیات افضزل  به ترتیب ها، مخاطب و مقصود آن

ن ، ایهای افضل این خبرها در رباعی جالب دربارۀ نکتۀ خبر غیرمستقیم از مخاطب هست.
 خزودِ  ،نیمزی از مزوارد   است که در هنگام خطاب به خدا و معشوق، موضور اصلی بیش از

گزر بزا   »بینیم؛ مزثالً   ها بیشتر می و جنبۀ شخصی بودن را در آن استشاعر و حاالت وی 
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 18های  )رباعی« مقصود من از هر دو جهان وصل تو بود»یا  ،«م، از تو جان دهم آدم راتوأ
نیز  مخاطب هی است که خبر غیرمستقیم از مضافاتباال، بدی با توجه به سه گونۀ (.479و 

 ،من عشن تو را به کف نهم»یا « در کنه جمالت نرسد هیچ کسی»وجود داشته باشد؛ مانند 
اخیر  ر بررسی حاضر، آمار مربوط به گونۀ(. د655و  311های  رباعی )به ترتیب:« پیش آرم

در زیزرا   ؛شزود  مزی و جدا از آن مطرح ن است شدهام در آمار خبر غیرمستقیم از مخاطب ادغ
خبزر   زیرمجموعزۀ ایزن نزور خبزر نیزز     توجهی نزدارد و   ضل، بسامد شایستۀهای اف سروده

خبزر   ۀمخاطب که زیرمجموع ب است )مانند خبر مستقیم از مضافاتغیرمستقیم از مخاط
م و این چهزار گونزه یزادکرد )یزادکرد مسزتقی      .تر است( از آن هنری و، یم از مخاطبمستق

 بزه وسزیلۀ  را های دعا، استفهام و ندا  در میان مثال (غیرمستقیم از مخاطب و مضافات آن
دگی بیشزتر مقالزۀ   که برای جلوگیری از پیچیز  کردمشاهده توان  می وف نیز کنایه از موص

 پردازیم. ها نمی بدان ،حاضر

 استفهام .6ز4
بینیم که شاعر در بعضزی واقعزاً    مورد استفهام و سؤال می 139فضل، در رباعیات خطابی ا

آخر »یا « گویی کیست؟ ،آن کس که منش پیرهنم» کند؛ مثالً مسئلۀ مجهولی را مطرح می
مزوارد،   (. اما در بیشزتر 558و  143های  رباعی )به ترتیب:« ای؟ ه کجایی و کجایی که نهب

د کز تو دلزی شزاد   وَه زان چه ب بِ» :استفهام مدّ نظر است؛ مانند اغراض ادبی و زیباشناسانۀ
( کزه  521و  176های  رباعی )به ترتیب:« سیاه؟ کبود و رنگین وجامه چه کنی »یا « شود؟

 انکار و نکوهش است. ترتیب،ها، به  مقصود از آن
 ها( و اشکال و اغراض آن ها مخاطب)و  ها خطاببررسی آماری  .5

خطاب به هر مخاطب بزازگو  ناگون، انوار مفاهیمی که ی گوها مخاطببسته به  جدول زیر
هزا را   آن هر مخاطزب و اغزراض زیباشناسزانۀ   به  ، اشکال مختلف خطاب نسبتاست شده
 :دهد مینشان 
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 شاعر سوي از دیگران خطاب :1 جدول

 افزاید: می جدول باال توجه به این نکات بر فایدۀ
ها  که در متن رباعی هیچ عالمتی از کیستی آن است مخاطبانی« خواننده»از منظور . 1

 5/54ها باشند.  تمام خوانندگان آن رسد مخاطب این اشعار خورد و به نظر می به چشم نمی
که مخاطبزان بیشزتری    شود میهای افضل از این گروه است و این باعث  درصد از رباعی

کاربردهای متفاوت  ،اگونهای گون د برای افراد مختلف و در موقعیتداشته باشد و گاه بتوان
 د.های متفاوت بپذیر د و تأویلبیاب

(، فلسزفی  567و  557، 360، 284، 53، 2هزای   ربزاعی ؛ ر.کصزوفی )  ،«دیگران»منظور از . 2
ربزاعی  ر.ک؛ (، راهنمزا ) 563ربزاعی  ر.ک؛ (، نزاطن ) 3رباعی ر.ک؛ (، مخالف )560رباعی ر.ک؛ )

