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 دهیچك

ن یاالصل برآمده در سرزم یرانیاز شاعران ا ین دهلویرزا محمد فاخر معروف و متخلص به مكیم

 سته است.ین زین سرزمیدر ا یهندوستان كه در قرن دوازدهم هجر

شیوه شاعران "سبك هندی" نشان  سرا و متعهد به هزار  بیتی مكین او را شاعری غزلوان ده ید

 یاند، بآن را نشان داده یدكنیضیو ف یدهلودلیچون ب یكه كسان یریكه در ادامه مس دهدمی

 ید  كند كه شعر فارسیموده است تا تأكیش را پی، راه خویرانیوه شاعران ایبه ش ین وابستگیكمتر

تواند گونه شعر در سرزمین ایران را می نیان همیمند به زبان و بنظام ین هندوستان وابستگیسرزم

 نداشته باشد.

برای متفاوت نشان  وه ها و شگردهایاز كدام ش ین شاعرانین مقاله آن است كه چنیا سؤال پیش روی

 گرفته اند؟ یاریران یا یهندوستان با  شعر فارس دادن شعر فارسی

م كه انتخاب ین شاعر متمركز است و نشان داده ایشعر ا« فیرد» ین مقاله رویكوتاه ما در ا یبررس

متفاوت نشان دادن شعر  ینه الزم را برایشعر زم فیكاربرد به عنوان ردخاص و كم ییرهایا و تعبهواژه

 ران و هند فراهم كرده است.ین ایدو سرزم یفارس
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 مقدمه

از نقاط قوت  یكیگذشته  یهاران در همه سدهین ایرون سرزمیدر ب یگسترش و كاربرد شعر فارس

-داشتهیپن فرهنگ را در یافتن ایشه قوام و دوام یبوده است كه هم یرانیو ا یفرهنگ و ادب فارس

 است.

است یكرد ارباب قدرت و سیشاهد رو -رانیه در ایبرابر با دوره صفو -انین هند در دوره گوركانیسرزم

رغم به است كه یحاكمان یاسیو س یاف فرهنگر اهدیآن در مس یریكارگی و ببه زبان و شعر فارس

چ یداشتند و به هاعتقاد یرگذار شعر فارسیو تأث یقوكاركرد ی، باز بهدتیو عق یفرهنگ یوجود تفاوتها

 بدهند.حاضر نبودند آن را از دست  یرو

بود ، توانسته1بودان وارد هند شدهین گوركانیش از همیچند قرن پ یالبته از آنجا كه زبان فارس

رو بود كه از نیباشد و از ارا به همراه خود داشته یو زبان یو هنر یفرهنگ یرساختهایاز ز یامجموعه

دا شد یه پین داعیكم ا( كمی)قرن هشتم هجر یرخسرو دهلویرحسن و امیمانند ام یروزگار شاعران

ران ین ایسرزم یبه زبان فارس یاكنندهنییساز و تعسرنوشت یهندوستان وابستگ یكه زبان فارس

 ندارد.

خود را واضحتر نشان داد و تجربه تلخ  یدر دوره گوركان« یهندوستان یفارس»ن نگرش خاص به یا

كه  ادآور آنستیران یو سپس بازگشت آنها به ا 2نین سرزمیدرا یزیچون صائب تبر یحضور كسان

 یو كاركردها یهنرو  یفرهنگ یهارش ارزشین هند كمتر حاضر به پذیزبان سرزم یشاعران فارس

ن یان با ظهور شاعر توانمند سرزمیدر زبان و ب یطلبه استقاللین روحیهستند و ا یرانیشعر ا یزبان

 .3به خود گرفت یتریتر و جدرنگ و آب تازه یدل دهلویهند موالنا عبدالقادر ب

اهل پژوهش  مورد توجه خاص یو سبك یخیتار یهایو بررس یتواند در مطالعات ادبیآنچه كه امروز م

است كه شاعران  ییگر شگردهایو د یرانیو ا یهند یتفاوت شعر فارس یهامصداق یكیرد یبگقرار

 ند.یبسرا یرانیمتفاوت از شاعران ا یبستند تا شعرین هند به كار میسرزم

 از نطنز است( در سرزم یرانیا یكه خاستگاهبرغم آن ین دهلویرزا محمد فاخر مكیم
ً
ن یدارد )اصالتا

و مختصات  یانیو ب یزبان یست كه كاماًل شگردهایاز گروه كسان یاست، ولآورده یرو یبه شاعرهند 

است كه به عمد شعر خود را  یست و در زمره شاعرانرفتیهند را در حد توان خود پذ یو فرهنگ یفكر

 دهند.یمقرار یرانیا یمتفاوت از شعر فارس

ن تفاوت یها به اوهین با كدام شگردها و شینند مكما یست كه شاعراننین مقاله ایادر  یپرسش اصل

 زنند؟یدامن م یو هند یرانیا یشعر فارس یساختار

ن یاز ا یكیم كه یاوان او نشان دادهید یگذرا ین و بررسیوان مكین مقاله كوتاه به استناد دیادر

شاعر رنگ و آب ان یآن زبان و ب یف شعر است كه به اقتضایدادن ردشگردها متفاوت و متنوع قرار

