
 
 

 

 
 

 

 با تأکید بر اشعار صائب تبریزی؛ سبک هندی ادبی نظریّة

 *شهربانو بابایی
 دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه آموختةدانش

آذرطلوعی هعبدال  
ارومیه  دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان گروه استادیار   

 فاطمه مدرسی
  ارومیه دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان گروه استاد

 (149تا  133)از ص  
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 چکیده
شعری است  نوع یها روشنگر ويژگی ،کنند تعريف شعر ارائه می ةری که شاعران هر دوره درباهاي ديدگاه

تواند به لحاظ  می یطورکلّ بهها  ديدگاهمجموع اين گرفته است.  قرار می آناندوره مقبول طبع که در آن 

به  ها ديدگاهن انیم از ايتو رو، می ازاين ؛عصری برای ما روشن سازد در هرنظری تعريف شعر مطلوب را 

يعنی صائب  ،هاترين آن ويژه برجستهبهشاعران عصر صفوی و عصر يا دوره تعبیر کنیم. آن  «ادبی نظريّة»

ی پیشین از اه و تعريفی متفاوت با دوره ح کردهشعر در اشعارشان مطر دربارة هايی ديدگاهتبريزی نیز 

ة عصر صفوی و با ستبرج در اشعار شاعران وجو جستضر سعی دارد با حا مقالةاند.  شعر ارائه کرده

 های جنبهو  ندبیین کن عصر را بررسی و تيشعری ا نظريّة های ويژگی ،اين شاعران از شعر گرفتن کمک

ترين شاعر سبک هندی  برجسته ؛ زيرااستبوده ده بر شعر صائب عمتأکید در اين پژوهش  آن را بکاود.

يابد که تعريف شاعران از نوع شعر مطلوب در اين عصر با  است. بررسی حاضر به اين نتیجه دست می

عنصر اصلی ترين  عنوان مهمبه ،متفاوت است. معنی و مضمون بیگانه کامالًهای قبلی  تعريف آن در دوره

 سویت شعر را از نکردن آن عدم پذيرش و مقبولیّشود که رعايت شعر مطرح می در تعريف و ارزيابی

 شاعران در پی دارد. 
 

 .، صائب تبريزیت شعر، مضمون و معنی بیگانهسبک هندی، ماهیّ ،ادبی نظريّة :های کلیدی واژه
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 مقدّمه .1

ر سرودن شعر، نوع شع لوازم ربارةاشعارشان د در را هايیديدگاه در هر دوره شاعران

اند.  مطرح ساخته آن تمقبولیّ و شعر ماندگاری و برجستگی در تأثیرگذار عوامل و مطلوب

در  ،بینیم ماقبل می ةرم شعری دوراز نُسبک هندی نیز که انحراف بسیارزيادی  دورة در

 نظرهایتوانند ما را در توصیف  که می خوريم میبر هايی بیت ن اين سبک بهاشعار شاعرا

 اينکه چه نوع شعری .شعری اين دوره ياری کنند نظريّةرد و نهايتاً شاعران در اين مو

ای است که در  است، مسئله عام داشته تمقبولیّ اتموضوع نوع از کدام و بوده موردپسند

 ،های بارز آن يکی از نمونه ؛کنیم های شعر فارسی با آن برخورد می کدام از سبکهر

 شاعری سخن گفته است:  ةه شیوخی است که از دانتقاد خاقانی از عنصری بل
 

 مرا شیوة خاص و تازه است و داشت
 

 همان شیــوة باستان عنصــری 
 

 ز ده شیوه کان حیلت شاعری است
 

 به يک شیوه شد داستان عنصری 
 

 نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد
 

 که حرفی ندانست از آن عنصری 
 

 (1248: 1387)خاقانی،
را به معنای « شیوه»شود که خاقانی  خوبی آشکار میبه ها بیتت در اين با دقّ

های شعری ياد کرده  شیوهعنوان ... بهو« وعظ»، «تحقیق»نظر گرفته و از در « موضوع»

و عمدتاً  شود وفور يافت میگو به در ديوان بیشتر شاعران پارسی هايی بیتاست. چنین 

عصر و ماقبل  ر بر شاعران همشاعة شعر و سبک و شیوة سرايندبیانگر رجحان و برتری 

 وعظ و تحقیق شعریة طلبی و ترجیح شیو برتریة روحیّخاقانی نیز  اين شعرِ. در است

ی مهمّ های کتهچنین شعرهايی ضمن اينکه حاوی ن خورد. اين میچشمها به بر ساير شیوه

وحی، )فت ژرف و عمیق شاعران نیز هستند های هبیانگر تجرب هستند،در نقد ادبی هر دوره 

 نخست،هم دست يافت: مة توان به دو نکت ل در اين ابیات میبا تأمّ ،واقع . در(143: 1379

به اين معنی که شاعران هر دوره چه نوع  ؛است هر دوره مطلوب بودهنوع شعری که در 

نیز  غیرهپسنديدند و به لحاظ مسايل بالغی و  و محتوايی را در شعرشان می مونمض

 دوم اينکه آيا خود شاعر در اشعارش توانسته ؛داشت بايد می تیشعر مطلوب چه کیفیّ

عمل بپوشاند؟ بررسی  ةشعر مطلوب جام بارةخود در های عقیدهها و  به گفته است

نقد ادبی و ة در حوز را یهمّم موارد، هستند هايی تهچنین نکة که دربردارند هايی بیت

داشته  توجّهبايد  ،ديگر . از سویساختدوره برای ما روشن خواهد شناسی هر  سبک

شعر  دربارةبه نظر خاقانی  توجّهای دارند.  حالت سلیقهکه بیشتر اين اظهارنظرها  باشیم
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های  البق وات سازد. طبیعتاً در هر دوره موضوع عنصری اين گفته را بیشتر روشن می

اين گیرند.  و اقبال شاعران قرار می توجّهحالت غالب را دارند و بیشتر موردی شعری خاصّ

