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 چکيده
با متون دیگر پیوند دارند و هیچ متنی به خودی  اکثرمتون1براساس بینامتنیت

خود به وجود نیامده است و این موضوع امری گزیرناپذیر و قطعی است. در این 

پژوهش درباره ی بینامتنیت و نظریه پردازان آن سخن گفته شده، براساس آن 

بنیان -و نیما یوشیج -شاعر کالسیک  -ظامی گنجویینامنتی میان نبپیوند 

بررسی شده است نتیجه این است  -گذار شعر نو، نظریه پرداز و شاعر معاصر

نیما « قلعه سقریم»به منظومه « هفت پیکر»که عناصری از شیوه ی نظامی در

 راه یافته است.

 .،قلعه سقریم، بینامتنیت، هفت پیکرنظامی ، نیما اژگان کليدي:و 
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 3 ویدا سليمی،  2 خوشقدم یونسی،  1 حسين صدقی
 .استادیار دانشگاه شهید مدنی 1
  .دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی 2
 .دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 خوشقدم یونسی 

 نيما روابط بينامتنی هفت پيکر نظامی و قلعه سقریم
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 مقدمه
آینده  ر د اییهشاخه وشاخه با توجه به بینامتنیت هر متنی خود یک بینامتن است که ریشه یا ریشه هایی در گذشته دارد و

امه آذربایجان از یک خواهد داشت. اشعار نظامی  و نیما هم از این قاعده مستثنا نیست نظامی با فردوسی، ادبیات عرب و فرهنگ ع

ز شیوه و سبک او ابیشمار خود از سوی دیگر رابطه ی بینامتنی آشکار دارد در ادبیات معاصر هم قطعا جلوه هایی  سو و مقلدان

 بازتاب داشته است.

ات نظامی پسندیده است، توصیفات و ترکیبرا نیما یوشیج شاعری است که از شیوه ی کهن سرایان سبک حافظ و نظامی  

دات افسانه ی و تصویری زیبا در هفت پیکر نظامی برای نیما جذاب است هم چنین موجومورد توجه نیماست ظرافت های توصیف

تاثیر پذیری « قلعه ی سقریم»نیما در منظومه .ای مانند دیو و پری و خیاالت مهیب که در داستان پردازی نظامی وجود دارد

و وزن از هفت  ن منظومه از نظر زبان و مضمونر ایاود«230:1389بهرام پور عمران ،»ی دهد.مستقیم خود را از نظامی نشان م

ات غرب الهام گرفته وی تازه ی خود که آن را از ادبینیما با در نظر داشتن الگ»(34: 1377.)پورنامداریان، پیکر پیروی می کند

ازه ی غربی خود تاست در تفحص ادبیات کالسیک ایران نزدیک ترین نمونه های مورد نظر خود را در آثار نظامی می یابد و دید 

  ( 70:2385جورکش،«)ن سنت کهن استوار می کندرا بر پایه ی آ

یافته راه ا یمن «قلعه سقریم»به «پیکر فته» ازسبک نظامی در والی که در ذهن به جود می اید این است که چه المانهاییس

سپس با  مین نظامی استخراج شده ومضا و ین گونه است که ابتدا لغات و ترکیبات و توصیفاتروش بررسی پژوهش بداست .

نیما « قلعه سقریم»نظامی از نمونه های نزدیک به شیوه  ی ا توجه به کلید واژه ها و شواهد و ب 4رج نرم افزار رایانه ای دازاستفاده 

 به دست آمده برای سنجش درستی با متن کتاب ها تطبیق داده شده است.

، ستد و نوگرانیما از شاعران بزرگ زبان فارسی هستند، نیما شاعری دیرپسن اهمیت پژوهش به این دلیل است که نظامی و

 با این حال ناگزیر از اتصال به شعر و ادبیات کهن ایران است.

