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 چکیده

 
موضوع زیبایی شناسی قلمرو وسیع زیبایی است و  .ای نسبتا جدید و در عین حال بسیار کهن استزیبایی شناسی رشته
 رروی آیت اهللنرهای زیبا است. توان برای این علم به کار برد، فلسفۀ هنر یا به بیان دقیق تر فلسفۀ هبهترین تعبیری که می

مداحی و مراثی دیوان ایشان پرداخته ایم.  بایی شناسانۀاست که در این جستار به ابعاد زی 31اصفهانی، عارف و فیلسوف قرن 
بخش مجزا،  زیبایی شناسی صوری و زیبایی شناسی محتوایی اشعار ایشان را بررسی کرده و نشان داده ایم که ابعاد  2در 
و مراثی  مدایحبررسی ما فقط بخش اول دیوان یعنی  ان برجسته تر است. البته محدودۀی در بعد محتوایی دیوان ایشزیبای

تاریخی مردم و محدود بودن سطح و تنوع مخاطبان  ضور این شاعر در حافظۀاست. این پژوهش بر آن است که علت عدم ح
علت ضعیف بودن بعد برون متنی این دیوان این است که ایشان را بررسی کند. جدا از تغییر سلیقۀ شعری مردم، 

روش پژوهش تحلیل کیفی های خیالی در آن عنصر رالب و کارکرد مسلط نیست. های زبانی و ابتکار و نوآوریهنجارگریزی
 و از نوع تحلیل مضمونی است.

 

 
 واژگان کلیدی:زیبایی، زیبایی شناسی، آیت اهلل غروی اصفهانی

 

 

 مقدمه و هدف

 
و مراثی از مقوالت معنایی رایج در شعر فارسی هستند. شعرا در دوره هایی مثل عصر رزنوی و قاجار از مدیحه و مرثیه  مدایح

هایی مثل دوره صفئیه و بعد از انقالب اسالمی بیشتر برای امامان و اهل بیشتر برای اُمرا و پادشاهان زمان خودشان و در دوره
 کردند.یبیت علیهم السالم استفاده م

مدایح و مراثی انواع گوناگون دارد. گاهی فقط مدیحه و مرثیۀ صرف و بی مغز است و گاهی مانند اشعار کمپانی سرشار از 
اند و در مفاهیم فلسفی و عرفانی است. ایشان ائمه علیهم السالم را به خاطر صفات بارز اخالقی و عرفانی شان مدح کرده

اند. در این پژوهش سعی شده با توجه به اهمیت مین از این انوار هدایت الهی مرثیه سرودهسوگ ایشان به خاطر خالی شدن ز
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دینی به ابعاد زیبایی شناسانۀ این اثر پرداخته شود و بررسی شود که چرا این شاعر با وجود  -مدایح و مراثی در متون ادبی
 ابعاد مختلف زیبایی در اشعارش در بین مردم ناشناخته مانده است؟

 

 

 پیشینۀ پژوهش

 
-ای بر دیوان کمپانی ارائه کردهخانم محبوبه پورابوالحسنی ابراهیم آبادی از دانشگاه یزد در مقالۀ خود، تحلیل سبک شناسانه

اند. ایشان در این مقاله سبک دیوان کمپانی را در سه سطح ادبی، زبانی و فکری بررسی کرده و سرانجام جایگاه مضامین 
اند. اند و اصال به ابعاد زیبایی شناسانۀ دیوان ایشان نپرداختهدر شعر آیینی زبان فارسی مورد ارزیابی قرار داده دیوان کمپانی را

 به ریر از این مورد پژوهش دیگری در این خصوص یافت نشد.
 