 رد.یگیتفاوت و تنوع به خود م
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 وان شاعر است.یاز د یبردارادداشتیو  یان مقاله براساس مطالعه كتابخانهیا وه كار دریش

 ینها ییهاین بررسیست كه با چنشود آن ین موضوع احساس میپرداختن به ا یكه برا یضرورت
ً
تا

با  یكه زبان فارسنی( نشان داد و ای)گوركان ی( را با سبك هندی)صفو یتوان تفاوت سبك اصفهانیم

با  یو فرهنگ ییایران جغرافیا یرون مرزهایتوجه چگونه در بن و جالبیریش یهازهیها و آمهمه آموزه

 شود.یتفاوت و تنوع روبرو م

 نزد اد یضیدل و فیمانند ب یوه شاعران هندیاست كه ش یگفتن
ً
 یرانیبان ایو غالب و ... معموال

 یرانیتوان از تعداد اندك مقاالت محققان و استادان ایرا من یاست كه اه و دور از نظر ماندهناشناخت

 .4افت كردیوه شعرشان درین شاعران و سبك و شیا

 یشعر ا یرانیاستادان ا یبرخ
ً
-اند و از كنار آن گذاشتهدهینام« یسبك هند»ن چند قرن را مسامحتا

به اختصار  یش به اختصاص وحتیخو یشناسو سبك یشناس نقد و شعر یهادر مجموعه یاند و حت

 ان است.یدر سبك و ب ییهاواجد تفاوت یو هند یرانیا یاند كه شعر فارسطرح موضوع نكرده

ران یرون ایب ین پس بتوان به شعر فارسید آورد تا از ایاندك پد یان مقاله كوتاه بارقهید است ایام

 اد كرد.یش نگاه كرد و از آن یخو یو هنر یث فرهنگرایهم به چشم م ییایو جغراف یفرهنگ

 ین دهلویمك

 از سرزمیم
ً
اند و او خود ن نطنز است كه اجدادش به هندوستان مهاجرت كردهیرزا محمد فاخر اصالتا

 ی( فاخر در جوان895، ص یرازیآباد هند متولد شده است. )تذكره دلگشا، نواب شجهاندر شاه

را هم به  یرسد و مدتیم یریخان كشمنیبه خدمت فتوت حس یه شاعرز تجربیكسب دانش و ن یبرا

سال  یرود و سیبه لكهنو م یگذراند بعد از ترك دهلیم یر اصفهانیما اكسیدر محضر آقا عظ یشاگرد

 یجین الهیوار با حزید یك بار براین مدت یماند. در این خان میخ معزالدین شهر در محضر شیدر ا

فوت  1221محرم سال  21ن در یگردد. مكیس به اقامتگاهش لكهنو باز مرود و سپیبه بنارس م

ن را ی( وفات مك161ن صبا: ص یشود )روز روشن، مظفر حسیالل مدفون م ینیچیكند و در باغ رایم

 (618ق حسن خان: ص یاند )شمع انجمن، صدهم گفته 1231

عرفان در او وجود داشته است و هم اند كه عالقه به فقر و گفته ین دهلویمك یدرباره مختصات زندگ

 ماند )همان(یمجرد م یشخص یكند و هم در زندگیر به بر میدر عرفان جامه تجر

 یگریبود مثل خود د یدر مزاج او رعونت قدر» كه: نیا یوه شاعرین در شیمك یات اخالقیاز خصوص

: یاله آباد یعرا، محمد)خازن الش« شمردیاد میز یو انور یخود را از سعد یداندانست و در زبانینم

 (256ص 

. اندهم گفته یرین كشمیا آمده است او را مكیدنر بین در كشمیكه پدر مكنیمنابع به اعتبار ا یبرخ 

-ن در آغاز مذهب اهل سنت داشتهیاند كه مكز گفتهی(  ن2422، انوشه: صی)دانشنامه ادب فارس

 ده است. )همان(یع گرویاست اما بعدها به تش
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ن ی، سراج الدی، بسمل جالل آبادیهرو یلیبا م ین دهلویگوناگون، مك یهاارش تذكرهبراساس گز 

هم روزگار و  یض آبادیس فیو ان یجین الهی، حزیشابورین یری، نظیخان آرزو، حاكم الهور یعل

 معاشر بوده است.

. ش پرورش داده استیرا هم در مكتب خو یش شاگردانیخو یو فضل پرور ین در روزگار شاعریمك

 یپت ی(  راغب پان119: ص یل بنارسیم، خلی)صحف ابراه یاند: حسرت دهلوكه از آن جمله

اله  ی)خازن الشعرا، محمد یی)همان( هاتف لكهنو یین لكهنوی)همان( ره یق هندی)همان( رف

ن ی)همان( قر ین دهلوی( بر186ن صبا: ص ی)روز روشن، مظفر حس یدهلو ی( تق322: ص یآباد

س ی، جلیریراجگ ی( صاف189: ص یل بنارسیم، خلی)صحف ابراه یاكن دهلو)همان( س یدهلو

)همان( و دهها سخنور  یوانه دهلوی، دید بلگرامی، خورشیم آبادیل عظی، خلیران دهلوی، حیدهلو

