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 :مقّدمه

 ،تاریخ ادبیات در ایران) ران نبود،یدر ا یزبان و ادب فارس یبرا یمساعدۀ دور  ،یبا آنکه دوران صفو

د و شاید به خاطر شدت حضور ایشان چون صائب،کلیم و ... ظهور کردنشاعران بزرگی (244 : 5ج

 د.جال خود نمایی نیافتنشاعرانی چون زاهد، م

در بسیاری از سبک هندی است که ۀ تبریزی شاعری صاحب سبک ، اما ناشناخته ، در حوز زاهد 

ترجیع بند و  مثنوی، ماده تاریخ، قطعه، رباعی، غزل، قصیده، رنمایی کرده است:قالبهای شعری هن

جای  پرداخته،آن است که اگر وی به نثر نیز می عالوه بر این منشآتی دارد پربار که بیانگر ترکیب بند.

 درخشش داشت.

از  ،داشته استحضور و رشد  پایتخت صفویان، مدت زیادی در اصفهان، از اشراف و بزرگان بوده، ،او 

 .ندده ایز نامیزاهد اصفهانی ن را این رو ، وی

در  رد.یبر آن صورت گ یها و مطالعاتباشد که پژوهشیت مینان حائز اهّم چی آنآثار و اوصاف،ن یا با

 ،این قصیده سرای عهد  قصیده گریز،یزیزاهد تبر یسبک یهایژگیتالش شده است تا ون مقاله یا

 .شود یل و بررسیتحل

حتی انوری که خود استاد مدح است گرفته ،مهری قرار میحی در مسیر تاریخ معموال مورد بیدشعر م

 و در باب او گفته اند:

 نعععععععدراندر شععععععععر سعععععععه کععععععع  پیمب

 زل راعاوصعععععععععاف و قصعععععععععیده و غععععععععع

 

 هعععععععر چنعععععععد کعععععععه النبعععععععی بععععععععدی

 فردوسععععععععععی و انععععععععععوری و سعععععععععععدی

 (505)بهارستان: بیت 

یده و هجا را شهوت، حرص و رد و خاستگاه غزل، قصسوی شعر و قصیده میگیا بگاه تیغ انتقاد ر 

 داند:غضب می

 اشقکی گفععت غععزل میگععوییعععععععدی مععرا ع

 گفت:چون؟گفتمش آن حالعت گمراهعی بعود

 

 گفتم از مدح و هجا دست بیفشعععععععاندم هعم

 که معرا شهوت و حرص و غضعبی بعود بعه هعم

           (541)مفل  کیمافروش: 

رو  از این مدح از لوازم تاریخ و روزگار بوده و هست. قصیده گریزی نیست.با این اوصاف از مدح و 

در  کند تا قالب قصیده را با مضامین دلخواه شاه سلیمان و ممدوحان خود بیامیزد وتالش می ،زاهد

 .ایشان واقع گرداندمورد پسند را آن روزگار که شعر مدحی از رونق افتاده است، قصیده 

 :پیشینۀ تحقیق

توسععط دکتععر عبداللععه واثععق عباسععی و نویسععندۀ ایععن  5811ت دیععوان زاهععد تبریععزی در سععال غزلیععا

سطور)سهیال مرادقلی(، تصحیح و با همکاری انتشارات دانشعگاه سیسعتان و بلوچسعتان و انتشعارات 
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مرندیز مشهد به چاپ رسیده است لیکن بر مابقی دیعوان زاهعد، از جملعه قصعاید وی، کعاری صعورت 

 دارای اهّمّیت خواهد بود.،ز این لحاظ، پژوهش و تحقیق بر دیگر قوالب شعری وی نگرفته است. ا

 
ّ

 یزیوان زاهد تبرید ینسخ خط

زیرا شده است، استفاده  نسخهن مقاله از سه یدر ادیوان زاهد دارای چهار نسخه خطی است لیکن 

ۀ خارج از محدودبوده و النجات  ةتنها شامل مثنوی سفین ،آستان قدسیعنی نسخة  یکی از نسخ،

 بحث این کوتاه سخن است.

 ن است:ین نسخ چنیا یهایژگیو

، برگ 520در  یبه نام زاهد اصفهان 15158 هبه شمار  یاسالم ی(نسخه کتابخانه مجل  شورا5

 5408کتابت  ع بند،یب بند و ترجیترک قطعات، ،یات و مثنویرباع ات،یغزل د،یشامل قصا

 به خّط شکسته. ،کاتب نامعلوم،یهجر

 ،برگ 524در  یالنیخ زاهد گیبه نام ش 5248 به شماره یاسالم ی( نسخه کتابخانه مجل  شورا4

به خّط  کاتب محّمدصالح بن ابوتراب، ،یهجر 5504کتابت  خ،یماده تار د،یات، قصایشامل غزل

 با.یار زیق بسینستعل

برگ در اندازه  405در  یزیزاهد تبربه نام  2548 شمارهبه  دانشگاه تهران، یمرکز (نسخه کتابخانه8

54×51  
ّ
 و منشآت، یمثنو قطعه، خ،یماّده تار ،یرباع غزل، ده،یآثار نظم و نثر شاعر از قص هیشامل کل

 کاتب نامعلوم، به خّط شکسته. کتابت قرن دوزادهم،

 :نامهیزندگ

ن ععیچن زین «جانیان آذربادانشمند»در تذکره افت نشد.یها  در تذکره یزیق والدت زاهد تبریخ دقیتار

 ده است:مآ

از رجال عهد شاه عباس ثانی و شاه  ار معتبر اصفهان بوده،ولد میرزا محسن تبریزی است که از تّج »

الی بنا کرده و در سلیمان است و در نزد آنها کمال عّزت و اعتبار داشته و در کنار زاینده رود عمارت ع

دیوان مدّونی  داده است،ده و ضیافتها میوقات خود میگذرانعلوم معقول و منقول ا آن جا به افاد

 (554: دانشمندان آذربایجان«)دارد.

 گونه آورده است:یننة النجات ایسف یدر مثنو ،زاهد

 شیش از آخعععععععععععععععر  روز خعععععععوینعععععععدیب

 گذشعععته اسعععت عمعععرت ز پنجعععاه و شعععش

 

 شیدر او  مععععععععععاند از عمععععر بعععع ینخععععواه

 از کعععنش
ّ

 نعععه ذوز از خعععورش مانعععد و َحععع 

 (5515و  5510ت یب )زاهد:

خ والدت زاهد یتار است، هجری قمری 5504نة النجاتیخ سرودن سفیارکه تییاز آنجا ،ن اوصافیبا ا

د باشد و با یهع( با5054-5081)یشاه صف یعنی ،شاه عباس بزرگ یدر زمان پادشاه 5025 حدود

ز یمان نیز مرگ شاه سلدارد تا پ  ا هع(5505-5011مان)یشاه سل هیب بندی که در مرثیتوّجه به ترک
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 بیمعاصر بوده و تقر زییوی  با صائب تبر سته است.یز
ً
ات بوده ید حیست سال پ  از صائب در قیبا

 است.

