
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 72شماره پیاپی-4931بهار -شماره اول-سال هشتم

 

غزل سبک هندی و بیدل مبانی خسرو احتشامی با  غزل  بررسی و انطباق

 دهلوی
 (795-759)ص

 9غالمحسین شریفی ،7 محمود براتی ،4علی محمدمحمودی)نویسندۀ مسئول(
 72/93/4939تاریخ دریافت مقاله: 

 45/44/4939تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 چکیده

این شاعر سه دفتر شعر  غزل خسرو احتشامی در میان غزلسرایان معاصر کمتر شناخته شده است.     

، شعرسبک  دارد. «الیهای کهنسعاشهاانه»و « شه  باران چراغان  »، «حماسهه در حریر» به نام و غزل

 و بخصهه ز زبان غزل بیدل دهی ی به سههبک هندی بیشههتر و صهه ر خیال این شههاعر  یزبانعناصههر 

ی مبانپیروی از  احتشههامی درغزل  به ن سههازی عناصههر زبانی دارد. نگاهینیمشههباهت دارد و هاه نیز 

و  سهههازیترکیه  طرزاسهههت. ب ده  و پربسهههامههد م فق «حمهاسهههه در حریر»در دفتر سهههبهک هنههدی 

نیز هاه ن آورانه  عران سبک هندی است. ص ر خیال شعر ویاین شاعر به روش شا پروری غزلمضم ن

و  عهای بدیاسهههت. ترکیب سهههبک هندی و بیدل دهی ی« تشهههخی »پرروش  مانند بهو هاه تاییدی و 

، یبه سبک و طرز شعر هند ه و تخییییهمکنی   ، استعاره، ابهام، ایهامب می و محییهای ، واژهه نهبیدل

... از نکات و تشههبیه ن  آفرینی،، مضههم نهای عددی، وابسههته، حسههامیزی، متناقض نمالغات مهج ر

شههعر سههبک هندی در  تشههامی اسههت. این مااله به این م مهه د می ردازد که کدام مبانیمهم غزل اح

ا ب ثیرپذیری، تاییدی است یا همراهآیا این ت را داشهته است   و حضه ر ثیربیشهترین ت تشهامی غزل اح

   است ن آوری و ابداد شاعرانه

 

   ، شعرمعاصر،خسرو احتشامی، سبک هندیغزلکلیدی:  کلمات
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  مسألهبیان مقدمه و  -1

ل معاصر غز. هاهی برای شاعران ب ده استادوار پیشین تکیه سنتگرایی در شعر فارسی معاصر همچ ن

ی اصفهانی نیز نظر دارد. سبک غزلسرای –هایی است که به سبک عراقی و سبک هندی نیز یکی از قالب

شعر ثیر مشخصات است. ت  سبک هندی ب ده تازه نم دار اعالی طرزصائ  تبریزی و بیدل دهی ی، 

خسرو غزل در همین زمینه، . 1معاصر امری مشخ  و هاه ثابت شده است در شعر سبک هندی

روی از آن پیبیشترین ت فیق احتشامی در  کهبط ری ،یز سخت بدان سبک وابسته استاحتشامی ن

بک حتشامی شبیه به سدر غزل ا تشخی  و استعاره، تشبیه،، ص ر خیال، یزبانعناصر است.  سبک

نیز  شعرش، این عناصر خ د به فرهنگ و زبان ایل شاعر ؛ هرچند به دلیل کثرت ت جهاست هندی

رخی از و ب به زبان زمانه نیز ت جه داشته استاحتشامی در کنار چنین سنتگرایی،  ب می شده است.

زبان غزل احتشامی در نم دهای فکری و فرهنگی عصر را نیز به شعر درآورده است. 

بر  زبان غزل بیدل ت ثیر»و  «زبان ن  و معاصر»، «ی و ایییاتیهای ب مواژه»، «هاسازیترکی »هایعن ان

طرز بیدل و شعر ب «متناقض نما»و  «های عددیوابسته»و « تشخی »، «حسامیزی»، «احتشامی

 «حماسه در حریر» ۀهای احتشامی در مجم عهترین غزلب میت اند م رد بررسی قرار هیرد. سبک هندی

عرش اشاره ش «پ الد در پرند و حماسه در حریر»تیفیای  تخصی ش د که در یکی از ابیات نیز بهدیده می

 کرده است:

 چو کوهسااااه کاه طه  شلا قاااقا      

 

 ه حای ی زل  هاااان کیط  حامااارااااه ه  باا
(.94)حماسه در حریر، احتشامی: ز                  

 تحقی  ۀپیشین-1-1

اه در ک ت هاییاند؛ فاط اشههارهنن شههتهغزل خسهرو احتشههامی تاکن ن هیق مااله یا کتابی  در م رد      

م رد وی از سهه ی محمد حا قی بیان شههده اسههت، یا اینکه مرح م ایرر افشههار غزلن را خ انده و در 

داده اسهت. محمدرما روزبه در کتا  « هانیسهبک غزل ه نه»مجیه بخارا معرفی کرده و به آن عن ان 

اسه حم»ای بر است. م س ی هرمارودی نیز مادمهنیز به معرفی این شاعر پرداخته «  سیر تح ل غزل»

معتاد اسههت: « حماسههه در حریر» ۀادممی در دوم سهه ی هرمار این شههاعر نگاشههته اسههت. « در حریر

ن یکدست و همگ وی  بگ یم غزل خ اهمنمیتر و بیشتری است. غزل احتشامی سزاوار بررسی عمیا»

ن و ذه ازبسیار دور « ییییهاستعارات تخ»برخی ، به جایجایهای آن برابر اسهت؛ اهر مجال ب د و قیه

 تاصههیر معن ی و... نیز ندرت خرور نابجا از نرم و تداول دسههت ری زبان و حتی م ارد نادر تعاید یایا ب

اننده، از غزل در ذهن خ « حماسهههه در حریر» کردم. امها در مجم د آنچه پ  از خ اندناشهههارتی می

                                                           
و  2931، 12) ر.ک بررسی اصلی ترین مشخصات سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان؛ مجله بهار ادب شماره  .1 

 .(2933های جمال شناسی سبک هندی در شعر پایداری امین پور، مجله ادبیات پایداری کرمان، بهار جلوه



 

 

 

 

 

 

 632/بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهی ی
 

 :احتشامی )حماسه در حریر،«است امروزی، پرت ن و زنده و ماند تص یری شفاف از غزلی ن باقی می

 . (01 ص

اسههت. این  ن شههته« هانیغزل سههبک ه نه»نام ای بمااله« بخارا» ۀمجیمرح م ایرر افشههار، در        

 ادوات ایییو حض ر  هراییطبیعتاحتشامی آشنا شده و س   راجع به « حماسهه در حریر»محاق با 

  تشبیهات، ترکی ۀیابی، ارائاحتشهامی شاعری است که ذوقن در مضم ن» :ن یسهدمیغزلن چنین 

همراه اسهت. زندهی اییی و مظاهر طبیعی )آسهمان و ستاره و ماه و  دوشبهدوشکیمات با خاطراتن 

های قدیمی و پرندهان خ رشهههیهد و ک ه و درخهت و بیهابهان و آتن( و همهه ابزارههای زنهدهی در خهانه

 (.95افشار، مجله بخارا: ش)«هری دارندجی ه در شعر اوو...  ص تخ ش

 معیفی  حتشامی و آثاهش -2

اش از ایل قشاایی هان سمیرم والدت یافت. خان ادهدر ه نه 1331اسفند  11خسرو احتشامی در 

د  ستان اهان و س   در دبیر ب دند که در آن منطاه اسکان یافتند. وی در دبستان احتشام ه نه

عازم هندوستان شد و در پ ناکالج واقع  ،به قصد تحصیل 1311در سال اصفهان به تحصیل پرداخت. 