(، 408ربزاعی  ر.ک؛ لک و جاه و اسباب و درم )(، صاحب م 7رباعی ر.ک؛ (، صاحب مسئله )223
ر.ک؛ (، فرزند درگذشزتۀ شزاعر )  450اعی ربر.ک؛ جوان ) (، تازه515رباعی ر.ک؛ صاحب دولت )
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عالوه بر  ( هستند. بنابراین،80و  20های  رباعیر.ک؛ بحثان وی ) ( و دوستان و هم367رباعی 
ایزن تنزور    اسزت.  شخص و دستۀ خاص رباعی سزروده  18ی ل براعموم خوانندگان، افض
تزر دیزوان و   افزایزد و کم  های وی می هایی است که بر ارزش رباعی مخاطب نیز از ویژگی

 دفتر رباعیاتی هست که از آن برخوردار باشد.

 هزا  و تعزداد آن  اسزت  شدههایی که در خطاب به هر مخاطبی سروده  مفاهیم رباعی. 3
تا دقیقاً مشخص گردد که شاعر از خطزاب بزه هزر مخاطزب و نیزز کزالً        است شدهنوشته 
بزا بررسزی    .اسزت  بزرده  هر یک به چه میزان بهره اب برای بیان کدام مسائل و دربارۀخط

توان به  شویم که با تفکر و تعقل محض نمی متوجه مسائل جالبی می ،و استقرای تامدقین 
و  205هزای   ربزاعی ر.ک؛ کمی در خطاب بزه معشزوق )  رباعی حِ دووجود  مثالً ها پی برد؛ آن

 (.684و  184های  عیربار.ک؛ کمی دیگر در خطاب به ممدوح )( و دو رباعی ح246ِ
د و این صد ادبی و زیباشناسانه داشته باشد اغراض و مقاتوان ۀ اشکال خطاب میهم. 4

ستقیمی که خبر م 133از  برای مثال، اگر. اما است شدهاغراض در زیر تعداد هر عنصر ذکر 
، ایزن  اسزت  اغراض ادبی دانسته شدهدارندۀ مورد  31است، تنها  در خطاب به مخاطب آمده
هزای   که مقصود اصلی نوشته ز خبررسانیاغراضی غیر ا ،مورد 31بدان معناست که از این 

فاقزد   ،رادبزی هزای غی  همچزون نوشزته  و سایر مزوارد،   است بودهنیز مدّ نظر  غیرادبی است
گیزری از برخزی    اید رباعیات افضزل را از حیزث بهزره   اند. با وجود این، ب اغراض ادبی بوده

هزای دسزتوری مختلزف غنزی      تهای مورد توجه علم معانی و اغراض ادبی سزاخ  ظرفیت
 دانست.
اسزت. حزال    ه اغراض کنایه از موصوف نپرداختزه دیگر اینکه علم معانی تاکنون ب نکتۀ

توانزد   ود حاوی یزک یزا چنزد خبزر اسزت کزه مزی       آنکه هر کنایه از موصوفی در باطن خ
نداهایی که به صورت کنایزه از موصزوف و    ته باشد؛ برای مثال، اگر بهمقصودی ادبی داش

اسزت و    با غرض نکوهش همراه تقریباً همیشه ،3، نگاهی بیندازیمبه خواننده است ابخط
دهنزد.   گیری از کنایه را در خالقانزه سزاختن کزالم نشزان مزی      روشنی تأثیر بهره بعضی به
( 541و  290هزای   ربزاعی  به ترتیب:« )چهار ارکانی! ای آنکه خالصۀ»و « ای بخرد!»نین، همچ

تحقیر مخاطب  ،«یک ذره منی! ای اصل وجود تو زِ» رض از خطابِند و غهست آمیز ستایش
ای » ( را نیز بزا تحبیزب،  371و  230، 69های  رباعیر.ک؛ ) «ای دوست!»توان خطاب  است. می
( را بززا تعظززیم و 618ربززاعی ر.ک؛ « )خواجززه!»( و 561و  118، 52هززای  ربززاعیر.ک؛ « )خواجززه!

کالم مناسبتی  همگی با ادامۀ چندخواهد آمد، هرت. اما نداهایی که بزرگداشت همراه دانس
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ای از همزه  »(، 51و  50های  رباعیر.ک؛ « )ای بنده»ند: هست  تمام دارند، فاقد غرضی ادبی
/ با دوست / !گشایی مرده ای در طلب گره»، «ن قضا همچون گوای در خم چوگا»، «آزرده!