ص م
ّ
والد  ،زییرزا محسن تبریقاسم ولد مرحوم مرزا یم» رزا قاسم در اشعارش زاهد است.یتخل

 .زکارییت صالح و پرهیلی و نهامت و کوچکد یار بود در کمال مالان معتبر تّج یه از کدخدایمشارال

ل و یه در تحصیخلف مشارال نار نگذاشت.یک دیچه از زکات و مال الله ذّمة خود را مشغول الذّمه چنان

وسته به یپ ع امرا خود را منسوب ساخته،یچرا که به جم اوضاع بر پدر رجحان دارد؛ یزگیاعتبار و پاک

کند. باغ و عمارتی در کنار زاینده یر مکّرر میغ ایهافتیض شان رایا ،رود و مکّرر به التماسیدن امرا مید

علوم معقول و منقول و  آن مکان به صحبت مشغول و در افادههمواره در  ،رود به اتمام رسانیده

همیشه در بساط آن جناب ارباب کمال و اصحاب حال به استکمال افاده و استفاده اشتغال دارند. 

ربع مسکون یکتا گوهری است که سلک روزگار به او آراسته اهل عباس در عّباس آباد بلکه در  ،الحال

قدوم بزرگی  ر به جا و خاک اصفهان را به واسطهآباد را به سبب وجود خود نجابت نمودنش افتخا

ص دارد.
ّ
تذکره )« لزومش به سایر بالد رجحان. در هر فن وحید العصر و فرید الدهر است و زاهد تخل

 (545: ینصرآباد

، 1ج عه،یالذر ؛815ص جان،ی؛سخنوران آذربا451ص5ج  است که در خوشگون نکته الزم یا یورادآی

ۀ تذکر  581ص ،ینیحسۀتذکر  ،8551-8555ص ،52ج دانشگاه تهران، ۀ؛ فهرست کتابخان811ص

ز ذکر شرح ین 108ص ،4ج اض الشعرا،یر ۀو تذکر  5524ص ن،ین و عرصات العارفیعرفات العاشق

 ختصار آمده است.حععععععال زاهد به ا

ماّده ، اتیرباع، قطعات، اتیغزل ،دیقصازاهد تبریزی در یک دیوان، شامل حاصل عمر شاعری 

که در این کوتاه سخن، بحث بر از آنجایی، ثبت و ضبط شده است.نة النجاتیسف یمثنو ،خهایتار

 پردازیم. قصاید زاهد است به دیگر آثار وی نمی

 :شعر زاهد های فکرییژگیو 

به ویژه فرهنگ قرآن و قصص انبیاء از تسلط و اشراف او به علوم مختلف  دلنشین زاهد ، نشان قصاید

ر وی متاثر که افکاتفاده زاهد،بیانگر آن میباشد تلمیحات مورد اسو مباحث اساطیری و تاریخی دارد.

 از فرهنگ اسالمی است ؛و این طرز تفکر در تمامی شعر او، مسلط و حاکم است. 

، یعنی سردمداران مذهب شیعه گرایش وی به دربار صفویان د،زاهدیوان اشعار  یرخبر اساس ب

ش خود را در یاست که اغلب، مدح و ستا شاعریزاهد، . است ی مذهبوی شیعتوان گفت بوضوح می

و ایشان ش ی)ع(و مدح و ستانسبت به موال علی ، ابراز ارادت وی رد.یگین و مذهب به کار مید مسیر

 شود.یده میدزاهد قصاید  ان در جای جایرشاوالد بزرگوا

مان یپرداخته و او را سل ار به وییکه زاهد در اشعار خود بسمان است یشاه سل ن وییگر ممدوحیاز د

هع(دورانی است که در آن زاهد 5505 – 5011مان)یزمان خوانده است. دوران حکومت شاه سل
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زاهد با پدر شاعر و  سهینصرآبادی در مقا جا کهافته است. تا آنی ، به شهرت و عظمت دستزییتبر

 د:یستاین گونه میداند و او را ایل ارتباط با شاه، برتر میبه دل را یعالمش،و

خلف مشارالیه در تحصیل و اعتبار و پاکیزگی اوضاع بر پدر رجحان دارد، چرا که به جمع امرا، خود »

التماس،ایشان را ضیافت های غیر مکرر را منسوب ساخته، پیوسته به دیدن امرا می رود و مکرر به 

 (545: ینصرآبادتذکره  )«.می کند

ارادت وی به نظر داشته است. نیز زاهد، چون شعرای دیگر، در سرودن قصاید خود، به شعر گذشتگان

 حضرت حاف 

 چون دیگر شعرای سبک هندی،آشکار است.

 میشناسند.« زاهدخلوت نشین»عنوان ست که بعضا او را به تاثیرپذیری زاهد از حاف  تا بدان درجه ا

 داععععععی شعععععه، قاسعععععم خلعععععوت نشعععععین

 

 نععععو چمنععععی سعععععی بععععه طععععرح جمیععععل

 رو(22)زاهد ،

 پی تاریخ آن خلوت نشین ،سر در گریبان بعرد

 

 دو مصرع هر یکعی تعاریخ از دل بعر زبعان آمعد

 پ(50)همان،

 اولین قصیدۀ وی، با مطلع: همچنین در 

 ار کععععردیععععاخت یکلکععععم دگععععر ثنععععای علعععع

 

ععععی بهععععار کععععرد م
ّ
 اننععععد نخععععل طععععور تجل

 (پ5،)همان

 استقبالی است از قصیدۀ سعدی با مطلع:

 فضعععل خعععدای را کعععه توانعععد شعععمار کعععرد

 

 یععا کیسععت آن کععه شععکر یکععی ازهععزار کععرد

 (155:بیت، سعدی کلیات )

 نامد:را حَسان عهد و خاقانی دوران می و نیز در باب مفاخره خود
 شعتنیوهر چند هستم در سعخن حّسعان عهعد خ

 بععد اگععر از مععدح شعععععععععععاه دادگععریاّمععا مععرا ز

 دوران معععنم یمعععدحتگر خاقعععان معععنم خاقعععان

 

 شعععه واال آمعععدهیوصعععفش نباشعععد حعععّد معععن زاند

 ا آمععدهیععدو سععر تععا خامععه گو یتععیکععز خععود کععنم ب

 جععا آمععدهیر بیععن شععان مععنم بععر غیععسععتة ایشا

 ر(51: زاهد)