 
  شی  محمد سیی  غروی اصفهانی مرروف به کمپانیآیت اهلل دربارۀمختصری 

 
ای کریم و شریف پا هجری قمری در خانواده 3221سال وی اصفهانی معروف به کمپانی در آیت اهلل شیخ محمد حسین رر

 فقید در نجف محضر در  به دنیا نهاد. پدرش حاج محمد حسن از تجار معروف کاظمین به پارسایی معروف بود. آیت اهلل
ت. در ی به کفایه االصول استاد خود نوشاآیت اهلل العظمی شیخ محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند را درک کرد و حاشیه

ی زیادی از علمای مشهور عصر تربیت یافتند. وی با استادی رسید. در مکتب عالی او عده فقه و اصول و مکاسب به درجۀ
جدید تهذیب علم اصول و تنقیح و  صالح پیش برد. هدفش در این دورۀشهامت و  اقدام شگرفی به کار گذشتگان دست ا

نظیم ابواب مطالبش بود. شیخ در فلسفه حکیمی عرفان مشرب بود. در اخالق مخزن اسرار بود. در تخلیه و تحلیه اختصار و ت
آراء فلسفی او و سیر و سلوک به مقام شهود رسیده بود. در فقه و اصول امام و حجت بود. در ادبیات فارسی و عربی استاد بود. 

آورد. وی کند؛ یعنی آنچه را که حق مدح و ستایش است بجا میآنان تجاوز نمی از حدود احادیث و اخبار )ع(معصومین  دربارۀ
گوید که گویی دارد یک در جزوه هایی که در مدح رسول خدا و ائمه اطهار )ع( انشا فرموده، آنچنان با لحن فلسفی سخن می

ر منظوم او در عربی که بصورت قصیده کند. وی قلم تصنیف و تالیف روانی داشت. از آثامبحث حکمی را تحقیق و تحلیل می
و رزل های عرفانی  )ع(انشا شده بود اکنون چیزی در دست نیست. ولی دیوان فارسی او که مشحون از مدایح اهل بیت 

 یب(.-:د3111به دار بقا رحلت کرد )موسوی،  3113الحجه سال . استاد در روز پنجم ماه ذیه در دستر  استاست، امروز
 

 

 زیباییمرنای لغوی 

 
زیبایی به معنای خوبی و نیکویی، حسن و جمال، اورند، اورنگ، افرنگ، به راه، ظرافت، بها، جمال، خوبی، قشنگی، زیب و 
سامه است. حالت و کیفیت زیبا عبارت است از نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی در شی وجود دارد و عقل و تخیل 

به معنی نیکو و خوب  "زیب+ ا = زیبنده"آورد. زیبا از ند و لذت و انبساط پدید میو تمایالت عالی انسان را تحریک می ک
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است و نقیض زشت و بد. زیبا  مساوی است با جمیل و صاحب جمال و خوش نما. آراسته و شایسته. هرچیز خوب و با 
 (.33512: 3131مالحت ونیکو )دهخدا،

 

 
 مرنای اصطالسی زیبایی

 
ای نامند. زیبایی هنری همواره به عنوان دادهن را فراهم آورد و نظر را به خود جلب کند زیبا میآن چیزی که موجبات تحسی
-شود که دریافت آن به خودی خود و بخاطر خودش خوشایند است. ادراکی که از آن سخن میدر ادراک حسی تعریف می

فالسفه  ،آنجا خوشایند است که با لذت همراه باشدگوییم از نوع ادراک بصری است و از آنجا که هر دریافتی از زیبایی تا 
به نوعی اصالت اند. این تعریف فلسفه زیبایی را یت آن لذت آفرین است تعریف کردهسی زیبایی را به عنوان چیزی که رؤمدر

ست، اما این شود که با ادراک زیبایی همراه اکه هرچند حضور زیبایی از روی لذتی شناخته میدهد. درحالیخوشی تقلیل می
ی شود. به عالوه ارزش هر لذتی به اندازهبه آن معنا نیست که بگوییم خود زیبایی همان لذتی است که زیبایی سبب آن می

های المسه شوند. از لذت ارزش علت آن است و انواع گوناگون لذت وجود دارند که برحسب درجات مختلف از هم متمایز می
کارکردهای زیستی گره خورده اند تا لذت هایی مثل آموختن، فهمیدن، کشف حقیقت و امر لذت ترین و چشایی که با ابتدایی