به ایران بازهشت. وی س   تحصیالت خ د را در  1313در شهر پ نا به تحصیل مشغ ل شد. در سال 

برای  1331از  احتشامی از هفده سالگی با شعر ان  هرفت ورشته تاریخ دانشگاه اصفهان ادامه داد. 

ه وی در نخستین سرود 1331کرد. در سال ر خ د در انجمنهای ادبی اصفهان شرکت میخ اندن اشعا

 تهران مانند س ید و سیاه، هایو از همان ایام با برخی از نشریهچاپ رسید. اتهران ب« روشنفکر»مجیه 

در اصفهان « فسانه اصفهان آبیا»نام یکی از آثار منظ م او ب 1331ال همکاری خ د را آغاز کرد. در س

ای به آن تعیق هرفت. این کتا ، مثن ی از س ی اداره کل ارشاد اسالمی بهترین اثر معرفی شد و جایزه

ناد و بررسی اشعار  ۀهای او در زمینبرخی از ن شته تن از معاریف اصفهان است. 131 ۀبیندی دربار 

بررسی هنرهای اسالمی ایرانی است. صائ ، نظامی و خ اج ی کرمانی و همچنین شناخت و 

، «هستی»، «آینده»، «بنیاد»های مختیف ادبی، در نشریات احتشامی مااالت فراوانی نیز در زمینه

ای ناد هچاپ رسانده است. کتابب« اصفهان اصفهان و فرهنگ ۀفصینام»و «هیچرخ »، «بخارا»، «کیک»

 است: شرح زیراشعار احتشامی ب ۀو بررسی شعر فارسی و مجم ع

امش   / 1333اصفهان آبی، شرکت آتروپات . افسانه./ 1331تا محرا ، انتشارات بهینه  از مضرا 

 ،باغهای چ بی، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان. / 1333 ،صدای تیشه، انتشارات پرستن

 .1311،در ک چه باغ زلف، کتابسرا /  .1333

  :ره طفتی قعی معیوف  حتشامی به قی ه ز ی  ر

چاپ  13م س ی هرمارودی که به سال  ۀحدود سیصد غزل، با مادم ۀ، دربردارندحماره طه حی ی -1

 شده است.  
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شعر سه لختی ک تاه،  606غزل،  29اشعار غزل، نیمایی و..،  که  ۀ، مجم عچی زان قب باه ن -6

 ترانه را در بردارد.  10قطعه شعر بیند نیمایی و  31

غزل عاشاانه که زبان و عاطفه در آن ن  شده است. این دفتر  ۀ، مجم عهای کانسالیعاققاهه -3

 آخرین اثر شاعر است که به نسبت آن دو دفتر دیگر م فق نب ده است. 

 

 ربک هندی تاثییپذ یی  حتشامی  ز :بیان بیهری  صلی مقاله -3

ی هاغزلاحتشامی در برخی از آشنا است.  ر  سهبک هندی و بخص ز صائ  و بیدلاحتشهامی با شهع

  خ د
 
ت سآن شده اخیالی نازکاز اسی   مضم ن اندیشی و  مت ثرمحض این طرز باشد،  دنه اینکه مای

 از احتشامی  و به بیان بهتر شهعرهای سهبک هندی
 
ازی و سبه معنای تایید نیست، طرز مضم ن صرفا

ی با چه بسا این نگرش و الگ هیرو بدان سبک رفته است؛  سراغزلهای این آفرینی برخی از غزلترکی 

 گ ید: د به سعدی و حافظ سخن هفته و میت خاز اراداو هرچند  همراه شده باشد. پسهندیدهن آوری 

(، اما به سبک 139 ز :، احتشامی، اغان ش  بارانچر «)قربان سهعدی و نیمیم قربان حافظنیمیم »

 ی از مبههانی زبههانی و هههاینشههههانهههت ان در غزل زیر میهنههدی تعیق خههاطر بسهههیههار بیشهههتری دارد. 

 بک هندی را بازجست. ساز ن د  آفرینیمضم ن

 

 

 خاطر ما باغک چه....هذشهههته یک سهههحر از 

  اییهههتنهبهای ههههنهههدم  لحظههها نمهههیکهههرهههه

 کههههههههاز  اشهه ترمجانای شههیشههه آینه اهرچه

 

 اود از سهههخنههههههمتر هن ز خنههده هههل   مههههههی

 زنههد صههههدا کههه منمکههه روم میبههه ههرکهجهها 

 ز سههنهههههگ حادثه حاسهههههههدان نمیشهههههههکنم
 (113 ز :)حماسه در حریر، احتشامی               

 زدمیده آتن آزادهی . »میرسهههاندهایی از نگاه احتشهههامی را به سهههبک هندی مطیع این غزل نیز رهه

و  کیماتدرسهههت  کارهیریب(. شهههاعر با جاهمان«)خ یشهههتنمپیرهنم/ در این چمن چ  شهههاایق چراغ 

ن را نیز به آن وادی نزدیک سهاخته است. طرز ز و شهبیه سهبک هندی، مضهامین شهعریترکیبات خا

، چراغ، آزادهی، داغ، آینهاسهههت. « 1هندیانه»همین کیمات و ترکیبات  آفرینشههگرخیال و طرز فکر او 

از اشههک، سههنگ  ترجانهل، شههیشههه  ۀخاطره، خند باغک چهدمیدن آتن، شههاایق، چراغ خ یشههتن، 

 از ت ثرماصطالحات و ترکیباتی  لغات،و....  کمانرنگین ۀحادثه حاسهدان، تصه یر ناشبند خیال، غرف

 وذهن شاعر هذر کرده است  ۀاز ک چ« آوردمی هشهاهرهنسهیم »سهحر، که  یکباراسهت.  سهبک هندی

 از این بیت حافظ نیز دانست: مت ثر ت انمیاین بیت را طرز خیال و محت ای ست. وا شعرارمغانن 

                                                           
 1احمد هیچین معانی. « مکت  وق د در شعر فارسی» رفته از  کتا  بره -



 

 

 

 

 

 

 634/بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهی ی
 

  سهههت روزی بر ل  جانان به سهههه نام من رفت

 

 آیههد از نههامم هن زاهههل دل را ب ی جههان می

 (354 ز :، خطی  رهبرحافظدی ان )        

 ، استعاره،مشابهت ه پیچیده و مجاز به عالقةسهازی به سبک بیدل و صائ ، تشبیترکی با این شهاعر 

ت. تشههبیهی بیدالنه اسهه« تر از اشههکجانشههیشههه» سههت چنین مصههرد زیبایی را بیافریند؛ت انسههته ا

برعک  اقبال  آمیز شاعرانه به سبک هندی است،مضهم ن آن نیز برآمده از همان نگاه پرغرور و اغراق

 اله ری که میگ ید: 

 م اسههتتر از جام جای سههکندر سههیطنت نازک 

 

 ت انمیجهان آینه از سههنگی شهههکسهههتن یک 

 (602: ز )اقبال اله ری                    

 جه ت. آوردمییاد و عرفانگرایی غزل قدیم را ب قیندری ، بخنغزل احتشهههامی ایبیتهاز هاهی برخی 

 احتشامی است: سراییغزلبه سنت در کنار هریز از آن و ایجاد سبک تازه سرل حه کار 

 امهههههریختههههه  هههههههه   حهههریم   بندهفتز 

 به جی ه ه هر خ رشهههید را ز سهههنگ انداخت

 

 چاک من اسهههتنشهههانهه پیرهن صهههبر چهاک

 فروغ عشهههق کهه در شهههعر تابناک من اسهههت
(654)حماسه در حریر، احتشامی: ز                

 

 

 

 غزل زیر شاعر هنرمندانه یک معنی را در هرداهرد مضامین متن د چرخانده است. در 

 