وی بر سر گنج از  //!خاک شدهای بر لب بحر تشنه بر ]/در[  نشسته، در جدایی مرده! **
خبر مستقیمی  2(. باید از 508و  493، 39های  به ترتیب، رباعیر.ک؛ « )!]/در[ گدایی مرده

آگزاه   /ای که مرغ اندر تله شزد/  خرّم شده»ر بر دارد نیز یاد شود: که نکوهش معشوق را د
آمیز در خبزر مسزتقیم تمسزخر    3همچنزین،   (.205)ربزاعی  « که گرگ اندر گله شزد ای  نه

 (.583)رباعی ...« جانا! بر نور شمع دود آوردی»وق: خطاب به معش
 ها( ی دیگران )و اشکال و اغراض و آمار آنها خطاب نگاهی به .6

لماً ارزش هنزری  که افضل از زبان دیگران ساخته و پرداختزه اسزت و مسز   را یی ها خطاب
کزه از   هزای خطزابی   ربزاعی  -زیر تقسیم کرد: الف  ۀوان به چهار دستت بیشتری دارند، می

آنجا که -ب .است شدهها سروده  خوانندگان ناشناس و انسان زبان خداوند و خطاب به همۀ
سزخنی از قزول    آنجزا کزه  -ج .شزود  مزی دیگران و خطاب به خواننده نقل سخنی از زبان 

کزه در   هزایی  رباعی های کوتاه؛ یعنی فابل -د شود. طاب به خود شاعر بازگو مییگران خد
 دهند. ب قرار میطاها دو غیرانسان یکدیگر را مخ آن

تعداد 
 رباعي
 خطابي

نور ادبي و 
 موضور

 خبر نهي امر ندا
ذکر کنایی  استفهام

 منادا
 فرعي از لوازم اصلي  

 
 کميحِ 2
 عرفاني 1

 1 ز 1 ز 2 
1 

اظهار 
 تعجب

 دیگران زبان از خواننده به خطاب :2 جدول
 .است شدهاز زبان خداوند سروده  381و  374، 309، 232، 213، 8، 4 های شمارۀ رباعی

تعداد 
 رباعي
 خطابي

ي و بنور اد
 موضور

 دعا نهي امر ندا
 استفهام خبر

  فرعي از لوازم اصلي

9 

 کمیحِ 4
 عرفانی 3
 عاشقانه 1
 اعتقادی 1

3 
 ستایش

 2 3 1 1 1 ز 8

 (خواننده به خطاب) خداوند زبان از خطابی رباعی :3 جدول
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)هزر دو بزا تشزخیص    « مزرگ »، «آن عقل که در ره سعادت پویزد » ها، در اثنای این رباعی
و  391، 174هزای   ربزاعی  )به ترتیب:اند  ننده سخن گفتها)خدا( با خو« حن»و همراه است( 

544.) 

تعداد 
 رباعي
 خطابي

نور ادبي و 
 موضور

 ندا

 نهي امر

 خبر

 استفهام
همه ذکر 
کنایی 
 منادا

 فرعي زماز لوا اصلي

7 
 عرفانی 4
 کمیحِ 3

3 
 ستایش

 ز 8
2 
 نکوهش 1

3 
 ستایش 2

 ز 3

 دیگران زبان از شاعر به خطاب :4 جدول

گفتزا:  )»، معشزوق روحزانی   «یزار »، «(گویند)»ها، شاعر از زبان مردم ناشناس  در این رباعی
راه یزد همز  خویش )که با تجر« جان»، «(گفتی)»، خواننده ...«(ما نشان نتوان یافت غلطی! زِ

م، مزدار  وَگفتی کزه: تزو را شَز   )»، معشوق «(ای بانو آمد گوشه شبی زِ نیم)»است(، سروش 
های  رباعیر.ک؛ «( )گویی که: تو را عذاب خواهم فرمود)»و خدا « محمود غنی»، «(اندیشه!
 است. ( خود را مخاطب ساخته695و  592، 528، 502، 387، 132، 131، 65، 39

است،  شاعرانهها  شخصیت بخشیدن به غیرانسان سببکه به  نیز زیبای فابل دو نمونۀ
ت یکی عرفانی است و خطاب ب ز  خورد که رباعیات منسوب به افضل به چشم میدر میان 