 شوند.بخش و سرور آفرین لقاءاهلل که به شناخت مربوط می
کنیم پیوند دارند و همبسته آن فعلی ی برخی چیزها کسب میهای هنری با معرفتی که ما درباره این لذت ها مانند لذت

شویم. بنابراین شاید بتوان گفت زیبایی آن چیزی است که فهم آن به خودی خود به فهم آن لذتها نایل می هستند که با آن
کند در هر حال تجربه شود و گاه آن را کامل میمی یا برای خودش خوشایند است. این لذت ناشی از زیبایی گاه موجب میل

 (.12و 11: 3111لسون،شود )ژیآورد و با لذت کامل میزیبایی میل را پدید می
اره در پس اثر شود. همود هنرمند است دریافت یا ادراک میفهم زیبایی هنری خوشایند بوده و به عنوان اثری که ساخته فر

دهد و میان آنها کنیم یعنی اثر هنری ضرورتا انسانی را با سایر انسان ها پیوند میآن را احسا  می هنری حضور سازندۀ
 (.01:  3111سازد )ژیلسون،می ای برقرارمفاهمه

 

 
 شرایط تحقق زیبایی

 
ن است. زیبایی خیر متعلق به شناخت است که نفس دیدنش باعث لذت است و شناختی خواستنی در خود فعل ادراک آ

زیبایی، حکایت از آن دارد که زیبایی نوعی نسبت و رابطه است که خود به خود بین  این جایگاه هستی شناسانۀ
شود. بر این اسا  شرایط الزم امکان زیبایی از طرفی به فاعل شناسا و ه به یکسان واقعی هستند برقرار میچیزهایی ک

شوند. فاعل شناسا انسان است. انسانی تمام و کمال که به واسطه خرد، قوه از طرف دیگر به متعلق شناسایی مربوط می
همان اندازه میل کردن و نفرت ورزیدن در مقام مدرک  تخیل، فاعلیت، قابلیت لذت بردن و درد کشیدن و البته به

زیبایی است. در طرف دیگر متعلق شناسایی قرار دارد. نخستین شرط الزم زیبایی در طرف متعلق این است که تمام 
باشد. یعنی هیچ یک از چیزهایی را که ضروری ماهیت آن است کم نداشته باشد. وچون چیزی که ممکن است نداشته 
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شود. زیرا هستی با تی است؛ تمامیت متعلق و هستی آن یکسانند. همین مطلب شامل ویژگی کمال نیز میباشد هس
شود. سپس ویژگی بعدی یعنی صورت، ذات یا ایده نمایان رسد؛ محقق میفعلیت یافتن در همان حال که به کمالش می

شود. بنابراین هستی کامل ا  صورت تعریف میشود زیرا نزد آدمی، هستی با صورت پیوند دارد و تمامیت آن بر اسمی
ای آن را تعین بخشیده یا تحدید کرده باشد. شرط دیگر تحقق زیبایی چیزی کم ندارد جز اینکه باید صورت و ایده

بخشد و می هماهنگی در نسبت اجزا با هم و با کل است که عالوه بر ایجاد نظم متقابل در میان اجزاء به آنها وحدت
-و مخاطب را به سمت خود می کنداحد می سازد. آخرین ویژگی متعلق شناسایی که نگاه را مجذوب میموجودی و

ای است که قادر است بر عواطف و احساسات مخاطب تاثیر گذارد و با کیفیت محسوسی کشاند، درخشش یا قدرت جاذبه
 (.00-02:  3111ماید )ژیلسون،که خاص خود آن تعین است؛ همسازی های عاطفی یا هیجانی مشخصی را ایجاد ن

 

 
 زیبایی شناسی

 
زیبا ریشۀ واژۀ  ای دارد.اصطالح جذابیت ویژه این زیرا ریشۀ باید از ریشه شناسی اصطالح زیبا شناسی آراز کنیم.