 لیکن اینان یگانۀو البته موفق هم بوده ،برساند گویی در تالش بوده است تا خود را به درجۀ ایشان 

 خرمایی بر نخیل. ودهرند 

  شعر زاهد های زبانییژگیو

چاشنی مدح به همراه واژه های تراش خورده،چیرگی و ورزیدگی زاهد در هماهنگی بین قالب و 

ا و رسا به جهت زبان شیومحتوی تا بدان پایه است که چه به لحاظ ساختمان و شکل درونی شعر،چه 

چه از حیث تخیل و موسیقی برای انتقال عنصر عاطفه، میتوان او را در ،بلورین و شفاف و واژه های 
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مشاهده میشود از  شعر زاهد دیگری در یهایژگیو شمار نام آوران سبک هندی قرار داد. عالوه بر آن

ک به اصطالحات یدز ار نیت و بسی،حائز اهّم یاست که به لحاظ سبک شناخت ی،آوردن کلماتجملۀ آن

 یو ییگو افت نشد،یبه کار رفته در شعر زاهد، در لغت نامه ها  یاز واژه ها یبرخ اشد.بیزبان امروز م

 ین حکایو ا داشته یبعر یبخصوص واژه ها عالقه به ساختن واژه ها،
ّ
 یبر زبان عرب یط وت از تسل

 :شودیاکتفا م ۀ کالم به ذکر نمونه هایی چندجهت پرهیز از اطالاست . 

 انعطاس:عطسه کردن

 ن بعععردیچععع یم درگعععه او سعععویبعععاد از شعععم

 

 د ز انعطعععاسیخعععون از دمعععاغ نافعععه گشعععا

 (پ8:همان)

 کارگیری واژگان کهن:ب
 اسعپر به کف،تیغ و کمر خنجر،به بر ترکش به پشعت،

 )اسپر به جای سپر(

 نشععیند وقععت گیععر و دار و کععّر و فععّر چععو بععر توسععن

 پ(41)همان،

 م کاربرد:ویژه و کهای واژه

 چعععو فانوسعععی ز شعععمع مهعععر بعععود آسعععمان

 

  اندرواسعععت کععه پعععیش صعععّفۀ قعععدر جاللعععش

 رو(81)همان،

 بععععه مقتضععععای مععععراد تععععو بععععاد دور فلععععک

 

 جععاه  تععو بععاد گععردش جععامکبیشععۀ کمععین 

 رو(42)همان،

 تصویرسازیهای نو :

 گعععر رواقعععی ز درت رخنعععه پعععذیرد بعععالفرض

 

خلل هععر، فلععک سععد   کنععد از خشععت َمععه و م 

 رو(44،)همان

 در رسعععتن نبعععات ز گلشعععن ،شععععاع شعععم 

 

 یوسف همعی بعرون کشعد از َچعه بعه ریسعمان

 پ(80)همان،

 های ادبی قصاید زاهدویژگی

هم  ینیبه شعر عاشقانه و زم نیعالوه بر ا توّجه نداشت. و درباری یه به شعر مدحیکومت صفوح»

ن رو توّجه یقاعده در تضاد بود. از اال های سّنتی عرفانی علی گر با آموزهیداد و از طرف دیی نمیبها

ن یه مضامل موضعات کهن بیو تبد یعیان امور طبیف و بیو پند و اندرز و توص شاعران به امور جزئی

شعر از  رون آمدنیب د معطوف شد.یجد لهای کهن در زبانییها و تمثاندرز  قت بازسازییتازه و در حق

می و سّنتی آن باعث شد که همه اصناف حّق یعنای قدن رفتن طبقه شاعران درباری در میدربار و از ب

ط ینبود و شاعر بودن  شرا یّص خا گر شعر و شاعری در انحصار طبقهیرا دیابند زیاّدعای شاعری ب

 (415:)کلیات سبک شناسی «.با ادب عرب و عجم نداشت ییآشنال فضل و یاز قب خاصی
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چندان  مدح، ان کاالییبا آنکه در بازار صفو ییدارد.گو دستی زیده نیقص در سرودنن حال زاهد یبا ا

ح خود را یمدا با رنگ مذهب، غافل نبوده، ن قالب شعرییزاهد از پرداختن به ا نداشته، دارییخر

ده و در مجموع یقص 51ن اشعار، شامل یا عرضه داشته است. عه،یآراسته و به سردمداران مذهب ش

ن موضوعات سروده یب در ایال است که به ترتیخ ایه هیبای ادبی و مایآراسته به فنون ز ت،یب144

 شده اند:

و  54تا 2ده یقص در مدح امام رضا)ع(، 8 دهیقص )ع(،ین علیرالمؤمنیدر مدح ام 4و  5 دهیقص

 ر،یدر مدح وز 52 دهیقص ر،یمان و وزیدر مدح شاه سل 58 دهیمان ، قصیسلدر مدح شاه  51 دهیقص

 ث نف .یحددر  55 دهیقص در وصف سخن، 55 دهیقص

 ند:امأنوس اوزانی از موارد مشترک بوده و   یاریدر بس دین قصایاوزان ا

مضارع مثمن اخرب مکفوف  ل فاعلن    بحر:ی: مفعول فاعالت مفاع58و 5،4،2،1 دهیع قص 5

 محذوف

 مجتث مثمن مخبون محذوف :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن      بحر:52و8،55،54 دهیع قص 4

 رمل مثمن مخبون محذوف فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن            بحر: :55و  5 دهیع قص 8

 هزج مثمن سالم بحر:   لن   یلن مفاعیلن مفاعین مفاعی: مفاعل55و  5 دهیع قص 2

 : مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن           بحر: مجتث مثمن مخبون اصلم51و  1 دهیع قص 5

 رجز مثمن سالم علن مستفعلن       بحر:: مستفعلن مستفعلن مستف 1 دهیع قص 5

 منسرح مثمن مطوی : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن                 بحر: 50 دهیع قص 1

 د زاهدیال در قصایصورخ

  یبالغت سنتدر 
ّ
ک شعر یسازنده  چک و جزئیر کویوسته به تصاویت اثر در شعر مورد نظر نبوده، پیکل

 توّجه داشته اند. 

فزاید و ،بر جذابیت شعر مدحی بیالیدن به صورخیقوت بخشبا کند تا ید خود تالش میزاهد در قصا

که البته اینگونه هنر شاعری و برتری شعری خود را از دیگر شاعران هم دوره، به نمایش بگذارد. 