ایجزاد   نمزایی جزالبی   متنزاقض  ،ت در آندرس خداشناسی از زبان ب ز  و دادن پرست، تبه ب 
گزل و   دارندۀ پرسش و پاسخ بر کمی است و در، و دیگری حِ(10رباعی ر.ک؛ ) است کرده
خبر ، یک حاوی یک ندا )با کنایه از موصوف( این دو فابل جمعاً (.133رباعی ر.ک؛ بلبل )

 .ندهست  غیرمستقیم و دو استفهام
زبان دیگران  ، نه از اند نه از زبان خداوند یا جز او رباعی سروده ربزرگ دیگ سه گویندۀ

خاقانی تنها  اند. را به مخاطبه با یکدیگر واداشته ها نسانو نه غیرا  اند با خواننده سخن گفته
 /مگس ساخت سپر/ ر از پرِّکَپیش شِ)»، معشوق «(گویند)»بار و از سوی مردم ناشناس  سه

خویش )که تجرید از خود « دل»( و «گفتی)»، خواننده «(ر!کَر مگسی، برننشینی به شِگفت: اَ
 (.729و  724، 721، 706 :1382ک؛ خاقززانی، ر.) اسززت رفتززهب قززرار گاطززخاسززت( مسززراینده 

)که هر دو با تجرید همزراه اسزت(،   « د و دلرَخِ» ،«دل»و از زبان  بار 4ین فاریابی ظهیرالدّ
ر.ک؛ ) اسزت  هسزاخت  باطخخویش را م«( گفتی)»( و خواننده داردتشخیص  )که آرایۀ« گل»

فضل در خطاب خویش از زبان همچون ا حمان جامی نیزعبدالرّ (.77و  70، 25، 16های  رباعی
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ت آن ب ز )»بزار و از زبزان معشزوق     16جمعزاً   ،رباعی 13و در  است دیگران اهتمامی داشته
وی گفت کزه: ای عاشزن   »، «عین ۀآن قرّ»، «معشوقه»، «جگران خونین آن دلبر»، «حورنژاد
ی! گفت: کزه را  گفتم: ماه»و « و... گفتا: ت// م با تواَ یکتا شدی از دویی، یکی // ا! تا توشید
، 161 هزای  رباعیر.ک؛ «( )گویی! می ها ...گفت: چه /گویی؟ چرا می گفت:... ...//گویی؟ می
، «(مرَبَز  کنزی کزه: رفتزی زِ    گلزه مزی  )»مخاطب  ز  (، معشوق694و  556، 549، 529، 490
 314، 425های  به ترتیب، رباعیر.ک؛ « )پیر مغان»که همراه با تشخیص است،  «گردون»
 است. ین امر پرداخته( بد519و  475، 452، 367های  رباعیر.ک؛ و افراد ناشناس )( 667و 

کزه  « با دل گفزتم »دند. شاعر با جمالت هایی داستانی بو قول نقل ،سه نور اخیر خطاب
با یار بگفتم به زبزانی کزه   »( و 568و  516، 61های  رباعیر.ک؛ ) داستانی تجریدی است

کند و حالتی داستانی به سخن خویش  می قول  نقلز خویش نیز ا( 65رباعی ر.ک؛ )« مراست
از نقزل داسزتانی    بزار  4و  6 ر و جامی نیزز هزر یزک، بزه ترتیزب     بخشد. خاقانی، ظهی می

، 720، 713، 711 :1382خاقانی، ر.ک؛ )اند  سود برده  ی خویش در زیباتر ساختن رباعیها خطاب

 (.585و  508، 496، 240  رباعی: 1369جامی، و  45رباعی  :1381 ،؛ ظهیر736و  727، 722

 التفات .7
، غیبت( بزه سزوی دیگزر    کالم )تکلم، خطاب و الثۀاز یکی از طرق ثاست التفات انتقال »
هایی مورد توجزه   تنها التفات ،حاضر اما در مقالۀ(. 81 :1377، گرکزانی )« خالف انتظار سامعبر

ویزژه از   التفات، به ن کامیاروحیدیامتکلم یا غایب به مخاطب انجام شده باشد.  است که از
از بزین بزردن   زدایزی، ایجزاد برجسزتگی و     را سزبب آشزنایی   شزخص  شخص بزه دوم  سوم

(. 111زز 110 :1379، کامیزار  وحیزدیان ر.ک؛ ) داند میخواننده  جلب توجه ،یکنواختی و در نتیجه