زيادی ده است. هر شاعری ضمن اينکه تاحدّشاعران نبو ةگاه خالی از تأثیر سلیق امر هیچ

خود در  ةکرد تا حدودی نیز تابع سلیق خود پیروی می دورةشعری  تسنّاز جريان و 

 ،شک بیبه مسايل بالغی بود.  توجّهشعری و همچنین  های البو ق ها مونانتخاب مض

سبک خراسانی  ةر از جريان عمدضمن اينکه متأثّ ،یشعر اتتمايل عنصری به موضوع

انتقاد  ،بنابراين ؛گرفت ت میئنش ویانتخاب خود ة تاحدودی نیز از سلیقه و نحو ،بود

تاحدودی نیز ناعادالنه و دور از انصاف ، تواند وجهی داشته باشد تنها نمینه اوخاقانی از 

غالب عصر عنصری دارد.  اتاز موضوعنشان از ناآگاهی خاقانی  ،تر از همه مهم .نمايد می

« سخنة شیو»و « سبک»توان دال بر  را که می« شیوه»بگذريم از اينکه خاقانی اصطالح 

از ديگر برده است. کاربه« موضوع شعری»آگاهانه يا ناآگاهانه به جای مفهوم  ،دانست

ين است شناختی ا سبک و ادبی های قضاوت در آسیب ترينبزرگ که داشت توجّه سو، بايد

 دورة)ای ديگر  ات دورهو مقتضیّها  شاعران يک دوره را با مالک اشعار و سبک ،منتقدکه 

به شعر اگر از اين منظر  ،شک د. بیکنگذاری بسنجد و ارزش بعدی( دورةتر يا عمدتاً  قبل

به بافت زمانی و ادبی آن بررسی توجّههر شاعر را باشعر  دکه بايانتقادی خاقانی بنگريم 

در تاريخ  روا نخواهد بود. بر عنصری وی نقد، ای ديگر و نه نیازهای ادبی دوره کنیم

و هنجار  معیارو  سنّتاز  ایگونهتوان يافت که به ات ايران شاعران فراوانی میادبیّ

موضوع غالب  ،. در روزگاری که مدحاندخود عدول کرده ةاعتقادی سبک شعری دور

بريزد « پای خوکان در»که حاضر نیست شعر خود را بینیم  خسرو را می، ناصرشعری بود

 کند که تمايلی به تغزل ندارد:  و شعر مدحی بسرايد. يا در بیتی ديگر بیان می
 

 غزال و غزل  هر دوان مر ترا               
 

 نجويم غزال و نگويم غزل 
 

 (462: 1357)ناصرخسرو،                                                        

)عصر سبک هندی  دورة ةت در اشعار شاعرن برجستدقّحاضر سعی دارد با مقالة

طبیعتاً در . کنددست بررسی لی ازاينئنوع شعر و مسابارة آنان را در هایديدگاه صفوی(

ن شاعر اين عصر يتر جهت که برجستهاين؛ ازصائب خواهد بود شعرتأکید بر  ،اين بررسی

های  نمودار کاملی از ويژگی ،ضمن اينکه شعری متعادل است شود و شعرش شناخته می

است که عمده منابع اطالع  توجّه. اين نکته نیز شايانرود میشماربههندی  ةسبکی دور

 خود شاعران ديوانها يا  تذکره ،هر دوره)شعرشناسان( شاعران و منتقدان  ايدعق ما از
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 های و تحسین هاانتقاد جوالنگاه هندی سبک دورة در همچنین و دوره هر در ها تذکره است.

شاعران را مدنظر قرار  شعرتنها ما  ،. در پژوهش حاضرانداعرانشعر ش دربارةمنتقدان 

 ايم.  نپرداخته بارهنويسان در اين  تذکره نظرهایايم و به  داده

شعر و  ةگاه به حوز ،کنند مطرح می شعرشانکه شاعران در  اتیمسايل و موضوع

شناسان است. با نگاهی  که در هر دوره مطلوب طبع سخنشود   مربوط می ت شعریکیفیّ

همواره در د که شاعران ايرانی کرتوان قضاوت  سادگی میفارسی به ديوان شاعرانبه 

ها برتر ره کرده و خود و شعرشان را از آنعصر خود اشانوعی به شاعران هماشعارشان به

 دربارةاند که نشانگر نکات مفیدی  را مطرح کرده یهايديدگاهاند. از سويی ديگر،  دانسته

توانند  ها می تذکره اعتقادشان به شعر خوب و مطلوب در آن زمان بوده است. اگرچه

که خود  شعرهايینبايد از  ،دوره باشند هرشعری  نظريّةبع ما در شناخت ترين من مهم

گذاران يک  ايهعنوان پبهچراکه همین شاعران  ؛اند غافل شويم سروده بارهشاعران در اين 

 ،میانايناند. در ی از شعر و سبک خود داشتهبهتر درک ،دهندگان آن و ادامهسبک 

نوع  بارةاين شاعران در نظرهایخوبی خواهد توانست ما را در رسیدن به بررسی اشعار به

آن ياری رساند. در مقايسه با ة دهندمهم تشکیلشعر و چگونگی آن و همچنین عناصر 

 ابودن مبرّای اين اشعار نیز از عیب پراکندگی و سلیقه اند، آورده ها تذکره ی کهلبمطا

جويی همواره در بیشتر اين  ی و برتریتحدّ ماية درون، مفهوم و يگردنیستند و از سويی 

عصر  از شاعران هم ،اشعار گونهاين . از اين گذشته، برخی شاعران درشودديده میاشعار 

های  ا قضاوتامّ ،اند برتری داده آنان را بر شعر خودو سبک شعر  خويش تمجید کرده و

 برد.   ها را زير سؤال می ها و داوری امروزين ما اين قضاوت

در کتاب  یمحمّدتوان اشاره کرد؛ کتاب میدو در زمینة پیشینة اين پژوهش به 

صفوی و نويسان عصر  آرای تذکره، معنی بیگانه؛ نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی

ه و به اين کردبررسی در اين دوره  را شعری و نوع شعر مطلوب هایو ويژگیبعد از آن 

طرفانه و از  بی هاشاعران و شعر آن دربارةنويسان  که بیشتر تذکره است نتیجه دست يافته