 نیز )ادراک حسی، احسا  وحساسیت( و aesthesis گردد بهزبان یونانی باز می{ در esthetiqueشناسی}
aistheton  صفت ( و به طور دقیق تر،)محسو aisthetikos شود . ریشۀ آنچه به وسیله ی حوا  ادراک می

کند. اصطالح استتیک برخالف نظر عامه ابداع زبان شناختی زیبا شناسی پیش از هر چیز بر امر محسو  تاکید می
( آن 3312-3330ومگارتن )نخست قرن هجدهم به نام با ار یکی از فیلسوفان آلمانی نیمۀکانت نیست؛ بلکه نخستین ب
 (.33و 31: 3111را به کار گرفت )سوانه ،
چرا که زیبا شناسی تعاریف  "تواند باشد؟زیبا شناسی چه می"بهتر است بپرسیم "زیباشناسی چیست؟"به جای پرسش

 تجربۀ"ت. آن ها تجربه اس ا تقریبا مبنای همۀاشتراک دارند. زیر . اما این تعاریف دست کم یک نقطۀشماری داردبی
دی زیبا شناختی )همان رسد؛ ولی همین تعبیر با احسا  اولیه و بنیارالبا تعبیری مخدوش به نظر می "زیباشناختی
 احسا  زیبا شناختی آنچه بوسیلۀ یا ادراک حسی( تطابق کامل دارد. در aesthesisزیباشناسی یعنی  معنای اولیۀ

فردی سوژه با یک  کند. رابطۀزیسته و رنا بخش به ما عرضه می شود خودش را به شکل یک تجربۀحوا  ادراک می
 (.13: 3111زیبا شناختی است )سوانه، پیدایش کل تجربۀ را تحت تاثیر قرار دهد سرمنشاء چیز زیبا یا اثری هنری که او

ه ت زیبایی بهنر سخن بگوید، باید کار خود را با بررسی ماهی در مقام فیلسوف و به زبان فلسفۀخواهد کسی که می
هنری  توان زیبایی شناسی نامید. زیبایی شناسی، علم ادراک اثرزیبایی فی نفسه را می معنای عام آن آراز کند. آموزۀ
هنرکه رایت آن دست یافتن به حقیقت است؛ همان جایگاهی را دارد که معرفت شناسی به  است. این آموزه برای فلسفۀ

زیبا شناسی به عنوان شناخت  ه عنوان شناخت خیر برای اخالق.و خیرشناسی ب عنوان شناخت حقیقت برای علم داراست
ای که با در پی آن است که اثر هنری را از رهگذر مبادی یکی از حاالت هستی فی نفسه، متعلق به مابعدالطبیعه است و

ای یهد. مبادی ضروری و اولگیرند( تبیین کنمی بر ساحت شناخت مناسبت دارند )ساحتی که حوزه های علم و دین را در
دهند کنند و ساحتی متمایز از فهم پذیری و معقولیت را در دستر  ما قرار میشوند؛ بلکه دیدن را میسر میکه دیده نمی
 (.335و11: 3111)ژیلسون،
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 کلی شرر آیت اهلل غروی اصفهانی هایویژگی
 شمسی در این دنیا زیسته اند. یعنی وقایعی 3123 تا 3211سالهای  فاصلۀ آیت اهلل شیخ محمد حسین رروی اصفهانی

های ای از ویژگیاند؛ ولی ذرهو عصر رضاشاهی را به چشم خود دیده 3222(، کودتای 3221-3210مشروطه ) چون دورۀ
شود. شعر ایشان یاد آور اشعار قبل از مشروطه است و مشروطه و عصر رضا شاه در اشعار ایشان دیده نمی شعر دورۀ
 ا ویژگی آن اشعار را داراست.تمام

در شعر ایشان جهان چیزی است ایستا. انسان در مرکزکاینات ایستاده و کاینات همان حرکت بطلمیوسی خود را دارد. 
شده بینید که خودش برای نخستین بار حاضر های تجربی یک شاعر را نمیدر سراسر شعر ایشان یک لحظه از لحظه