 

 بينامتنيت و نظریه پردازان  .1

به  شناس سوئیسی بر می گردد امازبان 2سوسور دو نشانه شناسیک فردینان هرچند سرچشمه ی این نظریه به اندیشه های 

گفت وگو »او بنابردیدگاهمطرح شد،4« منطق گفت و گویی» منتقد و متفکر روسی، با عنوان3طور برجسته توسط میخائیل باختین 

های قبل و  متنی یک حلقه از زنجیر است که به حلقه هر ( براین پایه44: 1393، مقدادی«)زبان استدلیلی برای کاربرد واساس 

به نظر .پیوند این زنجیرهاازطریق گفتگو امکان پذیر است پیدا می کند و  نجیر معناود آن ها زو با وج بعد از خود می پیوندد

سخن در تمام مسیرهایی که به موضوع آن ختم می شود به سخن غیر برخورد می کند و از وارد شدن به عمل متقابل و »باختین

ی تنها که با اولین سخن خود به دنیایی بکر و هنوز بیان نشده و به کل اسطوره ای انسان زنده و حاد با آن گریزی نمی یابد فقط 

 (125: 1377روف، وتودو«)دنزدیک می شود توانست از این سمت گیری متقابل در مناسبات با سخن دیگر بر کنار بمان

متن را به  اندیشمند و نظریه پرداز دیگری است که نقش مهمی در پردازش و شکل گیری این نظریه دارد، او 5بارثروالن 

تقسیم می کند، متن نویسا در نظر او متنی متکثر است، در متون متکثر و چندصدایی معنایی واحد در اثر وجود 7و نویسا 6خوانا 

ندارد و نویسنده آن چیزی را که پیشتر در متون نوشته شده در متن خود در فضایی چند بعدی ارائه می دهد و این درحالی است 

من موضوعی نادان که در برابر متن » شین نیز اصیل نسیت و ازپیش خود گرفته شده است، بارث می گویدکه آن گفته های پی

گم او کلی است از رمزگان بیشمار،قرار گرفته باشد نیستم، آن من که با متن روبه رو می شود خود مجموعه ای است از متون دیگر 

 (327: 1370احمدی،«.)که تبار آن ها گم شده است شده

                                                           
 Ferdinand de soussur 2. 

Mikhail Bakhtin 3. 

Dialogism  4. 

Roland Barth  5. 

lisible 6. 

Scriptible 7. 

http://www.rassjournal.ir/


 103 -113  ، ص1396 ، زمستان12رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

و « عنامعدم قطعیت » مینه ی پیوند نظرات بارث با بینامتنیت در همین چند صدایی بودن و تک بعدی نبودن متن و ز

 ارجاعاتی است که متن به نظام نشانه های گوناگون می دهد.

، در باره ی فرانسوی –، فیلسوف ، منتقد و فمنیست بلغاری 8برای نخستین بار جولیا کریستوا  ار «بینامتنیت»اما اصطلالح 

دیگر است که از آن به جابه جایی تعبیر به نظام نشانه ای دیدگاه او بینامتنیت گذر از یک نظام نشانه ای برد درباختین به کار  آرا

اجتماعی و فرهنگی و غیر ادبی به جابه جایی از نظام های نشانه ای می شود و این جابه جایی تنها شامل متون ادبی نیست بلکه 

 (144: 1393بی نیز هست.)مقدادی، نظام اد

 .ردازیمپی روابط بین دومنظومه می به بررس با توجه به پیش آگاهی که درباره مفهوم کلی بینامتنیت  به دست آمد

 

 بررسی  و نقد  .2

ازنظر  شیوه تاثیرپذیری نیمادراین منظومه خالقانه نیست وبه صورت مستقیم است،همانطورکه پیشتر سخن رفت نیما

اعلن ن ،فاعالتن مفبروز«هفت پیکر»مضمون وزبان و وزن ازنظامی تاثیرپذیرفته است برای وزن توضیح چندانی الزم نیست ،منظومه 

 فعلن است وقلعه سقریم نیزبرهمان وزن است.