کردند و در نقد شاعر و تحلیل شعرهای او در بسیاری موارد  روی انصاف قضاوت نمی

از  هصفحچند فتوحی در . (16: 1374ی،محمّددادند ) ود را دخالت میخهای  بغض و حب

آرای  ،های نقد ادبی در سبک هندینقد خیال؛ بررسی ديدگاهبا عنوان  کتاب خود

 ،که شاعران اين عصر گرفته استگونه نتیجه ه و اينکردبررسی  را شاعران سبک هندی

الهام و تلقین نیروهای  ةتیجنه ن و دانند شعر خود را محصول قدرت و هنر خويش می
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های اشعار  يکی از ويژگی ،به اين نکته توجّه. (144 :1379فتوحی،)ماورايی و آسمانی 

که واقع، چنان درسازد.  ما روشن می شعر اين دوره بر بارةشاعران و تفکر غالب آنان را در

رودن ماورائیات را در س ،سبک هندی دورةشاعران پیش از  ،است فتوحی اشاره کرده

هايی يافت که شاعران به  توان نمونه جا در شعر فارسی میدانستند. همه شعر دخیل می

هاست. بخش اشعار آنالهام ،شاعر اين موضوع اعتقاد دارند که نیروی ديگری غیر از خودِ

 کند:  می شعرکند که به وی تلقین  ی غیر از نیروی ذهنی خود ياد میيمولوی از نیرو
 

 کنی                   یــن تلقین شعرم مــن مه میان جاــای ک
 

 گر تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم 

                           (533: 1376)مولوی،                                                                                                   

 نیرو يا وجودی خارج از جسم ،بیش منبع الهام شعریوکم ،نیز شاعران ساير اشعار در

شعر را حاصل تالش  ،به اينکه شاعرتوجّهباا در شعر سبک هندی امّ ،ذهن شاعر استيا 

میان  از چنین منابع الهامی در شعر سخنی به ،داند ذهنی و قدرت هنری خود می

گذشتگان  شعر در عتتب به که دارند ادعا صائب چون شاعرانی همچنین آيد. نمی

 اند:  نپرداخته
 

 زــرگـام ه ردهــس نکـن کــع سخــتتب

 ام                       هــرز دست يافتــر برين طــه زور فکـب
 

 نـکسی نکرده به من فن شعر را تلقی 

 نــه دست يافت در ثمیــصدف ز آبل
 

   (3629: 1370)صائب تبريزی،  

توصیفی برای بررسی موضوع استفاده شده است.  -حلیلیين مقاله از روش تدر ا     

گیرد؛ از ای برای تحلیل و توصیف کمک می توصیفی که از منابع کتابخانه -روش تحلیلی

 های ادبی است.  ها در بررسی ترين روش متداول

شعری  هایويژگی دربارةشاعران  هایديدگاهو  ءآرا دربارةنوشتار به بحث ة در ادام

و شواهد از ديوان شاعران اين عصر  ها مثالبا ذکر  اين دوره شعر مطلوبِ و سبک هندی

 خواهیم پرداخت.
 

 های شعری سبک هندی و شعر مطلوبِ این دوره ویژگی .2

ها شاعران ضمن خوريم که در آن ن به اشعاری برمیزبا اعران فارسیهای ش در بیشتر ديوان

گاه شاعران مشهور و نامور سبک يا عصر و  هم اعرانبر شعر ش خود شعر اشاره به برتری

اين اند.  نیز سخن گفته خويش مبانی اعتقادی شعر دربارةطور موجز به ،های پیشین سده

و  مدّعیمفاخرت بر اقران و شکايت از »همواره با نوعی   خانلری اشعار که به تعبیر ناتل
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تا بتوانیم به شد تواند با های خوبی می تهحاوی نک ،(262: 1371)است  همراه بوده« حسود

آنچه . ببريم و مبانی شعر مطلوب در هر دوره پیاصول  دربارةزوايای فکری اين شاعران 

اين نکته است که  ،آيد میدستفارسی به شاعران يوانات و داز مطالعات تاريخ ادبیّ

عصران در شعر شاعران وجود داشته است.  خره بر اقران و دشمنی با همهمواره حس مفا

اند که ممکن است  نگرانی را در شعر خود بازتاب داده شاعران ايرانی اين دلهره وهمواره 

همیشه بر اين  ،ی ديگرسوی ديگران به سرقت رود و از سوي ها ازهای هنری آن آفرينش

که رقیب محسوب ر عص ا از شعر شاعران همنه د که شعر آان نکته پافشاری و تأکید کرده

 ،رجحان دارد. از ديگر سو برتر و بهتر است و بر آنها ،متقدّمشدند و برخی شاعران  می

ها ة آنديگر و طرز و شیو اعرانکه به ش اندداشته  واهمه اعرانکه برخی ش بینیممی

يافته يکی از داليل اينکه همواره حس مفاخره در شعر اين شاعران نمود  و منتسب شوند

را  احساس ترسا نیز همواره م متقدّمشاعران باشد.  ترس احساسین همتواند  می است،

واقع واکنشی به اين  اند و مفاخره بر اقران و طعن حسودان و دشمنان در با خود داشته

 از سبک ،اند ود را بر ديگر شاعران برتری داده. از سوی ديگر، همیشه شعر خاست مسئله

اند  کرده يادان با بدترين الفاظ مدّعیاز حسودان و  ،اند جديد خود تمجیدها کردهة و شیو

آيا د. کرر توان تصوّ اند که می دادهقرار  ای باالترين نقطه شعر خودشان را در ،و درنهايت

گاه رموز کار خود را تمام و کمال در شعرشان چنین حسی باعث نخواهد شد که هیچ

ن خواهد بود که چنیاين حس   ةبه واقع نتیج ؛بوده استگونه اين گمان مطرح نکنند؟ بی

و به تقلید  بدها دست ياپردازی آن کار و ابعاد سخن اسراری از معاصران بر نخواهند کس

 ،در اينجا که شويم رو میبحث ما نیز با چنین فضايی روبهة مورد. در درودست بزند

 آوريم:  میه دوراين گونه ابیات را از برخی از اين
 

 وی همچون نظیریـصائب محال است ش

       
 ن راــانیده سخرسـری نـه نظیـی بـعرف 

  (396: 1370)صائب تبريزی،             
 

 ر روحانــی صهبای دگــر داردـاين ساغ  بـاز گفته مــوالنا مـدهــوش شدم صائ

 (2180)همان:                                

 از آتشین دمان به فغانــی کـــن اقتــدا

 
 صائـب اگــر تتبـع ديــوان کس کنــی 

 (  3386)همان:                                