اش بیرون بیاید و برای یک لحظه جهان را با چشم دیگری و دید های فکریبر میراثقوانین حاکم  باشد از پوستۀ
دیگری ببیند. این شاعر تماما سنتی است و تمام معیارهای حاکم بر او دقیقا معیارهای سنتی چند صد ساله است. شعر 

ذاشت. شخص مطلع به راحتی نام گ "عصر مدیحه های مکرر "توان آن دوره را ای است که میایشان متعلق به دوره
شعرای قرن  تقلیدی ازتواند شعرای این دوره را از تاریخ تکامل شعر فارسی کنار بگذارد زیرا این شاعران در حقیقت، می
نفوذ شریعت و اصال یک لحظه هم از حوزۀ نفوذ قاطع  در حوزۀ اند. انسان این دوره، انسانی است گرفتارهجری 1و  5

 هیچ یک از صوفیۀ این دوره به یک لحظۀ صوفیانۀ تصوف این دوره نیز تکرار است. درحقیقتدین بیرون نیست. 
 (.32-21: 3125اند )شفیعی کدکنی، جدیدی نرسیده

 
 زیبایی شناسی صوری اشرار آیت اهلل غروی اصفهانی

 linguistic) یکای از تمهیدات زبان شناساثرادبی را مجموعهدبیات کجاست؟ فرمالیست ها مرز ادبیات و نا ا

devices) شود و بدین ترتیب تمایز و تقابلی می "برجسته سازی زبان"کردند؛ تمهیداتی که موجب و موجد می معرفی
کردند:  بار دو فرآیند متفاوت زبان را معرفیها برای اولینگردد. فرمالیستایجاد می "زبان ادبی "و  "زبان روزمره"میان 
زبان رلبه "خودکاری" نباشد، فرآیند "برجسته" بیان و برجسته سازی. وقتی شیوۀ (automationخودکاری ) فرآیند

-های کالمی و شگردهای بیانی زیبا اصالت نمیو گوینده به آرایشدارد. در این وضعیت، هدف تنها بیان موضوع است 
شود. کالم هنری استفاده میآن گونه کارکردی از زبان است که در آفرینش  "برجسته سازی"دهد. در مقابل، فرآیند 

 (.10و 11: 3111این نخستین گام برای تعیین مرز آثار ادبی از ریر ادبی است )زرقانی،
توان جزو آثار ادبی به حساب آورد؛ زیرا که به صور خیال و بر اسا  این مرزبندی فرمالیست ها اشعار کمپانی را می

البته صور خیال در بین عناصر شعری بیشترین میزان "ته است. های کالمی توجه داششگردهای بیانی زیبا و آرایش
دهد که میان مفاهیم و اشیا ارتباط دهد. تخیل نیرویی است که به شاعر امکان میخالقیت و ابتکار شاعر را نشان می

ارات و مجازهایی برقرار سازد و چیزی را که قبل از او دیگری در نیافته دریابد. حاصل نیروی تخیل انواع تشبیهات، استع
آفریند. در نقد و بررسی شعر یک شاعر به این نکته باید توجه کرد که آیا برای اولین بار میان دو چیز است که شاعر می
 (.302: 3121)حجازی، "رودکند یا اینکه از راه هایی که دیگران رفته اند میارتباط برقرار می

ای و تکراری است مثل: عنقا طبع، بینیم که نونیست و کلیشهرا می در دیوان مورد بررسی ما تشبیهات بلیغ متعددی
، بزم حقیقت، شمع طریقت، طوفان عشق، اقلیم عشقآهوی طبع، اقلیم عدم، اقلیم همم، پرگاروحدت، دریای عشق، 

 "طبععنقا " ، بلبل نطق و ... که بعضی از اینها به کرات در خود دیوان هم عینا  تکرار شده. مثل:آتش شوق، کمند رنج
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. یا مثل ")ع( امام مجتبی قصیدۀ"آمده هم در بیت اول  "فی والدت سید المرسلین" که هم در اولین بیت قصیدۀ
 شود.که در جای جای دیوان به کرات دیده می "اقلیم عشق"تشبیه
     اصلی شاخۀ ل دوشود در ذیی زبان را که منجر به تمایز ادبیات از ناادبیات میسازهای برجستهروش "جفری لیچ"