 اند.سرودهیشعر م یش فارسیكه در محضر او به گو یو شاعر متوسط و معمول

 ین دهلویبه شعر مك ینگاه

شتر آنها در قالب غزل شكل گرفته است و یت است كه بیهزار ب بالغ بر ده یدهلو نیوان اشعار مكید

هم السالم یشتر به مدح ائمه اطهار علیشود كه بیافت میوان ین دیده هم در ایقص یالبته اندك

 (8: ص ین دهلویوان، مكیاختصاص دارد )د

ان انتظار داشت كه شعر او كاماًل تویگذرد مین در هند دو سه نسل میكه از اقامت خانواده مكاز آنجا

و  یدل دهلویمانند ب یكه او پس از شاعرانرا به خود گرفته باشد و از آنجا ن هندیرنگ و آب سرزم

روست نیداست كه از آنها كامل متأثر بوده است از ایآورده است ناگفته پ یرو یبه شاعر یدكن یضیف

 ییو معنا یلفظ یهایدگیچیاست و هر چند پمنطبق  یسبك هند یارهاین كاماًل با معیكه شعر مك

االصل  یرانین شاعر ایا یست كه شعر فارسنید اما راست ایایچشم مدل در شعر او كمتر بیامثال ب

وان شعر ین دیا یگونه كه از فحواران ندارد و آنیبا شاعران هم روزگار او در ا یچ نسبت و تشابهیه

 یانین هندوستان اصرار دارد كه سبك و زبان و بیگر شاعران سرزمین هم مانند دید، مكیایبرم

 ش داشته باشد.یخاطر خو یش رویرا پ یرانیزبان ا یمتفاوت از شاعران فارس

 ن سبك خاص شاعر است:یانگر ایها از شعراو بن نمونهیا

- 

 میار خود عبث چه تهمت پرواز بستهب

 

 

 ش رایم زور پر و بال خویادهیپر د

    (52)ص 

 كردیوسف بود مفتش نمیرهمه خا گیزل -

 

 دایمرد و زن پ یكه گردد آن بال یبه بازار

 (96)ص 

 (115م اكراه تو را )ص ین و آن     ما به صد رغبت طلبكاریتو با ا یهایشان اختالطیاز پر -
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 (214خ را مدهوش كرد )ص یك حباب باده خواهد شی    یف زور میگردد حرینم یهرتنك ظرف -

 زمیم ز ضعف برخچو نقش پا نتوان

 

چه شد كه راه من اول به منزل افتاده است 

 (164)ص 

 (  139تو از بلبل پر است )ص ینالد زغم   صد قفس در گلشن كوینه صد چاك میتا دلم در س -

 (189ن خانه روشن است )ص یار     فانوس وار هر طرف ایا كز فروغ یپروانه مفت توست ب -

 یا برایدل( و یاندك )به نسبت ب یل بضاعت هنریا به دلین یمانند مك یم كه شاعرانیكنید میالبته تأك

 8«كوه و كتل»ها و یتوانستند فخامت و بلندیكه نم یجلب نظر آن دسته از دوستداران شعر فارس

ت ید بتوانند رضایاند تا شاآورده یرو یدر سبك هند ییگراآسان یاگونهدل را تحمل كنند بیشعر ب

 دست آورند.حد وسط را ب یشعر با فهم یمردمان

 یف در شعر فارسیرد
از  یشعر ( دارد و به عبارت یقیجاد ) موسیدر ا یو اساس یاصل ی، نقش یف در شعر فارسیرد

  6ف است .ی، دارا بودن رد فرنگیو  یو ترك یدر برابر شعر عرب یمنحصر به فرد شعر فارس یهایژگیو

ف یرد یم ، بیدانیم یستانیف سیآن را از محمدبن وص كه ین شعر فارسیدرست است كه نخست       

رود و اگر یبه شمار م یشعر فارس یشگیف همراه همیشكل گرفته است ، اما پس از آن تا امروز ، رد

ف یست كه ردیا مجموعه شعر نیوان یچ دیف هم سروده اند اما هیرد یب یشعرها یچه شاعران همگ

 شعر را در خود نداشته باشد . 

 یادب یژگیك ویعنوان آن ب یف و بسامد و فراوانی، رد یشعر فارس  یسبك یك از دوره هایدر هر        

ها در شعر سبك دوره فین رو هر چند به كاربردن تعداد ردیمطرح و مورد توجه بوده است . از ا

 انیدر م یهم شباهت یو فعل یاسم یهافیرد یریكارگاز نظر ب یست وحتیكسان نی یو عراق یخراسان

ان معشوق یده پرداز و مداح پادشاه و غزل سرایست كه همه آن شاعران قصست ، اما قدر مشترك آنین

ش را در شعر بر عهده یخو یهایان احساس و هنرورزیاز ب ی، بخش یو سالكان معرفت سرا یستا

 ف گذاشته اند .  یرد

تواند یورد كه مایشعر م را به یدرون یقیاز موس یقت با تكرار شدنش ، ضرب آهنگیف شعر در حقیرد

 شتر خواننده از آن اثر شود .ی، موجب استقبال ب یاثر هنر یعروض یهادركنار وزن و ارزش

ف در شعر یاسم  ، فعل و حرف ، ) كه از هر سه دسته ، رد یعنی یزبان فارس نوع كلمهان سه یازم