ن لحاظ، یعنی آمیختگی مدح به همراه صنایع ادبی،گیرایی یی داشته است. از ایتهایموفقهم  گاهی

های زیاد یزاهد را صد چندان کرده است؛و این نمونه سبک در قصاید زاهد، قابل توجه و بررسقصاید 

 .میباشد

 (415)انواع ادبی: .تده را مدح محسوب داشیقص لی مضمون و قصد اصلیطور کد بیبا

 مدح یده، تنها برایاز قصبه ذکر آن پرداخته خواهد شد ، کوتاه که  ۀدیدر دو قصجز  زین زاهد 

ن رو یپردازد. از ان مییرالمؤمنیاممدح  ز زاهد بهیاول ن دهیدر قصاست. کرده  دهاستفا ،خود ممدوح

 محسوب شود. یمذهب دهیتواند قصید ناصرخسرو نمیچون برخی قصاباز مدح مورد نظر است، پ  
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د به مدح ممدوح است و شاعر محدو شهین لحاظ حوزه اندیت دربارها بوده، از ادر خدم شعر مدحی

 خالین دلیدن شاعر به مقصود خود، بدیرس ابزاری برای مدح،
ً
 یو حس یاز تجربه روح یل معموال

ص یدو ب یکیبا  ده چنان است که شاعر مداح پ  از تغّزل،یقص است. شکل کلی
ّ
ت که بدان تخل

ن ی. ادنپرداز یممدوح م ییطه به دعا گویرا شیان شعر یده و مدح شده، در پایقص ند وارد تنهیگویم

 کند.ید و محدودتر ممحدو،را مشخص، شاعر  فاقد تجربه روحی و حسی  روال

، سعی در جبران این کاستی کارگیری صور خیال و صنایع ادبی در قصاید خودبا ب ،ل یدلبه همین 

 :مطلع با 5 دهیقصبه عنوان مثال در  .داشته است

 بعی چعابکی پعر فعنیفردل یشعوخرم کعرد یاس

 

 ن تعنیبلور، قامتسهی  ،صنوبرقد،زمّردخط 

 ر(55: )زاهد

ع یری صنایکارگتالش دارد تا با بش گرفته، یرا در پ اه عنصری و معزی، ر وی در روزگار سبک هندی

که روزگار د خود ببخشد. غافل از آنیصاقبه ای تازه یر و لف و نشر، زندگیالنظ، بخصوص مراعات ادبی

دسته از شاعران در اشعار  نیاکن یل .ده استیان رسیبه پا ش از وییها پنگونه شگردها، قرنیا

 از ا ،خود رمدحییغ
ً
نظر گرفتن  دربا  اند.ته و باعث موفقیتهایی گشته افی ییرها هان تنگنایمعموال

 ت، خود، سّدی برایین رضایت ممدوح، مورد نظر شاعر است و ای، رضاحیشعر مد این نکته که در

قصیده، دیگر ، در دو زاهد شود.یعر مان عواطف، احساسات و تجربه های روحی و شخصی شایب

 حاکی ازت و انسجام شعری که مشهود است و یلو در همین دو قصیده، این ک اسیر ممدوح نیست

 با مطلع:قصیده ای  در یکی  .اعر میباشدش بسیار واالی  یو روح یشخص یتجربه ها
 ؟!یاچععه کنععی، دولععت دن یخععود شععده ایکععه ب یا

 

 ؟! یا چععه کنععبععه لععب بععام تماشعع یتععو کععه مسععت

 ر(                                     21)همان :

 با مطلع: یده ایدر قصدارد و دیگری  یزیو دل انگ یاخالق یمیمفاهکه 

 یاسعت خاموشعین دریاست اّما ُدر  ایسخن در

 

 یا اّماسعت خاموشعیمیطال گر هست گفتن ک

 ر(21)همان:

را  یست. خاموشین یمّد نظر و ،ت ممدوحیگر رضاید رایزند زیرنگ عاطفه و احساس در آن موج م که

 .راندیدر دل دارد بر زبان مآنچه را  یعنی د،یستایم

هایی در سرودن قصیده گشته تیر محدودیگر، اسیان دیده سرایاز قص یاریچون بس ،زاهد ،طور کلیب

از صنایع درست  و بکارگیریهای خود در استفاده با نشان دادن تواناییاز موارد،  یاریدر بسکن یل،

قصاید .توانسته جبران زیادی بر این ضعف و کاستی داشته باشد آهنگین ،موسیقی  به همراه ادبی ،

            گواه بر این مدعا میباشد. 55و 55، 54، 55، 1، 5

ع یچندان به بد»که در آن  یاست. سبک یندسبک ه شاعر  آنچه بارز و مسلم است این است که زاهد 

انی جز به یعی و بیگر امور بدیه، اساس سبک هندی است اّما از دیالبته تشب شود.یه نمان توّج یو ب
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جاد یز و این اعجاب انگی، شعر مضامرا شعر سبک هندییست. زیعی و تصادفی خبری نیصورت طب

گونه ن یا داند،یبزرگ م ( که شعر را خبریInformationخبر) هیب است و بر طبق نظریرابطه های غر

ن بود و شاعرانی یچننکه حماسه همچنا ندارند، یادبهای هیرایاجی به پیهت جلب توّجه احتاشعار ج

 ن بود(.یآن دوره هم چن )هرچند مقتضای نرفتند ه های ادبییاچندان به سراغ آر  چون فردوسی

 د:یگویز هست مین ن سبک هندییسیتئور صائب که عالوه بر مقام شامخ شاعری

عععف معنععع یدر حسعععن بععع
ّ
 اره کعععننظععع یتکل

 

 «هعععا از ره معععرو بعععه خعععال و خعععط اسعععتعاره

 (411: شناسی شعرسبک )

 ، ارسال المثل،ریهام، مراعات الّنظیه، استعاره، جناس، ای، تشبال پردازییخ حال در شعر زاهد،نیبا ا

با توجه به  ده میشود.یع به شکل مطلوب و بجا دین نو و بدیژه مضامیپارادوک )متناقض نما( و بو

ع یکاربردن صنارا تنها به منظور ب یعراش ویرسد که یبه نظر م اشعار یدر برخ یع ادبیتراکم صنا

مان یکه در مدح شاه سل دییکی از قصایت ین بیعنوان مثال، خود در آخرب خاص سروده است. یادب

 د:یگوین میسروده، چن
 رت گلشندماغت خوش،دلت شاد و لبت خندان،ب ن اعجوبه لف و نشر و صنع و سجع من گرددیاز

 ر(55)زاهد: 

ش یگونه که پهمانکه  گر ادبییو از لف و نشر و صناعات دت مملیب25ن مّدعا،یاست بر ا و آن شاهدی

ت ممدوح یدر جلب رضا ع که البته رسمی است منسوخ ع سعی یکمک صناعات ادب ن گفته شد بایاز ا

و در  یده سرودن قصیدۀ مدحیطور پوشب خود را در واقع عارف و زاهد دانسته هرچند که شاعردارد.