 از چه رو آن آتشین گفتار در عالم نماند؟  ها افسـرده شد طالب آمل گذشت و طبع

 (1212)همان:                               
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 د رغبت خلقـکنن میب از آن ـر صائــبه فک

            
 رز حافظ شیرازـد از طــده یـاد مـه يــک 

 (2313)همان:                                 

 خوشـا کسی که چو صائب ز صاحبان سخن

 
 تتبـــع سخــن میـــرزا جــالل کنـــد 

 (1896)همان:                                 

 از شکــرزار سخـن برنیامــد شــور صائـب

 
 اند تا زبان طوطـی خوش حرف آمل بسته 

 (1214)همان:                                

 آنانکـه مست فیـض بهارنـد چــون اسیـــر

 
 اند ای از جام فصیحی کشیده تــه جــرعه 

 (475: 1374)ناظم هروی،                  

 گويد:  میگونه يا میرزا جالل اسیر در بیتی اين
 

 وده استـی بــباوجود آنکه استادم فصیح

         
                تواند يک کتاب من شود  رع صائب میـمص 

 (1214)همان:                                 

ويژه در اين به ،ذهايی در شعر شاعران فارسیچنین تعارفات و اظهار تواضع و تلمّ     

از برخی  ،رویهرخورد. به میچشمفراوان به ،در میان است« ازهطرز ت»دوره که بحثی از 

شعر دست  دربارة توان به مبانی اعتقادی و آراء آنها میوبیش اشعار شاعران اين دوره کم

شتر زمانی اين است که چنین ابیاتی بی ،ماندباز نظر پنهان  نبايدديگر که ای  يافت. نکته

کم از  متداول کمة و شیو باشد ر بنیان نهاده شدهسبک جديدی در شعند که يابمینمود 

آرام با اشعار نظامی و  وقتی سبک خراسانی آرام ،مثال شود؛ برایادبی خارج ة صحن

و  نددانستمیرا منحصر به خود  جديد ةاين شاعران نیز شیو ،کرد ل پیدا میخاقانی تحوّ

خاقانی که اشعار بسیار ويژه به ،دندکر ان خود مفاخره میمتقدّمعصران و گاه  بر هم

در اين مقاله سعی بر اين  ،به آنچه گفته شدتوجّهحال، باهر بهدارد.  بارهوانی در اين افر

ة برجستة ويژه نمايندبه ،سبک هندی ةالی اشعار شاعران دورهخواهیم داشت که از الب

د در آن پسنموردِت و نوع شعر ماهیّ دربارةشان هايديدگاهبه آرا و  ،يعنی صائب ،آنان

قالب ديگر در ديوان اين  باهیچ غزل، قصیده يا شعری  ،طورکلی بهعصر دست يابیم. 

به تشريح آرا و عقايد خود  بسوطشکلی مر صراحتاً و بهاعتوان يافت که ش شاعران نمی

که در  هايیديدگاهترين ايراد چنین  ت شعر مطلوب پرداخته باشد. مهمدر باب ماهیّ

طور صريح به اين است. گاه ابیات بهنه ؤجز بودن آکوتاه و م ،اند هقالب يک بیت بیان شد

ها به  استعارات و تمثیلة طور ضمنی و در لفافکنند و شاعر تنها به موضوع اشاره نمی

بیش به نکاتی وکمتوان  در اين ابیات می دقّت با ،همهزد. بااينپردا خود می ةبیان عقید

نوع لفظ، معنی،  دربارة ؛شاعران شده در شعرمباحث مطرح ،کلیطوربه دست يافت.

ی شعر )نظیر رديف، قافیه، فنّهای ويژگی البتّهات شاعر واقعی و مسايل بالغی و خصوصیّ
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های  ويژگی. 1کلی ة اين موارد را در سه دستکه ما در اينجا  استو...(  وزن و استعاره

 . کنیممیبررسی  و یبند ی شعر دستهمسايل بالغی و فنّ. 3و  لفظ و معنی. 2 ،شاعر

 

 های شعر و شاعری در عصر صفوی ویژگی. 2-1

گويند، بلکه نمیاز الهام در شعر سخن  ،های قبلی شاعران اين عصر برخالف شاعران دوره

عر کسی است که با رنج و سعی خود بتواند شعری خوب بسرايد و از هیچ اها شاز نظر آن

 کس تقلید و يا سرقت ادبی نکند: 
 

 رگزــام ه ن کس نکردهـــسخع ــتتب
 

 کسی نکرده به من فن شعر را تلقین 
 

 ام به زور فکــر بر اين طرز دست يافته

                     
 صــدف ز آبلـه دست يافت در ثمین 

 (3629: 1370)صائب تبريزی،       
      

ای  آن چاره ازگويا گاه از توارد و سرقت مضمون در امان نبودند و هیچ ،همهبااين

 اند:  نداشته
 

 ته طور بلندی همّـمنم کلیم ب
 

 ز از خدا نکنمـه استفاضة معنی جــک 
 

 توانم کرد ولی عالج توارد نمی

 
 آشنا نکنم نمگر زبان به سخن گفت 

 (86و  85: 1336)کلیم کاشانی،       

خود نیز  بلکه تکرار معنیِ ،معنی از ديگری از نظر آنان دزدی بوداقتباس تنها نه

 آمد:  میشماردزدی به
 

 چگونه معنی غیری برم که معنی خويش

 
 نـدوباره بستن دزدی است در شريعت م 

 (300)همان:                                   

 شعـر دگـران را همـه دارنـد بــه خاطـر

 
 شعـری کـه غنـی گفت کسـی ياد نـدارد 

 (90: 1362)غنی کشمیری،                 

که در اين دوره به دلیل فراوانی اشتراک مضامین  کرد توجّهبه اين نکته  دباي البتّه     

بار کدام شاعر در شعر خود گنجانده توان گفت يک مضمون را برای نخستین قطعاً نمی

در از سوی ديگر، . (86: 1386 )قهرمان،توارد غافل بود ة است؛ ضمن اينکه نبايد از مسئل