ان جمله را یدر پا آمدن فعل یعنی ین شكل جمله فارسیتریعیطب یفعل یهافیم ( ردیدار یفارس

ف ین ردیشتریب یزبان بر اثرشان حاكم است در موارد یكه نظم منطق یدهند و شاعرانیل میتشك

 1است : یفعل یهافیشعرشان رد
 اساات ین هفتااه باارون رفاات و بااه چشاامم سااالیااماااهم ا

 

 اسات یكاه چاه مشاكل حاال یحال هجران تو چاه دانا

 (43)حافظ، ص 
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كه استاد  یو هنر ییقایموس یشاعر جدا از ارزشها یف از سویرد یریكارگست كه در بین در حالیا

 یعیشعر،شف یقیآن را بر شمرده اند) موس یشعر، سه مورد اصل یقیدر كتاب موس یكدكن یعیشف

ش را و یخو یزه درونیقت ، انگیف در حقیتوان حدس زد كه شاعر با انتخاب ردی( م135: ص یكدكن

دن به یو رس یزه ها مادیكه انگییژه آنجایپنهان كرده است . به و فیهدف نهان از سرودن شعر را در رد

و اعنات  یگر بوده است . اگر هم به صرف هنرورزید یا رفع هر مشكلیا وصال معشوق یصله و پاداش 

ا شنونده شعر از یافتادن ممدوح  یدر شگفت ییجه نهاین كار صورت گرفته است ، نتیشاعرانه ا یها

 اوست. یهان كردن به درخواستیو تمك قدرت قلم و طبع شاعر

نشان داد هایی ف با نمونهیشاعران را از به كاربردن رد هایزهیو انگ هابهره یتوان برخیم یبه كوتاه   

ف شعر به یرد یاریم كه شاعران با یشویادآور میم اما یكنیم یكه به سبب اطاعه كالم از آن خوددار

 اند.ان احساس كردهین شكل بیبهتر

 (188: ص یوان، رودكینشان داده است. )د« بود»ف یاًل شاعر از دست دادن رفاه گذشته را با ردمث

 5نشان داده است.« ختیریگل م»ف یدر رد یاد ماندنین و بیریش یاو سرور خود را از خاطره یا شادی

عاقل و  مردمان از عاشق و عارف تا یو احساس یگوناگون رفتار یان كننده حالتهایف شعر بیز ردین

وان، حافظ: ص یشود. )دینشان داده م« بسوخت»ف یبوده است. مثل سوز و گداز عاشق با  رد یعام

 (413: ص یوان، خاقانیگزارش شده است. )د« ان شاء الله»ف یبا رد یمعنو یسفر ی( و آرزوها14

وان، شمس ید. )دیایب« مترس»ف یتواند با ردیدادن به مخاطب م یا دلدارین ابراز شجاعت و یهمچن

 (415: ص یزیتبر

را نشان داده است مثاًل ممدوح شاعر را خاك در دهان كرده و  یاشكل و نوع حادثه یف گاهیرد

ف یبا رد ییا شعرهای( 241: ص یوان، خاقانیدهد. )دیقرار م« خاك»ف شعر را یاند و شاعر ردكشته

 حادثه كربال. یبرا« آب»

شاعر است. مثاًل تعلق خاطر شاعر به صبح  یسبك شخصاز  یف شعر برداشتیشود ردیده مید یگاه

وان، ینشان داده شده است. )د« صبحگاه»ف ی( با رد188: ص یر آشنا، دشتید ی)شاعر یو روشن

 (353: ص یخاقان

ف قرار یاست مثاًل رد ییهنرنما یدر پ یدشوار اسم یفهایهم هست كه شاعر با آوردن رد یموارد

 (893)همان، ص « خرس و خروس»ا ی( 114خواجو: ص وان، ی)د« اشتر و حجره»دادن 

كه غزل جاودانه مرگ  یرازیش یدیدارد . مثاًل حم یزیجنبه هنجار گردر آوردن  ین هنرورزیا یگاه

خاص  یساخته است كه واژه ا« ردیبم»ف یسرشار از عشق و احساس دارد( با رد ییقو را )كه فضا

 كار بر آمده است : ست و او هنرمندانه از عهده یغزل عاشقانه ن

 ردیاااابااااا بمیز یدم كااااه چااااون قااااویشاااان

 

 ردیاااااااااابااااااااااا بمیبنااااااااااده زاد و فریفر

 (894)اشك معشوق ، ص 
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وان، خواجو : یان ارادت است )دیب یادهد كه گونهیف شعر قرار میشاعر نام ممدوح را رد یدر موارد

دهد كه یقرار م ف شعریرا رد یا معمولیك یرك یریو هزل تعب طنز یشاعر از رو كهنیا ای( 894ص

 هدف آن كامال روشن است.