میتزی  گفته شد کزه جلزب توجزه خواننزده بزرای افضزل و هماننزدانش چزه اه         همچنین،
هزای   یکزی از صزورت   ،لتفزات از ا شمس قیس رازی همچون است. برخی دیگر نیز شتهدا

: 1360)ر.ک؛ قزیس رازی،   مورد نظزر نیسزت   نوشتهاند که در این  را اراده کرده اطنابهنری 

بزار   2و  36، 15، 31ه در رباعیات افضل، خاقانی، ظهیر و جامی، به ترتیب، این آرای .(380
، 40  رباعی: 1351افضل، ر.ک؛ )بخشد  تحرک و تنور دستوری میر کند و به شع خودنمایی می

، فاریززابی...؛ و 714، 714، 713، 713، 711، 707 :1382، شززروانی ...؛ خاقززانیو 115، 98، 84، 67، 49
 ...(.و114، 104، 86، 85، 39، 8  رباعی: 1369جامی،  و 44و  33  رباعی: 1381

 نتیجه. 8
ین مرقزی  الزدّ  ی و اسلوب خطاب بزرای شزاعری چزون افضزل    با توجه به فواید قالب رباع

زان بزه بیشزترین میز    ،از نور سزخنان خزویش   به تبعیت و کاشانی، افضل با آگاهی کامل
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وعی کزه اسزلوب خطزاب در اختیزارش     ممکن و به بهترین نحزو از بیشزتر امکانزات متنز    
ه در مقایسه ک ؛ چناناست برده، در سرودن رباعیات و بیان اغراض خویش سود گذاشت می

کار گشزت کزه افضزل    ین فاریابی و جامی آشز با شاعران بزرگی همچون خاقانی، ظهیرالدّ
حتزی در برخزی از   یزا  کنزد و   رابری مزی ب ها آنبا  های خطاب ترین جنبه معموالً در هنری

گیری از اشکال  دستی افضل در بهره بنابراین، باید چیره ها برتری کامل دارد. ها بر آن جنبه
امل توفین وی در جلب توجه شعردوستان ادوار مختلزف  وترین ع مهماز خطاب را مختلف 

 ها بدانیم. و برقراری ارتباط با آن اوبه رباعیات 
 ها: نوشت پی
)همگی خطاب به چرخ و فلک و شکایت از روزگار( و  550و  549، 548، 385، 359: رباعی 1351افضل، ز ر.ک؛ 1

)به زلف ب ت، شب، ابزر و صزبع(،    721)به ماه، چرخ و صبع(،  721)به چرخ(،  720: 1382)به شمع(؛ خاقانی،  682
)بزه شزب و    39)بزه بزاده(،    8هزای   : رباعی1381)به زلف ب ت خود(؛ ظهیر،  740)به چرخ( و  737)به فلک(،  737

داسزت کزه   )به عشزن(. پی  675: رباعی 1369)به غنچۀ گل(؛ جامی،  91)به شمع( و  90)به باد(،  76و  52صبع(، 
های خاقانی و ظهیر بیشتر است و خالقیت بیشتری در ایزن عرصزه نشزان     یافته در رباعی تنور مناداهای شخصیت

 اند. داده
اند؛ چه در وصف خبری خود،  بیان کرده صحیفۀ سجزادیهنیز معزارف دیزن را در قالزب دعاهزای  )ر(ز امام سجزاد2

 است. ن این کار ایشان نیز در ترویج شیوۀ تبلیغ مؤثر بودهیقی . بهخزدا و شرایزط، چه به شکل درخواست
ای از تو همیشه کار پندار به »، «خبر! ای خفتۀ بی»، «ای مست فریب بوده!»، «ای کرده فریبنده جهانت گستاخ!»ز 3

زِ نزابود  خبزر از بزود و    ای بزی »، «خبری کار اجل داشته سزهل!...  ای عمر عزیز داده بر باد از جهل// وَز بی»، «برگ!
« ای نیک نکرده هیچ، بدها کرده/ وانگه به خالص خود تمنا کزرده! »، و «روان// غافل زِ زیان و طالب سود و زیان!

 (.514و  449، 393، 391، 345، 329، 163  )به ترتیب: رباعی

 منابع
 .زوار . تهران:3. ج شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی سبک (.1381) .بهار، محمدتقی
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 علمی. محمدامین ریاحی. تهران:
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