 امکردهپنهههههان    گیرعالم   فههههریاد   در غزل 

 ل  زبانی در  برش مانم  به  تیغبها همهه  مخمه

 الی کافرستان من از هیبانگ دوستنیسهت خ

 از  میهههدان   رزمهههم  دور  بهههاد  تسیهههیم ۀسهههای

 1آزادی  آمهه زد  ز  مههن  دسههههتاقهبان  ۀشیهه 

 امخهه ا   خامهه شی  نبیند  مجهههمر اندیشهه

 

 امدامههههن نیزار سههههبزم شههههیر  پنهان  کههههرده

 امدر میهان م ر ههل شهههمشهههیر  پنهان  کرده

 امدر دل نههاق    جههان تکبیر  پنهههان  کرده

 امخشهههم را در هر نگههاهی تیر  پنهههان  کرده

 امخه ن شههه رش در رج زنجیر پنهههان کرده

 امشههعیه  در خاکسههتهههههر  ت ثیر پنههههههان  کرده

 ( 123ز)همان:                                 

 زل   حتشامیطه بی ی  بیات   باا -4-1

از سیکی از خصه صهیات شعر برخی شاعران زبان فارسی ابهام و تعاید است. این ابهام هاه زمینه        

ابهام در لغت به معنی پ شههیده »شههعر اسههت. مفه م شهه د و هاه نیز سههب  دیریابی می شههعر زیبایی

                                                           
 . دستاق به معنی زندان است) دهخدا، ذیل دستاق( 1
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سهههخن هفتنی که محتمل دو معنی  ،مجه ل ب دن، پ شهههیده هفتن، و در اصهههطالح بدیعهذاشهههتن، 

هفت ن د »در بالغهت غر  نیز ویییام ام سههه ن در کتا   (.19)فرهنهگ اصهههطالحهات ادبی، داد: ز: «ب د

( با برشهههمردن هفت ن د ابهام در شهههعر، این اصهههطالح را به ناد ادبی کشهههاند)ر. ک: 1430«)ابههام

ز ابیات حافظ و سعدی نیز محل عرهای ان ری، خاقانی، نظامی و برخی ابرخی شهظر از این نهمان(. 

آفرین سبک هندی به یک مضم ن بین و. این خصه صهیت در شعر باریکاسهت های فراوانی شهدهبحث

 جایی رسید که برخی از شاعرانتبدیل شد و این ابهام و غم ض ب و پربسامد شاعراننخص صیت بارز 

یکی از مشهههخصهههات شهههعر  (.36)ر. ک ناد ادبی در سهههبک هندی، فت حی: ز نهادند« ه  معنیبی»را لا  

د. انبیدل را غم ض و ابهام برشمرده زاللی خ انسهاری، اسهیر شهرستانی و  سهبک هندی و بخصه ز

شعر بیدل را ترکیبات   Ambiguityیکی از دالیل مهم غم ض « هاشاعر آینه»شفیعی کدکنی در کتا  

 (. 29: 1321بیدل میداند)ر. ک شفیعی خاز و ابداعی 

عناصههر زبانی و صهه ر خیال احتشههامی در بسههیاری ابیات، تاییدی م فق از سههبک هندی و بخصهه ز 

ر به ش د. غزل زیاسهتعارات تخییییه دچار ابهام می سهازی و تشهبیهات واما هاه در ترکی  ،بیدل اسهت

 ۀجاد»دیریابی وجه شبه در دو تشبیه بییغ   طرز سهبک هندی سروده شده است. بیت دوم آن به دلیل 

ی از ای ناشهههاهر چنین اندیشههههتاریکی بر بیت سهههایه افکنده اسهههت که  ابهام« جبین و نا  آسهههتین

دارد. احتشامی در بیت دوم شاید عااید  باشد جای تحایق و تفح  بیشتری باورهای عامیانه در غزل

 کرده است:  ای را در لفظی بدین شکل، بیانمردمی و عامیانه

 آ  حیات جسهههتم یک چشهههمه شههه کران ب د

 ههههههها جبیهههنها در ناههه  آستیهههن ۀدر جهههاد

 

 خ نابۀ روان بهههه دخهههه ا  شههههههرا  دیههههدم 

 زد یا جادویی نهههههههان بهههههه دیها حییه راه می
 (161ش  باران، احتشامی:  )چراغان                 

 ت ان این دیریابی و یا ابهام را دید. در ابیات زیر نیز می

 فیک  فراز  صهههههدای پای مههههسههیههههحی که از

 

 آیهههیبه مهههیزبهههانی انهههفههها  چهههاره مهههی

 (56)همان:                              

 ی مسیح،چیسهت  در سهنت شهعر فارسهی، عیسه« انفا  چاره» در این بیت منظ ر شهاعر از  ترکی  

فظ نیز بدان بارها اشاره شده بخشد و در غزل قدما از جمیه خاقانی و حاطبیبی اسهت که زندهانی می

شههاعر آن ب ده اسههت که انفا   قصههدکی  مذک ر غری  و دور از ذهن اسههت. یا اینکه ولی تر  ،اسههت

ظ فلیف و کم ت جهی به لهای معف ت هر بیارد ولی در چهارچ   آن قرار نگرفته است؛ این نم نهچاره

 جای در دلهای ش  در تک بیت زیر از صائ :دلهای ش  ب چشم میخ رد، مثال  در شعر صائ  هم ب

 شههه دانع میهر بههه بیههداری غرور حسهههن مهه

 

 ت ان دلههای شههه  آمد به خ ا  عاشهههاانمی

 )صائ  تیریزی(                                   

 ن عی نا  است:  دارایبیت زیر نیز  



 

 

 

 

 

 

 691/بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهی ی
 

 بههههاردمی زد بههههاد و سههههههر  باغ فههههرو مههههههههی

 

 پنهههههان دارد ههههنۀهایی که بههههه هنجیسههههکه

 (39)همان:                                       

ریزد، چرا باد را به جای ابر بیان کرده یا باران اسهت که ابر بر سر باغ میبرف  ،«هاسهکه»اهر ماصه د از 

 است  قرینه که برای مجاز و استعاره، لفظی الزم است در این نم نه ذکر نشده است. 

ذکر شده است که طبق ت میحات فرهنگ لغاتی چ ن « سهرمه ن شیدن»در بیت زیر نیز اصهطالح      

د یاب   اسههت، ه یخام ش و هنگ شهدن اسههت، چ ن »غیاث الیغات و آنندرار، منظ ر  ند از سههرمه بار 

ری اشکالی ندارد؛ به نال از دهخدا، ذیل سرمه(. بیت از نگاه شع«)  دشهکثرت خ ردن آن آواز بند می

ست. یدنی نیاما سرمه سنگ یا غبار است و ن ش ساخته است،حسامیزی  ،«ن شیدن»با  زیراکه شهاعر 

 سههرمه خ ری میکنند و این هم می
 
یا شهههربت سههرمه را به خ رد کسهههی  شههد و آ ت اند مجاز بامعم ال

همانط ر که در بدهند. اشههکال بیت در دو م رد اسههت: یکی تکراری ب دن مضههم ن اسههت که در واقع 

ی بار عاطف ، دوم اینکهرا از شهههعر بیدل و صههائ  هرفته اسهههتایم، این اصههطالح چند جمیه بعد هفته

 ک
 
د دشمنی داشته باش سی که با دیگریسهرمه ن شهیدن از چشهم)هنگ شدن( مثبت نیست و معم ال

خ رانده اما از چشههمان معشهه ق سههرمه خ ردن در جائیکه شههاعر در جایگاه سههتاین سههرمه به او می

 معش ق است وجه درستی ندارد و بار عاطفی مثبتی همراه آن نیست:، بیت چنین است:

 را  خام شههی  ت  چشههمان  ز   ن شههیم  سههرمه

 

 شهههن یم  از چنههگ و چگ ری  تهها ن ای طر 

  (26 حماسه در حریر، احتشامی،)              