افزایی منجر به ( بررسی کرد. به نظر وی قاعدهextraregularity)"قاعده افزایی"( وdeviation) "هنجارگریزی "
های هنجارگریزی به نظر لیچ، از این شود. اصلی ترین شیوهمی "شعر "و هنجار گریزی منتج به خلق  "نظم "آفرینش

هایی را که منجر به تکنیک زمانی. او درجانب دیگر، مجموعۀ تاری، معنایی، سبکی وقرارند: آوایی، واژگانی، نحوی، نوش
-ها در بالرت کالسیک زیر عنوان بدیع لفظی جای میدر چند زیر گروه جای داد. این تکنیک ،شوندقاعده افزایی می

استوار  "زبان برونۀ "یک بر از جهت جمال شناس تسجیع، تجنیس، وزن، قافیه، ردیف، ردها، تکرار و هر آنچه: گیرند
 (.10: 3111است )زرقانی،

است تا  "نظم" رروی اصفهانی بیشترگیری کرد که دیوان آیت اهللتوان اینگونه نتیجهبرمبنای این جمالت جفری لیچ می
اند. مثالدر ص انتخاب شده اشعارتوجه به مفهوم و معانی ها وتکرارها باها، ردیفعروضی، قافیه اوزان دراین دیوان. "شعر"
از وزن رجز مثمن مطوی مخبون ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( استفاده کرده که  ) (فی مدح سیدۀ نساء العالمین  12

دیوان  321و  321انتخاب این وزن در ایجاد موسیقی میانی دلنشین شعر هم تاثیر گذاشته است. ایشان از این وزن در ص 
نیز استفاده کرده. این وزن برای بیان مفاهیم حکمی و عرفانی از اوزان  )ع(حسن عسگری هم در مدح امام جواد و امام 

 گذارد.سنگین مناسب است که بر انتخاب درست شاعر صحه می
ای در از لحاظ واژگانی تقریبا هنجار گریزی به عنوان مثال های شعری کمپانی: "هنجار گریزی "ولی در باب 

ادبیات  3انتخاب واژگان مخاطب را به یاد متون نظم قرن  توان گفت شیوۀتی به جرات میح ؛انتخاب واژگان رخ نداده
کند شاعر قصد داشته اندازد؛ بسامد باالی واژگان عربی به حدی است که مخاطب گاه حس میفارسی ایران می

 رده:در مدح پیامبر اکرم )ص( آواطالعات عربی خود را به نمایش بگذارد. مثل ترجیع بندی که 
 تشریف برت قبای لوالک                                      "لعمرک"تاج سرت افسر 

 (1: 3102)کمپانی، 
متعدد در جای  "ترکیبات عربی "ختم نشده؛ بلکه در ترکیبات هم "واژگان عربی"بیش از حد به  که این استفادۀ

 مورد در همان ترجیع بند مذکور:مثل این   ،جای دیوان باتوجه به نیاز متن به کار برده شده
 یا دافع جیشۀ االباطیل                                                  یا دامغ صولۀ االضالیل
 ذات تو حقیقۀ الحقایق                                                 نفس تو هویۀ الهویات

 )همان(
ربی بخاطر انس ایشان با علوم حوزوی و دینی طبیعی ست، ولی گاهی از ع ست است که تا حدودی این استفادۀدر

بکشد. کند شاعر قصد داشته اصطالحات و اطالعات عربی خود را به رخ خورد که مخاطب حس میآنقدر به چشم می
 خورد.نیز به چشم می 3شود، بلکه عقب گردی به سبک شعرا و نویسندگان قرن ای دیده نمیپس نه تنها هنجار گریزی

ی هیچ گونه فاصله کالم ب پیوستن آیات و اخبار به رشتۀ کالم: آیات و احادیث به رشتۀاز جهت کیفیت ارتباط لفظی 
 ؛ انجام شده؛ چنانکه گویی ترکیب عربی دنبالۀای که عبارت عربی را از فارسی متمایز و مجزا نشان دهدو استعمال کلمه