 

 مضمون سازي _2_1

 آغازداستان _2_1_1

 ن بیت زیرازنیما: دقت چندانی نیست که باخواند به نیاز چنانچه پیش زمینه ای درباره آغاز داستانهای نظامی داشته باشیم

 داستان سنج داستان پرداز                         داستان راچنین دهدآغاز

 به یادابیاتی ازاین دست درشعرنظامی بیافتیم: 

 بیت آغازین بهرام درهفت پیکر:

 (563:1385)نظامی   گوهرآمای گنج خانۀ راز                       گنج گوهرچنین گشایدباز  

 

 توصيفات _2_1_2

،چه دیدن هستیمقل گزیده ای ازابیات مربوط ن مین دوشاعردرمنظومه ها ناگزیرازبرای نشان دادن نزدیکی وشباهت مضا

 برجسته ترمی نماید.  را درمتن پسین ،این بهره گیریمتن پیشین ونگریستن 

 قت درآن فرودآمده:ری وادی ای که مردجوینده حقیوصف بیابان یا به تعبی_

 روضه ای دیدم آسمان زمی اش                نارسیده غبـــــــارآدمـی اش

 ان گل شکفته دراو                   سبزه بیــــداروآب خفته دراوصدهزار

 هرگل گونه گونه از رنگی                     بوی هرگل رسیده فرسنـگی

 کرده جـــعد قزنفــلش رابـند         زلف سنبل به حلقه های کمند         

 لــب گل رابه گازبرده ســمن                  ارغوان رازبان بریده چـمن

 (624:1385)نظامی

 نيما)گزیده( 

 بــه فــراخیــکه بیــابــانــــی               ســامـــــانی      سوی راه بـــردم بــه

 حاشیت های هرنکوچمنش                     خط بران عارض نکودهنش

 مه رنگـگلبنانش نشسته تنگ به تنگ                 جابه جاتابجویی ازه

 ــــتهـر ابردر بسـهمه کوهش برابرپیوستـــــه                  همه راهش ب

 یــدارتا نخســـبد آب                  آب دررقص وزآب گل بی تابســبزه ب

                                                           
julia kristeva 8. 
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 (396:1376)یوشیج

  ف پیداآمدن بانوی زیبارودربیابان:توصی_

 پناه داد. د بابانویی روبه روشد که به اواسانیکه به دنبال حقیقت بود زمانیکه دربیابان شب رابه صبح ر مردی

 :وصف این دوصحنه درهردومنظومه به طور گزیده  واکنون

 هفت پیکر:

 گفتــی آمد مه ازســـپهر به زیر    ه دیر            ـــچون زمانی براین گذشت ن

 حریصـــدهــزاران ســتاره ســ           و پری        ورــح چو اوردــگ رــب گرد

 چون عروسان نشست برسرتخت              آن بانوی هــمایون بخــت دـــــــآمــ

 چون نشست او قیامتی برســاخت    وده یک سرازچپ وراست          ـــعالم آس

 پیــــش رفـــــــتم زروی چـــــاالکی               خاک بوســیدمـــش من خـــاکـــی

 ونیـست               پایــه بنــدگی ســــزای تونیســـتگفت برخــیز جای جــــای ت

 پیش چون من حریف مهمان دوست              جای مهمان زمغز به که زپـوست

 رآی وپیــش مــن بشـــــین              ســازگاراســـت مــاه بـــاپــروینبرســری

 (426:1385, )نظامی 

 

 قلعه سقریم: 

 ازـــون درنوشته آمد بــراه چ          ین همه ناز  ــابانی این چنــــدربی

 عبـچ گونه تـانم زهیــنه به ج    ب        ــــــــه شـــدم ره درازبــآوری

 ندـهم چوکزعمررفت پاسی چ سند          ـش وخیال پــبی دلکـــــوزش

 وشــزاهز وجــازمیان بسی هـوش          یم به گـــــــآمد آوای دل کش

 ردازیـغمه پــرم نــجا گــدرک  ب دلبری به طنازی         ــوش لـــن

 ه درتماشایشــوه وصحرا کــکــــش          ته ازآوایــرداشــص بــرق

 زان همه عاشقانه نغمه به گشت  ـــراسردشت        کنده درســـشوراف

 یاه نگرــــب ســبح ازشــسوی صـــگر        ت راه نـــت بهشـــاین م:گفت

 ان ازتوـــادمـــج شــن گنــدل برای  ـــج رایگان ازتو       ن گنــای:ت ــگف

 هرنشــــانۀ توستارــت درکــدس       گرمی آورکه خانه خانۀ توست   

 جای دادم تــورا به دیدۀ خویش          چون یکی مهربان گزیده خویش

 (400:1376)یوشیج

 