ل را / قات»  ۀهرفته است، بیدل دهی ی در غزلی با قافیرا احتشامی از غزل صائ  و بیدل این مضم ن 

 بیتی بدین شکل ن شته است:« بسمل را

 بسههتن  ل  اهل زبان نت ان به  مهر خام شههی

 

 دل را ۀکم نسهههازد نهاله سهههرمهه خ ردنقیم از 
   (336: ز 1، ر ،بهداروندبیدل دهی یکییات )       

  حتشامیزل  آمیلی حا-4-2 

 آمیزیح منظ ر از اند، برشمرده آمیزیح یکی از خصه صهیات سهبک شعر سبک هندی را           

 دهدمیخبر  هاآنسهههت که حاصهههل آن از آمیخته شهههدن دو ح  به یکدیگر یا جانشهههینی بیان و تعبیری

(. این فن بیان 91ز: عی کدکنییشف ها، شاعر آینه ر . ک«)سهخن شیرین»و « بانمک قیافه»مانند: 

ر و د رودمیآن باال آن( بسامد   ۀهر دو شاخدر شعر سبک هندی )و  یابدمیدر شعر بعد از مغ ل افزاین 

 (. 96)همان: اید بیشترین آمار را داشته باشدشعر بیدل ش

خسرو احتشامی که ت جه زیادی به سبک غزل هندی و بیدل داشته است، بدین صنعت ادبی نیز         

بیند و ه ش دیده می در اصههل بدیع را بیان کرده اسههت، میزیآدر بیت زیر دو ح  .کرده اسههتت جه 

را بر عهده هرفته  بیننکتهولی در بیت زیر چشههم سههخندان شههده اسههت و ه ش کار چشههم  ،شههن دمی

 است:
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 ک  راااا ه  فام آب و آ ینااه منتاااای  ط

 

 ط ه   بینهکتهگوش    و رااااند ن  ۀط د

 (23 ز:)حماسه در حریر، احتشامی        

 :ند بیقرار داده که چشم می ین ر« بهمشبه»کند می ادراکب یایی  در بیت زیر نیز، عطر را که ح   

 

 رو دمهیههههههههد از افهق انتههههههظههار تنههگ غ

 

 زده عطر ن رپههههه ش، زری به زر کشهههههههیده، 

 (21)همان:                                      

ن س هری در اشعار خ ی زیرا زبان بیدل و سهرا  س هری را دید،ت ان تیفیای از حض ر در بیت زیر می

ک بیدل، س هری و بسهیار ت جه داشته است)ر. آنبه سهبک هندی و صهنعت تشهخی  و حسهامیزی 

ر س هری هرفته ت اند از شعمی «صهدای روین ب ته»به بعد(. در بیت زیر  52: حسهینیسهبک هندی، 

 دهم ه ش، میمثل یك هیداندانم. زن سحر را میمثل بال حشره و» شهده باشهد؛ آنجا که هفته است:

ت ان نگرشههی های زیر میدر نم نه. (822سههاراس سهه،ارش، کشهه: صتاس: ص )«به م سههیار روییدن

 سهرا  ه نه را در شعر احتشامی دید:

 شههن منمیای  تههههههاز ب یههههدای رویشهههههههصهه

 

 رد اسههتهههههسهه هاج انهه ای سههبز شههدن بر 

  (25 ز :حماسه در حریر)                     

 صهههدای هردش چشهههمان ت سهههت در ه شهههم

 

  را مه و جامکهه تالقی کنهد پیال بهه دسهههت هر

 (112ز)همان:                                  

 ت ان حض ر زبان بیدل و حتی سهرا  س هری را در شعر احتشامی دید:در بیت زیر نیز می

 دازدهههههل انههههه  یک آسههمان ههههههچراغ روی ت

 

 را هههههصههدای پای شهه ت  ب یچدچ ن در رج 

 (119ز)همان:                            

 را نه شهههیههده عطر عرفههانز جه ی مه ی ته  

 

  ر استههههت جذبه شههههعرم اهر مسههههغزال ش

 (305ز)همان:                             

 گوهه  حتشامی بید  های عدطیو بسته-4-3

های عددی است. این یکی دیگر از خصه صهیات سهبک غزل هندی و بیدل دهی ی بسهامد وابسته     

  .بررسی کرده است زیر در چهار بخن« هاشاعر آینه»ا شفیعی کدکنی در کتا  غزل بیدل ر   ۀمشخص

 مادی+ مادی : صد مصر شکر.  +عدد  -1 

 .رس ائیک سحر انتزاعی ی  +مادی  عدد + -6

 ماده: یک افتادهی زنجیر.  +انتزاعی  + عدد -3

 انتزاعی: ط ل صد ع    +انتزاعی +عدد_ 9
 
 . (92 ز:ها، شفیعی کدکنیک شاعر آینهر .)ملابی ا

 ای کار شدهدر مااله این چهار ه نه روش سهاخت وابسهته های عددی در شهعر بیدل به شکل مفصیتر

در شههعر خسههرو  سههازیترکی این روش  (.302: 1340ایی اری، اسههت، )ر .ک، فصههینامه بهار اد ، 



 

 

 

 

 

 

 693/بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهی ی
 

 انهچهارههای از این بخش هایینم نهت ان سهامد رسهیده اسهت. در ابیات زیر میحد به احتشهامی نیز ب

های روش سههاخت وابسههته در واقع میت ان از هر چهار ن د بیدل را در شههعر احتشههامی نیز دید، غزل

 و ترکیباتی از این دست در ابیات احتشامی دید.  )مادی و انتزاعی(عددی

 رنهگهیههن چههمههن بی دع ت ۀبهر سهههر سهههفهر 

 

 ، چیچیههه مهمههان داردیههک دو آغ ش سهههحر

 (39 ز:)حماسه در حریر                       

 ز اشهههتیههاق سهههفر آن همیههههههشههههه فروردین

 

 داشههههت یک سهحههههر پرسههت جان  ۀدر آشهیان

 (65)همان:                                       

 خهههههههام ۀیههک دیههار نار حصههههار پههاک تنههت 

 

 اسههت یک جزیره مرجهههههانرواق سههرخ لبت  

 (63)همان:                                     

 چکیههداو می ۀاز نههالهه صههههد نیسهههتههان مثن ی

 

 تههها نهههی اندیهههشهههه را در رود رود آورده بههه د

(23: چراغان ش ... ، احتشامی)            

 دهههههزنیهههههتیشههه م ۀدر خشهههههههت خام صههاعا

 

 شد به خاککهههمهههی هزار آیههههههنه تنقهههصری 

 (611ز:حماسه در حریر)                     

 خ انههددر هههذر شهههههر فهرنگی داسهههتههان می

 

 تداشههه یهههک شههههر لذتاین صهههدای آشنا 

 (100)همان:                                    

 یههک قرابهه احسههها بهها  یههک سهههبهد تغزلبها 

 

 کههه چههههههه انتهههظهههارمیهههک دیهههدار آشههههههنا را 

(123)همان:                                   

ی این ول ،سهازی شههعر قدیم نیز به ماداری اندک دیده میشهه دالبته چنین کاربردی از اعداد در ترکی 

 نهسییک »م ل ی در غزلی روش تنها در شهعر سهبک هندی اسهت که به بسهامد باالیی رسهیده است. 