ترین اقسام آن است. از جهت کیفیت ارتباط و دقیقاقتبا ، دشوارترین عبارت فارسی است و این در انواع مختلف 
نظم نیز: به طریق تتمیم و تکمیل بوده است که این نوع باالترین حد تناسب و ظرافت و  نوی آیات و احادیث به رشتۀمع
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یز با اتساق و اتصال کامل بلکه از نظر معنی ن ،آید؛ آیات و احادیث نه تنها از جهت لفظدقت در فن اقتبا  به شمار می
 (.211-215: 3121پیوندد )خطیبی، می یچ گونه جدایی و تمایز لفظی بدانشود و بی هدر دنبال عبارت فارسی آورده می
) ارسال المثل و نقل و اقتبا  قسمتی یا کلمه ای از آیه یا حدیث ( هم در شعر  البته اقتبا  به شیوه های دیگرش

 شود:ایشان دیده می
 "او ادنی"ق فرقدان سایش زیب تاج کرَّمنا                        رانده رفرف همت تا مقام فر
 را رونقی به پایان داد "لی مع اهلل"بزم

 (320: 3102)کمپانی،
 ها در شعرآیت اهلل رروی اصفهانی. "هنجارگریزی"ها نسبت به  "قاعده افزایی"اینها دالیلی بود برای برتری  همۀ

 که بسامد هر اثری .اثر ریر ادبیاثر ادبی، اثر شبه ادبی و  یم:هست کنم ما با سه گونه اثر مواجهمن فکر می
آن را اثر ادبی می نامیم.  ،گسترش یافته باشد "کارکرد مسلط "در آن تاسطح  "هنجارگریزی ها و قاعده افزایی ها"

به  "شبه ادبی"که تبدیل به عنصررالب شده باشد آثاری را که این ویژگی ها در آن ها قابل توجه هست اما نه چندان 
ادبی کم  ها چندان نیست که حتی به متن صبغۀهای فوق در آن سرانجام نوشتارهایی را که ویژگی آوریم ومیشمار 

 (.13: 3111کنیم )زرقانی،قلمداد می "ریر ادبی"رنگی بدهد، 
 

 زیبایی شناسی محتوایی اشرار آیت اهلل غروی اصفهانی
علت مادی اثر هنری، نه ماده درمعنای معمول آن "نویسد: در تعیین نقش ایدئولوژی در تکوین اثر هنری می "وسرآلت"

اند، علت فاعلی اثر هم های اولیه پنداشتهاست و نه زبان؛ بلکه ایدئولوژی علت مادی هنر است... آن طور که فرمالیست
تواند باز کسی نمیتی اگر این نظر آلتوسر را افراطی تلقی کنیم، ح "خود ادبیات نیست؛ بلکه آن نیز ایدئولوژی است.

واقع بنیادهای شخصیت فردی و قومی یک  نقش و اهمیت ایدئولوژی را در تکوین آثار و ژانرهای ادبی انکار کند. در
جهت گیری های  تواندگیرد. این عامل مقتدر حتی میملت، خود آگاه یا ناخودآگاه، تحت تاثیر ایدئولوژی شان شکل می
 (.21: 3111بالری و جمال شناسیک آثار هنری را تحت کنترل بگیرد )زرقانی،

نویسنده یا شاعر، بعضی "هنری با ایدئولوژی دو نظر متفاوت وجود دارد. برخی مثل آلتوسر معتقدند: نسبت اثر دربارۀ
دئولوژی در آفرینش اثرادبی، مستقیم و . در این دیدگاه نقش ای"پذیردهای ایدئولوژیک را آگاهانه میفرضاز پیش

تری دارند. بر این اسا  متن ادبی از ایدئولوژی متاثر است و در آگاهانه است. در مقابل کسانی هستند که نگرش معتدل
 (.23: 3111)زرقانی،همان حال ممکن است در مقابل آن قیام کند