                                                      توصیف اسب                                                                                                                    _

اسبش به شکل اژدها درمی آید وصفی که نیما ان دربیابان گرفتار  دیوان می شود بر اثر افسون دیو زمانیکه ماهان کوشیار

 گر توصیفات نظامی دراین باره است:تداعی در قلعه از بادپا کرده است  

 کردماهان دراسب خویش نظر                تازپایش چرابرآمد پر

 خویشتن رابراژدهایی دید زیرخودمحنت وبالیی دید                    

 اژدهایی چهارپای ودوپر                     وین عجب ترکه هفت بودش پر

 اوبران اژدهای دوزخ وش                   کرده برگردنش دوپای به کش

 (674:1385)نظامی
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 دپایی دمش به جای سرش                 چست وچاالک نزجهان خبرشبا

 ث افسوســــه دق وباعـــایـــــازدم ودست تابه سرمعکوس                م

 ودهـــــــخارآســن اودربـــــــــــچنگ ودندان به آتش آلوده                  ت

 ش ریزانـــاری درآتـــومـــهم چوکوهی زکوه آویزان                  دم چ

 انوریــــــادجــــوآمــــــده درفســـــری            ول وپـــــاج غه ازدوزاد

 تن به مشرق کشیده برسرآب               سربه مغرب نهاده ازپی خواب

 هردم ازجست وخیزهای عجیب           دم برافراشته به شوروشعیب

 ()نیما 

ت واین بهره گیری به صورت مکانیکی وغیرخالقانه همانطور که مالحظه می شود توصیفات کامال ادامه توصیفات هفت پیکراس

  ته شده است.وموجودات خیالی مانند دیووپری همانطور که درهفت پیکر وجوددارد درقلعه سقریم الهام گرف «مهیبخیاالت »است 

 

                                                                                                                                                رنگها _2_1_3

به نوعی بن مایه های موجوددرمتن استفاده ازرنگ ها میتواند نشانگردیدگاه ها،روحیات واحساسات یک نویسنده یاشاعرباشدو

 راتقویت کند.

رنگ هاست،هریک ازهفت گنبد واجزای ازطیف گسترده ای ه هنرنمایی نظامی درهفت پیکرسرشارازرنگ آمیزی شاعر بانحص

ا،جامه پرده ها،جام هاسی به رنگ همان گنبد به تن دارد ،وابسته به آن بارنگی آراسته شده است،بهرام هنگام نشستن درهرگنبد لب

 ها،و... نیزبارنگ گنبدها هماواست.

 ترتیب رنگ ها براساس روزهای نشستن بهرام درگنبدها:_

 شنبه:گنــــبد مشـــکــین _

 یک شنبه:گــــنبــد زرد _

 دوشنبه:گــــــنبـد ســــبز_

 سه شنبه:گـنـبد ســـــرخ _

 چهارشنبه:گنبد پــیروزه _

 ی ــپنج شنبه:گنبد صــندل_

 یدـــگنبــــــد سپآدینه: _ 

 جدول بسامد رنگها در هفت پيکر

 کبود سپید صندلی پیروزه سرخ سبز زرد سیاه

60 14 18 20 7 6 39 11 

 یمجدول بسامد رنگ ها در قلعه سقر

 

 

 رنگ سياه وسفيد 

 . استنظومه نسبت به رنگ های دیگرآنچه اهمیت دارد وموضوع این قسمت ازپژوهش است بسامد باالی رنگ سیاه درهرم

کناره گیری ازفعالیت واعتراض به وضع موجود است  و نفی مطلقمعنی درروان شناسی رنگ های ماکس لوشر سیاه به 

 وسپید نقطه آغاز وهردورنگ بی فام.