 : اندشدهتوصیف ناشاعران  ،از شاعران اين دوره ابیات بسیاری
 

 ددــدگر بنـه همــرع بــنه هرکه يک دو سه مص

                    
 دــوری دانــی و درد سخنـــوز معنــرم 

 (342: 1350)حزين الهیجی،              

 گرددمی  نه هــرکس مصرعی موزون کند مشهور

 
 افتد ازه میز صـد بلبل يکی صائب بلندآو 

 (1368: 1370)صائب تبريزی،             
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های تند  دان و رقیبان سخنبا حسو ،آيد میمیانو زمانی که از طرز تازه سخن به     

 گويند: می
 هــرز جديدند همـن طــبیگانه اي  هــبا آنکه دو کون اهل ديدند هم

 معتاد بـه ماهــی قديدنـد همــه                       آرم و خلق                       من مرغ کباب تازه می

 (978: 1346)طالب آملی،

همچنان  ،نهادند نمی وقعی چندان را گذشتگان شعر در تتبع اگرچه دوره اين شاعران     

 : دانستندرا ضروری میذ در محضر استاد تلمّ
 
 

 پیر، پیرت  تی ای کودک بیمريد کیس  ی          ـدان نبرده رنج شاگردی زاستادی چه می

 (833)همان:                              

 دهند:  شاعران رجحان میة نهايت خود را بر همو در    
 

     دم ـدست سخن گرفتم و بر آسمان ش  رسد                صائب کسی به رتبة شعرم نمی

 (2810: 1370)صائب تبريزی،         
 

 لفظ و معنی . 2-2

و عاطفه  )فنی( يعنی زبان، تفکر، مسايل بالغی ؛اگر شعر را متشکل از چهار عنصر اصلی

ا زبان و معنی شود که لفظ ب ص میمشخّ ،نشان دهیميک ة شمارصورت شکل و بهبدانیم 

در شعر  دهند. با تفکر يکی هستند و سهم بسیار زيادی از شعر را به خود اختصاص می

اين عناصر به تعادل میان  دباي ،شود لفظ بهره گرفته می يعنی ،که از زبان جهتآناز

 خاص مبذول شود.  توجّهت و دقّ

 

  رتفکّ

 زبان
 عاطفه

 فنی  مسایل بالغی و

 

   آنة دهند(: شعر و عناصر اصلی تشکیل1)ة شکل شمار
     

کدام را از هم جدا کند و دربارة هر تواند لفظ و معنی سادگی میمخاطب شعر نیز به

نقد شعر نیز شايد نخستین ة حوز در. (121 :1379 )فتوحی، مستقلی داشته باشد قضاوت

سنجان  و سخن شاعرانتبع آن معنی است. لفظ و به شود،میبررسی که از شعر  جزئی

 مسائل بالغی و فنی  

 زبان

 عاطفه 

 ر تفکّ
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سبک هندی  دورةاند. در  ت بیشتری در شعرشان نشان دادهنیز به اين دو حساسیّ متقدّم

در اشعار  و ابیات فراوانی را معنی بیشتر بودهلفظ و  دربارة ،ت در شعراين حساسیّ

در  توان يافت که سخن از اين دو عنصر شعری به میان آمده است. اين دوره میشاعران 

طرفدار معنی و مضمون هستند و  توان گفت که شعرای اين دوره عمدتاً میی حالت کلّ

فراوان به آن برحذر  توجّهو لفظ ة کار را از آرايش بیش از انداز ديگر شاعران تازه ،روايناز

 اند:  داشته
 یـــانگــراع بیگــصـان دو مـــمی

 

 یـخانگان دان ز يکــو عیب کمــچ 
 

 ای ز معنـــی چــو بــرخــود نبالیـده
 

 ای چـــه حاصــل کـه لفظی تراشیده 
 

 جاستدر آن صـورت از لفظ نسبت به
 

 کــه از نسبتش جـان معنــی نکاست 
 

 ـش لفـظ چنــدان مکـــــوشدر آراي

           
 کــه رخســار معنـی شود پرده پوش 

 (849و  848: 1375)قدسی مشهدی،

لفظ نیز بايد پاکیزه و خوب باشد تا بتواند معنی و مضمون نهفته در  ،از سويی ديگر

 خوبی برساند: آن را به
 که نهان در نمد است هست آينة صافی  معنی صاف که در قالب الفاظ بد است         

 (46: 1362)غنی کشمیری،                

 بال کند معنــی نازک پـرواز گرچه بی

 
 لفظ پاکیــزه پروبــال بـــود معنـــی را 

 (273: 1370)صائب تبريزی،              
 

در مقابل نازکی « نازکی لفظ»و از   ا گاه برخی شاعران لفظ را بر معنی ترجیح دادهامّ

 اند. خود صائب يکی از اين شاعران است: معنی سخن گفته
 

 ردـــدی گیـسخن از نازکی لفظ بلن

             
 ه دست آر که معنی کم نیستـلفظ پاکیزه ب 

 (877)همان:                                      
                                                                                                   

بیشتر از شاعران ديگر اين دوره اظهارنظر کرده و  ،لفظ و معنی دربارةهمین شاعر 

توان از هم  به اعتقاد وی لفظ و معنی را نمی ؛است هايی مطرح کردهدر اين باره ديدگاه

 از معشوق:  که عاشق راجدا کرد؛ همچنان
 

 وان بريدلفظ و معنی را به تیغ از يکدگر نت

 
 دا؟ـکیست صائب تا کند جانان و جان از هم ج 

 (8 )همان:                                             

 میان خـال و خــط و حسن راه بسیار است

 
 باشـــد اگرچــه لفــظ زمعنـــی جـــدا نمـی 

 (1865)همان:                                        
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است که در مفهوم ادبی و زبانی در مقابل لفظ قرار ل ئقابه اصالت معنی او ساً ا اساامّ    

. گاهی صراحتاً بر معنی تأکید دارد و آن را بر لفظ و ساير (123: 1379)فتوحی، گیرد  می

 دهد:  مسايل بالغی رجحان می
 

 نـــی نظاره کـــتکلف معن یــن بــحس در

    
 ها ارهرو به خال و خط استعــاز راه م 

 (1865)همان:                           

 دــکنن یــه مـــی بیگانــالش معنــاران تـي

   
 کند ی بیگانه میـب تالش معنــصائ 

 (2022)همان:                           

 نظر ز لفظ بــه معنــی است مـــوشکافان را 

    
 آرد مـــرا به دام کجا خط و خال می 

 (1792)همان:                           