 پیشۀ اصلی خود نمیداند.را  کل، شاعری

 معععدح شعععه گعععر نعععه معععرا بعععر سعععر گفتعععار آرد

 

 معععن کجعععا مرتبعععۀ شعععاعری و شععععر و غعععزل

 پ(51)همان:

تصاویری زیبا چون تابلوی نقاشی گویا و  ه وار موفق بودیها بسیرسازیاری از موارد، در تصویزاهد در بس

شکار گردد، زاهد آ رسازییشود تا هنر تصویر آورده مین تصاویااز  یینه هانموزیبا خلق کرده است 

 م:یکنیر زاهد را بررسی میسپ  برخی عناصر سازنده تصاو

 دیعععگونعععه شعععادمان آتعععو زان یدلعععم بعععه کعععو

 زد دلیعععن بریفعععزون ز بعععرگ خعععزان بعععر زمععع

 دیعععان آیآشععع یز قفععع  سعععو یریکعععه طعععا

دیععععکمععععان آ هچععععو آفتععععاب تععععو در خانعععع

 کعععه طعععایری زقفععع  سعععوی آشعععیان آیعععد

 

 …دیععاگععر بععه خععواب مععن آن شععاخ ارغععوان آ

  پ(1:  همان)

 ل دو طعععّره رایعععبعععر هعععر دو دوش کعععرده حما

 ضعععا نمعععوده صعععبحید بیععع یده سعععاعدیعععمال

 یبنعععده ابلقعععیه زیعععبعععر طعععرف شعععّده تعب

 جعععوزا کنعععد قعععرار هزانسعععان کعععه بعععه خانععع

عععّده واریعععچیپ
َ

 د طعععّره بعععه کلعععه گوشعععه ش

سعععر جعععوش نعععو بهعععاررعنعععا نمعععاتر از گعععل 
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 بعععان جامعععه رایتعععا نعععاف چعععاک کعععرده گر

 

 …ان کععرده اسععتواریععدامععن ز هععر طععرف بععه م

 پ(1:  همععععععععععععععععععععععععان)

 د زاهدیال در قصایعناصر صور خ یررسب

ستعاره، چهار بحث مجاز، ا نهیو گسترده در زم یمان مباحث اصلال، هیخ ل دهندهیعناصر تشک

ز در صور یم نهایا اغراز و ،ن مواردیاست. عالوه بر ا هر کدام ها و شاخه هاییه و دگرگونیه و کنایتشب

حسن تخلص، استطراد،  چون: گرید یع ادبیصنا گاهی قابل توجه دارد. برخییال شاعران جایخ

کن در ی( ل545: )صورخیال در شعر فارسی دانند.ین مقوله میالعارف را داخل در ا التفات و تجاهل

هام پرداخته، اشاره ای یاغراز و ا ه،یمجاز، کنااستعاره،  ه،یچون: تشب یعناصر ین بحث، به بررسیا

 م نمود.ید زاهد خواهیدر قصا ه های ادبییگر آرایهم به کاربرد د

 هیتشب

ن عناصر ین ایرکاربردتراز پ کیی ن حالیاست و در ع ال در سبک هندییه عنصر اصلی صور خیتشب

 یقص 51هد در گردد. زایز محسوب میه استعاره نیه و مایکه به نحوی پا
ً
ت، حدود یب 145ده و مجموعا

 برده است. کاره به یتشب 448

 تشبیه حسی به حسی:

 در سبک خراسانی، در ادبیبه حس یه حسیتشب»
ً
بیان و ) «ج بود.یرا یات کهن و مخصوصا

 شود:یآورده م یین نمونه هاین بی. از ادارد یفراوان یز نمونه هایکن در آثار زاهد نیل (27:معانی

 ار کععععردیععععاخت یعلعععع یم دگععععر ثنععععاکلکعععع

 

عععع
ّ
 بهععععار کععععرد یماننععععد نخععععل طععععور تجل

 (ر2زاهد:) 

   وجه شبه: .ید حّس یمشبه به مق . نخل طور:یمشبه مفرد حّس  کلک مانند نخل طور. کلک:
ّ
 یتجل

 کردن بهار. 

 شرافت مرقد کعه همچعو شعمع خمعوش یزه

 

 دیعععکعععه درو رفعععت بعععا زبعععان آ یهعععر ابکمععع

 ر(2)همان:

 لی:تشبیه حسی به عق

 کنون خوش است کعه دسعت دععا بلنعد کنعی

 

 کعععه راسعععت تیعععر دعاهعععات بعععر نشعععان آیعععد

 پ(7)همان:

 تشبیه بلیغ اضافه:تیر دعا

 تشبیه عقلی به حسی:

 مععراد همچععو تععویی چیسععت پععیش همععت او

 

 بععه محیطععی کجععا گععران آیععد ایکععه قطععره

 (پ7)همان:

 گران نبودن. شبه:مصرع دوم. وجه  مراد. مشبه به حسی مرکب: مشبه عقلی مفرد:
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 محیط. مشبه به حسی مفرد: همت و مشبه عقلی مفرد:تشبیه بلیغ غیراضافی با 

 :یبه عقل یعقلتشبیه 

 شععد ظلععم از زمانععه چععو بععدخواه بععر طععرف

 چون فعیض کردگعار کعه ععالم پعر اسعت ازیعن

 پر شد جهان بعه عهعدش از ععدل ایعن چنعین

 

 …پععر شععد ز عععدل همچععو هواخععواه او جهععان

 گعععار کعععه نبعععود نشعععان ازانچعععون شعععبه کرد 

 ظلم از زمعین بعه دورش گعم گشعت آن چنعان

 ر(22)همان:

 فیض کردگار که عالم ازین پر است. عدل. مشبه به عقلی مرکب: مشبه عقلی مفرد:

 مشبه عقلی مفرد: ظلم. مشبه به عقلی مرکب: شبه کردگار که نشان ازان نبود. 

 تشبیه مرکب:

ن خود یشتر است. ایه بیگر انواع تشبیهات مرکب از دید تشبتعدا یبید زاهد به طور تقریدر قصا

 :جهت پرهیز از اطالۀ کالم یک نمونه آورده می شودر. یدر خلق تصاو یو ییاست بر توانا یشاهد

 روز فعریعبندد چعو تعرکش بعر کمعر بعر مرکعب ف

 انید چو در بحر کمان در قوس گردد خور عیآ

 

 د در نظععر کععز کععوه بععاال آمععدهیععد آیخورشعع

 اععدا آمعده یخاک چون برگ خعزان سعرها بر

 پ(22:زاهد)

 تشبیه مضمر:
 که از رشعک لعب و رخسعار و چشعم و عارضعش در خعون

 
 نشسععته لعععل و یععاقوت و شععراب و اللععه تععا گععردن

 پ(22)همان:

عارض . چشم مست کننده تر از شراب. لب برتر از لعل. رخسار برتر از یاقوت تشبیه مضمر تفضیل:

 برتر از الله.