 نیلی سپید کبود سرخ سبز زرد سیاه

28 8 2 2 3 8 3 
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ت،سفید به صفحه سفید رنگ اس«بله»درمقابل «نه»است ودرواقع خودرانفی می کند،سیاه به معنای هترین رنگ  تیره سیاه»

 ( 167:1381«)ماند که داستان راباید روی آن نوشت وسیاه نقطه پایانی است که درفراسوی آن هیچ چیزوجودندارد. می خالی

 حرکتیوضعی معترض باشد ه اگرکسی به سیاهی می تواند به نوعی نقطه شروع باشد می تواند منشا جنبش باشد،چ

 .درجهت دگرگونی آغاز خواهدکرد را

 

 آغاز داستان ها با رنگ سياه-

سیاه رنگ است و نشستن بهرام  در روز شنبه نخستین هفته در این گنبد است،لباس تن او "هفت پیکر"دراولين گنبد 

 سیاه و لوازم داخل گنبد هم به همان رنگ:

 روز  شنبه   ز   دیر   شماسی           خیمه زد سواد عباسی

 پیش بانوی هند شد به سالم     سوی گنبد سرای غالیه خام        

 (617:1385)نظامی                                                                               

 که با رنگ سیاه است: "شاه سیاه پوشان"وآغاز حکایت 

 گفت از شرم در زمین می دید          آنچه زان به نگفت و کس نشنید

 ز خویشان         خرده کاران و چابک اندیشانکه شنیدم به خردی ا

 که زکدبانوان قصر بهشت               بود راهزنی لطیف سرشت

 آمدی در سرای ما هر ماه             یک به یک کسوتش حریر سیاه

 در سوادی تو ای سبیکه بیم             باز جستیم کز چه ترس و چه بیم

 وین سیه را سپید کار شوی      به که ما را به قصه یار شوی    

 (618)همان

 

فاصله  عی دارد از خانه سیاه شرارت و هوسسوحرکت را از آن شروع می کند "قلعه سقریم"درسیاه رنگی است که نیما 

 بگیرد:

 منشان ار و نشان         آدمی صورتان ددمن که بودم از این تب

 م هزار شکستبود با هر یکاز بالها که بود دست به دست         

 در دلم از بدی بهانه نه هیچ            جز کفی نان مرا نشانه نه هیچ

 گرتا بجویم کفاف خویش ا            می شدم از رهی به راه دگر

 الجرم لیک از آن نواله که بود         دل گسستم به آن حواله که بود

 جرسوای  به زان سیه خانه شرور و هوس         هوش رفتم به ره

 (382:1376)یوشیج

 

در بیت آخر روشن است که شاعر در صدد فاصله گرفتن از تیرگیهای نفسانیات وجسمانیات است،دقت در شواهد مثال های 

و این آلودگی به  وجود داردروشنایی وپختگی ووارستگی  سوی حرکت از سیاهی به می دهد ه نوعی اعتقاد به دو شاعر نشان 

 رنگ سیاه نمایان شده است و سپید رنگ کمال و پاکی در دیدگاه دو شاعر است. مادیگری و لهو و لعب  با

 کردندو به سیاهی های درون اعترا پیشتر گفته شد که سیاه نشانه اعتراض است،در این منظومه ها سالکان از تیرگی شروع

                     کمال می داند: رسیدن به سفیدی ونایی هستند. نیما سیاهی را منشاض نموده ،خواهان حرکت به سمت روش

 کو یکی صبح کز سیاهی نیست       شب نگویی به جز سیاهی  چیست 

 (391) 
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 رسید به کشت  سیه   ا برآب ز     موی کرد سپید       دل سیه شد که 

( 392) 

 گرنسوی صبح از شب سیاه       راه نگر            بهشت اینت  گفتم:

 (393) 

 باز  بینی  سیاه سپیدی  در   به نرمی به کار بینی باز                 گر

 ( 399) 

بهرام در سیر خود وز جمعه در گنبد سفید رنگ است ،نشست بهرام در ر م اینکه پایان سیاهی ها  سپیدی است،و نکته مه

 از سیاهی آغاز کرده از آن فاصله گرفته به سمت سپیدی و کمال گرائیده است.