 را بیان کرده است:« سخن

 خههمههارم ۀتههارم در خههانههدل و دسهههمههن بههیهه

 

  دارم هین شههرح دهم یا نه یک سههینه سههخن

 (962: ز 6ر  فروزانفر، شم ، کییات)     

 زل   حتشامیطه پاه طوکا -4-4

 چنین صنعت ادبی بنیاد فیسفی ،داشتایفا  نان مهمی در زبان شهعر پارسهی قدیم نمامتناقض       

ر از تصههاوی ت انیمبسههیاری را  هاینم نهاسههت.  شههده مت ثرفارسههی نیز از آن  ۀصهه فیان دارد که شههعر

شفیعی کدکنی معتاد است در سبک سنایی، م ل ی و حافظ خ اند.  در شعر ،پارادوک ، نمامتناقض

تص یری است » :ندمیکرا بشناسیم. او این تصاویر را چنین تعریف  پارادوکسیشعر پارسی باید تصاویر 

ا، شفیعی ه)شاعر آینه«سیطنت فار»ند مثل که دو روی ترکی  آن، به لحاظ مفه م یکدیگر را ناض کن

« هریهه خنهدیههده« »برهیبیبرج »در اصهههطالحهاتی چ ن  ت انمی(. چنین تصههه یری را 52: کهدکنی
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هندی از چنین تصاویری . شهعر بیدل و سهبک بازخ انداز سهنایی، م ل ی و حافظ « شهادی این غم »

 بیدل هفته است: کههمچنانسرشار است؛ 

 سههاز هسههتی غیر آهنگ عدم چیزی نداشههت

 

 هر ن ایی را کههه وادیههدم خم شهههی میسهههرود

 (94: 6ر بهدارند، ،بیدلکییات )             

مچنان همتضهاد را بیرون کشید،  هایترکیبتصهاویر و  گ نهاین ت انمیدر برخی از ابیات احتشهامی نیز 

 :خ انیممیدر زیر  که

 امیهایه یهههریز از پههی لبهه رتههتایی صههایسدر 

 

 ان کاغذینهههههرنگم پر زده در آسههم هنجشههک  
 (191زاحتشامی:  )حماسه در حریر،        

 امادهههههن   نههشی در ههده تنههنهه ق  خههدر ش

 

 امادههههنهتن هههفههکهههه ذوق شهههریهه ر ههههههدر ش

( 29ز)همان:                                    

 تههههاسرج ههههاینجا که سخن دع ت مهمانی م

 

 مشه یههههخ دانیگ زبانهههههن  ههفههم قههاز بی

 (604ز)همان:                                  

 ساعت ۀسههت مثل شههیشها خالیحبا  لحظه

 

 دآییههههم هسهتی تهی از نیستی سرشارکه از 

 (35ز)همان:                                   

 رازی زل   حتشامیتیکیب -4-5

ر ت اند آفرینشگل و یا قدیمی استفاده کند، میواهای معم ل و متدت اند از واژهمی همچنان کهشاعر      

 نگاه انبرآمد هم احتشههامی سههازیترکی قدرت  .باشههد سههاباهبیکیمات و ترکیباتی باشههد که بدیع و 

ل دارد. در احروف را نیز به دنب ۀت و ن عی نغمهایی که تتابع امافاترکیب اسهت،زبانی به سهبک هندی 

 های ابداعی را دید:هایی از این ترکیبت ان نم نهابیات زیر می

 را ل یادههههههسهههط ۀخنهدکیف ک دکی  ۀههدیه

 

  دههههب تههههههلخر هههتههو دف هههتک هههکههتذ ههاغههک

 (121ز: حماسه در حریر)                  

 امتادههههسهههای دهیههههههشر همهههههههیرفهههبدر 

 

 استههههههههشی که یخ زدن روح را شفهههه  آتههههک

 (160ز)همان:                                  

 ههههای زدندپ انهههههآرش راههههت مههههشهههههخمیر خ

 

 ردمههههههزد از هههههههرد خیههه م مهههرا  شهههخاهر 

 (94 ز:همان)                                

 اهاااااتاهی بیفاااااین هفتااااازمساا رنگبیرند 

 

 تهههههایی رفهههدان ۀههههههههذاشههت و از قیههههوام بگ

 (315)همان:                                  

 یمرااایاااووش آتش آزوقاااهریز چیسهههت  

 

 ردا ههههههههم ازین مههههم و نداریم بیههههرویکه می

 (35)همان:                                        
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 نکههههههشم منهههتی ز ابهههر هااامااااااتم راااااایی ب  

 

 امنهههههههاده رپااااااای رتااایونایهههن داغ بهههر 

 (29)همان:                                        

 

 های بومی و   لیاتیو ژه -4-6

 ت بکر و دست نخ رده زیستگاه ایییاحتشامی به دلیل تجربه زیستی و پی ند محس   با طبیع      

برای خیل مخاطبان این  نام ن  های . بیشتر واژهخ د، شعرش را از این عناصر سرشار کرده است

، خ رجین، ، برن ، سیاه چادرهاناست. واژهانی چ ن بییه، ه نههایی از همین دست شاعر کیمه

ورجین: خرمنک  ، ه چین، ایل، عیی ج ق)نام ک هی(، و هنجشک، تجن)قسمتی از نی(، هیال  

در غزل احتشامی شده  ب میای و... سب  ایجاد فض اودراز و جرکان، اروانه و خ رجین، بافه ، خرمن

 است. 

 من صهههبح خفتههه اسهههت طرز روسهههتههاییدر 

 

 انههدای ز غههزلههمههرد دیههدهیههاران طههیههیههعههه

 (313)حماسه در حریر: ز                    

 دارم ترک اسهههه از صههههداقههت بر  خ رجینی

 سههههههنبل عشههههههیرههل نسههل  امقبییهاصههل 

 

 ست در نهههههادمخههههفته ایل مهههههربانییههههک 

 کههه زادم روسهههتهها رحمههت بههه آ  و خههاک آن
 (29ز)چراغان ش  باران، احتشامی:                

 اندنالیهههههد دشهههههههتبان که غزاالن رسههیهههههده

 بههههار ۀههههمهههانی هسههههههتردیکبهههکهههان ز م

 

 

یَـههر را هههیر بهههه تههههشبهههگ  اندچههههریدههای ه 

 اندپناه به یهههه شههههن هههههزیدهانههههه جههههاندزد

 (316)همان:ز                             

 و موتیوهای  اص  حتشامی مضمون -4-7

 اند. مضامینی کهیافتها در شهعر سهبک هندی م مه عات و مفاهیمی هست که بیشترین حض ر ر        

 و اندیشیبک هندی با رویکرد مضم ناصهیی شهعر هر شهاعری شهده اسهت. شهعر سه پرتکرار و ۀبنمای

م تی هایی چ ن: هل کاغذی، تص یرهای رایج را هسترش داد.  ۀتداعی و شبک ۀخیالی خ د ح ز نازک

از خصههای  شعر شاعران  هااینقالی، خ ا  مخمل و امثال  هایهیسهاعت،  ۀ، شهیشههرفتهآتنکاغذ 

 برخی از 
 
( با  و ب مامل و آطمک کاعذ نو  قیشه راع چ ن ، هاآنسبک هندی است که اتفاقا

م تی   و سازیمضم ن ۀش د. در غزل احتشامی که اندیشغییر در شهعر احتشهامی نیز دیده میاندکی ت

 ای استخرار کرد که البتهت ان بسهامد واژهان خاصهی را در کنار مضهامین وی هن  نیز دیده میشه د، می

 است. در زیر ابیاتی بدین شکل را میت ان خ اند با بیانی ن  هاه این م تی های تاییدی از سبک هندی

 در کنار ابداد شاعرانه است: وی پروری تاییدیکه مضم ن
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 کثرت اندیشهههان ناناسهههت اما  رنهگیکیهار 

 دهههانتههههشس  حیهههاتههههههم آ   ۀآینهههدوش در 

 

 اند  ای رنگی نشهههانم دادهدر پ  هر شهههیشهههه

 اندهههههمچ  حافههههظ طبع شهعر جاودانم داده

 (60)حماسه در حریر:                         

 یک سهههحر  ب ییده در هیشهههن دهان غنچه را

 

 تا قیامت کههه لی بهههاد است مدههههههه ش بهار

 (59)همان:                                  