 یاصفهان - یبه شعر هند ینگاه

و سرودن  یوه شاعریكه در ش یراتییهمه تغ ی( پا به پا یاصفهان – یه ) هندیدر سبك شعر دوره صفو

ن ین شكل گرفت ،و دانشمندتریشیپ یتكرار نسبت به سبك ها ید و بیجد یداد و دوره ا یشعر رو

 یگونه ا( ب29، یظهور كرد )كاظم ین شعر در قلمرو زبان فارسیشمندانه تریا اندب یشاعر زبان فارس

ف یها، ردیرت سازیها و حییرت گوی( در كنار همه ح152، ینیشكل گرفت )ع یدلیا بیدالنه یكه طرز ب

 وانیدشعر در  یهافیاز رد یاریكه بس یگونه ارا با خود بهمراه داشت ب ین دگرگونیشتریشعر هم ب

ن ین و آخرینخست ین روزگار( برایشعر ا یو هند یرانی)دو نمونه ا یدل دهلویبژه یوب و  یزیبرصائب ت

 كار رفته اند . بار ب

از  یكیف شعر را یز در شعر بوده است ، ردیدل كه هنرشان انقالب و رستاخیچون ب یدر واقع كسان

دل یق و درست پس از بیقو د ن قرار داده اندیادیبن ین دگرگونیروشن و در دسترس ا یهامصداق

 وه را دنبال كرده اند.ین شین ایمانند مك

تا  هم  نیامثال مكم ، در شعر یبر شمرد یف در شعر فارسیرد یریشكل گ یكه برا یهر چند اهداف

جدا كردن  دل كه بایبا ب یدر همراه رسد با توجه به اصرار اوینظر ماست اما ب یریگیقابل پ یحدود

ف شعر حافظ و یرد یه و حتیرغم استقبال از وزن و قافكه ب یگونه اب) یرانیا وه شعرش از شاعرانیش

 یریكار گب زی( و ندیایچشم نمب ر از آنان در اشعارشانیچشمگ یادكردیچ یگران ، هیو د یسعد

ك جمله یاز  یخود بخش یدور از انتظار كه گاه یفعل یهافیو رد یدشوار و دور از ذهن اسم ییهافیرد

رات خاص  شعر و توسعه مجازها و ییجاد تغیا›› در  یگام دلین بیهم یاز سو است ، یفارس

 ( 142: ص یكدكن یعیشفشعر،  یقیموس .) شودیم یتلق‹‹ هااستعاره

 ردیطب
ً
واژه را پشت سر خود دارد كه سرنوشت كنار هم  یت ، تعدادین واژه هر بیعنوان آخرف بیعتا

جاد یا یعوامل اصل ن همیمكف در شعر یف دارد . پس ردیو مفهوم رد یبه معن یآمدنشان بستگ

 اوست . یدر زبان شعر تفاوت

 یهادر سبك یرانیا یشعر فارس یج و تكراریرا یهام و مضمونیدور بودن او از مفاه نیامثال مكق یتوف

 ستن است.یرون نگریو به شعر از ب یو عراق یخراسان

 ین دهلویف در شعر مكیرد

همان شكل و دارند. اما ب« فیرد»دهد كه یل میتشك ییشتر شعرهاین را بیكم یتیوان ده هزار بید

وان هم ین دیاست، در اشدهفراهم یدل و غالب و ناصر سرهندیوان بیها در دفیكه رد یازهیانگ

 ف را گرفت.یتوان سراغ ردیم
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ببرد و كارب ترهیرایپیتر و برا روان یكند شعر هندیكوشش م یاگونهن بیست كه البته مكنیراست ا

 سا 11عیر مذهب از تسنن به تشییكه با تغنیا
ً
ست افتاد یریمترتب برآن به مس یهایر دگرگونیو طبعا

 است.كردهرا از او سلب ییسرادهیچیو پ یصرف هنر یهازهیكه انگ

 ن است:ین چنیوان مكیدر د یشعر یهافیرد یبنددسته

 ساده یفهایالف( رد

 یاسم یهافیرد -1

است. شده د و مصدر مورد كاربرد واقعیاسم چه به صورت اسم ساده، صفت ساده و قن یدر شعرمك

 در شعر ایا
ً
 باشد:یمورد توجه و كاربرد نم یرانین اسمها معموال

( ، )آخر ص 216( ، )اخذ ص 158( ، )وارث ص 158( ، )باعث ص 154( ، عبث )ص 114تمنا )ص 

ش ی( ، )خو293( ، )افسوس ص 251)هنوز ص  ( ،256( ، )امروز ص 253( ، )ُپر ص 254و  252

( ، )انبساط 316( ، )اختالط ص 318( ، )عرض ص 314( ، )ناقص ص325( ، )مخلص ص 294ص 

( ، )صاف ص 311ف ص ی( ، )ح311( ، )دروغ ص 311( ، )طالع ص 311( ، )محظوظ ص 316ص 

، )روزه ص  (414( ، )شكوه ص 361و  343( ، )چشم ص321( ، )دل ص 318( ، )عشق ص 314

416)11 

حاضر  یرانیچ شاعر این روزگار هیاز اقبل یعمر شعر فارس یهاشود كه در سراسر قرنیمشاهده م

 یفارس یشعر شاعران هند.ببردكارف شعر بیعنوان ردآنها را ب یها و همانندهان اسمیا نشده است

 از  11«ختهیقالب ر»و « شده یطرح انداز»و « نیرنگ» یاسم یهافین ردیزبان با ا
ً
است و معموال

 به كار دهان از ح یكه دل خواننده را تصرف كند خال یو بالغ یهنر یهاارزش
ً
رت یاست و صرفا

 د و بس.یایم ماندنباز

اصرار  یرانیاندك از شاعران ا ین و برخیدل تا مكیاز ب یهندان شاعران سبكیتنها نكته مشترك م