 بیه تسویه:تش

 بعععه لعععب تبسعععم ریعععز و بعععه دل شعععرر انگیعععز

 

 چعععو بعععرز کعععه آفعععت کشعععت مجعععاوران آیعععد

 ر(7)همان:

و مشبه به حسی مرکب، مصرع دوم ، تب و لرز + مصرع اول مشبه مرکباست که  تشبیه تسویه مرکب

 باشد.یم

 یسحاب تشبیه تفضیل:

آب که از جوی ز یالماسی که از او یاقوت چکد و ن مشبه به حسی مرکب: ،شمشیر : مشبه حسی مفرد

 روان گردد. خون 

 او ر آبگونععععععه المععععععاس فعععععععل یشمشعععععع

 اقوت ازو چکعععدیعععده کعععه یعععالمعععاس کععع  ند

 

 اقوت بعععار بعععرز اسعععت خعععون فشعععانیععع 

 روان خعععون یده ازو جعععویعععکععع  آب را ند

 ر(22)همان:
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 :تشبیه جمع

 معععی در بلعععور جعععام چعععو خورشعععید تابنعععاک

 یععععا آتشععععی فتععععاده بععععه قنععععدیل صععععبحدم

 سععععحاب شععععود صععععبح آشععععکار کععععز پععععردۀ

 کععز وی بسععوخت طاقععت رنععدان توبععه کععار

 

 یععععا غنچععععه ز نععععرگ  نشععععکفته در چمععععن

 ده بود کز پشعتاشک کباب ققن  در جام کر 

 بعععععععععرگ ز روی آن گشعععععععععته آشعععععععععکار

 یعععا آبعععروی خعععون سعععمندر بعععرد بعععه کعععار

 پ(2)همان:

 :تشبیه جمع مرکب است ابیات فوز همگی مشبه به هایی برای می در بلور جام بوده،

 می در بلور جام مشبه:

 .کز پردۀ سحاب شود صبح آشکار مشبه به: خورشید تابناک

 .مشبه به: آتشی فتاده به قندیل صبحدم کز وی بسوخت طاقت رندان توبه کار

 .مشبه به: اشک کباب ققن  در جام کرده بود

 .مشبه به: آبروی خون سمندر برد به کار

 پردۀ سحاب. قندیل صبح دم. تشبیه بلیغ:

 تشبیه ملفوف:
 به روی و بوی و موی و چشم جادو میتعوان گفعتن

 

 گععل سععرخ و بهععار و مشععک و آهععوی شععکار افکععن

 پ(22)همان:

 تشبیه مفروز:
 نین شه همچو خور باالنشیبزمش چو چرخ چارم

 

 ا آمعععدهیعععن همچعععون ثریر َدور شعععه خعععدمت گعععز

 ر(22)همان:

 :استعاره

 استعاره مکنیه:

 ه برشکسععتگععل بععر سععریر بععاغ کلععه گوشعع

 

 دیهععععیم کععععج نهععععاد بععععه گلععععزار ضععععیمران

 ر(29:)زاهد

 ضیمران. گل. استعاره مکنیه: استعاره مکنیه:

 استعاره مصرحه:

 یعععک دسعععت شیشعععه ز معععذاب عقیعععق زرد

 

 در دیگععععععری ایععععععاغ بلععععععورین زر نگععععععار

 (ر2)همان:

 مذاب عقیق زرد. استعاره مصرحه مجرده:

 کععععان ُدر و عقیععععق شععععد از اللععععه و سععععمن

 

 از جعععوهری بعععاغ خعععوش دکعععانآراسعععت بععع

 ر(29)همان:
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 : جوهری استعاره از طبیعت.   مطلقه استعاره مصرحه

 دکان استعاره از باغ :مرشحه استعاره مصرحه

 :ایهام
 ازان یش و کم حرفیب یکردم به عرضش تر زبان ب

 هام در واژه سودا.یا

 ش امععان کاسععباب سععودا آمععدهین تشععویععابم ازیعع

 ر(24همان:)

 ایهام ترجمه:

 انید چو در بحر کمان در قوس گردد خور عیآ

 کمان، قوس.

 اعدا آمده یبر خاک چون برگ خزان سرها 

 پ(22)همان:

 ایهام تناسب:

 کمتر غالمم شاه را در خور ندارم ماه را

 خور)شایسته(، ماه.

 برتر زنم خرگاه را صدقم توانا آمده 

 پ(22)همان:

 هام تضاد:یا

راست  مصاف چون بکشد از غالف تیغ به بحر

(، کج
ً
 )حقیقتا

 معاهی دریععا شععکاف تیعغ کععج اوسععت راسععت 

 ر(22)همان:

 اغراق و مبالغه:

است و مدح ممدوح در  یحماس یژرف ساخت آن، ژرف ساخت»رایاست ز یحماس یده، قالبیقص

 در اغراز ها یاست که نشانه ها یریش خدازادگان اعصار اساطیقت همان ستایحق
ً
 یآن مخصوصا

دن یعظمت بخش یزاهد برا(242: 2222سا،ی)شم« مشهود است. ید به خوبییتأ یعاده و در دیقص

 نیچن ،ها یبهره ورن یاز ا یید خود از اغراز بهره برده است. نمونه هایقصا یجا یبه ممدوح، در جا

 است:

 گفتعععا بعععه آن رخعععی کعععه شعععود از نگعععه نشعععان

 

 گفتععا بععه آن لبععی کععه ز دیععدن شععود فگععار 

 ر(4)زاهد: 

فگار شدن لب به  زیافتد. و ن یف است که بر اثر نگاه کردن بر آن نشان میآن چنان لطرخ ممدوح 

 .وسیله ی دیدن
 زان کعععف  ابعععر آشعععنا بعععر همعععه خلعععق خعععدا

 رفععععععت جعععععاه تعععععرا وسععععععت گعععععاه تعععععرا        
 منطقععععة آسععععمان گشععععته گسسععععته عنععععان
 شعععد ز هجعععوم شعععهان تنعععگ بعععر اسعععتادگان
 از سععر خوانععت نمععک خععورده سععماک و سععمک

 گععععذار یاللععععه زار بععععاد نکععععرد بععععر چمععععن
 

 انتهاسععت یزش بععیععابتععدا ر یبخشععش بعع 
 ععععرض سعععپاه تعععرا طعععول امعععل نارساسعععت