ههتههی  ز  ابهِ   سیههرا   رههههمههتم نکههشههم  من 

 

 امایهههن داغ بههههههر سههه ههههر سههههههترون نهههههههاده

 (29)همان:                                   

 داغ ۀیهههشهههع چنانکه از هل شعهههرم  دمیهههده

 ز چشههم مسههت ت  هم سههرمه هم شههرا  چکد

 

 اثههههههر   ز  هههههههسهههتی   بیبل  کجا   دهر   ماند 

   ؟کجههها  نهههگاه  غهههزاالن بهههه   یکهههدهر  ماند

 (95)همان:                                    

 مریمهههسهههرو کاش زرتشهههت  ۀخهههانبه خهههاک

 

 مههها  قهههامت  تبهههر شهههکند شهههکههه ه ریهههشهههه

 (99)همان:                                        

 دارم  ایههههههآیینتن  تاریک  ۀخههههههههههرقدرون 

 

 آیدکه مثهههل صبهههح از ژرفای شههه  بیدار می

 (35)همان:                                     

 بی غ  ترین فصهههههههلهرمرسههد از قاصههدی می

 

 افهههشهههان داردو نبههههههض هل تهههههه  آینههههکهههه 

 (34)همان:                                    

 پیههههرهنههههم   ز   آزادهههههی دمیههههده   آتههههن  

 

 در این چهههمن چ  شاایق چهههراغ خ یشهههتنم

 (629)همان:                                  

های کییدی و احتشهههامی از واژه های پربسهههامد غزل بیدل اسهههت،آزادی و آزادهی یکی از مضهههم ن

» ، «آزادهی« آزادی»، «تاک»پربسهامد غزل صهائ  و بیدل در غزل خ ین بسیار استفاده کرده است. 

سهاز سهبک هندی است که های مضهم نو ... از مجم عه  کیمه« آیینه»، «حبا » ،«دمیدن« »حیرت

 در شعر احتشامی نیز پیاپی بدانها اشاره شده است. 

 مهههههصههد تاک دسههت خ اهشههخی ت دیدار را 

 

 تا رهههها سهههازد خهههدا روزی در آغههه ش منن

 (311ز)همان:                                  

  نههههخ هههههداندانهب د که شههههد  انگ ر شعههههر

 

 خم و شههیشههه را شههکسههت کهآنچنانج شههید 

(393زهمان: )                                  

 زیبههههایی تهههه  ذوق انگیههههخت حبا  حیرت

 

 شهههیشه هری   ۀببهههرد  آ   بهههی ر   و   شکههه 

 (12زهمان: )                                         
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 آبرویایهام ایجاد شههده اسههت. آ  بی ر را بردن یعنی :  هام دارد. در ارتباط با حبا آ  در بیت آخر ای

بیدل  کههمچنان ،برهرفته از سبک هندی است ینیز ترکی  و مضم ن حباب حییتبی ر را از بین برد. 

 هفته است:

 سهههت آبن راله  ج یی که از عک  ت  پردازی

 

 را حبههابنبههالههد آیینههه مههههههی حیرتنف  در 

 (921: 1ر  ،)کییات بیدل                     

 صوه  یا  زل   حتشامی-5

، هم اره م رد بعدیتفاوتی که در تشهبیه و صه ر خیال سهبک هندی ایجاد شهد، از سه ی شهاعران      

اهر امی به سههبک صهه ر خیال غزل هندی اسههت. شههت جه قرار میگرفت. سههبک تشههبیه در غزل احت

ت. تشبیه اسآن تشبیه و ن د حض ر میزان شک ت یک شعر را نام ببریم، بین ادبی  رک ترینمهمبخ اهیم 

های بیان اسههت و آن مانند کردن چیزی اسههت یا کسههی به چیزی یا ک  دیگر بر بنیاد از شههی ه یکی

در غزل (. 90ت ان یافت)کزازی، زیباشههناسههی سههخن: آن دو می ۀپی ندی که به پندار شههاعرانه در میان

نگری در سطح زبانی و مضم نی، ص ر خیال شعرش و ب می هراییطبیعتخسهرو احتشهامی به دلیل 

رت ی کثبیشهههتر محسههه   و برهرفته از همان طبیعت اسهههت، طبیعت ایییاتی. در غزل احتشهههامنیز 

شه د. اسها  بیشهتر ابیات او را تشهبیهات محس   به محس   شکل های تشهبیهی دیده میامهافه

 داده است:

 روی هههههمنههههیی فر و ابریههههههههشم افههههههههتاده ب

 کنههدویییهک مزرعهه شههه  ب یی یههک دامنهه 

 

 از نسهههتهههرن ههههردن تههها اطیسهههی دوشهههت

 هههههل کاسههههههه نگ ن سههازد با نیشههکر ن شههت

 (.36ز)حماسه در حریر:                      

مشبه به( تشبیه شده است. ذهن ق(، به مزرعه هندم در ذهن قنات )معشه ت : در دو بیت زیر مشهبه )

ه هندم )مشبه به( است و وجه شب ۀر بیت دوم نیز مشبه ) ت (  و خ شی است. داستعار ۀقنات نیز اماف

 و ابداد شاعر در آن مشه د است. ی است. در واقع در چنین تشبیهاتی، تاییدی نیست آن مستی ذات

 اتههههههن قنهههه ذهههههندمی ب ۀت  مثهههل مزرع

 گند  مسااا  ز طه قااادی ۀتو مثل  وقااا

 

 سههههههال حیهههات بههه ی نانهههی به قحهههطتههه  

 ز هشاااتۀ تو هیااایبی هراااد به من هیاات

 (.120ز)همان:                                  

  هههریهههکی غهههچهههنایی و من پیهههار آشهههت  ک

 

 اندردههههاق کههه  سنجهههان تهههرا به جهههان مهههج

 (165ز)چراغان ش  باران:                   

« ریدیتج»ی در غزل احتشهامی نیز فراوان اسهت، تنها در تشهبیهاتی که به سبک های تشهبیهامهافه

حتشامی ا مشبه به عایی است.« بغض ابر» ش د:اسهت، هاه طرفین تشبیه عایی میرفته شهعر هندی 

مشبه و طرف تشبیه )با افزودن د» هایی کههای تشبیهی را آفریده است، امافهبا چنین نگاهی امافه

آید که در اغی  قری  به اتفاق م ارد مضاف در آن مشبه ص رت یک ترکی  امافی در میو مشهبه به( ب
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در غزلهای دیگر نیز این تشبیهات فراوان (. 191: 1329پ رنامداریان، «)به و مضهاف الیه مشبه است

تمشههک  ۀخ شهه» ، «طبق صههبح خ اهن، «ت ت مهر»، «دی ار حسههرت»، «ک دکی باغک چه»اسههت:

ل ری ا  »(. 19)همان: «دشههت پیریبرف»،«کاریز آشههتی»، «محبت ۀماسهه»، «عروسههک باور»، «تخی 

 رویکرداین  (.153 ز)غزل هزل:« خ ا  ۀک چ»و «ج بار شهههبا » ، «چشهههم بی رین حبها »، «تن

 «امههافه تشبیهی»ان در هر بیت و حتی هر مصهرد یک ت اسهت که در یک غزل می چنانآنشهامی احت

 دید: 

 افتههههشههتمیته ههههکه سههرهشهه ک لی نسههیمبا 

 را ازهههال  نیههههه ههههههدم کهههههه  آمههه ی تهههسههه

 اندردههههم کههه ک کههه  هههههههت اههههگهههن ۀرکهههباز 

 

 از  عهمهق  که هسههههار بههه  دیههدار این دیههار

 کنم   نثهههههههار  قههامههت  قصهههیههده ن ازتبر  

 سهههرشههههک وار  مهرغههابیههان مهر  و  محبههت

 (.122ز)حماسه در حریر:                    