 حسن معنی لیلی و الفاظ رنگین محمل است

                                    
 بايد شدن پیش لیلی واله محمل نمی 

 (2937)همان:                           
     

ی معنة بیند و از اينکه لفظ رسانند گاهی صائب لفظ را مانع و حجابی برای معنی می

 کند:  شکايت می است، بلند و عمیق نبوده
 

 ر زبانـعمر رفت و راز عشق از دل نیامد ب

  
                      د                       ــه مانــی بیگانــه، معنــظ کوتـاب لفـدر حج 

 (1212)همان:                                          

 ن سیاه    سازد جهان بر معنی روش یـلفظ م

 
 را؟ــن باشد چـرهــدن در پیـبنـوسف سیمیـي  

 (21)همان: 

 ی بیگانه با لفظ آشنا صائب     ــردد معنــنگ

 
 ه افسون رام عاشق آن پری رخسار کی گردد؟ـب  

 (1792)همان:                      

 ی نازک ــوا معنــردة الفاظ رسـشود در پ

 
                   د نقاب از من                     ـوشــر پــريانی رخ او را مگـه عــب 

 (2937)همان:                                          

 نـی مـر غريبـود در حضـش بـويـال خـه حــب  ود                ــا نشــه آشنـانـی بیگـظ معنـه لفــب

 ( 3083)همان: 

ه معنی از قوّ ،گیرد و بر اين اعتقاد است که اگر لفظ نباشد گاهی نیز جانب لفظ را می    

 آيد:  به فعل درنمی
 

 نــی روشـــاه معنـوگــود جلــلفظ ب

 
 دـــه نباشـــخان سیاه یــا بــی مــلیل 

 (1865)همان:                                 

 کردن مشکل استلفظ را ادراک معنی بی

 
 که باشد با نقاب رة نازک همان بهترــچه 

 (435)همان:                                   

 لفظة ردـــی نازک بود ز پــور معنــظه

 
 ردـــوان کـــنقاب نت  یــرخ او ب  ارهــنظ 

 (1822)همان:                                 
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 است: گاهی هم بر اين اعتقاد است که زيبايی لفظ باعث زيبايی معنی    
 

 کند لفظ نازک حسن معنی را دو باال می

 
 بايد می شیراز را راز میـشی  ةــشیش 

 (38)همان:                               

 بال کند معنی نازک پرواز گرچـــه بــی

                                 
 لفظ پاکیــزه پروبـال کنــد معنی را 

 ( 273: )همان                            

 ع و پیچیدگی لفظ در شعر نیست: همچنین موافق تصنّ      
 

 شود ع معنی برجسته نازل میاز تصنّ

                       

   هیچ عیبی شعر را چون لفظ برهم چیده نیست 

 ( 657)همان:                                          

را در شعر شاعران اين دوره به  هاهديدگامفهومی که بیشترين آرا و  ،جدای از لفظ

مضمون بیگانه که با صفاتی چون  يامعنی  .است« معنی» است، خود اختصاص داده

آور، دالويز، دلکش، دلگشا،  نازک، بلندپرواز، جگرسوز، حیرتجاندار، روشن، رنگین، بلند، 

م به اصطالحی دهة سد ةاز میان ،(128: 1395)فتوحی، شود  شیرين از آن ياد می وتر، تازه 

توان  ی در شعر فارسی بدل شده است )همان(. آنچه از اشعار شاعران اين دوره میفنّ

واقع سبک طرز تازه که  ت وافری در شعر دارد و دراين است که مضمون اهمیّ ،دريافت

يابی و  عبارت است از مضمون ،کنند تخار میآن افويژه صائب به به ،شاعران اين دوره

  :يد در قالب الفاظ اندکبیان مضامین جد
 

 توان سخن از زلف يارگفت ر میـيک عم

     

 ده استـدربند آن مباش که مضمون نمان 

 ( 974: 1370)صائب تبريزی، 

 طالب بکوش و معنی جانـدار در کف آر

 

 ای!                      های مرده چه پیچی، کفن نه بــر لفظ 

 (853 :1346)طالب آملی،                  

و )همدانی(  کلیم کاشانی که سازد می آشکار را نکته اين دوره اين شاعران اشعار به توجّه

: 1384پورآالشتی،  )حسناند داشتهها را در اشعارشان  سازی تبريزی بیشترين مضمونصائب 

ويژه صائب از مفهوم مضمون داشت که آنچه در شعر شعرای هندی و به توجّه. بايد (25

چیزی نیست که پیش از اين تحت عنوان محتوا، ايده، پیام، انديشه و...  ،تنظر اس مدّ

معنی مترادف با معانی ثانوی  ،از نظر اين شاعران. (123: 1395فتوحی، )شد  درک می

از « دقیقه»در شعرش با صفاتی چون های بالغی هم نیست. نظیری نیشابوری  صورت

 کند:  مضمون ياد می
 

 د دقیقه استلبان ص در حرف تلخ نوش

        

 رود   بین ز لفظ به مضمون نمیکوتاه 

 (178: 1340)نظیری،                  
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 بالد:  صائب به شیرينی و پیچیدگی مضمون در شعر خود می   
 

 چسب ما با خامشی هم چاشنی است ة دلـنکت

    

 ها ونـی مضمــد شیرينـــشق کن یــه را بــخام 

 ( 151: 1370)صائب تبريزی، 

 موشکافان جهان را مــوی آتش ديــده کــرد

 

 بس که پیچیده است چون زلف بتان مضمون من 

 (2969)همان:                                           

حسن  ،تنها عیب نیستپیچیدگی است و اين نهمضمون نخستین ويژگی  ،بنابراين

های بیگانه، غريب و دور از  به مضمونکه تالش شاعر نیز بايد اين باشد آيد.  میشماربه

برای مضمون غريب همانند  وجو جستفهم و پیچیده دست يابد. اين پیچیدگی و 

 تی برای شاعر به ارمغان آورد: تواند لذّ ا میمعمّ کردن حل
 

 رگز نیافتـی آشنا از آشنا هـريبــدر غ

 
 اـم مــيابی یـه مــی بیگانـز معنــی کــلذّت 

 (134)همان:                                      