 د راسععتیععان تععا کععه بگنجیععجععاه تععواش در م
 ساحت گردون نشان گر چه دو عالم فضاست
 بعععالش گععععرد فلععععک بععععزم تععععرا متکاسععععت

 ش بععار شععحنة حفظععت گواسععتیتععا تععو نععداد
 ر(40)همان:
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 :هیکنا

 یعععدی ععععدالتشکسعععری اگعععر بعععه خعععواب بد

 

 زنجیعععر را گشعععودی و بسعععتی همعععی دّکعععان 

 پ(.    22)همان:

 از رونق افتادن. بستن دکان:
 د غععععزلیبسععععرآ یبعععاده بععععه صععععوت و عمعععل معععع

 شاهد گعل خنعده روسعت غنچعه نگنجعد بعه پوسعت

 

 رععععد خاسعععت یابعععر بعععه رقعععص الجمعععل از ُحعععد 

 و مطعرب کجاسعت ین قعدح و آن سبوسعت سعاقیا

 پ(24)همان:

 فراوان. یه از شادیبه پوست نگنجیدن کنا یه از صدای ریزش باده از صراحی.غزل سرودن کنا

 مجاز:

ل مذکور در باب یل عمدة آن، دال ید دلید چندان به مجاز نپرداخته است. شای، در قصایزیزاهد تبر

 ن است:یآن چن یمشاهده شده، که نمونه ها ید ویدر قصا ین حال مواردیمجاز باشد. با ا

 وی این چوب خشعک نیسعتگر از عصای موس

 

 ایعععن معجعععز از کعععدام شعععرف آشعععکار کعععرد 

 پ(2)زاهد:

 ماکان: چوب خشک)قلم( ۀ مجاز به عالق

 آنجععععا کععععه ذوالفقععععار تععععو بنمععععود شععععکل ال

 

 در دم ز زخعععععم صعععععورت اال نگعععععار کعععععرد 

 پ(2)همان:

 عام(: ذوالفقار)شمشیر(ۀ عموم و خصوص)ذکر خاص و اراد ۀمجاز: عالق

 عقیععععق زردیععععک دسععععت شیشععععه ز مععععذاب 

 

 در دیگععععععری ایععععععاغ بلععععععورین زر نگععععععار 

 ر(2)همان:

 جام شیشه ای مجاز به عالقه جنسیت:

 یادب یه هایگر آراید

م. با ینپرداخته ا یادب یه هایگر آراین لحاظ به دیال است. از این مقال، بحث بر عناصر صور خیدر ا

 گردد.یذکر م یشواهد یادب یاه هیدن آراکار بر زاهد، در ب ینشان دادن قدرت شاعر ین حال برایا

 :حیتلم

 ار کععععردیععععاخت یعلعععع یکلکععععم دگععععر ثنععععا

 

عععع 
ّ
 بهععععار کععععرد یماننععععد نخععععل طععععور تجل

 پ(2)همان:

 و کوه طور. یاشاره به داستان حضرت موس

 قععععدر یموسعععع یت علععععیععععر وال یشععععه سععععر

 

 دیععش چععوب پاسععبان آیکععه چععوب موسععو 

 (ر5همان:)

 شان.یا یو عصا (ع) یاشاره به داستان حضرت موس
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 ح تععو مانععد بععه آن کععه مععوریاها مععن و مععدشعع

 

 مان بعععه ارمغعععانیملعععخ بعععرد بعععه سعععل یپعععا 

 (پ55همان:)

 تلمیح به داستان حضرت سلیمان.

 محعععیط زاویعععه بسعععته بعععه دوش گعععاو زمعععین

 

 بعه صعحن صعفحۀ دیعوانش آسعمان سقاسعت 

 پ(22)همان:

 اشاره به باور پیشینیان.

 عنعععان عقعععل ز کعععف داده ای و معععی تعععازی

 

 ه باشععد کععه فخععر در تقواسععتتفععاخرت بععه چعع

 (پ22)همان:

 : الفقر فخری.اشاره به حدیث معروف پیامبر اکرم)ص(

 مععععرا مکععععن ز بهشععععت عنایتععععت محععععروم

 

 روا مععدار بععر آتععش کععه خشععک هیععزم ماسععت

 (ر22)همان:

 : وقودها الناس و الحجاره بقره ۀسورۀ مبارک 29اشاره به آیۀ 

 ر:یمراعات النظ

 سععوی چععرخ از مطععبخ تععو رفععت بخععاری کععه

 

 گردیعععد ابعععر رحمعععت و نعمعععت نثعععار کعععرد

 (پ4همان:)

 ز رحمت، نعمت، نثاریمطبخ، بخار، چرخ، ابر و ن
 غش هالل خون چکان باشعد کعف شعاه آسعمانیت

 

 دان مغعععرب سعععپرها آمعععدهغعععیمشعععرز غعععالف ت

 (ر5همان:)

 ز  هالل، آسمان، مشرز، مغرب.یتیغ، غالف، سپر و ن

 :تضاد

 سععته تنععگهفععت رنععگ قععوس قععزح بۀ منطقعع

 چپ و راست

 ابععر کععاله فرنععگ چععپ بنهععاده اسععت راسععت

 (پ51همان:)

 انیجرأت عرضش گران طاقت اخفا ز

 عرض، اخفا

 ن دو جهعت مبتالسعتیعان زیخسته دلم در م

 (ر45همان:)
 :پارادوک 

 معانعععدان تعععرا گعععر بعععه فعععرض نععععره زننعععد
 نیز حف  شکوه زبانم چعو شعمع سعوخت ببع

 یسععخنن دوسععت دشععمنان یععم از ایدگععر بگععو
 

 
 …دیعععععز زنعععععدگان همعععععه آواز مردگعععععان آ

 …دیععشررفشععان آ یکععه نطععق مععن بععه خموشعع
 دیعععععکعععععه معععععرهم دل رنجعععععور نعععععاتوان آ

 پ(2)همان:
 دوست دشمنان. .ینطق من به خموش آواز مردگان.
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 اسلوب معادله: 
 چنعععان کعععه گعععل را از بعععاغ باغبعععان چینعععد

 :ییواج آرا
 بععه هععر کععه هرچععه بععد آیععد ز دوسععتان آیععد

 (ر7)همان:
 بعععرو بعععه پشعععت بخعععواب و ز غصعععه ایمعععن بعععاش

 
 مععععععراد هععععععر دو سععععععرا بععععععر درت دوان آیععععععد

 (پ7)همان:

 در مصرع دوم.« ر ، د» یواج ها

 جناس:

 آیععان و نغععز و بذلععه سععرای و حریععف حععرف

 ف حرفیحر

 شعععوخ و معععزاح پیشعععه و عّمعععاز و خعععرده کعععار

 (ر2)همان:

 که ز سهمش بعه کعین جعان ععدو وهمگعینآن

 تخت و بخت

 مکین ملک ز کلکش به پاسعت تخت ز بختش

 (ر22)همان:

 :متتابع
 شععخص از دام و دام از دانععه دل بععردن و چععو دسععت از شععخص م از خط و خط از خال او دادععنگاه از چشععععععم و چش

 پ(22)همان:

 :تنسیق الصفات

 شه دوران، مه کنعان، سر شاهان دل احسعان

 

 معین دین، بصیر حق، غیاث جان،مغیث تعن

 ر(29)همان:
 شهنشاهی، فلک جاهی، ملک قدری، مهعین بعدری

 

 کععه شععبه او نیایععد در خیععال و عقععل و وهععم و ظععن

 ر(29)همان:

 :استتباع

 دیگععر بععه یمععن مقععدم نععوروز گلستعععععععععان

 

 همچعون جهععان ز عععدل شهنشعاه شععد جععوان

 ر(29)همان:

 .کرده است نوروز، عدل گستری شهنشاه را نیز مدح ۀ واسطدر ضمن وصف جوان شدن جهان ب

 :استخدام

 زهی شرافت مرقد کعه همچعو شعمع خمعوش

 

 دیعععهعععر ابکمعععی کعععه درو رفعععت بعععا زبعععان آ

 (ر2)همان:

 دامعععن روز فعععراخ آیعععد چعععون دامعععن شعععاه

 

 شب شود چون کمر غنچه لبعان، تنعگ محعل

 (پ22)همان:

 ز ریعععزش کعععف جعععودت، دل جهعععان خعععرم

 

 بعععدان صعععفت کعععه چمعععن در بهعععار از بعععاران

 (پ22)همان:

 :یلحسن تعل
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 از بهعععععر آن کعععععه بعععععار والی تعععععرا کشعععععند

 

 ر هفعععت بختعععی گعععردون، قطعععار کعععردیتقعععد

 (ر2)همان:

 هععر صععبح اگععر نععه بوسععه بععه خععاک درش زدی

 

 گشععععت روشععععناسد در زمانععععه نمییخورشعععع

 (ر9)همان:

 خورشعید یععک سععواره گعر از لشععکر تععو نیسععت

 

 روز و شععب از چععه روی همععی کشععد عنععان؟

 (پ22)همان:

 یریجه گینت

 ن عناصر،یاز ا ز برخییال و دشواری تمایاختالف نظرها در مرز بندی عناصر صور خداشتن  در نظربا 

ر یتوان در جدول زیکار رفته را معناصر بن یاآمار  ت(یب 145)در مجموعیزیزاهد تبر دهیدر هفده قص

 ش گذاشت:یبه نما

 تیتعداد ب الیعناصر صور خ تیتعداد ب الیعناصر صور خ

 10 هیکنا 448 هیتشب

 41 اغراز 511 استعاره

 45 هامیا 2 مجاز

تر خواهد بود. لذا نمودار دست آمده، آسانتر و روشنل آمار بیتحل ،م نمودار جدول فوزیبا ترس

 ن است:یکار رفته، چنال در آن بیکه عناصر صور خ یاتی، تعداد ابیستون
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ت مشاهده یک بیهمزمان در  چند عنصرکه  یمواردبا توجه به جدول و نمودار باال و صرف نظر از 

درصد  15حدود  عنیی، تیب 550، زیید زاهد تبریاقصکل ت یب 145از مجموع توان گفت یم ،شودیم

ن یاهام(است. یه، اغراز و ایه، استعاره، مجاز، کنایال)تشبیعناصر صور خ دربردارنده ات،یکل اب

ده، آن هم در یال در قصیخ ر صوریدر خلق تصاو زییر توّجه، تالش و قدرت زاهد تبردرصد نشانگ

 شود.یان توّجه نمیع و بیچندان به بداست که  دوران سبک هندی

ن شاعران یالبته در بت را به خود اختصاص داده است که ین تعداد بیشتریه بیدر نمودار فوز، تشب

چندان مورد  ع ادبییگر صنایبک است در سبک هندی دن سیمتداول و اساس ا سبک هندی امری

ب است یغر یجاد رابطه هایو از ین اعجاب انگی، شاعر مضامیشاعر سبک هند با آنکهستند.یتوّجه ن

کن با توّجه به عالقۀ ید. لدار  یستیبه شاعران سوررئال یشباهتزاهد، ن لحاظ یتوان گفت از ایو م

کوشد تا یشتر میب یرسد، ویع ادبی، به نظر میاری از صنایال و بسیری صور خیکار گدر ب شاعر

به  ید کار زاهد شباهتید، شاین دین نو باشد. لذا با ایابداع مضام یتا در پ ؛با خلق کندیز رهاییتصو

 باشد. سم  دیگریشاعران سمبولو  یدامغان یدگاه منوچهرید

 ر است:یبه شرح ز یزیمورد توّجه زاهد تبر یع ادبیاز صنا یبسامد برخ

 تیتعداد ب یع ادبیصنا تیتعداد ب یع ادبیصنا

 4 اسلوب معادله 55 حیتلم

 5 ییواج آرا 558 ریمراعات النظ

 85 جناس 50 تضاد

 5 متتابع 51 ق الصفاتیتنس

 5 استتباع 80 لف و نشر

 42 لیحسن تعل 55 پارادوک 

   55 استخدام

 ن است:ینمودار جدول فوز، چن



 

 

 

 

 

 

 224/شناسی قصاید زاهد تبریزیسبک

 
در عهدی که قصیده و ، یزیزاهد تبر شود کهیجه گرفته مین نتیارقام فوز، چن ن پژوهش و آمار ویاز ا

نسبت به  یسبک هندپیروان  یهایمهر یبهمچنین با وجود  ، شعر مدحی هیچ رونقی نداشت

رست و بجا، گرمی ادبی د یه هایال و استفاده از آرایصورخ یریکارگبا تالش در بوی ، ، یع ادبیصنا

ط و اشراف او به از تسلقصاید دلنشین او ، نشان  .دلنشینی به بازار سرد قصیده سرایی بخشیده است

چیرگی و ویژه فرهنگ قرآن و قصص انبیاء و مباحث اساطیری و تاریخی دارد.علوم مختلف ، ب

ساختمان و شکل  لحاظمحتوی تا بدان پایه است که چه بورزیدگی زاهد در هماهنگی بین قالب و 

ال عنصر عاطفه جهت زبان شیوا و رسا، چه از حیث تخیل و موسیقی برای انتقدرونی شعر، چه ب

 قرار داد.  سبک هندیو سرآمدان ،میتوان او را در ردیف نام آوران 
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