 یر در بیت زیر به زیبایی این تصهه برآمده از تشههبیه شههعر احتشههامی ن عی پیچیدهی دارد؛ هاه تصهه یر

 است.  میکبآن  بهمشبهاست و مشبه و  تشبیه مضمیمرک  را در تشبیه عرمه کرده است، 

 زرافشههان تار  هیسهه ی ت  در ذرات اشههک من 

 

 شهههعهاد آفتها  و باغ باران اسهههت ای سهههاقی

 (96ز)همان:                                  

 عبههه ر اشکههههههی باران  ز  خهههههه ا   ابهههرمثل  

 

 

 گهههذشتمهههی خههههههیال  بیههه رینهههه ۀبهههرکاز 

 (133ز)همان:                                   

  حتشامی هگاه هو طه تشبیاات-5-1

است، در تشبیهات عصر زبان ن شعر احتشامی همراه با ن آوری و همگام با که بخشهی از زبااز آنجا      

از  ت ثرمتشهبیه در ادبیات معاصر نیز  عناصهرت ان مشهاهده کرد. برخی از یوی نیز چنین رویکردی را م

وقتی سههبکی تغییر کند » ن یسههد:می تغییر کرده اسههت. شههمیسهها در این زمینه عادی زبان عناصههر

خ جهان که بیشههتر در وجه شههبه ر  بیشههترین تغییر در اسههتعاره و تشههبیه اسههت، زیرا نگرش هنرمند به

(. 162ز :بیان، شمیسا)«فراوان استشهعر ن  تشبیهات مرسل  د. در نی میشهدچار دهره  ،نمایدمی

ه او ب به شههکل خی ت خ د ب د.»غییری اسههت، مدار چنین نگاه و ت تشههبیهات سهه هری در شههعرش بر

زل ن  نیز چنین تشهههبیهاتی دیده در غ ...«.کرار ب د و او به سهههبک درختشهههی ه بهاران پر از طراوت ت

عنیی ، افته استتر و چشمگیری یبیه حضه ر بیشعناصهر زبانی که در تشه ترینمهمشه د. یکی از می

، صهه رخیال، شههفیعی هندی نیز حضهه ری بارز یافته اسههت)ر. ک رنگ در شههعر سههبکاسههت.  ههگ

 را دید. « رنگ»هم حض ر و  ن زبان ن   ادر برخی از تشبیهات زیر هم میت(. 625کدکنی: ز

 شهههههههدمخرسهههههههند می از ک دکی به خاطره

 

 ب د برج ریختههه در ح ض خههانهههپهیهری چ  

 (302ز)حماسه در حریر:                    
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 رسهیههههده از سهههههفر هههههرم سههههرزمین جن  

 

 ماندبههههار مهههن بهههه پهههرسهههت ی خسته مهههی

 (359ز)همان:                              

 طرح سهههیههاهبه دن ب د در آغههاز و یههک  به م

 

 جاودان آورد مهههههرد آ  و رنگیزیسهههههههتن را 

 (352ز)همان:                                 

 ربههه تههن داشههههت نهه بههههها پههیههراهههن کههبهه د

 بههههههههههههههههاد  بنفن  روح  ۀبا رجعت دوبار 

 

 داغ وطن داشهههههههت نههههه بهار سههبز سههینهدر 

 بیم از هالک سهههرو و سهههمن داشهههت ن بهههار 

 (394ز)همان:                                

 بازی( برهرفته از زمانه است:نگاه ن   تازه شاعر در خیق تشبیه بیت زیر)تا 

 یدسهههههههههتههههههان مههههههههههههن بیههههههد   ک دک

 

 

 هاتا    هیسههه ان  تهههههههههههه    بههههههههههههنههههههد

 (619ز)حماسه در حریر:                     

 ی زل   حتشامی رتعاهربک -5-2

در کنار تشهههبیهات فراوان و برهرفته از محیط ب می و ایییاتی، غزل احتشهههامی از اسهههتعاره، مجاز و     

ست، استعاره بر دو ن د اتشهخی  نیز پر است. ذات شعر چیزی جز تص یر و تشبیه و استعاره نیست. 

فرکنگ )«هحه است. و اهر عک  ش د استعاره مکنی  اهر مشبه به ذکر و مشبه ترک ش د، استعاره مصر  »

. آنچه در این اسههنادهای مجازی زبان و صهه رخیالی چ ن تشههبیه و (82 ص :اصههحاحاا ادبی، داد

. است)ر «ل شناسیکجما»و دوم اصل  «و ایصال ساییر »اول اصل باشد دو اصل است:  استعاره باید

عن ان ز باالسههتعاره اسههت که ما از آن باسههتعاره همان مجا (.16ک شههفیعی کدکنی، م سههیای شههعر: 

از نگاه طبیعت هرا  مت ثرنیز احتشامی  (.69ز: )رک بیان، شمیساکنیمیاد می« جاز به عالقه تشابهم»

را آفریده اسههت که بدیع و ن  اسههت. هراین وی به سههبک  خ د تشههبیه و اسههتعاراتی و ذهنیت غنایی

 اسهتعاره نیز همراه با پیروی و الگ هیری است؛ چه شاعر سبک هندی اعتااد دارد که ۀهندی در زمین

 استعاره در شعر نباشد شعر نمکی ندارد: اهر
 نیست در او استعاره، نیست مالحتسخن که 

 

 نههمههک نههدارد شههههعههری کههه اسههههتههعههاره نههدارد
 (992 ز :،طاهریطال  آمییکییات ) 

 ه اسههت.ب د آور ی در بخن اسههتعاری زبان شههعرش نیز ک شهها و  ناحتشههامی با نگاه به سههبک هند    

ت دریاف ت انمینگاه در مصههرد اول،  ۀاسهت. در بیت زیر نیز به قرین «طرز غزل اصهفهان»ت او به ذهنی

بیکه معنای مجازی آن را مد « چراغ جادو» که ماصهه د شههاعر در مصههرد دوم نه معنای حایای ترکی 

و « دهتشبیه فسر »ساخت آن تشبیه است. تص یر مصرد دوم با  ای که ژرفنظر داشهته اسهت؛ استعاره

  ش د و به چراغ جادو) استعاره از چشم( ختم شده است. ، آغاز می«جنگل م هان» صریح 
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انگیخههتحهر مینهگههاه مهههرنه ازش کههه سههه    

 

 بهه پشهههت جنگهل م هان چراغ جادو داشهههت

(65ز)حماسه در حریر:                       

 ق( ستاره سینه معشآینه به معنای مجازی و استعاری )، ش دمیدر بیت زیر نیز استعاره مصرحه دیده 

 و بنفشه نیز استعاره از حریر کب د است. 