 «هفت پیکر »تیرگی با بینش شاعر گنجه در دلدست یافتن به سپیدی از کت از تیرگی به روشنایی وما در حردیدگاه نی

 یکی است: 

 آویز   دست  کار سیاهی  در  کس مبادش به روز رستاخیز          

 کز سیاهی برست و دیگر گشت        صبح از شب از آن نکوتر گشت  

(432) 

 دو بنی ، جمع اضداد نظام_2_1_4

ابیاتی است  که حاکی از جهان بینی نیما در باره ی نظام دو قطبی است اینکه جهان به نیک  "قلعه سقریم"البالی متن  در

و بد و نیش و نوش شیطان و رحمان .و...تقسیم شده ، با این حال این هر دو همراه هم هستند و دمی نیست که جهان از جمع 

 اضداد برکنار باشد ، اینک نمونه ها:

 آن براینشد دلیل و این برآن   سیه برسپید گشت قرین          تا 

 آبادی    دلیل خرابی    هر    گشت از این اجتماع اضدادی      

 خوب و بد را به کار خود دربست     صبح از رنگ های دست به دست

 ایندو بهمت و الم          نیست در دایره جزماراست لذت اس چه آن

 ال دو در                نوبتی می رود ولیک به سرخی این در ترازوی

 در سپیدی سیاه بینی باز       گر به نرمی به کار بینی باز         

 

سیاهی  در اضداد نیز به کار رفته است. دیدن سپیدی قابل و دو گانگی در جهان و جمع ارنگ های سیاه و سپید برای بیان ت

 حکایت از این امر دارد.

 دو بنی  ظامنظامی و ن_

 نوش در مهره ،مهره در مار است      گو گالب از گل و گل از خار است   

                                          (              555:1385)نظامی،

 فعل هر یک به نام درخور بود  بود          شر آن   نام  نام این خیر و

 توشه ای را که داشتند نگاه   سه راه        چون بریدند روزکی دو 

 خیر می خورد و شر نگه می داشت     این غله می درود و آن می کاشت

 به بیابانی از بخار به جوش   تا رسیدند هر دو دوشادوش        

                                                                               (687) 

 نیک و بد که در دهر است         زهر درنوش و نوش در زهر است حکم هر

 نیش  باید نخورد   آن پس   کز          که خورد نوش پاره ای در پیش 

                                                                                           (737                                   )                        

 این مضامین یادآور اعتقادات زردشتیان به دوقطبی بودن جهان و خیر وشر نیز می تواند باشد.
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 تمهيدات زبانی _2_2

 9واژگان وترکيبات_2_2_1

واژگان و است.  است و اولین بار توسط خود او ساخته شده زبانی وجود دارد که ویژه خود نظامی گنجویواژگان و ترکیبات 

 یافت شده است عبارت اند از : "لعه سقریمق"ترکیبات برساخته نظامی در هفت پیکر که در 

 : سازمند به اسم "مند"افزودن پسوند 

 نظامی:

 ای همه وآفریدگار همه      سازمند ازتوگشته کار همه   

                                                                                 (537) 

 نیما:سازمندیم بین چه سازیدم            دست سوی چه کار یازیدم

 (412:1376)یوشیج،                                                                             

 فاعلی به اسم یا صفت :آروز خواه فزودن ریشه فعل امر در مفهوم صفت ا

 خواهی           آرزو خواه را به جان کاهی زو نظامی: کاورد وقت آر

 (645:1385) نظامی،                                                                              

 آرزو خواه چیستی و چه هست       نیما    :گفت هان از هزار  کار به دست  

                                                                                             (388:1376      ) 

 افزودن ریشه ماضی به اسم یا صفت در مفهوم صفت مفعولی :

 گردی از غار بردمید چو دود       دردآلود    طفلکان   آن آه  ز  نظامی:

                                                                                  (733:1385) 

 نیما    :خاکی ای دست پاک و درد آلود     خسته از کار و مانده از مقصود

                                                               (414:1376) 

 پسوندافزودن 

 نظامی:چون بهشتش درون پرآسایش        چون سپهرش بون پر آرایش

                                                                              (566:1385) 

 نیما   : به خود آرایش دگر در داد           وآنچه بودش به جلوه از سر داد

                                                                           (393:1376) 

 به اسم:افزودن پسوند گه 

 تاس ست      تیر راندن ز بیمگه شرطراهرو را بسیچ ره شرط اظامی :ن

                                                                          (558:1385)  

 : چون در این بیمگه بباید سوخت      چشم از سوختن چه باید دوختنیما   

                                                                         ( 384:1376) 