 ودــی نازک بـاب معنـعشرت ما در رک

 
 خیاالن را هالل اين است و بس عید ما نازک 

 (2334)همان:                                    

 ر آشنايان سخنــی بــتلخ کردی زندگ

   
 در صائب تالش معنی بیگانه چیستـن قــاي 

 (623)همان:                                      

 م در زير پای فکر کرسی از سپهرـنه می

                   
 ه راـی بیگانـک معنـآورم ي  یــه کف مــتا ب 

 (91: 1336)کلیم کاشانی،                      

 مگـرد خاری هر گرد و مگیر گل هر دامن

 
 طالب حسـن غـريـب و معنـی بیگانــه باش 

 (2350: 1370)صائب تبريزی،                 
     

، ای است از نظر صائب معنی نازک بسیار در معرض خطر است و لفظ که مانند سرمه 

 رود:  میکارمضمون بهزخم  برای چشم
 
 

 الکمال معنی نازک نباشد ايمن از عین

                 

 زخم باشد لفظ، مضمون مرا نیل چشم 

 (90)همان: 
 

اين باشد که بیشترين معنی را در کمترين لفظ بیان کند و  دهنر شاعر باي ،نبیايندر

 کدام از اين دو را بر يکديگر ترجیح ندهد:  هیچ
 

 دهم معنی بسیار را از لفظ کم جان می

   

 دهم ة گرداب جوالن میـکاس بحر را در 

 ( 2624: 1370)صائب تبريزی،           

 ر معنیــلفظ بچ ــد هیــی نکنــزيادت

                        

 اـت مـدالــة عـامـی خــخانگ تـز راس 

 (319)همان:                                 
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صائب سخن ة تکرار مضمون تازه از نگاه اين شاعران نیز مطرود بوده است. به عقید

 تازه محال است که تکرار شود: 
 

 حُسن در هر نظری جلوة ديگر دارد

               

 رر گرددسخن تازه محال است که مکّ 

 (1579)همان:                             

. (132: 1395)فتوحی،  دکر عیب تکرار قافیه را توجیه می ،ی مضمون تازهگاهی حتّ     

با اينکه به  ،ويژه صائببه ،داشته باشیم که شاعران سبک هندی توجّهبه اين نکته  دباي

 ؛را ديدرر توان مضامین مکّ شعرشان می در ،ر معانی و مضامین اذعان دارندعدم تکرا

واقع وحدت طولی آن در سبک هندی  اين است که انسجام غزل و در آن،يکی از داليل 

)به جای غزل  ترين واحد شعری تبديل شدند به شاخص ،ی مصراعاز بین رفت و بیت و حتّ

شاعر بايستی به تالش ذهنی بسیاری دست  ،روازاين؛ که در سبک عراقی واحد شعری بود(

تکراری نباشد و اين امر گاهی در عمل به  ها راعزد تا مضامین هرکدام از ابیات و مص می

محدودی ة طبیعتاً از حافظ ،عنوان انسانشد که شاعر به پذير نمی اين دلیل امکان

در شعر خود آورده  که چه مضامینی را پیش از اين درک و گاه فراموش می بودبرخوردار 

از داشت.  توجّهها نیز ة زمانی سرايش آنبه شمار بسیار ابیات و فاصل داست. همچنین باي

سازی به نوعی تفريح  مضمون ،آفرينی و در واقع مضمون ،که گفته شدچنان ،ی ديگريسو

 «حباب» ةواژ از بار پانصد ديوانش در صائب بود. شده تبديل معمابافی انندهم سرگرمی و

ترين حالت تحسینی  بینانه ن تازه بیافريند. اين امر در خوشتا مضمو است ستفاده کردها

ل شعر تنزّ تفريح دراما از ديدی منفی به نوعی  ،انگیزد اد شاعر را برمیاز ذهن وقّ

شعر برای بسیاری از شاعران اين دوره چیزی که  داشت توجّهيابد. ضمن اينکه بايد  می

که در کوچه بازار بیشتر از دربار متداول بوده است. طوریبه ؛بیش از اين نبوده است

در آن يندی که آآفرينی از ديد اين شاعران عبارت است از فر مضمون سرانجام اينکه

 اند که به نوعی دهد و اين چیزها همان الفاظ د میهم پیون شاعر چیزهايی را در سخن با

  .(134: 1395)فتوحی، دارند  خود در را عاطفه همچنین و نی(و ف) بالغی مسايل معنی تصوير،
  

 ام بیدل به هر مو بست مضمون خمی پیری

                            

 کنم بعد از اين ترتیب ديوان هاللی می 

     (1059: 1389)بیدل دهلوی،             

و  ندک چیزی است که شاعر به آن مفاخره می ،شود که از اين راه حاصل می ایپیچیدگی

  :انمدّعیاست برای شاعر در مقابل  ای برگ برنده ،واقع در
 

 

 شود چون عبارت نازک افتد رنگ مضمون می  بیدل اشعار من از فهم کسان پوشیده ماند

 (769)همان:                                       
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 ی مسایل بالغی و فنّ. 2-3

ها و ساير موارد  زی که از راه استعارهجمله تصويرسادر شعر اين دوره مسايل بالغی، از

به يکی از مسايل مهم در شعر تبديل يابی  در کنار مضمون ،شود آفرين حاصل می خیال

ترين  کند. مهم تر از آن حرکت می اندکی عقب کم دست ،پای شعرپابه نهاگر و دشو می

که از  آملی است. طالب «استعاره» دوره اين شعر در بالغی مسايل ةحوز در مسئله

استعاره را در شعر مهم  ،(125: 1372)ذکاوتی قراگزلو، است استعدادهای نادر سبک هندی 

 آورد:  نمیشمارشعر به اساساً ،داند و سخنی را که فاقد استعاره باشد می
 

 

 سخن که نیست در او استعاره، نیست مالحت

 

 داردـاره نـه استعــنمک ندارد شعری ک 

 (769)همان:                                 

 بديهه شاهد صـدق است، نــی مطايبه طالب!