 ردیآنها در آوردن قاف
ً
ن ین هم ایاست كه در شعر مك یفارس یالفباحروف ف با همه یه و مخصوصا

رخ و فراق و... و فاث، یف الغیكه خواجه با رد ییهاوان حافظ هم غزلید. در دیآیچشم منكته ب

 ن شوق و اصرار شاعرانه است.ید همیاست مؤكف و شرف، هالك، باك و ... سرودههایهیقاف

 :یفعل یهافیرد -2

ن یاست كه ا یفارس یبندجمله یر نظم منطقیحركت شاعر در مس ف شعر،یعنوان ردآمدن فعل ب

 یاند اما نكته مهم سبكار دنبال كردهیهم بس یرانیف شعر با فعل را شاعران ایآوردن رد یژگیو

 اند.خاص عالقه نشان داده ییهالعنجاست كه هر دو گروه شاعران به فیا

 ن است:ین )فعل ساده( چنیمك یفعل یهافیرد یبرخ
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( 212( ، )نشناسد ص 262( ، )رنجد ص 263( ، )بجنباند ص 238افكند ص ی( ، )م156نج ص )مر 

( ، 381،  346ام ص ( ، )افتاده341دم ص ی( ، )د341خواهم ص ی( ، )نم324ستم ص ی، )گر

 ( 381م ص یگری( ، )م342خواهم ص ی)م

 12آورد:یهم مفعل ساده را بادو ن یمك یدر موارد

 :( 412زد ص ی( ، )لرزد و ر281( ، )سازد و سوزد ص 246،  243د ص ی)نالدو گر

 زدیااار غلطااد و ریاا یسرشااكم از مااژه درپااا-

 

 زدیاااچنانچااه لعاال و گاار در نثااار غلطااد و ر

 (418)ص 

 یحرف یهافیرد -3

 عالقه دارند از حرف را برا یرانیشاعران ا
ً
ان یمن عالقه البته دریف شعر استفاده كنند ایرد یمعموال

ز یو ن(11و  11، 69ف را دارد )صص ین چند غزل با ردیرنگ است. مكاندك و كم یهندبكشاعران س

 (333ف هم )ص یك غزل با ردی

 مرکب یهافیب( رد

 شعرهایدرا
ً
ن یا فعل مركب باشد بلكه عالوه بر ایف شعر اسم یست كه ردین یین بخش منظور صرفا

 هاییاست كه به نمونهشدهعل و ... استفادها اسم و فیاست كه از اسم و حرف  ییهافیمورد، منظور رد

 م:یكنیاز آنها اشاره م

 حرف + اسم: -1

 :( 316ن ص ی( ، )بر زم325( ، ، )چه غم ص 316ك ص ی)هر 

 دوران در بغال یاز دسات او رساوا یدارم دل-

 

 بااان در بغاالین چاااك گریداغ جنااون در آساات

 (319)ص 

 ر آن(یو غ یشوندیحرف + فعل )فعل پ -2

( 233( ، )را ماند ص 191( ، )چه شد ص 235د ص ی( ، )برآ211( ، )هم دارد ص 194نخورد ص )بر 

 ( 221د ص ی، )چه گشا

 حرف + دو فعل: -3

 ( 244)كه داشتم دارم ص 

 حرف + فعل مركب: -4

 :(211)را به دست آر ص 
 ش آمادیمن و دل مانده پا در گل چه مشكل شاد و چاه پا-

 

 ش آمادیچاه مشاكل شاد چاه پا نه دل با من ونه من با دل

   (281)ص

 فعل مركب: -8
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ص  ی( ، )كند باز356و  358رون ص ید بی( ، )آ234شد ص دهی( ، )آفر211اند ص رون آوردهی)ب

421 ) 

 اسم + حرف + اسم: -6

 :(313تكلف بر طرف )ص

 م تكلاااف برطااارفیكاااج رود سااارو دلجاااو-
 

م تكلااف برطاارفیگااویتكلااف راساات م یباا

 ر:یاسم + اسم + ضم -1

 (329دم گرمم )ص 

 صفت مركب: -5

 (445)ص  یدردیب

 :یرانیو شاعران ا ین دهلویمك

و شاعران  یبان و منتقدان ادبیست كه جامعه ادیكاماًل متأثر از نگاه یرانین به شاعران اینگاه مك

ن سطح و حد و نشان. یآشكار در كمتر یریپذریتأث یعنیدارند  یرانیا یفارسقاره به شعرشبه

 یریپذریتأث یاگونهشاعرانه ب یهانیها و تضمدراستقبال یشعر فارس یهاكه شاعران درون سبكیالدرح

مبدع  یدل دهلویاند اما باز شعر او نشان داده ین مصراعیا با تضمیو  یا با ذكر شاعر قبلیش را یخو

ن مصراع با یتضم یب ادكرد او وییب یدارد ول یاهیاستقبال وزن و قاف یرانیاست كه از شاعر ا یاوهیش

 از آن شاعر. یبیترك

كند یمتفاوت از شاعران گذشته را دنبال م یكه سبكبا وجود آن یزیصائب تبر یرانیان شاعران ایدر م