 سهههیههههههنه، حریههههههر  کب د در بر کنسهههتهاره

 

 بهههههاور کن بنفهههههشهههرا در آینهههههه حیههههه ل 

 (121ز)همان:                                 

 حه است:در مصرد اول استعاره مصر   «چشم» ۀدر بیت زیر نیز باده به قرین

 شهههرا  باران اسهههت چشهههمتسهههیاه سهههاغر 

 

 مهمان اسهههتباطه کهدام عاشهههق صهههادق به 

(63ز)همان:                                   

 طه زل   حتشامی تشایص شیز -5-2
جان طبیعت اسههت. عر پارسههی شههخصههیت بخشههی به مظاهر بیپرکاربرد در شههیکی از صهه ر خیال        

شههه د که بدان تصهههاویری هنری می ۀآفرینند ،انسهههانی به طبیعت اتبخشهههیدن صهههفات و احسهههاسههه
صرفی های ص ر خیال در شعر، تش د.  تشخی  یکی از زیباترین ه نهتشخی  هفته مییا  بخشیجان

ل بدانها کند و از رهگذر نیروی تخی  طبیعت می جانبیدر اشهههیا  و در عناصهههر  اسهههت که ذهن شهههاعر
. ناقدان اروپایی در تعریف آن (194شهههفیعی کهدکنی، صههه ر خیهال : «) بخشهههدحرکهت و جنبن می

که انسهان نیست و یا بخشیدن صفات انسان و صهای  انسهانی اسهت به چیزیبخشهیدن خ»گ یند: می
 ۀو م م عات غیر انسان یا چیزهای زند احسها  انسهانی به چیزهای انتزاعی اصهطالحات عام  ی هب

باشد  ایداند که در آن نکتهفیکاسهی ن را زمانی قابل اعتنا میپرسه نی (. شهمیسها،150همان: «)دیگر
در شعر سبک هندی،  (.121: 1320ر. ک شمیسا، بیان: )تص یر هنری پیچیده و زیبایی هرددم جد 

 است. تشخی  از وی هی« تشهخی »و عیم بیان همین  عناصهر پرتکرار صه ر خیال  ترینمهمیکی از 
ش د)ر.ک، ر تمامی شهاعران سهبک هندی دیده میعم می سهبک این دوره اسهت و کم و بین در شهع

های ت ان در بیشهههتر غزلیرا متشهههخی  این ن د کهاربرد  (.635ز: پ رآالشهههتیحسهههینطرز تهازه، 
دی در غزل سبک هن کههمچنان ،است« تجریدی»ها بیشتر مکنیه در این مثال ۀاحتشامی دید، استعار 

 ش د.دیده می
 مههههههرو  کههه  شههه دمی  ش غزل تمههام کیبههه 

 بمههههههان دود کهه میهه کمر ک چهه   دریچهه تها
 

 کههههههه مهههروشههه د و بهههاغ آینهههه آغههه ش مهههی
 شهههه د که مههههرودهان پنههههجره چههههاووش می

 (105-109ز حماسه در حریر:)                   

 آیهههنهههه در مهههشایعههههههت آخههههههریهههن نهههگهههاه
 

 سههه هههه ار بهههههه د سهههفر  شهههرود   ۀاز لهههحهههظ
 (112ز)همان:                                   

دید. از   ف ربدر غزل احتشامی میت ان  ،تشهخی  که اسها  شهعر بیدل و سه هری است ،در مجم د
تشههخی ( بیشههترین حضهه ر را در غزل ه )حه و اسههتعاره مکنی  اسههتعاره مصههر   ،میان ان اد اسههتعاره



 

 

 

 

 

 

 651/بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهی ی
 

ر ت ان د. ان اد تص یرها را می دمیشدیده در غزل احتشامی  نیز تزاحم ص ر خیالهاه احتشامی دارد. 
      یک بیت شعر او دید.

 از غهم سهههتههارهههان همههه بهها هم هریسهههتنههد
 

 ب د غی ر« عاهها »دیشهههه  کههه مههه اسهههیر 
(99)همان:                                     

ل بدنت بهههههه ی باده مههههههی
 

ههههههل هه
 
 آیدز ه

 
 ت  را اند  دادهآ 1تههههههاک ۀز هههههههریمگههههههر 

 (94)همان:                                      
های اسههتعاری و سههازی اسههت، در بخن امههافهکه رویکرد زبانی این شههاعر واژه آفرینی و ترکی از آنجا

هت جنها به بعد آفرینن زبانی بیکه بتشههخی  شههعر او قابل مطالعه و بررسههی اسههت، نگاه شههاعر نه ت

 ش د:شناسی ترکی  استعاری نیز دیده میزیبا

 زننهد و پیداسهههت از در زدن که این اوسهههتدر می

 

 در ک چه نیسهت جز دوست چشهم دریچه روشهن

 (19)همان: ز                                 

 الی الی آ شهههن م هر شهههه  بههه خ ا  می

 

 ام که واشهههده از جهههههه یبههههههار دورغنچههآن 

 (124)همان: ز                               

 خهههه ا  ابههههرمههههثل عبهههه ر اشههههکی باران ز 

 

 

 گذشهههتاز بهههرکهههه خهههیال بهههی ریهههنه مهههی

 (133)همان: ز                            

 

 گیییهتیجه -6

میان خ انندهان و در  ،ولی با وج د این ،فراوان چاپ شده است ت خیراحتشهامی هرچند با  هایغزل   

وهندهان غزل معاصهر شناخته شده است. فریدون مشیری، ایرر افشار، محمد حا قی، محمدرما پ  

د. انشههعر و سههبک وی پرداخته کیی و بررسههی اند و به سههتایندر م رد غزل او اندک قیمی راندهروزبه 

ه غزل خسرو احتشامی ب .اندن رداختهوی اصفهانی در غزل  –سبک هندی  ت ثیراز ایشان به  کدامهیق

حماسه در »های متر م رد ت جه واقع شهده اسهت. غزلاش ک«سهبک ایییاتی»و « طرز روسهتایی»دلیل 

در آن هسههت که زبان، صهه ر  و با مضههم نی ن ابیاتی زیبا  تکهاه  ها وغزلخ اند.  را باید با دقت« حریر

 . آوردمیخیال و سبک غزل هندی را فرایاد خ اننده 

 ،هرا در کنار ت جه بسهیار به تشهخی  و استعارهقدرت ترکی  سهازی و آفرینن تشهبیهات ن  و طبیعت

 لیو ،غزل وی به روش سبک هندی است و تتابع امافات اسا  غزلسرایی احتشامی است. ترکیبات

خی از بر این شاعر تایید مطیق نیسهت و ابداد زبانی و مضهم نی احتشهامی نیز در آن برجسته است.

                                                           
. صائب ترکیب گریة تاک را در بیت مقابل ساخته  

تو فکر نامة خود کن که می پرستان را /  است:

 2 )صائب( سیاه نامه نخواهد گذاشت گریة تاک
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را به سههبک غزل بیدل دهی ی سههروده  هاینغزلهای تازه را به شههعر درآورده اسههت و برخی از مضههم ن

اسهت. صه ر خیال غزل احتشهامی )تشبیه، استعاره و تشخی ( شعر او هاه ساده و هاه به سبک غزل 

یدل شناسی غزل ببیدل است. زبان غزل احتشامی نیز بیشتر م ارد سبک به سبک هندی و بخص ز

تی های های عددی، مضهههامین و م و صهههائ  را ) چ ن ح  آمیزی، تصهههاویر پارادوکسهههی، وابسهههته
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Investigating and Comparing the Ghazal of Khosrou Ehteshami with the Basics of 

the Indian Style and Bīdel Dehlavī 

 

Abstract 

The ghazals of Khosrou Ehteshami is lesser known among other contemporary ghazal 

composers. This poet has three poetry books and ghazals called “Epic in Silk”, “Lights of a Rainy 

Night”, and “Romantic poems of Old Age”. The poetic style, linguistic elements and imagery of 

ghazals of this poet is more similar to the Indian Style and particularly those of Bīdel Dehlavī. 

Ad sometimes he has a look to innovation of linguistic elements. Ehteshami’s ghazals has been 

successful in Epic in Silk in which he follows the Indian Style. The mode of arrangement and 

thematization of the ghazals of this poet is similar to those of the poets of Indian Style. His poetic 

imagery is sometimes innovative or imitative which is similar to the method of full-

personification used in the Indian Style and Bīdel Dehlavī’s poetry. Innovative, Bīdel-like 

compositions, native and local words, ambiguity, amphibology, Makniyeh and Takhliyeh 

(imagistic) metaphors similar in mode of the Indian Style, unfamiliar words, paradox, 

synesthesia, numerical affinities, thematization, innovative similes and etc. are among important 

pints of Ehteshami’s ghazals. The present article is to investigate the effect of the basics and 

characteristics of the Indian Style in Ehteshami’s ghazal.  

Key words: Ehteshami’s ghazals, the Indian Style.  