مپانی از نوع اول و کامال مستقیم و آگاهانه است. توان گفت نقش ایدئولوژی در آفرینش دیوان کبر این اسا  می
باورهای فلسفی اسالمی، تلمیحات دینی مثل تلمیحات مکرر به داستان زندگی پیغمبرانی چون نوح، موسی، خضر، 

شود و بیانگر تاثیر مستقیم ایدئولوژی آیت اهلل رروی و ایدئولوژی تفکر شیعه به وضوح در دیوان دیده می)ع( سلیمان 
اخالق "گویا آیت اهلل رروی اصفهانی در قالب این دیوان خواسته برای طلبه هایش کال   هانی در اثر ادبیش است.فاص

 "امام شناسی در قالب شعر "برگزار کند؛ چرا که مخاطب در ضمن دیوان با یک مجموعه ی کامل "عرفانی اهل بیت
گناهکاران و عاصیان، بهترین هدایت کننده،  عت کنندۀشفاروبروست. ایشان مقام  امام را منتسب ازجانب حق تعالی، 
توحید،  رسیده به باالترین مرتبۀموجودات،  برآورندۀ نیاز همۀپرهیزگار و بخشنده، متجلی تمامی واجبات و مسنونات، 

-ویژگیهای برتر معنوی و انسانی می آشکارکنندۀ ریوب و صاحب همۀپناهگاهی صبور برای همه، جان و روح جهان، 
 آورده: )ع( امام جوادمدح  درانند. به طور مثال د
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 دفترآداب عشق فاتح ابواب عشق                           قائد ارباب عشق الی سبیل الرشاد
 (323: 3102)کمپانی، 

وجود شناسانه  م و اصوال در تفکر قبل از دورۀ مدرن کامال جنبۀزیبایی شناسی و فهم هنرها در عالم اسال
(antologic دارد. یعنی در این باب متفکران مسلمان که عمدتا عارفان مسلمان هستند؛ زیبایی را در نسبت به هستی )

زیبایی شناسی شرقی و مدرن همین  منحصر به هنرها نیست. تفاوت عمدۀ بینند. پس بر این مبنا، زیباییو کل عالم می
، زیبایی کامال بر محور سوژه یعنی انسان، از آن جهت است. زیبایی شناسی مدرن کانتی است. در زیبایی شناسی کانتی

بسیاری از مسائل زیبایی شناسی  ،نظر داشته باشیم چرخد. اگر این تفاوت عمده را مدکه عالم خارج ابژه آن است، می
 (.13: 3111)بلخاری،توان درک کرد.مدرن و قدیم از جمله زیبایی شناسی اسالمی را می

 
 

 نتیجه گیری
ای از ای و سنتی هستند و ادامهشعری، فرم بیرونی و ذهنی کلیشه خیال و اندیشۀن متنی مثل زبان، صور عناصر درو

ترین شاعران قرون طالیی شعر بازگشت چون تقلیدی از برجسته آیند و شاعران دورۀسبک بازگشت ادبی به حساب می
افزایی ها بیشتر ز آنجایی که در شعر ایشان قاعدهفارسی هستند، خیلی مورد پسند نخبگان و حتی عموم مردم نیستند. ا

ی از اما از لحاظ عنصر معنای«. شعر» دهیم تا« نظم»گریزی ها هستند، شایسته است که به دیوان ایشان نام  از هنجار
امام  ۀزیبایی شناسی اسالمی در اشعارشان پر رنگ است، قابل تامل است و مجموع آنجایی که بُعد هستی شناسانۀ

آید. درست در روزگاری که مردم و سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه از زشمندی از نظر عرفانی به حساب میاسی ارشن
ادبیات کالسیک اشباع شده بوده و به دنبال تحولی در فرم و قالب و مضمون بوده است، ایشان این دیوان را ایجاد 

 بردند.روطه و کودتا و نیاز ادبی جامعه به سر میای دنج از این جهان بی خبر از مشاند؛ گویا در گوشهکرده
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