ن و استقبال مورد یاز آنان را به تضم ییهاكند و مصراعیم ادی یمولوو  یاما به صراحت از حافظ، سعد

 .13دهدیتوجه قرار م

ن بر ین سرزمین هند اقامتش در ایاست ساكن سرزم یهم شاعر -مورد بحث ما شاعر -ین دهلویمك

 یرانیف از شاعران مطرح ایه و ردیدر حد قاف ییهارو استقبالنیدارد از ا یاش برتریرانیخاستگاه ا

ك مصراع ین یدرحد هم یدل حتیكه بیكند )كارین میرا تضم یك مورد از حافظ مصراعیدارد و فقط 

 ده است(هم انجام ندا

است اما استقبال كرده یرانیف را از شاعر ایوزن و رد -انیسرایگر هندیمانند د -نیهم مك یدر موارد

 14است.دادهرییه را تغیقاف

 یریجه گینت

 دهد:ین مقاله نشان میگذرا و محدود ما در ا یبررس

و شكل  ید شاعراند كه رونبوده ییدنبال شگردهان هند به عمد بیزبان سرزم یرسشاعران فا -1

 هم روزگار و متقدم خود متفاوت نشان دهد. یرانیآنها را از شاعران ا یان هنریو ب یسازریتصو
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ش یف در شعر خویرد ییقایو موس یبه ارزش و اعتبار هنر یرانیمانند شاعران اه یشاعران هند -2

 .انددر شعر كرده یتین موقعیاز چن یمندش را صرف بهرهیخو یبودند و عمده كوشش هنر برده یپ

 در  ییهاف را از فعلها و اسمیاصرار دارند رد -نیاز جمله مك -یشاعران هند -3
ً
قرار دهند كه معموال

و  ین راه به تازگیاست تا از ا( مورد توجه نبودهی)صفو یو سبك اصفهان یشعر شاعران سبك عراق

 د بزنند.یید و تأیش مهر تأكید بودن شعر خویتقلیب

ن ین سرزمینزد شاعران ا« نه واژگانیگنج»نشان از متفاوت بودن  یها در شعر سبك هندفیتنوع رد-4

 یهابا نمونه ییهان هم تفاوتین سرزمیلغت ا یهابات موجود در فرهنگیكه لغات و تركاست همچنان

 مشابه خود دارد.

اند به ردهك یدل( سعیمختوم به دوره ب یخصوص در مقطع زمانن هند )بیشتر شاعران سرزمیب -8

به شكل  یرانیو حافظ استقبال كنند اما از آن شاعر ا یمانند سعد یرانیعمد از شعر شاعران نامدار ا

 یدهد آن استقبال شاعرانه نه از روین امر نشان میاد نكنند كه ایا نام بردن حرف ین مصراع یتضم

 .استهرخ داد یبلكه به سبب منافسه و رقابت هنر یاق هنریارادت و اشت

اند با استقبال كوشش كرده ین دهلویو مك یسرهند یدل مانند ناصرعلیشاعران پس ازب -6

 یمهرین بیسنگ یشعرشان، فضا یهاعن مصراینام بردن از آنها و تضم یو حت یرانیازشعرشاعران ا

 آرام سازند. یرا تا حدود یرانیا یبه شعر فارس یشاعران هند

اند كه ها شدهیشیانداو در نازك یهامتوجه افراط یحدود دل تایرسد شاعران پس از بینظر مب -1

دل شاعر یكه پس از بنیك سازند همیزبان گذشته خود را نزدیوه شاعران فارسیشاند بكرده یسع

ن امر باشد كه یبر ا یلیتواند دلیدا نشده است خود مین و نكته شكاف مانند او پیز بیو ر یدشوار گو

 نبوده است. یخال یاو از افراط كاردل و امثال یهر حال سبك بب

 

 

 نوشت: یپ

 از زمان لشكركشیدق -1
ً
 ین هند در اواخر قرن چهارم هجریبه سرزم یسلطان محمود غزنو یهایقا

شرح  یز برای( ن113ان، با ثورث: ص یخ غزنوین . ك . )تار یالدیم 1111ق برابر با  391سال  یعنی

 (112: ص یوزانان، فر ین هند ن . ك . )غزنویفتوحات سرزم

 شعر كسان -2
ً
 ن هند مورد پسند نبوده است. صائب خود گفته است:یچون صائب در سرزم یظاهرا

 سات صاائب طارز تاو یفان چون گوارا نیبر حر

 

 ران نسااخه اشااعار رایاابااه ا یبااه كااه بفرساات

 (32)ص 
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رساند و یم ن حد ممكنیران را به كمتریا یشعر خود با شعر فارس ییو معنا یدل شباهت لفظیب -3

به  یمورد نظر نام یرانیه( از شاعر ایت وزن و قافیرغم رعاشاعرانه )ب یهاشود در استقبالیحاضر نم

 آورد.یان میم

در كتاب چشمه روشن دهها  یوسفین یب و منتقد نامدار روزگار ما دكتر غالمحسینمونه: اد یبرا -4

دل یو ب یرحسن دهلوی، امیسرو دهلورخیرا ذكر كرده است اما از ام یرانیشاعر كوچك و بزرگ ا

 اد نكرده است.ی یدهلو

 :یدل دهلویت بین بیاشاره است به ا -8

 خواهااادیبلناااد مااان فهااام تناااد م یمعنااا

 