               

 که صاحب سخن از استعاره چاره ندارد 

 (447: 1346)طالب آملی،                 

 در شعر تأکید دارد:  استعارهکارگیری درست ت بهصائب نیز بر اهمیّ   
 

 به هوش باش نسازی طعام خود را شور

       

 که شعر همچو طعام، استعاره چون نمک است 

 ( 836: 1370)همان:                                

 در وزن دانست. و قافیه رديف، املش توان می را شعر یفنّ مسايل بالغی، مسايل از جدای    

 های ديفر اند. انديشیده می پیشین های رهود شاعران با متفاوت دوره اين شاعران نیز باره اين

قدرت  دادن نشانمنظور  به شاعران اين شعر در ها رديف گونهاين آوردن به التزام و دشوار

به  مورداين ای که در  واژه. (11: 1386)قهرمان، شود  طبع شاعری به امری عادی تبديل می

وزن، رديف و قافیه اطالق  ةاست که به مجموع« زمین» ةاصطالح ادبی تبديل شده واژ

خود در اين ة آوری و طرز تاز طالب آملی به نوع. (156: 1384پور آالشتی،  حسن) دشو می

 کند:  اشاره می زمینه
 

 به طرز تازة طالب رديف و قافیه سنج

              

 د روش ناخوش قديم مباشمقلّ 

                       (1346 :624) 
 

را در رديف و  متقدّمشود که طرز شاعران  وضوح روشن میاز بیت طالب آملی به

از اينکه  ،داشته است. همین شاعر در جايی ديگر از ديوان خود قافیه و وزن خوش نمی

وجود شود که  معلوم می ،بنابراين ؛کند عذرخواهی می است، غزلی را بدون رديف آورده

 رديف از ضروريات بوده است: 
 

 ی سرکردم اين غزل طالباز آن مقفّ

                 

 ام برنتافت بار رديف ش قافیهکه هو 

 (646: 1346)طالب آملی،            
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ارزشی  به بیت و مصراع ،ذکر اين نکته نیز خالی از فايده نیست که در شعر اين دوره    

آشنايی خواننده با  ةبیت دريچ ،بنابراين ؛هايی چون غزل دست يافت باالتر از قالب

 شاعران است. 
 

  نتیجه .3

که شاعران سبک هندی گاه در اشعارشان  دشو معلوم می ،فته شداز مجموع آنچه گ

ی و های شاعر خوب و مسايل فنّ شعر مطلوب، ويژگی دربارةو آرای خود را  هاديدگاه

توانیم با بررسی اين ابیات  می ،بنابراين ؛اند   بالغی آن و همچنین لفظ و معنی بیان داشته

ديدگاه شعری ة دهندبررسی اين اشعار نشان. به ديدگاه شاعران در اين موارد دست يابیم

به معنی  توجّههای اصلی آن را  ای که پايه نظريّه ؛شعری اين دوره است نظريّةواقع  و در

. مسايل دهد شکل می ی معنای بیگانه و غريبوجو جستو  تأکید بر اصالت معنیو 

که شعر بدون ریطوبه ؛تأکید شاعران اين دوره استبالغی، ازجمله استعاره نیز مورد

 ای که وزن و قافیه نیز به طرز تازه ،رديفة . در زمینشعری ساقط است ةاز درجاستعاره 

 پايبند هستند.  ،نامند زمین می آن را

شود و تأکید عمدتاً بر  به قالب غزل برخوردار می ت بیشتری نسبتبیت از اهمیّ

و اين تمامی هنرنمايی  ؛های ناب است که از مضمون بیگانه خالی نباشد سرودن بیت

ها مضمون هايی که در آن بیت ، تکبه اعتقاد شاعران اين دوره شاعر در اين دوره است.

برای د که نتی دارلذّ ،اندشده و با نوعی پیچیدگی همراه اندههنرمندانه پرو ،تازه و غريب

هنر شاعری نیز در سرايش چنین ابیاتی است. تکرار  خود شاعر نیز خوشايند است.

شود. از  است و تقبیح میو مذموم ناپسنديده  ،حتی اگر از خود شاعر باشد ،مضمون

ای  نکته دگیرد و شاعر در هر بیت باي ت قرار میکه بیت در اولويّبه اينتوجّهبا ،ی ديگريسو

شده در اشعار اين دوره بسیار تعدد مضامین مطرح ،جديد و عاری از تقلید را بیان کند

 پیشین است.های  بیشتر از دوره
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 روزگار.  تهران، ،هندینقد ادبی در سبک های  بررسی ديدگاه ؛نقد خیال، (1379)فتوحی، محمود 
وچهارم، سی ه، سال نهم، شمارنقد ادبی، «مضمون در فن شعر سبک هندی» ،(1395)                                 

119- 156 . 

قهرمان، مشهد،  محمّد، تصحیح و تعلیقات از مقدّمه(، ديوان، 1375جان )محمّدقدسی مشهدی، حاجی  

 دانشگاه فردوسی. 

 سمت. تهران،چاپ چهارم،  ،اشعار صائب و ديگر شعرای سبک هندی ةبرگزيد، (1386) محمّدقهرمان، 

پرتو سین تصحیح ح ،(ات، مقطعاتات، مثنويّقصايد، غزلیّ)ديوان  ،(1336کلیم کاشانی، ابوطالب )

 خیام.  تهران،، کاشانی بیضايی

 میترا.   تهران، ،معنی بیگانه؛ نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی ،(1374حسین )محمّدی، محمّد

الزمان فروزانفر، یح بديعتصحچاپ چهارم، ، ات شمس تبريزیکلیّ ،(1376الدين ) بلخی، جالل مولوی

 امیرکبیر. تهران، 

به ، تحقیقات ادبی ةصائب و سبک هندی در گستردر  ،«يادی از صائب» ،(1371خانلری، پرويز ) ناتل

 . 281-259، قطره تهران، رسول درياگشت،محمّد گردآوریکوشش و 

مؤسسه مطالعات  تهران،، اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محققبه  ،ديوان اشعار، (1357) ناصرخسرو

 )شعبة تهران(.  اسالمی دانشگاه مک گیل

 ،مقابله و تصحیح و جمع و تدوين مظاهر مصفا، ديوان اشعار، (1340) حسینمحمّدنظیری نیشابوری، 

 امیرکبیر.  تهران،

ه چاپ و انتشارات آستان سسقهرمان، مشهد: مؤ محمّدو تصحیح  مقدّمه، ديوان(، 1374هروی، ناظم )

 . قدس رضوی

 
  