 مصدر مرخم:به آخر صفت و"ی"افزودن پسوند 

 نظامی: خلوتی آنچنان ویاری نغز            تابم ازدل دراوفتاد به مغز

                                                                      (630:1385) 

 پری               نیست جزجای غم چودرنگرینیما:درچنان خلوتی چوجای 

                                                                      (382:1376) 

 خلوتی بودنش چه سود کند     کند             دود  کآتشی نه دلی  با 

                                                                               (388) 

                                                           
 باقی شواهد مستند به مقاله آقای دکتر سلیم نیسابوری است.« سازمند».به جز ترکیب  9
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درمتون گذشته وجدید ادبی به این نتیجه رسیدیم که این ترکیب تنها در آثار نظامی « سازمند» با جست وجوی ترکیب

دیگر هرچند ممکن  ی نیما به کار رفته است.ترکیبات نامبرده«قلعه سقریم »ووشرفنامه (گنجوی)در لیلی و مجنون،هفت پیکر

 دیگری به کار رفته باشداما نخستین بار اوست که این ترکیبات وتلفیقات راساخته است.است بعد ازنظامی در آثار 

 

                                                                                                                                          پردازيقافيه _2_2_2

متن پیش از خود درقالب ساختار و مضمون وزبان بهره برداری می کندبه طور حتم ازالگوهای زبانی متن زمانیکه شاعر از 

آورده نیمانظامی وپیشین درجایگاه قافیه نیز)به ویزه اگر شعر کالسیک باشد(استفاده می کند،در ادامه مطلب نمونه هایی از ابیات 

 نظامی گنجوی مشهود است:     در آنها بهره گیری ازواژه قافیه های  که می شود

 دشمنانت چنان که با دل تنگ                سنگ بر سر زنند وبرسر سنگ

 (552:1385)نظامی،

 ه  سنگاز ترازوی این جهان دورنگ                 گه گهر برسر  آورد  گ

(563) 

 تنگ  نیاید  خورش شکمی باید آهنین چون سنگ                   کاسیاش از 

(643) 

 نگ               بر سرینش نشست  با  دل  تنگچون در انباشتش به خاک وبه س

(652) 

 نیست اندر مسیل جای درنگ            خاک بر سر زماندن آید سنگ

 (376:1376)یوشیج،

 کس ندیدم در آن نشیمن تنگ           سر به خاکم پسود وپادرسنگ

(386  ) 

 رستم ار چند ازآن مهالک تنگ            سر چو ماهیم آمده در سنگ

(424 ) 

 یک سخن پرسم ار نداری رنج           کز جهان با چنین خزینه و گنج

 (642:1385)نظامی،

 دل زتیمار آن عروس به رنج             چون گدایی نشسته بر سر گنج

(693) 

 جز وزیری که خانه بودش وگنج               حاصل کس نبود جز غم ورنج

(717) 

 ز  همه  گنج                    سرسپاری  به  بیشترها  رنجنیز ما را  سپرد ا

 ( 376:1376یوشیج،  )

 رنج بردم وگرنه این گنج است                 همه گنجم نشانه از رنج است

(391) 

 توبه گنجوریت اگر بی گنج                    من ز رنجوریم نیم بی رنج

(405) 
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 نتيجه گيري

ه مندی را به خوبی ،اودر وزن وساختاروزبان این بهر است «هفت پیکر»در  گنجوی و سبک نظامیپیر«قلعه سقریم»نیما در

سعی کرده است توصیفات وخیال پردازیها ومضمون پردازیهای خودرا به شیوه نظامی در این زمینه نزدیک کند  نشان داده است و

می  نیما« قلعه سقریم» دررا «هفت پیکر »رکیبات واژگانی.تمهیدات زبانی وتلفیقات  وت وروش او ادامه سبک شاعر گنجه باشد

قلعه »روشن است که .واین موضوع باتوجه به روابط بینامتنی بین دو متن)پیش متن وپس متن(قابل اثبات است توان ردیابی کرد

 خودبسنده نیست.نیز مانندتمام متون که ناگزیر از روابط بینامتنی بامتون پیش وپس از خود هستندمتنی مستقل و«سقریم
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