 ساات كااوهم و كتاال دارمیر فكاارم آسااان نیساا

 (3ج  1919وان، ص ی)د

بعد(  به 123شعر )ص  یقیدر كتاب موس یكدكن یعیمقاله استاد شف یف در شعر فارسیدرباره رد -6

 ست.ینجا نیبه تكرار آن در ا یازیفصل الخطاب است و ن

 به بعد. 11، ص ین خرمشاهیت از بهاء الدین . ك . چهارده روا -1

 . 51ص  همان، -5

دن یج آن مقطع و دل بریرا یو باورها یران صفویكردن به ا یرو یعنیع یش به تشین گرایخود هم -9

 .یجامعه گوركانمورد پسند  یهنر یكاركردها یااز پاره

 م:یآور یف ها را میدو نمونه از رد یكی -11

 شوخ كامال در جفاا و در وفاا نااقص یا بگو-

 

 چه نقصان تو باشاد گار نماناد كاار ماا نااقص

 (314)ص

 ر پااارفن اخاااتالطیاااكااانم از بهااار او باااا غیم-

 

 مصالحت باشاد باه دشامن اخاتالط یگاه آر

 (316)ص 

 انبساااط یدهاار جاا یسات گاو ماااتم ساراین-

 

 انبساااط یفااان اساات و پاااین حریاابعااد از ا

 (316)ص 

 تعبیا -11
ً
كار ب ین هند درباره شاعران سبك هندیسرزم یهااست كه در تذكره یراتینها معموال

 رود. یم

د و در دوره یآیچشم نمه بیش از دوره صفویفعل آوردن ب دون حالت یا یرانیدر شعر شاعران ا -12

 اند.ن كردهیشاعران چن یه معدودیصفو

 (2639گفته است ... )ص  ین جواب آن غزل صائب كه سعدیها: ان مصراعیمانند ا -13

 (2286ن سخن است )ص یرین آن غزل حافظ شیصائب ا

 (483ن صائب )ص یاست ا یجواب آن غزل مولو

 ها مورد توجه است:ن نمونهیا -14
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 الف(
 دارد یتاو از شارم نقااب یفشاان رو ی: خاونیمك

 
 دارد یش حجااابیز خااوحساان محجااوب تااو ا

 (155)ص 

 دیكااه شاااه بااه باارگ و نااوا شاان یصاوت خوشاا

 

 دیا شاااانیاااابور یر مااااا ز ناااایااااهااااردم فق

 (216)ص 

 دارد یه تااابیااكااه از ساانبل او غالآن: حاااف 

 

 دارد یباااااز بااااا دلشااااادگان ناااااز و عتااااااب

 (286)ص 

 دیخااوش تااو هاار كااه ز باااد صاابا شاان یبااو

 

 دیار آشااااانا ساااااخن آشااااانا شااااانیااااااز 

 (492)ص 

 دارد یار دهاانیازبان گفت به من  : همنیمك

 

 دارد یساات گمااانین نیقااین سااخن گرچااه یااا

 (281)ص 
 دارد ی: آن شااكرخنده كااه پرنااوش دهااانیسااعد

 
 دارد ینااااه دل ماااان كااااه دل خلااااق جهااااان

 ( 414)ص 

ان یدرم یرانیاز دو شاعر ا یچ نامیه( هیف و قافیوزن، رد یتام و تمام )همسان یهان استقبالیدر ا

 است.امدهین

 (ب

 : نیمك

 شب به بزمش حرف حرفم بر محل افتااده باود

 

 باوددر غازل افتااده  یتایهر سخن چون شاه ب

 ( 229)ص 

: حاف 

 سااحرگه اتفاااق افتاااده بااود یك دو جااامم دیاا

 

 شاارابم در مااذاق افتاااده بااود یوز لااب ساااق

 (425)ص 

 ر داده است.ییه را تغیف، قافیشاعر با حفظ وزن و رد

 شااان مپاارسیرل دلب احااوایاا: از حبنیمكاا

 

 شااااااااان مپاااااااارسیاز تااااااااوانگر درد درو

 (292)ص 

 ام كااه مپاارسدهیكشاا ی: درد عشااقحاااف 

 

 ام كاااااه مپااااارسدهیچشااااا یدرد هجااااار

 (846)ص 

 ف را نگه داشته است.یف، فقط ردیه و ردیعامل وزن، قاف سهن نمونه شاعر از یدر ا

 ج(
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 نیبهتر از ا یز خود كه نباشد سفربگذر ان:یمك

 

 نیبهتر از ا یه نبود خبرخبر باش كیب
 (353)ص 

 نیابهتار از ا یفكن بر صف رندان نظر ی:محاف 
 

 نیااابهتااار از ا یكن گاااذریكاااده مااایبااار در م

 (515)ص 

ن یدارند مك یف در دو شعر همسانیه و ردیكه وزن و قافنیعالوه بر ا یریرپذین نمونه تأثیدر ا

ن یوه استقبال در شعر مكین شیكه ا میكنید مین كرده است. تأكیاز حافظ را هم تضم ییمصراعها

 است.ن هند دور از انتظاریار كم كاربرد و در سبك شاعران سرزمیبس
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